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Sisse arvatud

Emakakaelavähi indikaator: Esmase emakakaelavähi
diagnoosimisel vaagnast MRT teostamise osakaal kõigist esmastest
patsientidest.
MRT on parim kuvastusmeetod hindamaks pehmeid kudesid ja seega ka
mitteinvasiivselt emakakaelavähi lokaalset levikut vaagnas, st kasvaja
suurust, levikut parameetriumitesse, naaberorganitesse, l/s haratust.
MRT annab olulist lisainformatsiooni palpatoorsele leiule, MRT on
oluliselt täpsem kasvaja leviku hindamisel vaagnas võrreldes KTga.
MRT abil viib miinimumini ebavajalike lisauuringute teostamise ja
ebaefektiivsete
ravimeetodite
kasutamise,
mis
põhjustavad
mittevajalikke kannatusi patsiendile ja ebavajalikke kulutusi
meditsiinisüsteemile. MRT on üks oluliseimaid meetodeid raviviisi
valiku tegemisel kirurgia vs radiokemoteraapia (1-6).
Arvestades MRT suhteliselt head kättesaadavust Eestis, peaks see
olema standardmeetod emakakaelavähi lokaalse leviku hindamiseks
cIA2-IVb haiguse leviku korral.
Tegemist
protsessiindikaatoriga,
mis
kirjeldatud
Šotimaa
kvaliteediindikaatorite dokumendis (6), Kanadas koostatud lokaalselt
levinud emakakaelavähi kiiritusravi kvaliteediindikaatorites (5),
Ameerika radioloogide ühing peab seda kõrge olulisusega
uurimismeetodiks esmase emakakaelavähi diagnoosi korral (4).
Esmase emakakaelavähi diagnoosiga patsientide osakaal, kellele on
tehtud MRT vaagnast enne esmast raviotsust multidistsiplinaarses
konsiiliumis (või konsiiliumi puudumisel enne esmast onkoloogilist
ravi).
Protsessi indikaator
Y - Patsientide arv, kellele tehtud MRT vaagnast enne konsiiliumit (või
konsiiliumi puudumisel enne esmast onkoloogilist ravi).
N - Esmaste emakakaelavähi diagnoosiga C53-C53.9 (võimalusel
ainult staadiumid cIA2-IVb) patsientide arv.
X (%) = (Y/N) * 100
Kõik esmased emakakaelavähi diagnoosiga (RHK10 C53-C53.9)
patsiendid haiguse staadiumis cIA2-Ivb.
 Põhidiagnoos RHK C53-C53.9 „+“– 10 aasta tagune kontroll
 MRT (vähemalt üks kood 79200, 79201, 79202, 79203, 79250,
79251, 79252, 79253, 79330) teostamise kuupäev
 Multidistsiplinaarse konsiiliumi TTL kood 3042 kuupäev
 Patsiendi vanus alates 18. eluaastast
 Ambulatoorse või statsionaarse ravi tunnus
 Haiguse staadium cIA2-IVb
 Kui konsiiliumi kuupäeva ei ole teada, siis vaadatakse kõige
varasema onkoloogilise ravi alguse kuupäev:
 Kas üks kirurgilise ravi kuupäevadest:
1) laparoskoopiline radikaalne hüsterektoomia LCD31+PJD64
2) laparoskoopiline trahhelektoomia LDC96+LEW97+PJD64
3) radikaalne hüsterektoomia laparotoomiaga LCD30+PJD54
4) lahtine trahhelektoomia LDC96+LEC00+PJD54
 Kas üks kiiritusravi (740102 või 740103) alguse kuupäev

Välja arvatud
Tõlgendus

Andmeallikad

Jälgimisperiood

Edasine
informatsioon

 Või keemiaravi (326R) alguse kuupäev
 Välja arvatud haiguse Ia1 staadium (kui on võimalik staadiumi
kohta andmed kätte saada)
95%, hõlmab olukordi, kus ravi tehtud erakorralises olukorras, MRT
vastunäidustatud, kasvaja olemasolu selgub patohistoloogilisel uuringul
juhuleiuna.
 Haiglate infosüsteem
 Epikriisid
 Raviarve
Emakakaelavähi diagnoosi esinemist jälgitakse perioodil 01. jaanuar –
31. detsember.
MRT teostamise kuupäeva 01. oktoober – kuni järgmise aasta 28.
veebruar. Andmeid analüüsitakse 1 kord aastas.
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