
INDIKAATORITE MOODULI KASUTUSJUHEND 

• Indikaatorite moodulist leiate indikaatorite aruanded järgmiste 

valdkondade lõikes: 

o Kliinilised indikaatorid 

Alates 2013. aastast on Eesti Haigekassa ja Tartu Ülikooli koostöös  

moodustatud ravikvaliteedi indikaatorite nõukoda erialaseltside  

ettepanekutel kinnitanud 42 kliinilist ravikvaliteedi indikaatorit.  

Indikaatorite moodulis on esitatud 13 kliinilise indikaatori tulemused, mis  

hindavad organisatsiooni korraldatust ja raviprotsessi ning ravitulemuse  

kvaliteeti. Täpsemat infot kliiniliste indikaatorite ja raporti kohta saate siit.  

o HVA indikaatorid 

Tagasiside aruanne haiglavõrgu arengukava haiglatele koondab endas ravi  

kättesaadavus, raviprotsessi ning ravitegevuse tõhusust iseloomustavaid  

indikaatoreid. Indikaatori on koostatud Eesti ekspertidest koosneva  

töörühma poolt tuginedes Maailma Tervishoiuorganisatsiooni poolt välja  

töötatud PATH-metoodikale. Haiglavõrgu arengukava tagasiside aruande  

kohta saab täpsemalt lugeda siit. 

o Maailmapanga indikaatorid 

Eesti Haigekassa ja Maailmapanga koostöös koostati 2013. aastal kuus  

indikaatorit, mis  mõõdavad Eesti tervishoiusüsteemi ravitegevuse erinevaid  

aspekte ning hindavad esmatasandi ja eriarstiabi integreeritust ning  

koostööd. Täpsemalt on võimalik lugeda 2015. aastal avaldatud raportist. 

 
Kõikide indikaatorite andmeid uuendatakse kord aastas, juulis. 
 

 

http://www.haigekassa.ee/et/indikaatorite-raport-ja-aruanded
http://www.haigekassa.ee/et/aruannete-arhiiv
http://www.haigekassa.ee/sites/default/files/Maailmapanga-uuring/veeb_est_summary_report_hk_2015.pdf


INDIKAATORITE MOODULI KASUTUSJUHEND 

• Kui olete moodulis indikaatorite rippmenüüst valinud soovitud 

indikaatori ja klõpsate selle pealkirjale, avaneb aruande graafik ja 

indikaatori kirjeldus. 

• Indikaatorite mooduli päises on erinevad näitajad ja filtrid, mis on 

valitud aruande valikuparameetriteks. Filtrite määramise alusel 

saab moodulis valida või piirata soovitud aruande andmeid.   

• Indikaatorite aruandeid saab vaadata erinevate aastate ja haiglate 

lõikes. Vaikimisi on valitud kõik aastad ja kõik haiglad. Aruande 

piiramiseks tuleb muutujaid nö maha klõpsata ehk hiirega klõpsata 

neile muutujatele, mida soovitakse välja jätta. Mitteaktiivsed 

muutujad on kuvatud valgelt. Ainult need muutujad jooksevad 

infograafikale välja, mis on kuvatud siniselt ja tähistatud 

linnukesega.   

 

 



INDIKAATORITE MOODULI KASUTUSJUHEND 

• Vastavalt aktiivseks klõpsatud valikuparameetritele kuvab 
indikaatori tulemused (Y-telg) haiglate lõikes (X-telg) automaatselt 
graafikule.  

• Graafiku legendis on erinevates toonides välja toodud kõik aruande 
näitajad. Juhul kui näitaja on legendis maha kriipsutatud, siis pole 
see aktiivseks klikitud ja seda graafikul ei kuvata. 

 

• Indikaatorite moodulis järgneb graafikule üldinfo valitud indikaatori 
kohta. Sealt leiate indikaatori nimetuse, kirjelduse, täpsustused 
andmete kohta ja viite alusandmetele.  

 

 
 

 


