
 

Indikaatori nimetus Sünnitusabi indikaator 1: Väga enneaegsete sündide 

osamäär sündidest  

 

Indikaatori kirjeldus/ 

vajaduse põhjendus 

Hinnatakse sündide (elus- ja surnultsünnid) osamäära, mis on 

toimunud raseduskestuses 22–31+6 nädalat (VES) 

raviasutustes, kus puudub vastsündinute intensiivravi 

võimalus. 

Indikaator võimaldab hinnata, kas väga ja erakordselt 

enneaegsete sünnituste korral on toimunud suunamine ja in 

utero transport kolme kõrgema taseme sünnitushaiglasse. 

Perinataalabi seisukohalt on nendeks SA TÜ Kliinikum, Ida-

Tallinna Keskhaigla ja Lääne-Tallinna Keskhaigla. 

Regionaliseerimine tagab parima perinataalse abi 

vastsündinutele. Eestis sünnib veidi üle 1% vastsündinutest 

raseduskestuses 22–31 rasedusnädalat, kuid need vastsündinud 

moodustavad kolmandiku kuni poole kõigist neonataalsetest 

surmadest. Enneaegsete vastsündinute haigestumise ja 

suremuse vähendamiseks ning edaspidise elukvaliteedi 

tagamiseks on oluline, et sünnitused toimuvad raviasutustes, 

kus on piisavalt suur kogemus , olemas vastsündinute 

intensiivravi osakond (NICU) ja spetsialistide meeskond. 

Definitsioon Väga enneaegsete sündide (elus- ja surnultsünnid) osamäär 

kõikidest sündidest raviasutustes, kus puudub vastsündinute 

intensiivravi võimalus. 

  

Indikaatori tüüp Protsessiindikaator  

Lugeja Sündide arv (elus- ja surnultsünnid), mis toimusid 

raseduskestuses 22–31+6 rasedusnädalat (A) 

 

Nimetaja Kõik sünnid (elus ja surnultsünnid) (B ); 

 

Valem:  VES(%) =(A/B)*100; 

 

Sihtgrupp: 

 

Eeldused indikaatori 

arvutamiseks:  

 

 

 

Sihtgrupiks on kõik väga enneaegselt sündinud vastsündinud. 

Eesmärk: Vähem kui 1% raviasutustes, kus puudub 

vastsündinute intensiivravi võimalus ja on alla 1000 sünnituse. 

Tingimused EMSR sünnikaardil: 

-laps sündis elusalt või surnult (täidetud üks p.38 alajaotustest, 

1-4) 

-raseduskestus 22–31+6 rasedus nädalat (p.26) 

Sisse arvatud Kõik sünnid, nii elusalt kui surnult sündinud, mis toimusid 

haiglas 

 

Väljaarvatud Sünnid, mis toimusid väljaspool haiglat (EMSR sünnikaardil 

täidetud 44.2–44.5) 

Tõlgendus Enneaegsete vastsündinute haigestumise ja suremuse 

vähendamiseks ning edaspidise elukvaliteedi tagamiseks on 

oluline, et väga enneaegsed sünnitused toimuvad raviasutustes, 



kus on piisavalt suur kogemus, olemas vastsündinute 

intensiivravi osakond (NICU) ja spetsialistide meeskond. 

Selleks on vajalik transport kõrgema etapi haiglasse (SA TÜ 

Kliinikumi, Ida-Tallinna Keskhaigla, Lääne-Tallinna 

Keskhaigla naistekliinikusse) enne sündi (nn in utero transport).  

Eesmärk: Väga enneaegseid vastsündinuid on  vähem kui 1% 

raviasutustes, kus on alla 1000 sünnituse 

Andmeallikad Eesti Meditsiiniline Sünniregister (EMSR) 

Jälgimisperiood 01.jaanuar – 31. detsember, kogu Eesti andmeid analüüsitakse 

üks kord aastas; raviasutuste põhiseks analüüsiks arvutatakse 3-

aasta kohandatud keskmine ja 95% CI 

Edasine 

informatsioon 

Indikaatorit kasutatakse rahvusvahelises võrdluses.  

Nt Euro-Peristat projekt (precentage of very preterm infants 

delivered in units without NICU) 

Euro-Peristat Project with SCPE and EUROCAT. European 

Perinatal Health Report. The health and care of pregnant  

women and babies in Europe in 2010. www.europeristat.com 

 

 

 

 

http://www.europeristat.com/

