Kokkuvõte kvaliteeditegevustest 2019. aasta I poolaastal
Kord poolaastas avaldatavas kvaliteeditegevuste kokkuvõttes on toodud ülevaade
ravikvaliteedi arendustegevustest, milleks on ravistandardite loomine ja rakendamine,
mõõdikute väljatöötamine ja rakendamine ning kliiniliste auditite läbiviimine.
1. Kliinilised auditid
2019. aasta esimesel poolaastal avaldati ajakirjas Eesti Arst artikkel „Astma käsitlus
esmatasandil“, mis kajastas 2018. a sügisel valminud auditi tulemusi, järeldusi ja soovitusi.
2019. aaasta I poolaastal jätkati töös olevate kliiniliste audititega:
• Müeloomtõvega patsiendi käsitlus Eesti haiglates;
• Taastusravi- ja rehabilitatsioonisüsteemi korraldus;
• Enneaegse vastsündinu perinataalperioodi käsitlus;
• Akuutpsühhiaatria (tahtest olenematu ravi korral) teenusel viibivate orgaaniliste
psüühika-häiretega-, skisofreenia ja psühhoaktiivsete ainete tarvitamisest tingitud
psüühika- ja käitumishäiretega diagnoosidega patsientide ravi kvaliteet;
• Perioperatiivse ägeda valu käsitlus.
2019. aasta teiseks poolaastaks on planeeritud auditite „Perioperatiivse ägeda valu käsitlus“ ja
„Enneaegse vastsündinu perinataalperioodi käsitlus“ valmimine.
2. Ravikvaliteedi indikaatorid
Kliinilised indikaatorid
2019. aasta esimesel poolaastal toimus üks ravikvaliteedi indikaatorite nõukoja koosolek.
Nõukoda kiitis heaks patoloogia indikaatorite ettepanekud. Protsess jätkub erialaseltsi poolt
tehniliste kirjelduste koostamisega.
Nõukojale tutvustati valmivat kirurgia analüüsi „Kirurgiline ravi Eestis: kuus operatsiooni
arvudes”. Analüüs sai nõukoja poolt heakskiidu ning valmib 2019. aasta II poolaastal.
Haigekassa tutvustas nõukojale kliiniliste indikaatorite 2018. aasta esmaseid tulemusi..
Tervishoiuteenuse ostutajatele tagasiside indikaatorid
2019. aasta veebruaris kinnitas haigekassa juhatus Ravikvaliteedi töörühma laiendatud
koosseisu. Töörühma kuuluvad kõikide Haiglavõrgu arengukava haiglate esindajad (20
teenuseosutajat. 2019. aasta I poolaastal toimus kaks töörühma koosolekut, kus käsitleti
tervishoiuteenuse osutajatele tagasiside indikaatorite arvutamise metoodikat ning arutleti
esmaste 2018. a tulemuste üle. Algatati arutelu ravijuhendite rakendumise seireindikaatorite
loomise üle.
Ravikvaliteedi 2018. aasta aruanne, mis sisaldab kliiniliste ja tervishoiuteenuse osutajatele
tagasiside indiaatorite tulemusi, valmib 2019. aasta II poolaastal.

3. Ravijuhendid
2019. aasta I poolaastal kiideti ravijuhendite nõukoja poolt heaks järgmised ravi- ja
patsiendijuhendid:
• Ravijuhend „Täiskasvanute unehäirete esmane diagnostika” ja patsiendijuhend
„Unehäired. Infomaterjal patsientidele”
• Ravijuhend “Lapse tervise jälgimise juhend”
• Ravijuhend „Jala veenilaiendite ja kroonilise venoosse puudulikkuse patsiendijuhend”
• Patsiendijuhend „Kodade virvendusarütmia (KVA) kui haiguse olemus, vormid,
tüsistused, sümptomid, diagnoosimine”
2019. aasta II poolaastal jätkati juhendite ,,Alzheimeri tõve diagnostika ja ravi'', ,,Kroonilise
venoosse haavandi käsitlus'', ,,Kroonilise neeruhaiguse ennetus ja käsitlus'', ,,Bariaatrilise
patsiendi käsitlus enne ja pärast kirurgilist sekkumist'', ,,Lamatiste käsitlus - ennetamine ja
konservatiivne ravi'', ,,Kodade virvendusarütmia (KVA) ravi- ja käsitlusjuhend'' ning
,,Täiskasvanute unehäirete esmane diagnostika'' rakendustegevustega sh juhendite koolitused,
trükkimise ja levitamise koordineerimine.

