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Kolorektaalvähi indikaator 2. Neoadjuvantset kiiritusravi ( koos
või ilma keemiaravita) saanud patsientide osakaal kõigist
lokoregionaalselt levinud pärasoolevähi patsientidest
Neoadjuvantne kiiritusravi koos või ilma keemiaravita on
näidustatud lokoregionaalselt levinud pärasoolevähi korral
vähendades lokaalretsidiivide hulka ja üksikute uuringute alusel
pikendades ka elulemust.
Indikaatori hindamine näitab onkoloogia alamerialade omavahelist
koostööd, kiiritusravi kättesaadavust ja toimimist patsiendi huvides
vastavalt rahvusvahelistele ravijuhistele.
Kliiniliselt lokoregionaalselt levinud II-III staadiumi* pärasoolevähi
(RHK 10 kood C20) haigete osakaal, kellele teostati neoadjuvantset
kiiritusravi koos või ilma keemiaravita. Arvutatakse neoadjuvantset
kiiritusravi saanute osakaal [K(%)] kõigist tuumori resektsiooni
läbi teinud pärasoolevähi haigetest.
Protsessiindikaator
Neoadjuvantset kiiritusravi koos või ilma keemiaravita saanud
kliiniliselt II-III staadiumi* esmaste pärasoolevähi haigete arv. - X
Kogu patsientide arv, kellel kliiniliselt esmaselt diagnoositud II-III
staadiumi* pärasoolevähk ja kellele teostatud kasvaja algkolde
eemaldamine - Y
K(%) = (X/Y)*100
Lokoregionaalselt levinud II-III staadiumi* pärasoolevähiga
patsiendid.
1. Põhidiagnoos pärasoolevähk (RHK10 kood C20)
2. Vajalik operatsioonieelne cTNM
3. Esmane diagnoos
4. Kiiritusravi teostamise teenuse kood (740201, 740202)
5. Kiiritusravi (teenuse kood 740201, 740202) alguse kuupäev
6. Operatsiooni (kood vt. Lisa 1) kuupäev
7. Operatsioonikood(kood vt. Lisa 1)
Kõik lokoregionaalselt levinud * pärasoolevähi diagnoosiga
patsiendid, kellele on teostatud kasvaja algkolde eemaldamine.
Arvutustest ei ole välja jäänud ühtki lokoregionaalselt levinud *
pärasoolevähi diagnoosiga isikut, kellele on teostatud kasvaja
algkolde eemaldamine. Neoadjuvantseks kiiritusraviks üldseisundi
ja kaasuvate haiguste tõttu mittesobivad juhud on arvestatud
eesmärgi 90% sisse
Eesmärk – 90 % (hõlmab üldseisundi ja kaasuvate haiguste tõttu
neoadjuvantseks kiiritusraviks mittesobivaid patsiente)
• Haigla infosüsteem
• EHK raviarved
01.jaanuar – 31. detsember, andmeid analüüsitakse 1x aastas
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*
IIA T3 N0 M0
IIB T4a N0 M0
IIC T4b N0 M0
IIIA T1-T2 N1/N1c M0
T1 N2a M0
IIIB T3-T4a N1/N1c M0
T2-T3 N2a M0
T1-T2 N2b M0
IIIC T4a N2a M0
T3-T4a N2b M0
T4b N1-N2 M0
Lisa 1
JFB30

Parempoolne hemikolektoomia

JFB31

Laparoskoopiline parempoolne hemikolektoomia

JFB40

Ristikäärsoole resektsioon

JFB41

Ristikäärsoole laparoskoopiline resektsioon

JFB43

Vasakpoolne hemikolektoomia

JFB44

Laparoskoopiline vasakpoolne hemikolektoomia

JFB46

Sigmasoole resektsioon

JFB47

Sigmasoole laparoskoopiline resektsioon

JFB50

Jämesoole muu resektsioon

JFB51

Jämesoole muu laparoskoopiline resektsioon

JFB60

Sigmasoole resektsioon koos lõpp-kolostoomiga

JFB61

Sigmasoole laparoskoopiline resektsioon koos lõpp-kolostoomiga ja distaalse köndi sulgemisega

JFB63

Jämesoole muu resektsioon koos proksimaalse kolostoomiaga ja distaalse köndi sulgemisega

JFB64

Muu laparoskoopiline jämesoole resektsioon koos proksimaalse kolostoomiaga ja distaalse otsa sulgemisega

JFH00

Totaalne kolektoomia ja ileorektaalne anastomoos

JFH01

Laparoskoopiline totaalne kolektoomia ja iliorektaalne anastomoos

JFH10

Totaalne kolektoomia ja ileostoomi rajamine

JFH11

Laparoskoopiline totaalne kolektoomia ja ileostoomia

JFH20

Proktokolektoomia ja ileostoomi rajamine

JFH30

Totaalne kolektoomia, limaskesta proktektoomia ja ileoanaalne anastomoos ilma ileostoomita

JFH33

Totaalne kolektoomia, limaskesta proktektoomia, ileoanaalne anastomoos ja ileostoomia

JFH40

Proktokolektoomia ja kontinentse ileostoomi rajamine

JFH96

Muu totaalne kolektoomia

JGB00

Osaline proktektoomia ja kolorektaalne või koloanaalne anastomoos

JGB01

Laparoskoopiline osaline proktektoomia ja kolorektaalne või koloanaalne anastomoos

JGB10

Osaline proktektoomia ja lõpp-kolostoomi rajamine

JGB11

Laparoskoopiline osaline proktektoomia ja lõpp-kolostoomi rajamine

JGB20

Osaline rektosigmoidektoomia ja abdominoperineaalne anastomoos läbi päraku

JGB30

Pärasoole abdominoperineaalne ekstsisioon

JGB31

Rektumi laparoskoopiline ja perineaalne ekstsisioon

JGB40

Pärasoole ekstsisioon ja lõpp-ileostoomi rajamine

JGB60

Rektumi ekstsisioon ja ileoanaalne anastomoos

JGB96

Muu proktektoomia või pärasoole ekstsisioon

JGB97

Muu laparoskoopiline proktektoomia või pärasoole ekstsisioon

