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Kolorektaalvähi indikaator 3.
Esmase radikaalse kirurgilise ravi läbinud kolorektaalvähi
diagnoosiga patsientide operatsioonipreparaadis uuritud
lümfisõlmede arv
Võimalikult suur lümfisõlmede eemaldamine ja patohistoloogiline
uurimine võimaldab täpsemat kasvaja leviku hindamist ja seeläbi
optimaalseimaid raviotsuseid adjuvantravi ja haiguse prognoosi
osas.
Kolorektaalvähi diagnoosiga patsientide osakaal, kes on läbinud
esmase radikaalse kirurgilise ravi (kasvaja eemaldamise) ja kellel on
eemaldatud ja operatsioonipreparaadis patohistoloogiliselt uuritud
≥12 lümfisõlme kõikidest kolorektaalvähi haigetest, kes on läbinud
kasvaja esmase radikaalse kirurgilise ravi.
Protsessiindikaator
Kolorektaalvähi diagnoosiga patsientide arv, kellel on esmase
radikaalse operatsiooni käigus eemaldatud ja operatsioonipreparaadis
patohistoloogiliselt uuritud ≥12 lümfisõlme. (T)
Kõik kolorektaalvähi diagnoosiga patsiendid, kes on läbinud esmase
radikaalse kirurgilise ravi ( U), v.a. nn pika neoadjuvantse kiiritusravi
läbinud patsiendid (V)
R(%) = T/(U-V)*100
Kõik radikaalselt kirurgiliselt ravitud esmased kolorektaalvähi
patsiendid (RHK10 koodid C18-C20), va nn pika neoadjuvantse
kiiritusravi läbinud patsiendid.
1. RHK kood C18-C20
2. Radikaalse operatsiooni kood (koodi vt Lisa 1.)
3. Operatsiooni kuupäev
4. Patohistoloogia raportist uuritud lümfisõlmede koguarv [n]
5. Patohistoloogia raporti vastuse sisestamise kuupäev
6. Kiiritusravi (HKteenuse koodid 740201, 740202), kiiritusravi
teenuste arv >5
Tingimus: Kiiritusravi kuupäev enne operatsiooni kuupäeva
Kõik radikaalselt kirurgiliselt ravitud esmased kolorektaalvähi
patsiendid (RHK10 koodid C18-C20)
Kolorektaalvähi diagnoosiga patsiendid, kes on läbinud nn pika
neoadjuvantse kiiritusravi
Eesmärk: 80% patsientidest peaks olema eemaldatud ja uuritud ≥12
lümfisõlme (arvestab olukorraga, et kõik patsiendid ei pruugi olla
piisavalt heas seisundis ulatuslikuks lümfadenektoomiaks).
 Haigla infosüsteem
Vajalik struktureeritud patohistoloogiline raport

Jälgimisperiood

01.jaanuar – 31. detsember, andmeid analüüsitakse 1x aastas
Aluseks võetakse operatsiooni kuupäev.
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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

