Koostoomemorandum
Eesti Haigekassa ja Eesti E-tervise Sihtasutus
Kaesolev koostoomemorandum on koostatud Eesti Haigekassa, mida esindab pohikirja alusel
juhatuse liige Tanel Ross ning Eesti E-tervise Sihtasutuse, mida esindab pohikirja alusel Raul

Mill (edaspidi osapooled) vahel. Memorandumis lepitakse kokku valdkonnad mille osas
tehakse koostood ningtootatakse valja iihised pohimotted nende arendamisel:
•

Meditsiinilise

informatsiooni

kogumine,

sh.

andmekoosseisude

maaratlemine,

vaijattiotamine ning andmete dubleeriva kogumise valtimine;
•

Meditsiinilise

informatsiooni

toodeldavus,

sh.

andmete

standardiseeritus

ning

informatsiooni kuvamine;
•

Kogutava informatsiooni kasutatavus, sh. kasutusmugavus ja andmete kvaliteet,
kasutajate vajaduste kaardistamine ning analiiiis;

•

Andmete kvaliteedi tagamine, sh. vastavate algoritmide ja kontrollmehhanismide

valja tootamine;
•

Andmevahetus,

sh.

infosiisteemide

ja

andmekogude

arenduspohimotted

ning

standardid;

•

Infosiisteemide ja andmekogude koosvoime tostmine, sh. andmete ristkasutatavuse
suurendamine ning siisteemide tervikkontseptsiooni rakendamine.

Eeltoodud punktide rakendamise kaudu seavad osapooled jargmised eesmargid:
•

Voimekuse tostmine kogutavate andmete kasutajasobraliku statistika ja analiiusi
osas;

•

Meditsiinilise informatsiooni tekkimise ja kasutamise protsessis osalejate (edaspidi:
osapoolte) informeerituse tostmine pakutavate teenuste pohimotetest ning siisteemi
voimalustest

labi

susteemi

labipaistvuse

tostmise

ning

informatsiooni

asummeetrilisuse vahendamrse;

■

Andmete

saatmiseks vajalike

motivatsioonimehhanismide valja

tootamine

ning

rakendamine;
•

Uhiste uuringute ning analiiusicle labiviimine toodud eesmarkide taitmiseks;

•

Haiguse

kulgu

tervikuna

jalgida

voimaidavate

lahenduste

ja

pohimotete

valjatootamine, mis voimaldavad haiguste avastamist varases staadiumis, paremat
taastusravi ja rehabilitatsiooni kattesaadavust ning jalgimist analoogselt akuutraviga.

Andmete

kasutatavuse

maaramisel) ja

tostmine

sotsiaaihoolekande

haiguste ennetamise

arengute maaramisel.

valdkondades

(sh.

puude

raskusastme

prognooside tegemisel

ning

•

Andmekvaliteedi

reeglite

ja

kvaliteediindikaatorite

valjatootamine,

samuti

ravikvaliteedi hindamist voimaldavate suundade kavandamine terviseinfosusteemi
andmete pohjal.

•

Reeglite

vaijatdotamine

uute

ravijuhendite

jaoks,

vdimaldamaks

kokkulepitud

moodetavate indikaatorite jalgimist tervise infosiisteemi edastatavate andmete abll.
•

EHK

poolt

kinnitatud

ja

toetatud

ravijuhendite

elektrooniliste

algoritmide

valjatootamine arsti elektroonilisele toolauale.

Koostodmemorandumi raames kooskdlastavad osapooled
Koostdos

tehtavate

tegevuste

iilevaatamine,

hindamine

iga-aastaselt oma tooplaanid.
ja

korrigeerimine

osapoolte

koostoos toimub kvartaaiselt.
Koostdomemorandumis

kirjeldatud

tegevused

ja

pdhimotted

toetavad

31.01.2013

allkirjastatud Hea tahte koostdokokkuleppe ,Jervishoiusiisteemi jatkusuutlikkuse tagamine"
suundasid.

Tallinnas 28.02.2013

Eesti Haigekassa

Tanel Ross

Eesti E-tervise 5A

Raul Mill

