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Ettevalmistus

TISi esitatud statsionaarsete epikriiside andmete 

võrdlusanalüüs aruande “Ravivoodid ja hospitaliseerimine”

andmetega

�2011 mai – 1. võrdlusanalüüs

�2012 veebruar - 2. võrdlusanalüüs

�2012 lõpp - 3. võrdlusanalüüs; 



Analüüsi eesmärgid

Seoses ettevalmistustega TIS andmete kasutamiseks (ja mooduli 
väljatöötamisega)

1. Uurida, kas saadetud TIS andmete põhjal on võimalik koostada 

regulaarset riigistatistikat

2. Sündmuste ja esitajate kaetuse kindlakstegemine teatiste 

esitamisega

3. Andmekvaliteedi hindamine

4. Võimalus tundma õppida andmete eripära ja kasutamist

Edasi: teha järeldusi, teha muutusi olukorra parandamiseks, sh muuta 

vajadusel õigusaktidega sätestatut, täpsustada juhiseid ja reegleid, 

definitsioone. 

Mida rohkem kasutamist, seda parem andmekvaliteet!



Näitajad aruandes ja TIS failis
Aruanne “Ravivoodid ja hospitaliseerimine”

•Voodite arv kuu lõpus
•Keskmine voodite arv kuus
•Haigete arv perioodi algul
•Hospitaliseeritute arv kokku

• sh hospitaliseeritud teistest maakondadest
• sh lapsed
• sh haiglasisene liikumine

• sh üle toodud teistest osakondadest
• sh üle viidud teistesse osakondadesse

•Haiglast lahkunute arv
• sh väljakirjutatud
• sh teise haiglasse üle viidud
• sh surnud

•Haigete arv perioodi lõpul
•Voodipäevade arv kokku

• sh teiste maakondade elanike voodipäevade 
arv

•Hooldajate voodipäevade arv

TIS

•Haiglaravi algus

•Haiglaravi lõpp

•Haiglaravi päevad

•Haiglaravi lahkumisviis

•Staatus väljakirjutamisel

•TTO asukoht: maakond, linn, EHAK 
kood

•Patsiendi ID, sünniaeg, elukoht 
(maakond, riik)

•Osakonnas viibimise algus

•Osakonnas viibimise lõpp

•Osakonnas viibimise päevad

•Osakonna voodiprofiil

ANDMED ESITATAKSE VOODIPROFIILIDE JÄRGI



I analüüs
dets 2010

II analüüs
3.kv 2011

Esitanud 
haiglaid 22 25

ravijuhte 6 985
48 237 

(kuus ~16 000)

kirjeid 16 166
118 876

(kuus ~40 000)

Statsionaarsete epikriiside andmeid 
peale andmepuhastust



Andmete esitamine TISi haigla liigi järgi, 
3.kv 2011
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Haiglast lahkunud aruandes ja TISis 
lahkumisviisi järgi

Lahkumisviis

Statistiline aruanne 
3.kv 2011

TIS
3.kv 
2011

Kaetus 
3.kv 
2011

Kaetus
dets 2010

Kõik (58) 
asutused

25 
asutust

Väljakirjutatud 49 722 47 290 42 006 88,8% 35,9%

Üleviidud 2 370 2 195 1 897 86,4% 22,7%

Surnud 1 777 1 530 1 033 67,5% 17,1%

Kokku 53 869 51 015 44 936 88,1% 34,8%



Haiglast lahkunud aruandes ja TISis 
haigla liigi järgi

Haigla liik

Haiglast lahkunute arv Kaetus 3.kv 
2011

Kaetus
dets 2010Aruanne TIS

Piirkondlik 19 591 17 227 87,9 % 34,0%

Keskhaigla 17 167 16 425 95,7% 36,2%

Üldhaigla 11 909 9 997 83,9% 35,7%

Taastusravihaigla 833 640 76,8% 12,7%

Erihaigla 506 40 7,9% 3,4%

Kohalik haigla 1 009 607 60,2% 40,3%

Haiglad kokku 51 015 44 936 88,1% 34,8%



Voodipäevade arv aruandes ja TISis 
haigla liigi järgi

Haigla liik

Voodipäevade arv 
3.kv 2011

Kaetus 
3.kv 2011

Kaetus
dets 2010Aruanne TIS

Piirkondlik 142 440 123 069 86,4% 18,6%

Keskhaigla 99 435 81 060 81,5% 24,0%

Üldhaigla 94 232 71 843 76,2% 21,7%

Taastusravihaigla 10 471 8 646 82,6% 19,2%

Erihaigla 987 99 10,0% 5,0%

Kohalik haigla 16 189 7 859 48,5% 20,9%

Kokku 363 754 292 576 80,4% 21,0%



Kokkuvõte

• Statsionaarsete epikriiside TIS-i esitamine on oluliselt 
paranenud. 
Aruandega esitatud andmetest on TIS-i saadetud

�88% haiglast lahkunutest;

�80% voodipäevadest.

• Haigla liigiti on andmete esitamise määr erinev. Andmeid 

on esitanud kõik piirkondlikud, kesk- ja üldhaiglad, 

andmed puuduvad hooldusravihaiglate kohta.

• E-Tervise loendeid ei kasutata alati, EHAK kasutamine.

• Definitsioonide rakendamises on erisusi.

• Suurem osa vigadest on süstemaatilised ja hõlpsasti 

kõrvaldatavad.



Peamised vead

• Haiglaravi alguskuupäev ei lange kokku osakonnas viibimise 

alguskuupäevaga/ haiglaravi lõppkuupäev ei lange kokku osakonnas 

viibimise lõppkuupäevaga.

• Haiglaravi kestus ei lange kokku osakondades viibitud päevade 

summaga.

• Haiglaravi algus- ja lõppkuupäeva järgi arvutatud haiglaravi kestus 

erineb TTO poolt märgitud haiglaravi kestusest.

• Statsionaarsete epikriisidena esitati ka ambulatoorseid epikriise ja 

päevaravijuhte.

• Esines topelt ravijuhte ja topelt voodiprofiilide kirjeid.

• Andmelüngad

�Asutuse asukoht oli täitmata 16 asutusel 25-st.



Probleemsed kohad statistika jaoks

• Kaetus

�Kõik haiglad ei esita andmeid.

�TIS-is puuduvad andmed voodite arvu ja hooldajate 

voodipäevade arvu kohta.

• Kvaliteet

�definitsioonid, reeglid – voodipäevade arvestamine, uue 

haigusjuhu alustamine, tervete vastsündinute andmed, 

päevaravi

• Loendid – kasutamine, uuendamine, väljatöötamine



Eeldused TIS andmete kasutuselevõtmiseks 
statistika eesmärgil

• Kvantiteet – kõikne hõlmatus

�kõik vastava teenuse osutajad saadavad teatisi 

�iga sündmuse (juhtumi) kohta saadetakse teatised 

ettenähtud/mõistliku aja jooksul

• Kvaliteet

�ei esine tehnilisi vigu

�kõik vajalikud tunnused on täidetud, õigesti ja kehtivate 

loendite alusel

�ei esine loogilisi vigu



Edasised tegevused

• Jätkame analüüsiga: individuaalne tagasiside TTO-dele  

• Uus analüüs täiendavate tunnustega

• Koondteatise ülevaatamine

• Statistikaks vajalike teiste epikriiside teatiste 

väljatöötamine ja rakendamine (õendusepikriisi

kehtestamine, päevaravi teatise rakendamine)

• Definitsioonide ühtlustamine

• Kontrollide lisamine



Võimalused

• Aruandluskoormuse vähendamine

• Paindlikumad ja suuremad võimalused erinevatele 
statistika kasutajatele

�TTO-dele
�Tervise Arengu Instituudile
�Sotsiaalministeeriumile
�Rahvusvahelistele organisatsioonidele (WHO, Eurostat, OECD)
�Teaduritele

• Patsiendi elukohapõhine statistika

• Terviseinfo kvaliteedi ja kättesaadavuse paranemine 
(patsiendi tervis)



Võrdlusanalüüs  avaldatakse TAI veebilehel 
www.tai.ee

Tänan!

angela.poolakese@tai.ee
659 3812


