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Eesmärk Miks vajalik? Kellele 

vajalik 

Laborites on kasutusel 

ühtne kodeering 

laboratoorsete 

uuringute teostamisel 

ning ühtsed alused 

uuringutulemuste 

edastamisel 

Seeläbi luuakse alus erinevate laborite uuringute 

omavahelise võrreldavuse saavutamiseks. Erinevate 

kodeeringute kasutamine loob erinevad 

tõlgendamisvõimalused. Võimaldab tekitada aegridu 

pikemas perspektiivis üle erinevate laborite andmete 

Perearst 

Raviarst 

Arstil on võimalik pärida 

avatud ravijuhtumi 

raames patsiendi 

laborianalüüside 

tulemusi 

Uuringute tulemused jäävad sageli konkreetse 

tervishoiuteenuse osutaja infosüsteemi, mis tähendab, et 

arst ei pruugi saada terviklikku ülevaadet patsiendi 

terviseloost. Edastades kõik uuringute tulemused tervise 

infosüsteemi, on raviarstil võimalik ravijuhtumi raames 

tutvuda nii jooksvate kui ka varasemate uuringutulemustega 

Perearst 

Raviarst 

Patsiendil on võimalik 

läbi riikliku 

patsiendiportaali näha 

struktureeritud kujul 

kõiki tema kohta 

teostatud uuringute 

tulemustesi 

Hetkel ei ole patsiendil võimalik kõiki oma uuringutulemusi 

patsiendiportaalis näha ning tulemused võivad olla 

vabatekstilisel kujul, mis raskendab nendega tutvumist. Kui 

laborid juurutavad riikliku saatekirja vastuse standardi ja 

edastavad tulemused tervise infosüsteemi, on patsiendil 

uuringutulemustega tutvumiseks alati võimalik riikliku 

patsiendiportaali poole pöörduda 

Patsient 

Laboriandmete teenuse eesmärgid 



 Võtta laborite infosüsteemides laborianalüüside 

kodeerimisel kasutusele LOINC standard ja ühtsed 

nimetused 

 Uuendada regulaarselt LABOR andmebaasis oma laboris 

tehtavate analüüside nimekirja 

 Juurutada laborite infosüsteemides riiklik 

analüüsivastuste edastamiseks mõeldud standard ning 

edastada analüüsivastused tervise infosüsteemi 

Ootused laboritele 



LOINC kasutuselevõtmine 

 Enamus meditsiinilaboritest on LOINC kodeeringu ja 

ühtsed nimetused (nn „Kasutatav nimetus“) kasutusele 

võtnud 

 Üksikud asutused kasutavad enda asutuse siseselt edasi 

senist kodeeringut, kuid see on mäppitud vastu LOINC 

kodeeringut - analüüsitulemus saadetakse või on 

planeeritud saata TIS-i LOINC kodeeringus 



Analüüside nimekirja uuendamine 

 Kõigi meditsiinilaborite nimekirjad uuendati LABOR 

andmebaasis ära 2016 I-poolaasta jooksul 

 Samas tuleb nimekirjad seoses e-labori haldamise 

rakenduse loomisega uuesti ajakohaseks viia. Laboreid, 

kes esitavad uuendusi regulaarselt, on hetkel käputäis. 

Seda numbrit soovime suurendada 

 e-labori haldamise rakendust luuakse perioodil: 

01.10.2017 – 31.07.2018 

http://kodu.kliinikum.ee/yhendlabor/labor/index.php?mod=labor_list


Analüüsivastuste standardi 
juurutamine 

 Enamus laboreid on juurutatud saatekirja vastuse 

standardi analüüsivastuste edastamiseks 

 Suur osa standardi juurutanud asutustest edastavad ka 

analüüsivastuseid tervise infosüsteemi 



Analüüsivastuseid edastavad laborid 
(2017) 

Meditsiinilabor Analüüside arv SKV-del 

90001478 sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum 829255 

10822068 aktsiaselts Ida-Tallinna Keskhaigla 825354 

90004527 Sihtasutus Pärnu Haigla 511523 

10856624 Aktsiaselts Rakvere Haigla 114586 

90003433 Sihtasutus Ida-Viru Keskhaigla 85105 

11107913 synlab Eesti OÜ 46582 

90013058 sihtasutus Läänemaa Haigla 32428 

90013035 Sihtasutus Raplamaa Haigla 21228 

10050157 aktsiaselts Põlva Haigla 17294 

10822269 Aktsiaselts Lääne-Tallinna 

Keskhaigla 

14568 

90006399 sihtasutus Põhja-Eesti 

Regionaalhaigla 

5219 

10220275 Aktsiaselts Järvamaa Haigla 21 



Probleemsed kohad 

 Kõik tervishoiuasutuste laborites teostatud uuringute 

tulemused peavad olema edastatud tervise infosüsteemi 

 Patsient näeb riiklikus patsiendiportaalis kõiki oma 

uuringute tulemusi 

 Analüüsivastuste laekumise hulga kasvuga muutub 

keerulisemaks tervise infosüsteemis paiknevate andmete 

tarbimine 

 



Kõik tulemused TIS-i? 

06.09 kohtumisel lepiti kokku: 

 Laborimeditsiini Ühing teeb omapoolse valiku 

analüüsidest, mida ei ole vaja TIS-i saata: 31.10.2017 

 Laborimeditsiini Ühing loob loetelu analüüsidest, mille 

tulemused on patsiendile muutumatud kogu elu: 

31.12.2017 

 Käsitleda kinnitavate analüüside puhul erijuhtumina 

ainult HIV-i. HIV esialgset tulemust patsiendile mitte välja 

kuvada 

Ei suudetud kokku leppida: 

 Mida saata TIS-i statsionaaris tehtavate analüüsidega 

 

 



Analüüsivastuste tarbimine - täna 



Analüüsivastuste tarbimine - täna 



Analüüsivastuste tarbimine - ootus 



Mikrobioloogia plaanid 

Tööd tähtajaga 31.12.2017: 

 Olukorra kaardistamine: mikrobioloogia andmekoosseis 

vs olemasoleva standardi andmekoosseis 

 Vaadatakse üle varasemad protokollitud kokkulepped 

mikrobioloogia tulemuste osas 

 Vaadatakse üle mikrobioloogia näidiskuvad tulemuste 

kuvamise ootuste osas. Aluseks võetakse ITK-i kuva 

 Kujundatakse ettepanekud standardimuudatuste osas 

 



Mikrobioloogia plaanid 

Vastuse peavad saama küsimused: 

 Kas olemasolevat standardit on võimalik täiendada sellisel 

määral, et see võimaldaks: 

o Edastada mikrobioloogia tulemusi 

o Kuvada mikrobioloogia tulemusi soovitud viisil 

 Kas on teatud aspekte, mida TIS poolses kuvas on keeruline 

(kui mitte võimatu) juurutada ning kas see on probleem 



Mikrobioloogia plaanid 

Tegevused 2018. I-kvartalis: 

 Standardimuudatusi arvestades omapoolse mikrobioloogia 

tulemuste kuva prototüübi loomine 

 Standardimuudatuste ja kuva valideerimine ELMÜ 

mikrobioloogia töögrupiga. Vajadusel korrektuuride 

teostamine 

Tegevused 2018. II-kvartalis: 

 Tööde mahu hindamine ja ressursside planeerimine 

 Arenduse ajakava kokkuleppimine 

 



Muud tegevused 

 Täiendada LOINC algandmete laadimist, et TIS validaator loeks 

korrektseks ka konkreetse algandmete kirje eelmise versiooni 

 Võtta kasutusele parem lahendus patsiendi terviseseisundi 

kokkuvõtte kuvamiseks 

 Võtta kasutusele parem lahendus analüüsivastustega 

tutvumiseks 

 Täiendada olemasolevat analüüsitulemuste standardit 

 Jõuda kokkuleppele, mida teha statsionaaris tehtavate 

analüüsivastustega 

 Kaasata laboriväliseid analüüse teostavad asutused 

 

 


