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 Analüüsivastuste laekumine tervise infosüsteemi:

2016: ca 300 000 

2017: 3 933 661

2018 prognoos: üle 6 000 000

e-labor - statistika



 Hetkeseisuga saadab analüüsivastuseid 11 laborit

 Enim analüüsivastuseid saadavad:

 SA Tartu Ülikooli Kliinikum

 AS Ida-Tallinna Keskhaigla

 SA Ida-Viru Keskhaigla

 SA Pärnu Haigla

 OÜ synlab Eesti

 SA Rakvere Haigla

e-labor - statistika



 Teadaolevalt 12 laborit

 2017. aastal teostati kokku 365 500 külviuuringut

 Sellest mitme-tasandilisi külviuuringuid ca pool: 182 500

Mikrobioloogia laborid



 Tegeleme alates 2017. aasta oktoobrikuust e-labori 

haldamise rakenduse loomisega

 Rakendus võetakse LIVE-keskkonnas kasutusele: 

01.09.2018

 Test-keskkonna aadress: https://testelhr.digilugu.ee

e-labori haldamise rakendus

https://testelhr.digilugu.ee/


Mikrobioloogia plaanid

• 2018. veebruaris ja märtsis toimusid arutelud 

meditsiinilaborite infosüsteemide arendajatega

• Arutelud käsitlesid andmevahetusstandardis 

planeeritavaid analüüside andmeploki muudatusi

• Arutelude tulemusena saime paika planeeritavad 

standardimuudatused

• Standardimuudatuste publitseerimine 2018. detsember 

või 2019. jaanuar



Mikrobioloogia plaanid

• Planeeritavad standardimuudatused:

• Tugi rekursiivsele* andmestruktuurile

• PDF vormingus vastuselehtede kaasalisamise võimalus

• Lisaks muud muudatused, mis olid planeeritud 

standardite paketti 7.0



Mikrobioloogia plaanid

Võimalikud probleemkohad PDF-i kaasalisamisega:

• Võib luua ootuse, et ka muude uuringute puhul tekiks võimalus 

oma infosüsteemi vastuselehti PDF vormingus kaasa lisada

• Mikrobioloogia puhul käsitleme PDF-i just keeruliste vastuste tõttu, 

mille vajalikku ülesehitust ei ole stiililehega võimalik väga hästi tagada

• TIS-i poolel puudub võimalus kontrollida, mis PDF-is sisaldub

• Kaugenemine ühtses vormis struktureeritud kuvadest

• Epikriisi puhul PDF-i kaasalisamine – tõenäoliselt mitte

Ei ole näha, et mitme-tasandiliste uuringute PDF vastuselehtede 

kogumahu (ca 182 500 uuringut aastas) korral tekiks sellest tervise 

infosüsteemile liigne koormus.



Senine 

külviuurin

gu 

tulemuste 

kuva

Proovimaterjal Analüüs Analüüs Analüüs

Mikroskoopia (Gram) Polümorfonukleaarid: >20

Kogus 2+

Amoksitsilliin-klavulaanhape <=0,25 /T

Ampitsilliin R

TMP-SMX R

Tsefotaksiim 0,5/T

Tsefuroksiim R

Kogus 3+

Erütromütsiin R

Fusidiin R

Gentamütsiin 0,25/T

Tsefuroksiim 0,5/T

Klaritromütsiin 0,16/T

RÖGA

Proovinõu ID:  130315000001-1

02.04.2018 10:20

Hindamise aeg : 08.04.2018 11:00

Mikroob: Escherichia coli 

Aeroobne külv: 

Positiivne

Mikroob: Staphylococcus 

aureus 

Uus 

võimalik 

kuva



Tervise infosüsteemi andmevaatur

Oleme planeerimas uut lahendust tervise infosüsteemis 

paiknevate terviseandmetega tutvumiseks

Andmevaatur realiseeritakse keskse lahendusena TEHIK-u poolt 

ning selle kasutuselevõtmine tähendab TTO-de jaoks 

minimaalseid arendustöid

Esmase projekti käigus realiseeritakse kaks andmevaaturi kuva:

• Patsiendi terviseseisundi kokkuvõte

• Analüüsitulemuste risttabel ja aegridade graafikud

Andmevaaturi peamine kuva (patsiendi terviseseisundi 

kokkuvõte) peab olema võimalik TTO infosüsteemi seest avada 

ühe hiireklikiga









Loend „Mikrobioloogilise uuringu 
vastus“
Mikrobioloogilise uuringu vastuse 4 versioonis sai tehtud mitmeid 

muudatusi :

• Uuendused SNOMED CT uuest versioonist lähtuvalt

• Lisatud MALDI andmebaasi uuendustest tulenevad väärtused

• Muudatused seoses seente nomenklatuuri korrastamisega

• Lisatud varasemalt puudu olevad väärtused ning parandatud 

nimetusi

Versioon 4 on kättesaadav aadressil

http://pub.e-tervis.ee/classifications/Mikrobioloogilise%20uuringu%20vastus

http://pub.e-tervis.ee/classifications/Mikrobioloogilise uuringu vastus


Loend „Mikrobioloogilise uuringu 
vastus“
Mikrobioloogilise uuringu vastuse 5 versioon on plaanis 

publitseerida 2018 aasta sügisel ning hetkel on muudatustena 

kavas :

- Lisada loendisse eelmisel korral taotlusvoorust maha jäänud 

ning tänavu aprillis juurde taotletud väärtused, mis tulevad 

SNOMED CT uue versiooniga juuli kuus 

- Viia sisse parandused nimetuste osas



Aitäh!


