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Päevakava:
1. Nakkustekitajate kinnitavad uuringud ja eelneva esmase uuringu vastused
2. Kas on võimalik kokku leppida kommentaarides: nakkustekitajate analüüside
kommenteerimise põhimõtetes?
3. Kinnitavate uuringute vajadus ning analüüsiskeemid (kas lisada IgM-le IgG jms.)

Otsused:
1. TEHIKu vastusekoodistikku Kvalitatiivse uuringu vastus tuleb lisada variant: Positiivne, vajab
kinnitamist. Seda saab kasutada esmase uuringu vastusena neil analüüsidel, millel on ELMÜ
või labori oma kinnitamisalgoritm. Anu saadab TEHIKusse.
2. Analüüsidele, mida kinnitatakse, tuleb lisada märkus, et on saadetud kinnitamisele. See on
tellijale infoks, et veel on vastus tulemas, mida kindlasti tuleb arvestada.
3. ELHRs on nakkustekitajate immunoblot-analüüsid nimetatud kõik kinnitatavateks. See ei ole
korrektne, sest alati nad seda ei ole. Muuta laiendiga IB/(immunoblot). Kinnitavaks jäävad
need, mille puhul on ravijuhistes nõutud kinnitamine teise meetodiga ja doonorite
analüüside kinnitamised.
4. Kuna T pallidum Ab esmase vastuse kinnitamiseks kasutatakse palju erinevaid analüüse
vastavalt kinnitatud algoritmile, siis on vaja teha eraldi koondvastus T pallidum (Ab (kinnitav),
analoogselt HIV-ga. Sergei esitab taotluse ELHRi.
5. synlabil on palju huvitavaid ja eksootilisi analüüse parasiitide seroloogiaks. Kuna neis on
keeruline orienteeruda, siis esitab synlab nendele soovitavad diagnostikaalgoritmid, mida
teised laborid saavad ka oma tellijatele tutvustada ja integreerida oma LISi. Paul esitab
algoritmid (Echinococcus jt.) selle aasta jooksul. Saab presenteerida ELMÜ kodulehel.
6. Seroloogiliste analüüside tellimisel tehakse palju vigu: enamasti ei ole mõtet tellida üksikut
IgM analüüsi. Töögrupp otsustas liikuda selle poole, et ei saaks tellida IgM analüüsi ilma IgGta (erandid loetletakse). Selleks:
a. 7.11.2019 ühiskonverentsil „Risk või haigus“ perearstide seltsiga räägib Kaja sellest
oma ettekandes Analüüside mõttekas tellimine
b. Koostame seroloogia diagnostika juhendi. Anu kutsub kokku arutelu jaanuaris. Paul
esitab selleks ajaks esmase drafti
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