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Tervise infosüsteemi (TIS) 
statistikamoodul

Mare Ruuge

Mis on üldse TIS statistikamoodul?
Mis osa sellest saab valmis 2013.a? 

•Lähteandmed

•Statistikamooduli 1. etapi eesmärgid

•Dokumendikontrolli moodul

•Aruanded

•Kasutajad

•2013. a plaanid
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TIS statistikamooduli arendus

TIS juurde oli algusest peale ette nähtud statistikamooduli 

loomine. Konkreetne ettevalmistus algas aastal 2010. 

• Kevadel 2012 toimus hange ja juunis 2012 käivitus 

arendusprojekt. Tegevuse aluseks on 2011. a alguses valminud 

analüüsidokument. 

• 2013.a septembris peab olema kasutusvalmis mooduli esimene 

etapp.

• Tutvustuseks toimusid teabepäevad TTOdele Tallinnas ja Tartus 

sept. lõpus ja okt. alguses 2012. 

• Piloot tuleb märts/aprill 2013. Alustame statsionaarsest ravist 

ja päevaravist

• Muud seotud tegevused 2012.a:

Definitsioonide töörühm (haiglaravi, päevaravi)

Statistikateatiste (statsionaarse ja päevaravi) ülevaatamine 

Võrdlusanalüüs 2011. a 3. kvartali statsionaarse ravi andmetega

Ei ole mõeldud vaid tervisestatistika jaoks 
vajaliku teabe töötlemiseks 

• Eesmärk statistika poolt – saada andmekasutajate 

jaoks detailsemat tervisestatistikat.

• ETSA poolt – saada TISi esitatavate dokumentide 

kohta paremat statistikat, ülevaadet dokumentide 

kvaliteedist ja seda kvaliteeti parandada –

juhtimisinfo ja loodav dokumendikontrolli moodul

• Kontrolle on kavas rakendada järk-järgult ning ainult 

teatud nn kriitiliste vigade esinemise puhul tuleb 

parandamise nõue – tunnuste osas ilma milleta 

dokumendi edasine töötlemine ja kontroll osutub 

võimatuks 
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Lähteandmed

Epikriisid Statistika 
(koond)teatis

Tulemus

statsionaarne epikriis

päevaravi epikriis

ambulatoorne epikriis

statsionaar 

päevaravi

---

haiglaravi episoodide 

andmebaas

päevaravi episoodide 

andmebaas

osaline info

kasutamine piloot

NB! Statistikateatis on primaarne

LISAANDMED:

- ETSA Publitseerimiskeskus (klassifikaatorid, loendid) 

- Rahvastikuregister (patsiendi üldandmed) 

- Haigekassa (kindlustatus) 

- TAI (TTOde info, diagnooside grupid) 

Mis saab valmis 1. etapis

Klassikaline andmelao projekt + dokumendikontroll 

• Andmete laadimine andmelattu 

• Andmete organiseerimine aruandluse jaoks sobivale 

kujule 

• Aruanded 

I etapi eesmärgid 

• Valmis saada tehniline lahendus 

• Mõned dokumendid (statistikateatis, epikriis) 

• Mõned aruanded 

Järgnevasse etappi jääb

• uued aruanded 

• uute (teiste) dokumentide laadimine 
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Dokumendikontrolli moodul 

Dokumendikontrolli reeglid 

• väärtuste olemasolu (TTO, patsient, diagnoos jne) ja 

vastavus loenditele 

• väärtuste omavaheline vastavus (algus < lõpp jms) 

• Mõned diagnooside kontrollid 

Reeglite publitseerimine (ETSA publitseerimiskeskuses) 

• inimkeelsed 

• tehnilised 

Vigade aruandlus 

• viide vigasele dokumendile 

• viide kontrollile 

Vigade parandamine 

• uus dokument TISi 

Aruanded

• Statistikaaruanded (soo ja vanusrühma järgi) 

1. Haiglast ja päevaravilt lahkunute arv ning ravi kestus ravi 
põhjuse ja lahkumisviisi järgi 

2. Haiglast ja päevaravilt lahkunute arv ning ravi kestus ravi 
põhjuse ja elukoha järgi 

3. Statsionaarse ja päevakirurgia protseduurid ning 

opereeritute arv

4. Haiglast lahkunute arv ja voodipäevad ravivoodite järgi 

• Vigade aruanded 

• Juhtimisaruanded

• laekunud dokumendid 

• top kasutajad jm 

Aruandluskeskkond ja aruandlusvahendid 
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TAI, SOM 

• statistikaaruanded 

• aruandluskeskkond 

• vigade aruanded + vigade haldamine (sh korrektseks 

märkimine, vigaseks märkimine) 

ETSA, (TAI) 

• juhtimisaruanded (sh kvaliteet)

TTO 

• näevad ainult oma andmeid 

• statistikaaruanded 

• vigade aruanded 

Avalik 

• staatilised aruanded 

Eri aruannetel on erinevad kasutajad

2013.a septembris valmib mooduli 1.etapp

• Pilootperiood algab märtsis 2013, kus testitakse muuhulgas 

statistikateatisi. NB! Statistikateatised ei ole eraldi täidetavad 

dokumendid, vaid need koostab TTO infosüsteem haigusloo ja 

terviseloo andmetel ning saadetakse automaatselt TISi.

• Statistikamooduli esimeses etapis realiseeritakse osa mooduli 

võimalustest. Tehakse liidesed rahvastikuregistrist ja haigekassa 

ravikindlustuse andmekogust teabe saamiseks. Väljundaruannete 

kava on esialgne, täiendame kevadel. 

• Nii TAI kui SoMi soov on, et uuest aastast liiguksid kõikide 

haiglaravi ja päevaravi juhtude kohta epikriisid/statistikateatised

TISi ning tekiks võimalus võtta 2014. a kasutusele haigla- ja 

päevaravi põhjuste statistika aluseks statistikamooduli aruanded.
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Tänan!


