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Neonataalse registri vajadus Eestis

• Kas Eesti Meditsiiniline Sünniregister  tagab 
vastsündinute haigestumise ja ravi seire?

• Teiste maade kogemus vastsündinute • Teiste maade kogemus vastsündinute 
haigestumise ja ravi seirest

• Neonataalse registri tähtsus tervishoiupoliitikas
– Senine kogemus Eestis



Eesti Meditsiiniline Sünniregister

• Töötab alates 1992. aastast
– Alusdokumendiks sünnikaart

• Eesmärk
– Sündimuse mõõtmine Eesti Vabariigis

(ei ole kavandatud vastsündinute
haigestumise ja ravi seireks)



Perinataalne suremus Eestis
1992–2010

20.120.1

5.85.8

www.tai.ee



Vastsündinu EMSR sünnikaardil
1992–2010



Vastsündinu Soome sünnikaardil



Vastsündinute 
haigestumise ja ravi 

laiendatud andmete kogumine laiendatud andmete kogumine 

Miks?



Andmekogu taust ja eesmärk

• Taust

– Perinataalse suremuse vähenemisega on suurenenud 
laste ja täiskasvanute krooniliste haiguste ning puuete 
osakaal 

– Vastsündinute intensiivravi kui kallis meditsiiniteenus– Vastsündinute intensiivravi kui kallis meditsiiniteenus

• Hea kvaliteedi tagamisel kulutõhus meditsiiniteenus

• Eesmärk

– (Peri)neonataalabi seire, kvaliteedi parandamine ja 
tõenduspõhine korraldus

– Tervishoiupoliitika korraldus



Vastsündinute 
haigestumise ja ravi 

laiendatud andmete kogumine laiendatud andmete kogumine 

Kuidas?



Allikad (peri)neonataalabi hindamiseks

• Esmased andmebaasid
– Neonataalne andmebaas

• “Virtuaalne patsient” (eelduseks digilugu)
• Minimaalne andmebaas

– Rahvusvahelised neonataalsed võrgustikud
• European Neonatal Network • European Neonatal Network 
• Vermont-Oxford Neonatal Network

• Teisesed andmebaasid
– Rahvastikustatistika
– Meditsiinilised registrid (sünniregister, surmaregister)
– Meditsiinikindlustuse andmebaasid
– Lokaalsed (haiglapõhised) andmebaasid

Fanaroff and Martin’s 
Neonatal-Perinatal Medicine 2006



Vastsündinute 
haigestumise ja ravi 

andmete laiendatud kogumine 

Keda hõlmata?Keda hõlmata?
Prognoositav laste arv? 

Väga väikesed enneaegsed - 1% vastsündinutest?
Kõik riskivastsündinud - 7% vastsündinutest?



Laps seitsme päeva vanuselt
1992–2009 (EMSR)

www.tai.ee



Väga enneaegsete vastsündinute 
register Soomes



Neonataalne andmekogu -
senine kogemus Eestis

• 2007–2008 töötas neonataalne andmekogu
– Eesti Perinatoloogia Seltsi initsiatiiv

• SM kooskõlastus, Andmekaitse Inspektsiooni luba

– Hõlmas kõiki riskivastsündinuid, andmed koguti 
esmase haiglaravi lõpuniesmase haiglaravi lõpuni

– Väljund
• Andmete analüüs

– Eesti Arst 2009; 88(Lisa4):12–20

– Eesti Arst 2010;89(12):790–799

– Ilmumisel Acta Paediatrica

• Neonataalabi kvaliteedi parandamine

• Keskuste vahelised erinevused → tervishoiu korraldus



Väga enneaegsete vastsündinute 
elulemus

(% elussündidest)

Eesti
2007–8

EPICURE
1995

Norra
1999–2000

Austraalia
1998–2002

Šveits
2000–4

Rootsi
2004–7

51 26 56 37 35 64

• 22–25 GN

51 26 56 37 35 64

• 22–31 GN
Eesti

2007–8
Soome*
2005–7

85 86

*Isiklik kontakt, STAKES, V. Tommiska



Väga enneaegsete vastsündinute suremus 
ja haigestumine esmasel haiglaravil

*



Elussündide tulem laste
korrigeeritud vanuses 2 aastat

n=6 n=13 n=17 n=12 n=15 n=19 n=26 n=35 n=44

Gestatsiooninädal



Sünnisündmuse meeskonna 
lastearstide ettepanek

• Lisaks EMSR sünnikaardile
– Riskivastsündinute haigestumise ja ravi 

laiendatud andmekogu loomine 
• Neonataalse registrina nn “virtuaalne patsient”• Neonataalse registrina nn “virtuaalne patsient”
• kõigi riskivastsündinute hõlmatusega

• Alusdokumendid
– rasedakaart, sünnituseelne ja sünnituslugu
–Vastsündinu arengu- ja haiguslugu, 

vastsündinu sünniaegne elustamiskaart



Täname...

...koostöö eest ...koostöö eest 
EHL standardimise projekti 
sünnisündmuse meeskonna 

kõiki liikmeid!


