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Sünnisündmuse projekt – kes?
• Eksperdid:
• Helle Karro (TÜ Kliinikum, naistekliiniku juhataja)
• Silja Staalfeldt-Rahumägi (Ida-Tallinna Keskhaigla emadusnõuandla ämmaemandusjuht)
• Aira Aleksejeva (TÜ Kliinikum, vanemämmaemand)
• Heili Varendi (TÜ Kliinikum, neonatoloog)
• Ülle Kadastik (TÜ Kliinikum, naistearst)
• Kadi Ploom (Ida-Tallinna Keskhaigla, sünnitusosakonna juhataja)
• Karin Kütt (Pärnu Haigla, ülemämmaemand)
• Vivian Arusaar (Ida-Tallinna Keskhaigla, naistekliiniku ämmaemandusjuht)• Vivian Arusaar (Ida-Tallinna Keskhaigla, naistekliiniku ämmaemandusjuht)
• Kai Tennisberg (Läänemaa Haigla, naistearst)
• Pille Andresson (Ida-Tallinna Keskhaigla, lastearst)
• Maike Parve (Lääne-Tallinna Keskhaigla, naistekliiniku juhataja)
• Kadri-Liina Vahula (Pärnu Haigla, naiste- ja lastekliiniku juhataja)
• Liis Toome (Tallinna Lastehaigla, vastsündinute ja imikute osakod, vanemarst)
•
• Analüütikud: 
• Aleksei Latõnin (Ida-Tallinna Keskhaigla, analüütik)
• Pille Kadakas (Ida-Tallinna Keskhaigla, peaanalüütik)
• Olga Muhhina (Ida-Tallinna Keskhaigla, peaanalüütik)



Sünnisündmuse projekt– mis?

• Sünnisündmuse projektis vaadeldakse  
protsessi, mis algab raseduse 
tuvastamisest ja lõppeb sünnitusega. 

• Sellesse protsessi jäävad ka abort, • Sellesse protsessi jäävad ka abort, 
rasedusaegne haiglasviibimine, 
suunamine konsultatsioonile ja laste 
sünniga seonduv.

• Samuti tegeldakse kolme registri 
andmetega



Sünnisündmuse projekt – mis?

• Dokumendid:
– Rasedakaart
– Sünnituseelse osakonna haiguslgu ja 

sünnituslugusünnituslugu
– Vastsündinu arengulugu
– Vastsündinu elustamiskaart
– Abordilugu
– Sünni-, abordi- ja neonataalse registri kaardid



Sünnisündmuse projekt – ei tegele

• Õendusdokumentidega
• Intensiivraviga
• Operatsiooniprotokollidega
• Anesteesiakaartidega• Anesteesiakaartidega



Sünnisündmuse projekt – mis on 
tehtud?

• Protsessid on kirjeldatud
• Dokumentide tekkimise kohad on märgitud
• Dokumentide andmekoosseisud on 

kirjeldatudkirjeldatud
• Registrite kaartide andmekoosseisud on 

kirjeldatud
• Nõusolekulehed on kirjeldatud



Sünnisündmuse projekt – millest 
lähtusime?

• Andmeid sisestakse üks kord
• Andmed liiguvad automaatselt erinevate 

dokumentide vahel
• Samanimelised andmeblokid peavad • Samanimelised andmeblokid peavad 

olema sama sisuga
• Vähendada täidetavate dokumentide hulka



Sünnisündmuse projekt – mis on uus?

• Dokumendid: 
– Neonataalse registri kaart

• Eeldatud, et registrid on ristkasutuses
• Täiendab sünniregistri kaarti 

– Abordilugu  
• Registrikaardi tekitamine loo pealt• Registrikaardi tekitamine loo pealt
• Kasutatav nii kirurgilise kui medikamentoosse abordi puhul
• Ühe tervishoiuasutuse piires kasutatav erinevate raviliikide 

puhul

– Saatekiri
• Moodustub eelnevalt täidetud dokumendilt n epikriisilt ja 

loodav dokument loeb andmed saatekirjalt



Sünnisündmuse projekt – mida veel on 
vaja teha?

• Andmekoosseisude 
– ülevaatamine
– täiendamine
– ühtlustamine, sh alamprojektide vahel– ühtlustamine, sh alamprojektide vahel
– loendite muutmine ja loomine

• Arutelu ja kooskõlastamine seltsidega





Tänan!


