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Kiidame:

• SOM-TEHIK-HK projektide TEEKAART

• Mõistmine, et SOM ja HK projektid ei tohi ajaliselt 
kattuda

• HK koduleht IT arenduste infomaterjalidega

Ettepanek:

Luua TEHIK koduleht, kus kirjas kõik projektipassid -
eesmärk, vastutaja, ajakava, eelarve, sisu  kirjeldus 
inimloetavas vormis, tehniline spetsifikatsioon



Standard DL 6.1

• Tehniline dokumentatsioon on heal tasemel, samas 
väga mahukas

– DL Mallid dokument 2319 lk

– EA mudel html formaadis 

– XML näidisfailid ja stiilileht

• Tegemist IT spetsialistile mõeldud tekstide ja 
skeemidega

• Inimkeelne juhend kõigi dokumentide kohta puudub





Vastuse vaatekuva näidis



Sisestuskuva visand



Sisestuskuva funktsionaalne prototüüp



Standard DL 6.1 kokkuvõte

• Tööd tuleb teha rohkem kui lihtsa näite põhjal tundub

• IT spetsialiste on vähe, mitme dokumendiga korraga 
tegeleda ei jõua

• Kogu standardi realiseerimise maht on tegelikult välja 
arvutamata

Ettepanekud: 

Teha audit - mis dokumente on üldse arendatud.

Arvutada välja arenduste kogumaht.

Paika panna 2300 lk järjekord prioriteetide põhjal.



Võltsravimite direktiiv (FMD)

• Peab täielikult rakenduma 09.02.2019

• Eesmärk kaitsta patsiente võltsravimite eest

• Luuakse üle-euroopaline ravimite ehtsuse kontrolli 
süsteem

• Kohustuslik kõigile, kes ostavad sisse või müüvad 
ravimeid

• Iga ravimi PAKEND varustatakse unikaalse 
turvamärgisega

• IGA pakend tuleb väljastamise korral tsentraalses 
andmebaasis registreerida



Andmekaitse, ISKE, X-tee, …

• ISKE on infosüsteemide
kolmeastmeline
etalonturve

• ISKE dokumentatsioon on 
3000+ lehekülge

• Rakendamine on pidev 
protsess, mitte ühekordne 
tegevus

• Sõltuvalt turvaklassist on 
kohustuslik audit iga 2-3 
aasta tagant

• Haiglad vajavad abi



EVI (veretooted)

• 4 verekeskust

• Elutähtsa teenuse osutamist toetav rakendus mis 
põhiosas valmis möödunud sajandil

• Puudub kõikehõlmav vere liikumise jälgimise süsteem 
(doonorist retsipiendini)

• Vereseadus: 
„…luuakse riiklik vereteenistuse infosüsteem“

• 2012 a. SOM-TÜ raport „Vereteenistuse optimaalse 
süsteemi kulutõhususe analüüs“

Ettepanek:

Raport uuesti läbi lugeda, riiklikul tasemel võtta vastu 
otsused ettepanekute elluviimiseks



Ja veel:

• Kvaliteediindikaatorid

• Ravitüsistuste klassifikaator

• Rahvusvahelised klassifikaatorid

• Patsiendi ohujuhtumite kvaliteedisüsteem

• E-intensiivravi ja E-anesteesia

• E-arved (arve lisad delikaatsete isikuandmetega)

• Võrgustumine

Ettepanek:

Kajastada ka need teemad tööplaanides, teekaartidel, 
eelarvetes


