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• 6 kliinikut, 5 aadressi 
• ca 1800 töötajat  (287 arsti, 743 õde 

ja 313 abilist)
• 25 894 hospitaliseerimist
• 425 000 ambulatoorset visiiti (2006)

– 171 000 radioloogilist uuringut 
(2007)

Ida-Tallinna Keskhaigla



  

Ida-Tallinna Keskhaigla

• Haigla infosüsteem 
(HIS)

• Piltide arhiveerimise ja 
kommunikatsiooni 
süsteem (PAKS)

• Liidestumine 

Elektrooniline terviselugu (EPR), 

Radioloogia IS (RIS), Labori IS (LIS),

Patoloogia IS (PIS), jne.

Vastuste kirjutamine ainult ekraanilt

Ühendus Pildipangaga

eVastused (remote reporting)

EPR on avatud perearstidele

Haigla on ühendatud Balti eTervise 
infosüsteemi võrku

IT hetkeolukord



  

Sisu

• Digitaalse haiglakeskkonna areng

• Radioloogia töövoo 
ümberplaneerimine

• eTervishoiuteenuste võimalused



  

Ajalugu

• HIS-i arendused algasid 1992

• Käsitsi filmiilmutus

• Protsessid haiglas olid lineaarsed ja 
mitte liidestatud (integreeritud)



  

Lineaarne töövoog

Patsient
Saatev arst

Registratuur
Radioloogiatehnik

Õde

Vastus Uuring

Koosolek klinitsistidega

Saatekiri



  

Pildivaatus 
klinitsistidega 2000



  

Haigla IT komponendid

• Tarkvara
• Riistvara

– Meditsiinitehnika 
– Arvutid
– IT võrk

• Organisatoorsed teemad
– Planeerimine ja koolitus



  

Haigla tarkvara

• Patsiendiga seotud (eesmärgiks 
raviprotsessi parandamine)
– HIS, EPR, RIS

• Finants 

• Personal

• Administratiiv



  

Planeerimine



  

• Administratsiooni toetus
• Peab olema osa haigla strateegilisest 

plaanist
– Tervishoid on haigla peamine (äri)valdkond

– Seega peaks IT planeerimisel olema oluline 
osa arstidel ja õdedel

IT arenduse planeerimine (1)



  

IT arenduse planeerimine (2)

• Osakond
– Põhjalik turuanalüüs, et leida sobiv aparatuur
– Personali informeerimine muudatustest
– Töövoo ümberplaneerimine

• Haigla
– Tihe koostöö klinitsistide ja IT-osakonna vahel
– Personali koolitus

• Klientide informeerimine
– Haigla sees
– Perearstid ja teised haiglad



  

PAKS-i väljundid (1)

• Töövoo ümberplaneerimine
– Radioloogi töö optimiseerimine – huvitavam ja 

efektiivsem töö

• Kliiniliste konverentside tähtsuse tõus
– Kõrgem kvaliteet

• Võimaldab diagnostika tulemuste jagamist
– Patsiendi andmete jagamine üle interneti saatva 

arstiga
– Võimaldab asutustevahelist koostööd

• Võrdlev analüüs (Benchmarking) 



  

PAKS-i väljundid (2)

• Piirangud
– Väljakutse juhtidele/juhtimisele
– Kvaliteedikontroll on erinev ja nõuab põhjalikku 

muutust
– Dünaamiline keskkond

• Pidevalt muutuvad tööajakavad jne.

– Piltdiagnostika integreerimisel on piirid ja see viib uute 
organisatsiooniliste lahendusteni

– Ühtsete standardite ja terminoloogia puudumine



  

Lineaarne töövoog
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Saatev arst

Registratuur
Radioloogiatehnik

Õde
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Lineaarne töövoog

Patsient
Saatev arst

Registratuur
Radioloogiatehnik

Õde

Vastus Uuring

Koosolek klinitsistidega

Saatekiri

PAKS ja Radioogia Infosüsteem
Patsiendi andmete sisestamine, aja planee-
rimine, vastuste kirjutamine, arhiveerimi-
ne, tulemuste vaatamine, konsulteerimine



  

Maatriks töövoog

Patsient
Saatev arst

Registratuur
Radioloogiatehnik

Õde

Vastus Uuring

Koosolek klinitsistidega

Saatekiri

PAKS ja Radioogia Infosüsteem
Patsiendi andmete sisestamine, aja planee-
rimine, vastuste kirjutamine, arhiveerimi-
ne, tulemuste vaatamine, konsulteerimine



  

Virtuaalne osakond (1)

• Haigla 
– Vastuste kirjutamine osakonnasiseselt

• Kaugtöö
– Eesti sisene
– Riigipiire ületav

• Spetsialiseerunud
– Mammgoraafia
– MRT

• Valvetöö



  

Virtuaalne osakond (2)

• Vastuste kirjutamine 
– Standardvastused
– Struktureeritud vastused

• Töövoo ümberkorraldus
– Erakorraline töö
– Modaliteedipõhine
– Osakonnapõhine



  

Pildivaatus 
klinitsistidega 2007



  



  

Töövoog ja kvaliteet (1)

• Pildid arhiveeritakse tsentraalses PAKS-is
• Radioloogil on pääs teise osakonna RIS/PAKS-i 

läbi VPN ühenduse
• Pildid, eelnevad uuringud ja saatekirjad on 

nähtavad läbi RIS/PAKS-i
• Tööjaam koosneb kahest diagnostilisest 

monitorist ja arvutiekraanist
• Radioloogi vastused põhinevad 

standardvastustel. Vajadusel vastus tõlgitakse.



  

Töövoog ja kvaliteet (2)

• Vajadusel uuringute topeltkirjeldamine

• Kvaliteedikontroll ja audit vastavalt kokku 
lepitud protokollile

• Vastus allkirjastatakse elektroonselt (ID-
kaart) 

• Vastus arhiveeritakse saatva asutuse RIS/
HIS-is



  

Radioloogia 
arengusuunad

Täna
• Lihtne infrastruktuur
• Ühendus kahe asutuse 

vahel (Point-to-point)
• Juhendid paberil
• eDiagnostika
• Eesti

Tulevikus
• eTervise keskkond (turg)
• Ühendus mitme asutuse 

vahel (Many-to-many)
• Juhendid on integreeritud
• Uued teenused
• Euroopa



  

Paradigma muutus

• Tervishoiuteenused on üha keerulisemad ja 
haiglad/tervishoiuasutused peavad 
spetsialiseeruma

• Tervishoiuasutused hakkavad teatud 
tervishoiuteenuseid eTeenuste platvormi 
kasutades sisse ostma

• Interneti abil kaasatakse patsienti üha enam 
tervise üle tehtavate otsuste langetamisse



  

eTervise platvorm 
(marketplace) (1)



  

eTervise platvorm 
(marketplace) (2)



  

Haigla IT maatiks

Elektrooniline 
haiguslugu

Finants-
tarkvara

Personali-
tarkvara

Administratiiv-
tarkvara

HIS1
PAKS1

HIS2
PAKS2

Turvaline
võrk

Turvaline
   võrk

Terminoloogia

RIS

PIS
LIS

VPN
SNOMED-

CT

Liidestamise maksumus = 20% IT eelarvest

HIS1
PAKS1

HL-7
DICOM

XML

HL-7

XDS

Apteek
Arved

Ladu
Planeerimine

Eelarve
eest

Teenuse

tasumine
eest

Teenuse 

tasumine
eest

Teenuse 

tasumine

VPN
Strea-
ming

Haigla korrad
 Tööajakava

Litsentsee-
rimine

Saatekirjad
  Dokumendihaldus

Strateegiline planeerimine
andlus

Seadus-

Lepingud

Tehnilised lahendused ja standardiseerimine 

Organisatoorsed lahendused ja seadusandlus

Eriala Haigla
Haiglate-
vaheline

Piirkondade-
vaheline

Riikide-
vaheline

IT poolt toetatav protsess või ala

      Haigla korrad
 Tööajakava



  

Suur tänu!
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