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Uuringu taust

UURINGU TEEMA
Teadlikkus vähigenoomi profileerimisest uue põlvkonna sekveneerimise meetodiga multidistsiplinaarses onkoloogilises konsiiliumis
osalevate arstide seas

Uuringu sihtrühm Multidistsiplinaarses onkoloogilises konsiiliumis osalevad arstid

Valimi suurus N=33
Valimi kujundamise aluseks võeti Terviseameti Tervishoiutöötajate Register. Kliendiga täpsustati need 
erialad, kellel on tavapäraselt roll multidistsiplinaarses onkoloogilises konsiiliumis. Nendeks valitud
spetsialistideks olid onkoloogid, patoloogid, kirurgid, uroloogid. Seejärel otsiti kõikide arstide
kontaktandmed (e-mail ja/või telefoni number). Vastajateks sobisid need arstid, kes ütlesid, et nad
osalevad multidistsiplinaarses onkoloogilises konsiiliumis. 

Meetod Veebiküsitlus ja telefoniküsitlus

Andmekogumine 28. mai – 10. juuli 2020



Valimi profiil
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Uroloogia N=29 Kirurgia N=136 Patoloogia N=34 Onkoloogia N=55

Vastasid 1 14 6 12

Ei sobinud vallimisse (ei osale
konsiiliumis või muu eriala)

2 21 8 7

Ei vastanud või jätsid poolikuks 26 101 20 36

Valimiprofiili moodustumine
%, N=254

▪ Valimi kujundamise aluseks võeti
Terviseameti tervishoiutöötajate
register. Kliendiga täpsustati need 
erialad, kellel on tavapäraselt roll 
multidistsiplinaarses onkoloogilises
konsiiliumis. 

▪ Nendeks valitud erialadeks olid
▪ onkoloogid, 
▪ patoloogid, 
▪ kirurgid, 
▪ uroloogid. 

▪ Vastajateks sobisid need arstid, kes olid
märkinud, et nad osalevad
multidistsiplinaarses onkoloogilises
konsiiliumis. 

▪ Kõikidest valimis olnud onkoloogidest
vastasid 22%, 13% ei sobinud valimisse
ning 65% ei vastanud

▪ Patoloogidest 18% vastasid, 24% ei
sobinud ning 59% ei vastanud

▪ Kirurgidest 10% vastasid, 15% ei
sobinud valimisse ning 74% ei vastanud

▪ Uroloogidest vastas vaid 1 respondent 
(3% kõikidest uroloogidest)



Valimi profiil

▪ Vastamiseks sobilikke arste oli
kokku 33

▪ Neist suurima osa moodustavad
kirurgid ja onkoloogid

N=33 %

Osalenud arstid

Onkoloog 12

Kirurg 14

Patoloog 6

Uroloog 1

36

42

18

3



Kokkuvõte



KOKKUVÕTE
Vähigenoomi profileerimine (CGP) uue põlvkonna sekveneerimise meetodiga (NGS)

▪ 97% multidistsiplinaarses onkoloogilises konsiiliumis osalenutest olid vähemalt kuulnud vähigenoomi 
profileerimisest uue põlvkonna sekveneerimise meetodist (NGS). Vähene oli aga teadlikkus selle kasutamise 
otstarbest, 27% teadsid täpselt, mis NGS on ja kus seda kasutatakse. Teadlikkus oli väga madal kirurgide seas ning 
kõrge onkoloogide seas.

▪ NGSi kasutamist tavapraktikas toetasid pisut üle 1/3 vastanutest, nende seas enim onkolooge. Toetus ja teadlikkus 
on tihedalt omavahel seotud, rohkem toetasid need, kes teadsid NGSi kasutamist põhjalikult. Viimaste seas oli ka 
NGSi kasutamise vastaseid vähe, 20% ringis. Palju oli ka “ei tea” vastuseid, mis vihjab sellele, et sihtrühma
harimine võiks tuua kaasa suurema NGSi kasutamise. 

▪ NGSi kasutamine nii esmasel diagnoosimisel kui ka haiguse progresseerudes leidis võrdset toetust. NGSist
teadlikumate (teavad täpselt mis see on ja kus kasutatakse) hulgas oli rohkem neid, kes toetasid esmase
diagnoosimise ajal NGSi kasutamist.

▪ 1/3 vastanutest tundis, et nad vajavad rohkem infot vähigenoomi profileerimisest, eriti tunnetasid seda kirurgid. 
Info võiks seisneda nii üldise ülevaate tegemises kui ka vähigenoomi profileerimise rakendatavuse ja praktika
täpsustamises.

▪ Vähigenoomi korduvalt tegemise poolt olid pooled vastanud (kes on varasemalt kasutanud FMI teenust) ning
ülejäänud pooled ei osanud öelda. Vähigenoomi profileerimise korduvalt tegemise poolt rääkis klinitsiste jaoks
süsteemravi muutmine või tõenduspõhiste ravivalikute võimaluste lõppemine.
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KOKKUVÕTE
FMI-teenus

▪ FMI teenust olid kasutanud 1/3 vastanutest, enim patoloogid ja onkoloogid.

▪ Logistikat peeti FMI teenuse juures kõige nõrgemaks küljeks. 

▪ Üle poole (64%) FMI teenuse kasutanutest tundis, et see toetas neid raviotsuse
tegemisel

▪ Tuge testi lõppraporti mõistmisel ja tõlgendamisel vajavad pooled kasutanutest. Tugi
võiks seisneda geneetiku konsultatsioonis, MTBs ja (rahvusvahelise) kolleegi
konsultatsioonis. 
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Personaliseeritud meditsiin ja täppismeditsiin

▪ Personaliseeritud meditsiini ja täppismeditsiini peeti sarnasteks teriminiteks mitme
vastaja poolt. 

▪ Personaliseeritud meditsiiniks peeti personaalset lähenemine, kus valitakse haiguse
eripärade järgi konkreetne ravi

▪ Täppismeditsiiniks peeti konkreetse patsiendi või kasvaja eripäradele, haigustekitaja
vastu suunatud täpne diagnostika ja ravi, mis on toetatud geeniuuringutega.

▪ Pisut üle poolte (56%) arvab, et täppismeditsiini rakendamisel kliinilises praktikas on 
takistusi. Need, kes on FMI teenust kasutanud märkavad enim takistusi. Suurimaks
takistuseks peetakse maksumust.
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Tulemused



Teadlikkus NGS-ist

▪ Multidistsiplinaarses
onkoloogilises konsiiliumis
tegutsenud arstidest peaaegu
kõik on vähemalt kuulnud
vähigenoomi profileerimisest
uue põlvkonna sekveneerimise
meetodist

▪ 69% vastanute jaoks on termin
ebaselge

▪ Enim teadlikud on konsiiliumites
osalevad onkoloogid, neist üle
poolte teadsid täpselt, mis on 
NGS ja kus seda kasutatakse

% kõikidest vastajatest

Üldjaotus

Onkoloog N=12
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Uroloog N=1

Te
ie

 e
ri

al
a

27

58

7

17

33

25

36

50

36

17

50

33

100

3

7

Kas olete kursis, mis on vähigenoomi profileerimine
(comprehensive genomic profiling, CGP) uue põlvkonna

sekveneerimise meetodiga (NGS)?
% kõikidest vastajatest, N=33

Tean täpselt, mis see on ja kus kasutatakse

Tean, mis see on aga kasutamine on ebaselge

Olen kuulnud, aga täpsemalt ei tea

Ei ole kuulnud



FMI teenuse 
kasutamine

▪ FMI teenust on 1/3 vastanutest
kasutanud

▪ Onkoloogid ja patoloogid on 
enim kasutanud FMI teenust

% vastajatest, kes on kuulnud, mis 
on vähigenoomi profileerimine
NGS meetodiga

Üldjaotus

Onkoloog N=12

Kirurg N=13

Patoloog N=6

Uroloog N=1

Te
ie

 e
ri

al
a

34

50

8

67

66

50

92

33

100

Kas olete kasutanud FMI teenust?
% vastajatest, kes on kuulnud, mis on vähigenoomi

profileerimine NGS meetodiga, N=32

Jah Ei



NGS kui vähi diagnoosi 
ja ravi planeerimise 
tavapraktika

▪ 39% vastanutest leiab, et NGS 
võiks olla vähi diagnoosi ja ravi
planeerimisel tavapraktika

▪ 19% arvab, et NGS ei peaks 
olema vähi diagnoosi
planeerimisel tavapraktika

▪ 42% ei oska seisukohta võtta

▪ Onkoloogid on enim seisukohal, 
et NGS võiks olla tavapraktikas
kasutusel

▪ Need, kes NGS kasutusega on 
paremini kursis leiavad enam, et 
NGS peaks olema tavapraktika

% vastajatest, kes on kuulnud, mis 
on vähigenoomi profileerimine
NGS meetodiga

Üldjaotus

Onkoloog N=12

Kirurg N=12

Patoloog N=6

Uroloog N=1

Tean täpselt, mis see on ja kus kasutatakse N=9

Tean, mis see on aga kasutamine on ebaselge N=11

Olen kuulnud, aga täpsemalt ei tea N=11

Te
ie

 e
ri

al
a

K
as

 o
le

te
 k

u
rs

is
, m

is
o

n
 v

äh
ig

e
n

o
o

m
i

p
ro

fi
le

er
im

in
e

(c
o

m
p

re
h

e
n

si
ve

ge
n

o
m

ic
 p

ro
fi

lin
g,

C
G

P
) 

u
u

e 
p

õ
lv

ko
n

n
a

se
kv

en
ee

ri
m

is
e

m
e

et
o

d
ig

a 
(N

G
S)

?

39

58

25

33

56

45

18

19

25

17

17

22

27

9

42

17

58

50

100

22

27

73

Kas NGS võiks olla vähi diagnoosi ja ravi planeerimisel tavapraktika?
% vastajatest, kes on kuulnud, mis on vähigenoomi profileerimine NGS 

meetodiga, N=31

JAH EI Ei tea



Millisel ajahetkel 
mõistlik kasutada NGS 
meetodit

▪ Pooled vastanutest leiavad, et 
NGSi peaks kasutama nii esmasel
diagnoomisel kui ka haiguse
progresseerudes

▪ 22% ei osanud öelda, millal
peaks kasutama NGS meetodit

▪ Onkoloogid ning patoloogid on 
enim arvamusel, et NGSi peaks 
kasutama nii esmasel
diagnoosimisel kui ka haiguse
progresseerudes

% vastajatest, kes on kuulnud, mis 
on vähigenoomi profileerimine
NGS meetodiga

Üldjaotus

Onkoloog N=12

Kirurg N=13

Patoloog N=6

Uroloog N=1

Tean täpselt, mis see on ja kus kasutatakse N=9

Tean, mis see on aga kasutamine on ebaselge N=11

Olen kuulnud, aga täpsemalt ei tea N=12
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Millisel ajahetkel patsiendi ravis peate mõistlikuks kasutada vähigenoomi
profileerimist NGS meetodil? 
Võimalik valida mitu vastust

% vastajatest, kes on kuulnud, mis on vähigenoomi profileerimine NGS 
meetodiga, N=32

Esmasel diagnoosimisel Haiguse progresseerudes Muu, palun täpsustage Ei tea

Muu:
• Haruldaste kasvajate ravivalikud ka esmasel juhtudel, muidu pigem standardravi järel.
• Ebaselguse korral ravitaktika valimisel.



Molekulaarbioloogilise
konsiiliumi vajadus

▪ Enamik vastanutest leidis, et 
molekulaarbioloogilise
konsiiliumi vajadus on klinitsisti
toetamine raviotsuste tegemisel

▪ Pisut alla poolte arvas, et vajadus
seisneb keerukate geneetiliste
juhtude tõlgendamises

% vastajatest, kes on kuulnud, mis 
on vähigenoomi profileerimine NGS 
meetodiga

Muu:
• Hetkel puudub vajadus

Toetab klinitsisti ravi otsuste tegemisel
N=25

Aitab tõlgendada keerulise geneetilise
leiuga juhtu N=15

Muu, palun täpsustage N=1

Ei tea N=3

78%

47%

3%

9%

Milline on molekulaarbioloogilise konsiiliumi vajadus
(Molecular Tumor Board, MTB)?

Võimalik valida mitu vastust
% vastajatest, kes on kuulnud, mis on vähigenoomi

profileerimine NGS meetodiga, N=32



Võimalused, mida annab 
vähigenoomi 
profileerimine

▪ CGP kasuteguriks pidasid enamik
arste täiendava ravivaliku
andmises vastavalt vähigenoomi
muutustele

▪ Pooled leidsid, et kasuteguriks oli
haiguskulu jälgimine ning
täpsem diagnoos

% vastajatest, kes on kuulnud, mis 
on vähigenoomi profileerimine
NGS meetodiga

Muu:
• CGP on praegu kõigest abistav analüüs, sest kasvaja on algusest peale heterogeenne ning 

muutub ajas.
• Asjatu ravi vältimine.

Täiendavad ravivalikud vastavalt vähigenoomi
muutustele (genoomi muutustele vähikoldes) N=28

Haiguskulu jälgimine - raviresistentse mutatsiooni
kujunemine N=16

Täpsem diagnoos N=15

Haiguskulu jälgimine - progresseerumine N=12

Koematerjali säästlik/tulemuslik kasutamine N=9

Muu N=2

Ei tea N=1
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3

Milliseid võimalusi annab vähigenoomi profileerimine (CGP) vähki raviva
arsti töös?

Võimalik valida mitu vastust
% vastajatest, kes on kuulnud, mis on vähigenoomi profileerimine NGS 

meetodiga, N=32



Üldine hinnang FMI 
teenustele

▪ Logistikat peeti FMI teenuse
juures kõige nõrgemaks küljeks

Vastanud, kes on kasutanud FMI 
teenust ja on osanud hinnata antud 
väiteid

Päringud kogu protsessi ja/või raporti kohta
N=8

Raporti kvaliteet N=8

Testi teostamiseks kulunud aeg (turnaround
time) N=8

Logistika N=10

4.4

4.3

4.1

3.5

Üldine hinnang FMI teenustele
Keskmine hinnang 5-palli skaalal, kus 1-väga kehv ning 5- väga hea

Vastanud, kes on kasutanud FMI teenust ja on osanud hinnata 
antud väiteid



Testi lõppraporti 
arusaadavus

▪ Enamike jaoks on testi
lõppraport olnud arusaadav

% vastanutest, kes on kasutanud 
FMI teenust

Üldjaotus
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Kas testi lõppraport on selgesti mõistetav ja arusaadav?
% vastanutest, kes on kasutanud FMI teenust, N=11

JAH EI, palun täpsustage

EI, palun täpsustage: 
• Töötan väljaspool Eestit, kus eelpool nimetatud uuring on rutiinne kolorektaalvähi histopatol

uuringute osa, Eesti seisu ei oska kommenteerida



Abi vajamine FMI 
raporti mõistmisel

▪ Umbes pooled vajaksid abi FMI 
raporti mõistmisel

% vastanutest, kes on kasutanud 
FMI teenust

Üldjaotus

Onkoloog N=6

Kirurg N=1

Patoloog N=4
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Kas vajate tuge FMI raporti mõistmisel/tõlgendamisel?
% vastanutest, kes on kasutanud FMI teenust, N=11

JAH EI



Abi vajamine FMI raporti 
mõistmisel

▪ FMI raporti mõistmiseks on 
vastajate silmis vajalik geneetiku
konsultatsiooni, MTB või kolleegi
konsultatsioon

% vastanutest, kes vajaksid tuge
FMI raporti mõistmisel

Geneetiku konsultatsioon N=3

MTB (multidistsiplinaarsed
molekulaarbioloogilised konsiiliumid) N=3

(Rahvusvahelise) kolleegi konsultatsioon
N=2

Muu , palun täpsustage N=1

60%

60%

40%

20%

Kas vajate tuge FMI raporti mõistmisel/tõlgendamisel? 
Võimalik valida mitu vastust

JAH vastused, N=5



Testi tulemus

▪ 64% leidis, et testi tulemus
toetas raviotsuse tegemist

% vastanutest, kes on kasutanud 
FMI teenust

Üldjaotus
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Kas testi tulemus toetas raviotsuse tegemist?
% vastanutest, kes on kasutanud FMI teenust, N=11

JAH EI, palun täpsustage

EI, palun täpsustage:
• Sõltub konkreetsest patsiendist.
• Polnud mingit ravi valida.
• Kui testi tulemusel ei ole raviväljundit, siis ei aita see ka raviotsuse tegemist.



Patsiendi ravi muutmine 
testi tulemusest 
lähtuvalt

▪ 64% muutis testi tulemusena
patsiendi ravi

% vastanutest, kes on kasutanud 
FMI teenust

Üldjaotus

Onkoloog N=6

Kirurg N=1

Patoloog N=4
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Kas testi tulemusena olete muutnud patsiendi ravi?
% vastanutest, kes on kasutanud FMI teenust, N=11

JAH EI, palun täpsustage

EI, palun täpsustage:
• Pole olnud midagi eelnenud ravile lisada.
• Ma pole ravi määraja rollis.
• Ei ole klinitsist.



Vähigenoomi 
profileerimise korduv 
tegemine

▪ Pooled vastanutest arvasid, et 
vähigenoomi profileerimist võib
teha mitu korda ning pooled ei
osanud öelda

▪ Vähigenoomi profileerimise
korduvalt tegemise kasuks rääkis
süsteemravi muutmine või
tõenduspõhiste ravivalikute
võimaluste lõppemine

% vastanutest, kes on kasutanud 
FMI teenust 54.5

45.5

Kas vähigenoomi profileerimist võiks teha korduvalt?
% vastanutest, kes on kasutanud FMI teenust, N=11

JAH EI Ei tea

Süsteemravi muutmisel

Tõenduspõhised ravivalikud on
lõppenud

Süsteemravi alustamisel

Muu

67

50

17

17

Palun täpsustage, millises olukorras
Võimalik valida mitu vastust

% vastanutest, kes on kasutanud FMI teenust ja kes 
leiavad, et vähigenoomi profileerimist võiks teha 

korduvalt, N=6

Muu:
• Kui hind seda soosib, siis valitud paikmetel 

ravitavate resistentsusmehhanismide 
avastamiseks.



I Kuidas mõistate terminit "Personaliseeritud Meditsiin"? 23

Geenidiagnostika abil kokku pandud personaalne lähenemine haigusjuhule.
• Sihtmärkravi osa, kasvaja biomarkeri leiu alusel tehtud ravivalikud.
• Ravitaktika, mis võtab arvesse patsiendi haiguse molekulaarseid eripärasid.
• Ravimeetodi valik vastavalt kasvajaspetsiifilise markeri (bioloogiline, geneetiline, ...) esinemisele.
• Geeniandmete kasutamine haiguste diagnostikas või raviotsuste tegemisel.
• Genoomiuuringutele ja kliinilistele uuringutele tuginedes iga haige ravile personaalne lähenemine.
• Geenidiagnostika abil pandud põhjalikum dgn.
• Kõiki faktoreid, sealhulgas obligatoorselt geneetilisi, arvestav tõenduspõhine meditsiin.
• ARVAB, ET SEE ON IGA HAIGUSJUHU ravi valimine ja ravimine lähtudes patsiendi isiklikest faktoritest, harjumustest, sugulaste

haigustega, põlvkonnahaigusega ja varem põdenud haigustega.
• Ravi, mis arvestab kõiki patsiendi eripärased (mitte ainult kasvaja genoomne järjestus).
• Kasutavad seda, kogu komplekt patsient, tema diagnoos ja vähitüüp ja vähi kineetiline uuring ja vastavalt viimaseaja teadmised

mis on, selle konkreetse tüübi järgi aitab valida ravi. Otsustatakse iga haigusjuht eraldi, nii patsiendi kui vähi erinevad andmed.
• Individuaalsetest geneetilistest omadustest/muutustest lähtuv patsiendi käsitlus ja ravi.
• Personaalsetele kliinilistele, laboratoorsetele, molekulaargeneetilistele tunnustele modelleeritud ravilähenemine.

Konkreetsele haigusjuhule konkreetne ravi
• Konkreetne haigusjuht - konkreetne ravi.
• Konkreetse patsiendi konkreetsele haigusele suunatud diagnoosimine ja ravi.
• Konkreetse haige konkreetse haiguse parim tõenduspõhine diagnostika ja ravi.
• Ravi kohandatuna konkreetse patsiendi konkreetsele kasvajale.



II Kuidas mõistate terminit "Personaliseeritud Meditsiin"? 24

Ravi valimine vastavalt patsiendi haiguse eripäradele.
• Iga juhtum on erajuhtum.
• Ongi vastavalt haigusele individuaalne, võimalikult spetsiifiline ravi.
• Patsienti ravitakse haiguse tüübi järgi, mitte statistika järgi.
• Ravi valimine vastavalt patsiendi haiguse eripäradele.
• Ravi vastavalt konkreetse isiku ja tema haiguse eripäradele.
• Kasvajad on heterogeensed seetõttu on tänapäevane kasvajavastane ravi nagu 'rätsepaülikond'.
• See on parima ravi valik vastavalt inimese haigusele laias laastus.

Muu
• Unistus, millel hetkel puudub praktiline sisu.
• Ebaõnnestunud termin, tegelikult toimub kõikide patsientide suhtes personaalne valik.
• Kauge tulevik.
• Vähiravi ongi personaliseeritud meditsiini näide.
• Kohandatud meditsiin.
• Isikustatud.
Ei oska vastata
• ...
• N/a



I Kuidas mõistate terminit "Täppismeditsiin“? 25

Ravi valimine vastavalt konkreetse patsiendi/kasvaja eripärale.
• Ei tea, ehk seda, et on raviprotsessi valimine, mis on suunatud konkreetsele inimesele ja individuaalselt ette

planeeritult, arvestades tegureid, mis patsiendil on.
• Ravi kohandamine vastavalt kasvajale.
• Patsiendi käsitlus haiguste ennetuses ja ravis, mis võtab arvesse individuaalseid erinevusi inimese geenides         

keskkonnas ja elustiilis.

Toetub geeniuuringutele
• Molekulaarsel signatuuril põhinev medikamentoosne ravi. Ei hõlma füsioteraapiat ja psühhoteraapiat.
• Vt eelmist, toetub patsiendi genoomi uuringutele.
• Biomarkerpõhine, genoomi-põhine.
• Abiks geeniuuringud.
• Ravimeetodi valik vastavalt kasvajaspetsiifilise markeri (bioloogiline, geneetiline, ...) esinemisele.
• Vastavalt DNA-le võimaliku ravi  määramine.

Ravi, mis on suunatud konkreetse haigust põhjustava faktori vastu.
• On haiguse iseloomu mõistmine ja milliste konkreetsete näitajate vastu suunatud ravi, haiguse iseloomu.
• Spetsiifilistele tunnustele või tunnuste gruppidele suunatud, grupipõhise sihitusega ravi.
• Ravitegevus, mis on adresseeritud konkreetse ja piiritletud bioloogilise sihtmärgi vastu.
• Ravi, mis on suunatud võimalikult täpselt haigust põhjustava faktori vastu.
• Ravi valimine vastavalt haigusele spetsiifilistele märklaudadele.
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Võimalikult täpne diagnostika ja ravi.
• Parim võimalik diagnostika kõige tulemuslikuma ravivastuse saamiseks, seejuures minimaliseerida

tervete kudede kahjustamist.
• Võimalikult täpsed uuringumeetodid ning haigus-spetsiifiline ravi.
• Võimalikult täpne diagnostika ja ravi.

Sarnased terminid "Personaliseeritud meditsiiniga"
• Tegelikult kattub personaalmeditsiiniga.
• 'Personaliseeritud meditsiin' ja 'Täppismeditsiin' on minu meelest sarnased terminid.
• Kurjasti kasutatud termin, mis võiks paljuski eelmisega kattuda.
• On selle personaalse meditsiini edasiarendus. Tüüpravi kaob ära, minnakse vastavalt vähi profileerimise

ravi järgi.
Muu
• Nii mõistangi.
• Täppismeditsiin.
• Ilukirjanduslik väljend.
• Võimalikult tõenduspõhine arstiteadus.
Ei oska öelda
• Ei tea
• Ei ole selle terminiga kokku puutunud
• Puudub lisakommentaar
• N/a
• ...



Takistused 
täppismeditsiini 
rakendamisel

▪ Pisut üle poolte arvab, et 
täppismeditsiini rakendamisel
kliinilises praktikas on takistusi. 

▪ Need, kes on FMI teenust
kasutanud märkavad enim neid
takistusi

% vastajatest, kes on kuulnud, mis 
on vähigenoomi profileerimine
NGS meetodiga

Üldjaotus
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Kas täppismeditsiini rakendamisel kliinilises praktikas on 
takistusi?

% vastajatest, kes on kuulnud, mis on vähigenoomi profileerimine
NGS meetodiga, N=32

Jah, palun täpsustage Ei Ei tea



Takistused 
täppismeditsiini 
rakendamisel

▪ Suurimaks takistuseks
täppismeditsiini rakendamisel
kliinilises praktikas peetakse
maksumust, seda probleemi
tunnetas 11 arsti.

Arstid, kes leiavad, et täppimismeditsiini
rakendamisel kliinilises praktikas on 
takistusi

Kodeeritud lahtine küsimus Maksumus

Inimressurss, spetsialistide puudus

Reaalselt võimalike ravivalikute vähesus

Puudub toetav/tihe koostöö klinitsistide/teadlaste vahel

Kogemus väike

Aeg

Info kiire muutumine ajas

Kättesaadavus

Tõenduspõhisus

Arstide arusaamade kontseptuaalne heterogeensus

Kasvaja heterogeensus

Ravimite kättesaadavus piiratud

Muu
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3
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2

2

2

1

1

1

1

1

2

Kas täppismeditsiini rakendamisel kliinilises praktikas on takistusi?

JAH, palun täpsustage milles
Vastuste arv, N

Arstid, kes leiavad, et täppismeditsiini rakendamisel kliinilises praktikas on 
takistusi (s.o 18 inimesest), on välja toonud antud probleemi



Rohkem informatsiooni 
vähigenoomi 
profileerimisest

▪ 1/3 vastanutest vajab rohkem
infot vähigenoomi
profileerimisest

▪ Enim tunnetavad info puudust
kirurgid

▪ FMI teenust kasutanute seas on 
vähem neid, kes vajaksid lisainfot

Üldjaotus
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Kirurg N=14
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Uroloog N=1
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Kas vajate rohkem informatsiooni vähigenoomi
profileerimisest?

JAH, palun täpsustage millist infot EI Ei tea
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Üldine (lihtsustav) info
• Üldpõhimõtted.
• Üldist infot.
• Momendi ülevaadet.
• Mürasummutusega infot.
• Interpretatsiooni lihtsustavaid materjale, metoodika lahti seletust.

Rakendatavus ja praktika
• Täpsem kasutuskord ja mille puhul oleks see mõistlik ja kuidas see mõjutaks meie ravi ja mis olukordades

oleks otstarbekas ja kus mitte.
• Profileerimise tulemuste praktilistest väljunditest raviotsuste tegemisel.
• Praegune rakendatavus kliinilises praktikas? Kui palju asendab praeguseid diagnostika meetodeid,

kulutõhusus võrreldes praegusega?
• Oleks vaja täpsustada, millist praktilist lisainfot paikmete kaupa see meile annab.

Muu
• Milline materjal, kuidas säilitada, milliseid praktikule olulist infot ollakse valmis pakkuma. Uuringute

hinnaskaala ja ajaline faktor vastuste saamiseks - sisuliselt kogu koostöö logistikavõimalused.
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