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Aruannetest 
“Imikute rinnapiimagatoitmine”

“Tervishoiuasutus” (protseduuride ja uuringute tabelid)

Tervishoiustatistiliste aruannete täitmise ja esitamise koolitused

28.11 Kohtla-Järve

03.12 Tallinn

07.12 Tartu

•Aruande “Laste arstiabi” asemel uus aruanne “Imikute rinnapiimaga
toitmine”.

•Aruande kohuslased on kõik üldarstiabi osutajad, kes tegelevad imikute
jälgimisega.

•Koostati koostöös Eesti Perearstide Seltsi ja Sotsiaalministeeriumi juures
tegutseva Rinnaga toitmise komiteega aruande “Laste arstiabi” lisaosapõhjal.

•Aruanne täidetakse aruandeaastal 1-aastaseks saanud laste rinnapiimaga
toitmise kohta.

•Imikute rinnapiimaga toitmise täpsemate andmete kogumiseks muudeti
andmekoosseisu, alates 2013.a hakatakse eraldi koguma täielikul ja osalisel
rinnapiima toidul olijate andmeid.

“Imikute rinnapiimaga toitmine” 2013 I
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Täielik rinnapiimaga toitmine – laps saab ainult rinnapiima, lisaks 
võib saada vitamiine, ravimeid, kuid mitte teed, piimasegu või 
midagi muud, mis asendaks toidukorda. Vajadusel võib laps süüa 
lüpstud rinnapiima lusikalt, topsist või lutipudelist.

Osaline rinnapiimaga toitmine– lisaks rinnapiimale saab laps, kas 
piimasegu või muud toitu (kört, köögiviljapüree jne).

“Imikute rinnapiimaga toitmine” 2013 II

Rea nr Laste arv
A B 1

Aruande aastal 1-aastaseks saanud laste arv 01

neist oli täielikul rinnapiima toidul   1 nädal 02

1 kuu 03

3 kuud 04

6 kuud 05

neist oli osalisel rinnapiima toidul   3 kuud 06

6 kuud 07

12 kuud 08

“Imikute rinnapiimaga toitmine” 2013 III

Uus vorm
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Rea 
nr

Laste 
arv

A B 1

Aruande aastal 1-aastaseks saanud laste arv01 50

neist oli täielikul rinnapiima toidul   1 nädal02 49

1 kuu 03 47

3 kuud 04 20

6 kuud 05 15

neist oli osalisel rinnapiima toidul   3 kuud 06 25

6 kuud 07 24

12 kuud 08 11

Aruanne “Imikute rinnapiimaga toitmine” 2013 VI
Rida 01 ≥ rida 04 + rida 06 
(3 kuud täielikul ja 3 kuud osalisel 
rinnapiima toidul olnute arv ei tohi 
olla suurem kui kogu 1- aastaseks 
saanud laste arv).

Rida 01 ≥ rida 05 + rida 07
(6 kuud täielikul ja 6 kuud osalisel 
rinnapiima toidul olnute arv ei tohi 
olla suurem kui kogu 1- aastaseks 
saanud laste arv).

Rida 01 ≥ rida 02
Rida 02 ≥ rida 03
Rida 03≥ rida 04
Rida 04≥ rida 05

Rida 07 võib olla suurem kui rida 06 
juhul kui realt 04 kajastatud lapsed 
hakkasid osad edaspidi saama 
osaliselt rinnapiima (kajastatakse 
nüüd real 07) ja enamus, kes olid 3 
kuud osaliselt rinnapiima toidul, olid 

seda ka 6 kuud. 

„ Rasedate ja vastsündinute haigestumine“ 2013

• Aruande kohuslased sünnitusabi teenuse osutajad, günekoloogid, 
üldarstiabi osutajad. 

• Aruandest võetakse välja tabelid:
• 2 “Sünnitusabi”

• 3 “Vastsündinute andmed”  

andmed on olemas sünniregistris

• Alles jäävad tabelid:
• Osast 1 “Rasedate jälgimine” 1 “Rasedate arv”

2 “Raseduse jälgimine”

• Tabel 4. “Vastsündinute haigestumine”
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“Tervishoiuasutus” 
Raviosakondade(-kabinettide) töö tabel 

•Taastusraviarstide Seltsi ettepanekul kaasajastatakse 
andmekoosseisu ja vähendatakse tabeli detailsust. 

•Andmekoosseisust jäetakse välja rida „loovusravi”.

•Inhalatsiooniravi ja vibroakustiline ravi lisatakse reale „muu 
taastusravi“. 

•Elektriravi, ultraheliravi, valgusravi, laserravi ja magnetravi 
liidetakse kokku – aparaatravi.

•Uus rida vesivõimlemine.

Aruanne “Tervishoiuasutus” 2013 Raviosakondade (-kabinettide) töö tabel 

Nimetus
Rea
nr

Kokku sealhulgas ambulatoorselt
protseduuride

arv
ravi lõpetanute

arv
protseduuride

arv
ravi lõpetanute

arv

kokku
sh 

lastele kokku sh lapsed kokku
sh 

laste

sh päevaravis

kokku
sh 

lapsed

sh päevaravis

kokku
sh 

lastele kokku
sh 

lastele
A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Aparaatravi 01
Soojusravi 02

Külmaravi 03
Vesiravi 04
Mudaravi 05
Massaaž 06
Soolaravi 07
Liikumisravi 
(ravivõimlemine) 08

Vesivõimlemine 09

Füsioteraapia 10

Manuaalteraapia 11

Akupunktuur 12

Logopeediline ravi 13

Tegevusravi 14

Psühhoteraapia 15

Muu taastusravi 16

Baroteraapia 17

Hemodialüüs 18

Elektriravi
Ultraheliravi
Valgusravi
Laserravi
Magnetravi
Inhalatsiooniravi
Soojusravi (parafiin, osokeriit)
Külmaravi
Vesiravi

Mudaravi
Massaaž

Soolaravi

Vibroakustiline teraapia

Liikumisravi (ravivõimlemine)

Füsioteraapia

Manuaalteraapia

Akupunktuur

Logopeediline ravi
Tegevusravi
Loovusravi

Psühhoteraapia

Muu taastusravi

Baroteraapia

Hemodialüüs
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2011. a uuringute/protseduuride sagedasemad vead 
(Aruanne “Tervishoiuasutus”)

• Ambulatoorne asutus reeglina ei tee uuringuid või protseduure statsionaarsetele 
patsientidele.
• Seega kokku teostatud taastusravi protseduure, röntgeneid, 

funktsionaaldiagnostika uuringuid, laborianalüüse jne peab olema sama palju kui  
ambulatoorseid protseduure/uuringuid.
Nt Raviosakondade (-kabinettide) töö tabel  V1=V5, V2=V6

Funktsionaaldiagnostiline töö tabel         V1=V2, V4=V5

• Ambulatoorsed uuringud/protseduurid peavad ambulatoorsel asutusel 
olema märgitud.

• Perearstid ja sanatooriumid on ambulatoorsed asutused ja ei tohiks 
näidata päevaravis teostatud uuringuid ja protseduure.

V1=V5 
V2=V6
V3=V9
V4=V10

Näide  Aruanne “Tervishoiuasutus” tabel “Raviosakondade (-kabinettide) töö”
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Näide  Aruanne “Tervishoiuasutus” Funktsionaaldiagnostiline töö” tabel 

Vale – pole täidetud ambulatoorne osa (veerud 2 ja 5)

VALESTI TÄIDETUD!

2011. a uuringute/protseduuride sagedasemad vead 
(Aruanne “Tervishoiuasutus” Laboratooriumi töö tabel)

Veergu 1 on märgitud kokku ise sooritatud uuringud oma 
patsientidele ja mujalt ostetud uuringud.
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2011. a uuringute/protseduuride sagedasemad vead 
(Aruanne “Tervishoiuasutus” Laboratooriumi töö tabel)

Ise tehtud uuringud näidatakse veergudes 1–8, mujalt ostetud uuringud veerus
9–10.

Ambulatoorsel asutusel peaks reeglina V1=V3 ja V5=V7, kui tehakse uuringuid 
ka teiste asutuste patsientidele, siis see ei kehti.

Tänan kuulamast

Hedi.Liivlaid@tai.ee

Analüütik

659 3821


