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Ambulatoorsed visiidid

Mare Ruuge

Ambulatoorsed visiidid

• Kvartaliaruanne Arsti vastuvõtud ja koduvisiidid:

4 korda aastas, ametikoha eriala järgi, 4 numbrit

Arsti vastuvõtud ja koduvisiidid (täiskasvanud, lapsed 0-14-a)

• Aastaaruande Tervishoiuasutus Ambulatoorse abi tabel
Arsti vastuvõtud ja koduvisiidid (sh haiguse tõttu pöördumised);

Perearsti vastuvõtud ja koduvisiidid (sh haiguse tõttu pöördumised); 

Arsti telefonikonsultatsioonid

Õendustöötaja vastuvõtud ja koduvisiidid (sh koduõed jt)

Koolitervishoiu teenuse osutaja vastuvõtud (arsti, õe)
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Ambulatoorse abi tabeli muutused viimastel 
aastatel ja nende muutuste mõju

• Rohkem kontrolle ja automaatsummad on vähendanud vigade ja 

vastuolude esinemist

• Aruande tabeli kogutavate näitajate arv suurenes õendustöötajate

osas 2009. aastast

• 2011. a lisati võimalus märkida eraldi koolitervishoiuteenuste 

kohta vastuvõtud — on vähendanud vigu aruannete täitmisel

• Igas kvartalis on ca 5-10 tuvastatud aruannet, kus esineb 
nihkumisi ridade vahel (perearsti vastuvõtud on sisearsti/üldarsti 

real, erakorralise meditsiini arsti vastuvõtud muude real jne)

• Probleem: tähtaegadest kinnipidamine, hilinemisega esitamine.

Määruse järgi aruandekvartalile järgneva kuu 15. kuupäevaks
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Arsti vastuvõtud
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Õendusabi osutajad

•Ei esita arsti vastuvõttude kvartaliaruannet

•Täidavad aastaaruandes Tervishoiuasutus 

ambulatoorse abi tabelis vastavad read oma 

iseseisva töö – vastuvõttude ja koduvisiitide -

kohta
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Koolitervishoiuteenuse osutajad

•Ei esita koolitervishoiuteenuste kohta 

kvartaliaruannet (ei arstid ega õed)

•Aastaaruande Tervishoiuasutus ambulatoorse abi 
tabelis näidatakse koolitervishoiu alane töö eraldi 

ridadel 8−10 ning seda ei näidata ülevalolevates 

ridades 1−7.

•Koolitervishoiuteenuse osutaja tööst tuuakse 

eraldi välja kooliarsti ja kooliõe ambulatoorsed 

vastuvõtud (read 09 ja 10).

Aruande Tervishoiuasutus ambulatoorse abi tabel

Rea
nr

Ambulatoorsete vastuvõttude arv Koduvisiitide arv

kokku
sealhulgas

lapsed

seoses haigusega

kokku
sealhulgas

lapsed

lapsed

seoses

haigusegakokku
neist

lapsed

A B 1 2 3 4 5 6 7

Arsti töö 01

sh perearst 02

Arsti

telefonikonsultatsioonid 03 X X X

Õendustöötaja
iseseisev töö 04

sh koduõde 05 X X X X

töötervishoiuõde 06 X X X

ämmaemand 07

Koolitervishoiu
teenuse osutaja töö 08 X X X

sh kooliarsti vastuvõtud 09 X X X

kooliõe vastuvõtud 10 X X X

Koduõendusteenuse

osutaja koduvisiitide

üldarvust (rida 05 veerg

5) tehtud hooldekodus 11 X X X X X X



dets-12

5

Tänan!


