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Haigla- ja päevaravi definitsioonid

Tervishoiustatistiliste aruannete täitmise ja esitamise koolitused

28.11.2012 Kohtla-Järve

03.12.2012 Tallinn

11.12.2012 Tartu

Definitsioonide/loendite kokkuleppimine  

• Tervisestatistika definitsioonide töörühm (TAI, SoM, E-
Tervis, EHK, teenuseosutajad)

• Eesmärk võimalikult ühtlustada andmekogumist

• Plaanis regulaarselt 

• Avaldamine aruannete juhendites, TSTUA metaandmetes, 
tervisestatistika sõnastikus
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Statsionaarne ravijuht

Statsionaarne ravijuht –patsient hospitaliseeritakse 
haiglasse (vormistatakse statsionaarne haiguslugu) 
kavatsusega osutada ravi, mis kestab vähemalt ühe 
öö 

Erandid (ravijuht võib olla lühema kestusega) 
�Surm 

�Teise haiglasse üleviimine 

Mittetervishoiuteenus

•Andmed esitatakse ainult tervishoiuteenuse kohta 
(st hoolekande- ja rehabilitatsiooni teenuse 
osutamist ei näidata)

• Voodinäitajate arvutamisel arvestatakse voodid 
tühjana 

NB! A-veebis kirjeldada aruande märkuste lahtris 
orienteeruv töö maht, mis tehakse
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Mitmel profiilil/haiglas jätkuv ravijuht

Uus ravijuht alustatakse ainult hooldusravile üleviimisel

• Mitmes haiglas jätkuva ravijuhu puhul näidatakse “Haigla” 
tabelites 2 ja 3  haiglast lahkunud viimase haigla poolt 

• Mitmes haiglas jätkuva ravijuhu puhul näidatakse “Haigla” 
tabelis 4 haiglast lahkunud viimase haigla poolt ja teise 
haiglasse üleviidud  tabeli all real 23.0

• “Ravivoodid ja hospitaliseerimine” väljakirjutatuks 
arvestatakse patsient ainult hooldusravil ravi jätkamisel, 
teistel mitmel profiilil/haiglas jätkuvatel ravijuhtudel 
näidatakse patsient üleviiduna 

Statsionaarse ravi voodipäevad

•Ravikestuse arvestamisel loetakse 
hospitaliseerimise ja haiglast lahkumise päev üheks 
(voodipäevade arv = lahkumiskuupäev –
saabumiskuupäev) 

Erandid

•Lahkumine saabumiskuupäeval
�“Ravivoodid ja hospitaliseerimine” arvestus on 

kellaajast kellaajani, voodipäevi 0

� “Haigla” tabelis 4 näidatakse 1 voodipäev
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Statsionaarse ravi voodipäevad – erandid 

•Üle kalendriaasta (01.01-31.12) kestev ravijuht
� “Haigla” tabelis 4 näidatakse ainult ühe kalendriaasta 

voodipäevad 

•Ravijuht, mil patsient on käinud ravijuhu ajal (nt 
nädalavahetusel) kodus

� “Ravivoodid ja hospitaliseerimine” kodusoldud aja 
eest voodipäeva ei arvestata

� “Haigla” tabelis 4 voodipäevade mahaarvestust ei 
tehta

Päevaravi definitsioon

Päevaravi on ambulatoorne tervishoiuteenus, mille 
osutamise käigus on vajalik inimese seisundi 
lühiajaline jälgimine ja inimene lahkub 
tervishoiuteenuse osutaja juurest samal päeval. 

Erandid

�Kui päevaravi on planeeritud ravikuurina (nt taastusravi, 
keemiaravi), on ravikuur 1 päevaravi juht

�Hemodialüüsi puhul arvestatakse 1 ravijuht 
kalendriaasta kohta

�Edasist hospitaliseerimist vajav juht arvestatakse 
statsionaarse juhuna
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Päevaravi voodipäevad

Iga päevaravi päev läheb kirja ühe päevana

•Kui päevaravi juht kestab rohkem kui 1 päeva 
(keemiaravi, hemodialüüs) summeeritakse ravi 
teostamise päevad

Tänan kuulamast!

Kontakt: merike.ratsep@tai.ee

tel: 6593817


