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Sotsiaalministri määrus nr.... 2005 a 
“Tervishoiustatistiliste aruannete vormid 
ning nende esitamise kord” 

Hakkab kehtima 2005 aasta aruannete kohta  

 

Jääb endiseks aruandekohuslaste ring 
(tervishoiuteenust osutavad juriidilised isikud)  

 

Jääb endiseks aruannete esitamine a - veebi 
kaudu. 

 

Jääb endiseks maavanema osa aruannete 
kontrollil. 

 

 



Uued esitamiskuupäevad 

Tervishoiuteenuste osutajatel:  

aastaaruanded 15. märtsiks 

kvartaliaruanded järgmise kuu 10. kuupäevaks 

kuuaruanded järgmise kuu 10. kuupäevaks 

 

Maavanemal: 

aastaaruanded 15. aprilliks 

kvartaliaruanded järgmise kuu 15. kuupäevaks 

kuuaruanded järgmise kuu 15. kuupäevaks 

 



Uus aruanne 

Esmased kinnitunud HIV-positiivsed uuringud 

(lisa 12) 

   

  Esitatakse ainult positiivse analüüsi kinnitanud labori  

poolt (hiv referentslabor) 

 

 



On muutunud 

  Soovime asutuse üldandmete osa suurema 

detailsusega 

Tervishoiuteenuse osutaja üldandmed (lisa 13)  

   (Madis Abeni ettekanne) 

 

Iga konkreetse aruande päises saab olema 

tabel, kus näidatakse vastava tervishoiuteenuse 

osutamise alguskuupäev (või lisaks 

lõpukuupäev) ja tegevusaadress 

 



Muutunud sisuga aruanded 

  Suuremad muutused on tingitud vajadusest 

eristada päevaravis tehtav töö ülejäänud 

ambulatoorsest tööst. 

   

 “Päevaravi” (lisa 9) 

Erinevus eelmisest aastast: 

 esitavad statsionaarse ja ambulatoorse asutuse  

 päevaravi/päevakirurgia osutajad (varem ainult 

statsionaarse) 

 

 

 

 

 



“Päevaravi” (lisa 9) 

On lisatud 4.tabelisse “Päevaravi põhjus ja 

kestus” lisaveerud surnute voodipäevadele  

 

  Erinevus “Haigla” aastaaruandest: 

Päevaravi iga voodipäev näidatakse (“Haigla” 

aruandes arvestatakse saabumise ja 

lahkumise päev ühena) 

Kuna päevaravi on ambulatoorne ravi, teise 

haiglasse üleviimist ei täideta. Haiglasse 

suunatud näidatakse väljakirjutatutena. 



“Haigla” aastaaruanne ja “Ravivoodite” 
kuuaruanne 

 

Haiglaravi põhjuse ja kestuse (4) tabelis on lisatud 

surnute voodipäevade veerud ja terveks osutunute ning 

teise haiglasse üleviidute ravipäevad 

 

Abortide tabelisse (5) on lisatud sh laste veerg 

 

“Ravivoodid ja hospitaliseerimine” (lisa 10) 

kuuaruandest on ära jäetud päevaravi profiili rida 

 



“Tervishoiuasutus” (lisa 2) 

 

Protseduuride ja uuringute tabelites (7-9) on 
ambulatoorse all eraldi välja toodud päevaravis 
tehtu 

 

On lisaks välja toodud laste andmed 
esmasjuhtude välispõhjuste (5.3, 5.4)  
ambulatoorsete abortide (6.2) kiiritusravi (7.2) 
laboratooriumi töö (9) tabelites 

 

On muudetud kiiritusravi tabeli (7.2) kiiritusliigid 
vastavalt erialaspetsialistide soovitustele 

 

 



“Haigla” ja “Päevaravi” 

 

Kirurgilise töö tabelis (7) on parandatud  

tupeoperatsioonide (rida 25.5) kood LAC > LEC 

ja lisatud väikesed protseduurid perifeersetel 

veresoontel reale (32.0) kood TPX 

Kokku rida ei pea võrduma 0-ridade summaga, 

sest väljas on uroloogiliste ning perifeersete 

veresoonte ja lümfisüsteemi muud väiksed 

kirurgilised protseduurid 



Tervishoiuasutus (lisa 2) 

 

On muudetud protseduuride tabelit (7.2), kus 
taastusravi protseduuride liigid on ühtlustatud 
Statistikaameti aruandevormis olevaga 

 

Ambulatoorse abi tabelis (4) on lisareana välja 
toodud arsti telefonikonsultatsioonide arv 

 



“Tervishoiupersonal” (lisa 1) 
 

Üldarstide all on välja toodud residendid  ja 

hambaarstide all hambaarst-residendid  

 

“Laste arstiabi” (lisa 5) 

Esimeses tabelis on eraldi välja toodud 7,8,9-

aastased lapsed, et oleks võimalik 5-aastaste 

vanusgruppide alusel võrdlus, lisatud on 

lahkunute veerg 



Hambaarsti aruanne (lisa 8) 

On lisatud näo-lõualuukirurgi ametikoht ja hambaarst- 

interni ametikoha asemel on hambaarst- resident, ära 

on jäetud statistiku ametikoht. 

 

On muudetud “Hambaraviosakonna töö” tabelit, kus on 

ära jäetud segadust põhjustanud ja erinevalt täidetud 

manipulatsioonide rida 

   

Aruandevormid ja juhendid on näha Sotsiaalministeeriumi kodulehel 

Avaleht > Rahva tervis > Statistika > Tervishoiu statistiliste 

aruannete vormid ja täitmise juhendid 


