Tervishoiustatistika aruannete koolitused
Lühikoolitustel käsitleme tervishoiustatistika aruannete 2016. ja 2017. aasta aruandevormide
muudatusi. Vaatame koos valitud aruannete kontrollseoseid ja seda kuidas vigu vältida. Koolituse
teises pooles tuleb koos E-tervise Sihtasutuse esindajaga juttu tervise infosüsteemist päritavate
statistiliste andmete kvaliteedist ja epikriiside laekumisest.
2016. aasta koolitused toimuvad:

 Jõhvis*: 24. novembril Kersti Võlu Koolituskeskuses (Kooli 7, Jõhvi)
 Tartus: 1. detsembril Hotell Londoni konverentsikeskuses (Rüütli 9, Tartu)
 Tallinnas: 6. detsembril Tervise Arengu Instituudis (Hiiu 42, Tallinn)
* Jõhvi koolitusel on saadaval ettekannete kirjalikud venekeelsed tõlked
PÄEVAKAVA
9.30–10.00 Kogunemine, registreerumine ja tervituskohv
10.00

Tervitussõnad.
Tervisestatistika kasutajauuringu tulemused (Исследование уровня
удовлетворенности пользователей)
Ingrid Valdmaa

10.10

Ülevaade kõikidest 2016. ja 2017. aasta tervishoiustatistika aruandevormide
muudatustest (Обзор всех
изменений в формах отчетности по статистике здравоохранения в 2016 и
2017 гг.)
Aruanded: Tervishoiuasutus, Haigla ja Päevaravi õendusabi ja kirurgia osa, Vastsündinute
haigestumine, Tunnipalk, Hambaarsti aruanne ning Ambulatoorsed visiidid
Julia Šved-Pantelejeva (Jõhvi ja Tartu), Ave Priimägi (Tallinn)

10.30

Uus aastaaruanne „Ambulatoorsed visiidid“ senise kvartaliaruande asemel
(Новый годовой отчет "Амбулаторные визиты" вместо прежнего
квартального отчета)
Eva Anderson

10.45

Tervishoiualane majandustegevus – mida arvestada aruande koostamisel?
(Хозяйственная деятельность в здравоохранении - что следует учитывать
при подаче отчета?)
Olga Boitsov

11.10–11.20 Sirutuspaus
11.20
Andmete edastamine tervise infosüsteemi (Документирование и отправка

данных в информационную систему здравоохранения)
Katre Pruul, E-tervise Sihtasutus
11.50

Statistika võimalikkusest tervise infosüsteemi andmete põhjal (О возможности
ведения статистики на основе данных информационной системы
здоровья)
Mis andmeid TAI kasutada saab ning miks veel nende põhjal regulaarset statistikat ei
avaldata?
Liisi Panov

12.05

Ambulatoorsed visiidid tervise infosüsteemis – kivid ja kännud (Амбулаторные
визиты в информационной системе здравоохранения (TIS) камень
преткновения)
Eva Anderson

12.20

Kui kiiresti saadetakse dokumendid tervise infosüsteemi? (Как быстро вводят
документы в информационную систему здравоохранения?)
Statsionaarsete ja päevaravi epikriiside saatmise aeg tervise infosüsteemi 2015. aastal
Mare Ruuge (Jõhvi ja Tallinn), Ingrid Valdmaa (Tartu)

12.45 Teie küsimused ja kerge lõunasöök

Koolitused on tasuta.

