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Ülevaade 2017. aasta 
tervishoiustatistika 

aruandevormide muudatustest

Ave Priimägi / Julia Šved-Pantelejeva

Tervishoiustatistika ja tervishoiualase majandustegevuse 
aruannete koostamise nõuded, andmete koosseis ja 
esitamise kord

on kinnitatud Sotsiaalministri 7. detsembri 2012. a määrusega nr 51 

https://www.riigiteataja.ee/akt/113122012004?leiaKehtiv

Aruandevormid, juhendid ja muud olulised viited asuvad: 

• TAI veebilehel tervisestatistika info juures
http://www.tai.ee/et/tegevused/tervisestatistika/viited-aruannete-esitajatele

• 2017. a vormid on A-veebi esilehel saadaval ja allalaaditavad 
Exceli formaadis. Samuti on juhendid A-veebis olemas.
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Esitamiskord ja kuupäevad
Aruandekohuslased on kõik tervishoiuteenuse osutamise tegevusloa 
omanikud. 

A-veebis lisatakse 2017 aastaaruannete kohustused 15.12.2017

Aruanne Periood Asutus esitab TAI-le:

Tervishoiutöötajad november aruandekuule järgneva aasta 1. veebruariks

Geriaatriline hindamine aasta

aruandeaastale järgneva aasta 1. märtsiks

Tervishoiuasutus aasta

Haigla aasta

Vastsündinute haigestumine aasta

Imikute rinnapiimaga toitmine aasta

Psüühika- ja käitumishäired aasta

Hambaarsti aruanne aasta

Päevaravi aasta

Verekeskus aasta

Ravivoodid ja hospitaliseerimine kuu aruandekuule järgneva kuu 15. kuupäevaks

Tervishoiutöötajate tunnipalk märts 15. aprilliks

Tervishoiualane majandustegevus aasta aruandeaastale järgneva aasta 1. juuliks

alates 2017: 
Ambulatoorsed visiidid

aasta aruandeaastale järgneva aasta 1. märtsiks

Muutused 2017. a aruannetes

1. “Geriaatriline hindamine” 2017

2. “Hambaarsti aruanne” 2017

3. “Tervishoiuasutus” 2017

4. Kvartaliaruanne  “Arsti vastuvõtud ja koduvisiidid” − 2016 oli
viimane

5.Aastaaruanne “Ambulatoorsed visiidid” 2017 − see aasta
uus!

2017. aasta määruse muutust koos seletuskirjaga saab lugeda Eelnõude Infosüsteemist:
https://eelnoud.valitsus.ee/main/mount/docList/80bdfe72-5d37-4168-b260-1ddb01e4dcc8

2018. aastal aruandemuudatusi ei ole!
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Geriaatriline hindamine 2017

Hambaarsti aruanne 2017

1. Hambaarsti vastuvõtud ja koduvisiidid 

1. Asutuse tüüp
2. Tehtav töö
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Tervishoiuasutus 2017
Jäeti välja  tabel 3 “Ambulatoorne abi” ja see lisandus muudetud kujul 
aruandevormi “Ambulatoorsed visiidid”. 

Tabelite numeratsioon muutus.

Esitavad
kõik ambulatoorse tervishoiuteenuse osutamise tegevusluba omavad 
teenusepakkujad, v.a need asutused, kes ainult kiirabi-, hambaravi-
ja koolitervishoiuteenust pakuvad

Sisu
näidatakse nii statsionaarse või ambulatoorse abi teenuseosutaja 
koosseisus töötavate arstide ja õendustöötajate ambulatoorsed 
vastuvõtud ning koduvisiidid tervishoiutöötaja ameti järgi 

Uus aastaaruanne “Ambulatoorsed visiidid”
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Aastaaruanne “Ambulatoorsed visiidid”

Tabel 1. Arsti ambulatoorne töö

 Sama andmekoosseisuga (v.a hambaarst), mis endine kvartaliaruanne 
„Arsti vastuvõtud ja koduvisiidid“.
 Tabelis näidatakse arsti ambulatoorsed visiidid.

Tabel 2. Õendustöötaja iseseisev ambulatoorne töö

 Sarnane endise aruande „Tervishoiuasutus“ tabeliga 3. „Ambulatoorne 
abi“, kuid vähem andmevälju.
 Tabelis näidatakse õendustöötaja iseseisvad ambulatoorsed visiidid.

1. Arsti ambulatoorne töö 

Välja jäid! 
 Hambaarsti visiidid
 Telefonikonsultatsioon
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2. Õendustöötaja iseseisev ambulatoorne töö

Välja jäid:

• Töötervishoiuõe visiidid

• Koolitervishoiuteenuse osutaja vastuvõtud

Uus!

Pereõe visiidid

Kui Teil tekib aruannete täitmisel küsimusi, siis saab alati abi 
telefoni või e-posti teel. 

Kontaktisikud on jaotatud vastavalt tervishoiuteenuse osutaja 
tegevuskoha järgi:

Harju maakond
Lääne-Viru maakond
Põlva maakond
Rapla maakond
Pärnu maakond
Tartu maakond
Tartu

Olga Pihlak
tel 659 3822
olga.pihlak@tai.ee

Hiiu maakond
Ida-Viru maakond
Jõgeva maakond
Järva maakond
Lääne maakond
Saare maakond
Valga maakond
Viljandi maakond
Võru maakond

Julia Šved-Pantelejeva 
tel 659 3823
julia.sved-pantelejeva@tai.ee

Tallinn

Ave Priimägi
tel 659 3824
ave.priimagi@tai.ee


