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Uus aastaaruanne 
„Ambulatoorsed visiidid“ 
senise kvartaliaruande 

asemel

Eva Anderson

Tervishoiustatistika aruannete koolitused

24.11 Jõhvi 

01.12 Tartu

06.12 Tallinn 

Prooviuuring

Eesmärk

TTO-de ning erialaliitude arvamus ja valmisolek 
aruandevormi muudatuste kohta

Valim

Mugavuse- ja käepärasuse alusel (43 TTO-d)

13 haiglat

13 perearstiabiasutust

12 eriarstiabiasutust

5 õendusabiasutust

E-kirja vahendusel saadeti aruandevorm ja juhend 
ning täiendavad küsimused.



dets-16

2

Küsimused

1. Kas küsitud uus tunnus „mittetoimunud visiit“ on Teile kui 
tervisestatistika tarbijale/esitajale vajalik? Miks?

2. Kas küsitud uus tunnus „internetikonsultatsioon“ on Teile kui 
tervisestatistika tarbijale/esitajale vajalik? Miks?

3. Mis on Teie arvamus, kas andmete kogumine antud aruandevormi 
järgi on võimalik?

4. Kas kvartaliaruannetest loobumine ja uue aasta aruandevormi 
kasutuselevõtt vähendab või tõstab andmeesitaja töömahtu?

5. Millised mõisted või definitsioonid tekitavad küsimusi?

6. Mida ja kuidas võiks selgemini lahti kirjutada aruandejuhendis?

Tulemused
Vastamismäär - 51,2% (43-st 22)

“Mittetoimunud visiit” – oluline tulevikus ja ressursi optimaalse 
kasutamise analüüsi osas … kuid hetkel programmid ei võimalda 
antud tunnust välja võtta

“Internetikonsultatsioon” – läheb vastuollu isikuandmete 
kaitse seadusega … kuid tunnus annaks ülevaate, kui palju tehakse 
nn tasustamata lisatööd

TTO liik Vastas Kokku Vastamismäär (%)

Eriarstiabi 9 12 75,0

Haigla 8 13 61,5

Perearstiabi 4 12 33,3

Õendusabi 1 6 16,7

Jah – 32%
Ei – 54%
Ei tea – 14%

Jah – 18%
Ei – 55%
Ei tea – 27%

Kas on võimalik uue 
aruandevormiga andmeid esitada? 

On võimalik – 65%
Ei ole  - 9%
Ei tea – 22%

Uue aruandevormiga 
töömaht

Väheneb – 65%
Suureneb – 20%
Ei tea – 15%
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Alates 01.01.2017 kehtima hakkava määruse raames 
lõpetatakse “Tervishoiuasutuse” aruande tabel 3. 
Ambulatoorne abi ja kvartaliaruande “Arsti vastuvõtud 
ja koduvisiidid”  kogumine ja asendatakse uue
aastaaruandega “Ambulatoorsed visiidid”.

 Kvartaliaruanne jääb ära!

Uus aastaaruanne “Ambulatoorsed visiidid”

Aastaaruanne “Ambulatoorsed visiidid”

Esitavad

Kõik ambulatoorse tervishoiuteenuse osutamise tegevusluba 
omavad teenuse pakkujad, v.a need asutused, kes ainult 
kiirabi-, hambaravi- ja koolitervishoiuteenust pakuvad

Sisu

Näidatakse nii statsionaarse või ambulatoorse abi teenuse 
osutaja koosseisus töötavate arstide ja õdendustöötajate 
ambulatoorsed vastuvõtud ja koduvisiidid tervishoiutöötaja 
ameti järgi 

Tähtaeg on 01. märts 2018 (2017. aasta andmed)
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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 ära arsti ambulatoorsed visiidid.

Tabel 2. Õendustöötaja iseseisev ambulatoorne töö

Sarnane endise aruande „Tervishoiuasutus“ tabeliga 3. 
„Ambulatoorne abi“ , kuid vähem andmevälju.

Tabelis näidatakse ära õendustöötaja iseseisvad ambulatoorsed 
visiidid.

1. Arsti ambulatoorne töö 2. Õendustöötaja ambulatoorne töö

Välja jäävad! 
 Hambaarsti visiidid
 Haigusega seoses visiidid
 Telefonikonsultatsioon
 Töötervishoiuõe visiidid
 Koolitervishoiuteenuse 
osutaja visiidid

Uus!
 Pereõe visiidid
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Hambaarsti aruanne 2017

01.01.2017 kehtima hakkava määruse alusel jäetakse aruandest välja 

Tabel 1. Asutuse tüüp

Tabel 2. Tehtav töö

Lisatakse uus tabel “Hambaarsti vastuvõtud ja koduvisiidid”

1. Hambaarsti vastuvõtud ja koduvisiidid 

MEELDIVAT KOOSTÖÖD SOOVIDES 

eva.anderson@tai.ee
659 3806


