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Ülevaade tervishoiustatistika aruannete Ülevaade tervishoiustatistika aruannete 
muudatustest 2013 ja 2014muudatustest 2013 ja 2014

Tervishoiustatistika aruannete täitmise ja esitamise koolitused
26.11 Jõhvi

03.12 Tallinn

05.12 Tartu

Julia Šved-Pantelejeva

2013. aruandeaasta

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

Sotsiaalministri 7. detsembri 2012. a määrus nr 51 

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

Aruandevormid koos juhenditega ja määruse viidetega asuvad: 
• TAI kodulehel tervisestatistika osakonna info juures
http://www.tai.ee/et/tegevused/tervisestatistika/viited-aruannete-
esitajatele

• 2013. 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 perearstiasutused ja tervishoiuteenuse 
osutamise tegevusloa omanikud. 
A-veebis lisatakse 2013. aasta aastaaruannete kohustused alates 13. 
detsember 2013.
Aruanne Periood Asutus esitab TAI-le:

Tervishoiutöötajad november aruandekuule järgneva aasta 1. veebruariks

Geriaatriline hindamine aasta aruandeaastale järgneva aasta 1. märtsiks

Tervishoiuasutus aasta aruandeaastale järgneva aasta 1. märtsiks

Haigla aasta aruandeaastale järgneva aasta 1. märtsiks

Rasedate ja vastsündinute haigestumine aasta aruandeaastale järgneva aasta 1. märtsiks

Imikute rinnapiimaga toitmine aasta aruandeaastale järgneva aasta 1. märtsiks

Psüühika- ja käitumishäired aasta aruandeaastale järgneva aasta 1. märtsiks

Hambaarsti aruanne aasta aruandeaastale järgneva aasta 1. märtsiks

Päevaravi aasta aruandeaastale järgneva aasta 1. märtsiks

Verekeskus aasta aruandeaastale järgneva aasta 1. märtsiks

Kunstlik viljastamine aasta aruandeaastale järgneva aasta 1. märtsiks

Ravivoodid ja hospitaliseerimine kuu aruandekuule järgneva kuu 15. kuupäevaks

Arsti vastuvõtud ja koduvisiidid kvartal aruandekvartalile järgneva kuu 15. kuupäevaks

Tervishoiutöötajate tunnipalk märts aruandekuule sama aasta 15. aprilliks

Tervishoiualane majandustegevus aasta aruandeaastale järgneva aasta 1. juuliks

Asutuse andmete muutused:

Kui asutuse andmed muutuvad, palun meid sellest teavitada! 

Näited:

• Kui asutus lõpetas oma tegevuse (kuupäev). Kui asutus lõpetab tegevuse, siis 
peab aruanded esitama selle perioodi kohta, millal veel tegutses;

• Muutunud nimi;

• Kontaktandmed on muutunud

•jm

Oma kontaktandmeid saab muuta A-Veebis
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Vajutades siia saab muuta oma kontaktandmeid

Näide
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Andmekoosseisu muutused 2014. 
aastal esitatavate aruannete osas

ARUANNE VORM

Haigla 2013 Muutus!

Hambaarsti aruanne 2013 Muutus!

Imikute rinnapiimaga toitmine 2013 Muutus!

Päevaravi 2013 Muutus!

Rasedate ja vastsündinute haigestumine 2013 Muutus!

Tervishoiualane majandustegevus 2013 Muutus!

Tervishoiuasutus 2013 Muutus!

Tervishoiutöötajad, november 2013
Uus aruanne “Tervishoiupersonal” ja 

ametikohtade tabelite asemel

Verekeskus 2013 Ei muutunud

Psüühika- ja käitumishäired 2013 Ei muutunud

Geriaatriline hindamine 2013 Ei muutunud

Ravivoodid ja hospitaliseerimine, kuud 2014 Ei muutunud

Arsti vastuvõtud ja koduvisiidid, kvartalid 2014 Ei muutunud

Tervishoiutöötajate tunnipalk, märts 2014 Ei muutunud

Kunstlik viljastamine 2013 Ei muutunud, kuid viimane aruande aasta!

Muutused lühidalt kirjeldatud järgnevatel slaididel

2013. aruanded
uus: “Tervishoiutöötajad” november 2013

• Ülesehituselt sarnane tunnipalga aruandega, aga 
küsitakse iga isiku novembrikuu töötundide infot ning 
töötamist 31. dets seisuga.

• Aruande vormi testiti 2012 aprillis, kui koguti andmeid 
arstide kohta.

• Esitamise tähtaeg: 1. veebruar 2014.

Täpsemalt on kirjeldatud Gettrin Kivisild ettekandes
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2013. aruanded
“Tervishoiuasutus” (I/II)

Aruanne lühenes – et mittedubleerida jäid välja tabelid:
• 1. “Ambulatoorse arstiabi osutamise võimalused”

• 2.1 “Võimaluste olemasolu”

• 3. “Ametikohad”

• 6.2 “Ambulatoorsed abordid”

• 10. “Haiglavälised surmateatised”

Lisati uus tabel:

Muudeti kahte tabelit:

• 2. “Kõrgtehnoloogilised seadmed” – uus rida “mammograaf”
ja … (järgmine slaid)

• 6.1 “Raviosakondade (-kabinettide) töö” 
Taastusraviarstide Seltsi ettepanekul kaasajastati 
andmekoosseisu ja vähendati tabeli detailsust: 

• Elektriravi, ultraheliravi, valgusravi, laserravi ja 
magnetravi liideti kokku – aparaatravi

•Jäeti välja rida „loovusravi”

• Inhalatsiooniravi ja vibroakustiline ravi märkida kokku 
reale „muu taastusravi“

• Uus rida vesivõimlemine

2013. aruanded
“Tervishoiuasutus” (II/II)



nov-13

6

2013. aruanded
“Haigla”

• Aruandest jäeti välja abortide tabel, milles sisalduvaid 
andmeid kogub Raseduskatkestusandmekogu:

5. “Abordid”

• Muudeti erakorraliste patsientide tabeleid.
Täpsemalt vaadake Ingrid Valdmaa ettekannet:

EMO tabelite uuendus “Haigla” 2013 aruandes.

2013. aruanded
“Rasedate ja vastsündinute haigestumine”

Aruande andmekoosseisu lühendati.

Jäeti välja tabelid, milles sisalduvaid andmeid kogub 
Sünniregister:

• 2. “Sünnitusabi”
• 3. “Vastsündinute andmed”
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2013. aruanded
“Imikute rinnapiimaga toitmine”

Endise aruande “Laste arstiabi” andmekoosseisu lühendati 
oluliselt – perearstide seltsi ja SoM Rinnaga toitmise 
komitee koostöös loobuti aruande põhiosast. 

Täiendati aruande lisaosa, mis küsib andmeid imikute 
rinnapiimaga toitmise kohta. Alates 2013.a hakatakse eraldi 
koguma täielikul ja osalisel rinnapiima toidul olijate 
andmeid. 

• Aruande kohuslased on kõik üldarstiabi osutajad, kes tegelevad imikute 
jälgimisega.

Täielik rinnapiimaga toitmine – laps saab ainult rinnapiima, lisaks võib 
saada vitamiine, ravimeid, kuid mitte teed, piimasegu või midagi 
muud, mis asendaks toidukorda. Vajadusel võib laps süüa lüpstud 
rinnapiima lusikalt, topsist või lutipudelist.

Osaline rinnapiimaga toitmine – lisaks rinnapiimale saab laps, kas 
piimasegu või muud toitu (kört, köögiviljapüree jne).

Rea 
nr

Laste 
arv

A B 1

Aruande aastal 1-aastaseks saanud laste arv01 50

neist oli täielikul rinnapiima toidul   1 nädal02 49

1 kuu 03 47

3 kuud 04 20

6 kuud 05 15

neist oli osalisel rinnapiima toidul   3 kuud 06 25

6 kuud 07 24

12 kuud 08 11

Aruanne “Imikute rinnapiimaga toitmine” 2013

Rida 01 ≥ rida 04 + rida 06 
(3 kuud täielikul ja 3 kuud osalisel 
rinnapiima toidul olnute arv ei tohi 
olla suurem kui kogu 1- aastaseks 
saanud laste arv).

Rida 01 ≥ rida 05 + rida 07
(6 kuud täielikul ja 6 kuud osalisel 
rinnapiima toidul olnute arv ei tohi 
olla suurem kui kogu 1- aastaseks 
saanud laste arv).

Rida 01 ≥ rida 02
Rida 02 ≥ rida 03
Rida 03≥ rida 04
Rida 04≥ rida 05

Rida 07 võib olla suurem kui rida 06 
juhul kui realt 04 kajastatud lapsed 
hakkasid osad edaspidi saama 
osaliselt rinnapiima (kajastatakse 
nüüd real 07) ja enamus, kes olid 3 
kuud osaliselt rinnapiima toidul, olid 

seda ka 6 kuud. 

Näide:
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2013. aruanded
“Hambaarsti aruanne”

Aruande andmekoosseisus tehti olulisi täpsustusi ja mõistete 
kaasajastamisi.

Vaadake Olga Boitsov ettekannet 

“Hambaarsti aruanne” alates 2013. aastast

2013. aruanded
“Tervishoiualane majandustegevus”

Tulude tabelisse lisandus reale “Tulud riigieelarvest” üks 
alajaotus “sh muud (sh rehabilitatsiooni- ja 
erihoolekandeteenuste eest)”.

Haigekassalt saadavate hüvitiste jaotust muudeti, et 
võimaldada eeltäita andmevälju admin. andmetega.

Põhivara tabelis ühendati sissetulekute veerud “uued” ja 
“muud” üheks andmeveeruks, mis võimaldab Äriregistrist 
rohkem andmeid pärida.

Täpsemalt vaadake Elin-Külliki Kruusmaa ettekandest.
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2013. aruanded
“Päevaravi”

Aruandest jäeti välja abortide tabel, milles sisalduvaid 
andmeid kogub Raseduskatkestusandmekogu:

• 5. “Abordid”

Edasi 2014. aasta vormidest …

See oli kõik 2013. aasta kohta. 

Küsimusi?
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2014. aruanded ja määrus

14.10.2013 Eelnõu saadeti sotsiaalministeeriumisse.

13.11.2013 allkirjastas minister eelnõu.

• Määrus on kuni 28.11 kooskõlastusringil Eelnõude 
Infosüsteemis (EIS). Seletuskirja saab vaadata EIS-ist: 
https://eelnoud.valitsus.ee/main/mount/docList/35acebbf-6408-4328-b847-e22e47428768

1. “Tervishoiuasutus” 2014 – kiiritusravi tabeli 6.2 muutus

2. “Verekeskus” 2014 – kaasajastamine

3. “Haigla” 2014 – veretoodete tabeli muudatused vastavalt EHK 
hinnakirjale

4. “Haigla”, “Päevaravi” 2014 – üks parandus kirurgiakoodides 

5. “Rasedate ja vastsündinute haigestumine” 2014 – lihtsustamine 
tabelis 1.1

6. Aruanne “Kunstlik viljastamine” jääb ära

7. “Psüühika- ja käitumishäired” 2014 – ametikohti hakatakse 
koguma vaid läbi aruande “Tervishoiutöötajad” 

8. “Tervishoiutöötajad” 2014 – tehakse täiendusi. Vt Gettrin Kivisild 
ettekannet “Samm-sammult aruandest “Tervishoiutöötajad”” 

Plaanitud muutused 2014. a aruannetes
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“Tervishoiuasutus” 2014
Tabeli 6.2 “Kiiritusravi” muutus

Kolm viimast veergu (11-13) ilma kasvajalise haiguseta kohta jäetakse välja

Nimetus
Rea 
nr

A B

Kiiritusravi liigid kokku 01

väliskiiritusravi kokku 02

sh intensiivsusmoduleeritud 02.1
lähikiiritusravi (brahhüteraapia) 
kokku 03

standardplaaniga 03.1

kahedimensionaalne 03.2

kolmedimensionaalne 03.3

Nimetus
Rea
nr

A B

Kiiritusravi liigid kokku 01

väliskiiritusravi 02

footonkiiritus 02.1

elektronkiiritus 02.2

Lähikiiritusravi (brahhüteraapia) 03

õõnesisene 03.1

koesisene 03.2

Kuni 2013. a andmed: 2014.a:

“Verekeskus” 2014
Verekeskusi on Eestis 4 (haiglate koosseisus).

Kaasajastatakse vormi Transfusioonmeditsiini Seltsi ettepanekute põhjal.
• Ametikohad – rida “põhikohaga töötajad” jääb välja. Bioloogid-keemikud jäävad 

välja. Lisatud „laborispetsialist“ ja „bioanalüütik (laborant)“.

• Uus tabel 3. „Doonorlusest kõrvaldatud isikud (doonorite arv)“ – ajutised ja alalised 
põhjused.

• Vereloovutuste tabelist on jäetud välja tasuta/tasulised loovutused, kuid selle 
asemele on lisatud vereloovutuste jagunemine doonori soo ja vanuserühmade järgi.

• Seni oli doonorivere varumine ja kasutamine ning plasma varumine ja kasutamine 
neljas tabelis eraldi, nüüd liideti need kaheks tabeliks:

6. „Doonorivere varumine ja kasutamine (doosides)“

7. „Plasma varumine ja kasutamine (doosides)“

• Veredooside praagipõhjuseid on täpsemalt jaotatud: 
- nakkushaigustekitajate kinnitatud positiivsed juhtumid on nüüd eraldi tabelis 9. 

- lisatud muid praagipõhjuseid endisesse tabelisse 10. „Konservvere ja verekomponentide 
praagi põhjused (doosides)“ - pos. nakkushaiguste marker; lõpetamata verevõtmine 
(poolik doos); säilitamistingimused rikutud; transpordi probleemid; tootmise probleemid; 
muud põhjused. 
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“Haigla” 2014

• Veretoodete tabeli 8.2 muudatused vastavalt EHK hinnakirjale
Albumiin (liitrites) 5% Albumiin (grammides)

Albumiin (liitrites) 20%

IVIG (grammides) Immunoglobuliin (grammides)

Muud immunoglobuliinid (grammides)

Anti-D immunoglobuliin Anti-D globuliin (toimeühikutes)

Kiiritatud verekomponendid kokku Veretoote kiiritamine (doosides)

Lisandunud: 
100 toimeühikut Willebranti faktorit sisaldav annus

Inimese protrombiini kompleks (toimeühikutes)

• Nii “Haigla” kui ka “Päevaravi” aruandes tehakse üks parandus 
kirurgiakoodides.

rida 25.4.2 „Munajuha laparoskoopilised“ täiendatud NCSP koodide 
loetelu, mis oli senini ekslik

“Rasedate ja vastsündinute haigestumine”
Tabel 1.1 praegu:

Tabel 1.1 alates 2014. a andmed:
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• Jääb ära aruanne “Kunstlik viljastamine”. 2013. aasta 
andmed on viimased, mida TAI kogub. Andmete 
avaldamisel minnakse üle Ravimiameti kogutavatele 
andmetele.

Kõiki psühhiaatria ametikohti näidatakse alates 2014. a 
“Tervishoiutöötajad” aruandes.
See tabel aruandes “Psüühika- ja käitumishäired” jääb välja.

Psühhiaatria üksuse/osakonna ametikohtade märkimise jaoks 
on laiendatud ISCO-08 koode - see puudutab haiglaid, kus on 
psühhiaatria üksus eraldi. 
Kooskõlastamisel Psühhiaatrite Seltsiga
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Kindlasti on aruannete esitamisel abi 
juhendite lugemisest. Kättesaadavad nii 
TAI tervisestatistika osakonna kodulehel 

kui ka A-veebis:
• http://www.tai.ee/et/tegevused/tervisestatistika/viited-aruannete-esitajatele

• http://aveeb.sm.ee/

Tänan kuulamast!


