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“Tervishoiuasutus” Ambulatoorse abi tabel ning 
“Arsti vastuvõtud ja koduvisiidid”  

• Tänu mitmetele kontrollseoste suurendamiste ja 
automaatsummade kasutamisele on vähenenud tunduvalt vigade 
ja vastuolude arv.

• Igas kvartalis esineb ca 5−10 asutuse aruandes nihkumisi ridade 
vahel (nt perearsti vastuvõtud on sisearsti/üldarsti real), lisaks 
on läinud vahetusse täiskasvanute/laste vastuvõttude arvud ning 
esineb muid sisestusvigu (liigne 0 või muu number).

• Probleem: tähtaegadest kinnipidamine, hilinemisega esitamine.

Määruse järgi tuleb esitada aruandekvartalile järgneva kuu 15. 
kuupäevaks.
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“Arsti vastuvõtud ja koduvisiidid” kvartaliaruanne
Arvestus vaid vanuse järgi, sõltumata haigekassa hüvitamise reeglitest

• Täiskasvanud – 15a ja vanemad

• Lapsed 0−14-a

Kvartaliaruanded on seotud kahe aastaaruandega:

• “Tervishoiuasutus” ambulatoorne abi

• “Hambaarsti aruanne”

Esitatud andmeid saab kontrollida kvartaliaruannete koondamisega:

Haiguse tõttu pöördumised

Vastuvõtt - meditsiiniabi või konsultatsiooni vajava isiku 
kokkusaamine arsti või õega tema töötundidel ja töökohal 
seoses haigestumisega, profülaktilisel eesmärgil, tõendi 
saamiseks või muul eesmärgil.

• Tõendid, ennetavad pöördumised, vaktsineerimine, norm. 
raseduse või laste jälgimine – on profülaktilised ja kui ei ole 
haigust, ei ole need haiguse tõttu pöördumised.

Pöördumise põhjus on esimene, aga mitte ainus tunnus  
eristamaks haiguse tõttu pöördumisi.

Erinevate TTOde puhul on tulenevalt töö eripärast 
(perearstiabi, amb.eriarstiabi, taastusraviasutus, 
töötervishoiuteenused, haigla) haiguse tõttu pöördumiste 
osakaal vastuvõttude üldarvust erinev
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Aruande Tervishoiuasutus ambulatoorse abi tabel

Rea
nr

Ambulatoorsete vastuvõttude arv Koduvisiitide arv

kokku
sealhulgas
lapsed

seoses haigusega

kokku
sealhulgas
lapsed

lapsed
seoses

haigusegakokku
neist
lapsed

A B 1 2 3 4 5 6 7

Arsti töö 01
sh perearst 02
Arsti
telefonikonsultatsioonid 03 X X X

Õendustöötaja
iseseisev töö 04
sh koduõde 05 X X X X

töötervishoiuõde 06 X X X

ämmaemand 07

Koolitervishoiu
teenuse osutaja töö 08 X X X

sh kooliarsti vastuvõtud 09 X X X

kooliõe vastuvõtud 10 X X X

Koduõendusteenuse osutaja
koduvisiitide üldarvust (rida

05 veerg 5) tehtud
hooldekodus 11 X X X X X X

Õendustöötajate iseseisev töö
• Täidavad aastaaruandes “Tervishoiuasutus” ambulatoorse abi 
tabelis vastavad read oma iseseisva töö – vastuvõttude ja 
koduvisiitide – kohta. Täita tuleb, kui tehakse vastavat tööd.

• Real 04 näidatakse kõikide õendustöötajate töö kokku! 

• Kui õde ei tee koduvisiite ega ole tal ka vastuvõtuaegu, jääb 
õendustöötaja iseseisva töö rida tühjaks.

• Õendustöötajate (õde, ämmaemand) kohta ei esitata arsti 
vastuvõttude kvartaliaruannet.

• Telefonikonsultatsioone ei loeta sisse.



nov-13

4

Koolitervishoiuteenuse osutajad

• Ei esita koolitervishoiuteenuste kohta kvartaliaruannet (ei arstid 
ega õed) ja aastaaruande “Tervishoiuasutus” ambulatoorse abi 
tabelis näidatakse koolitervishoiu alane töö eraldi ridadel 8−10 
ning see ei sisaldu ülevalolevates ridades 1−7.

• Koolitervishoiuteenuse osutaja tööst tuuakse eraldi välja 
kooliarsti ja kooliõe ambulatoorsed vastuvõtud (read 9 ja 10). 
Arsti ja õe vastuvõttude summa näidatakse real 8.

• Loeme seda osa tööst, mida saab liigitada arsti vastuvõtu ja õe 
iseseisva vastuvõtu alla.

• Lapsed on ka selles arvestuses vanuses 0−14!

• Haiguse tõttu pöördumisi peaks vähe olema.

Koolitervise kokkuvõte

• 2012. esitas ambulatoorse abi tabelis andmeid 125 TTO-d

• 9 TTO-d (peale perearstide) unustas koolitervishoiu aruandest välja

• 8 puhul osa tööst või kogu töö jaotamata arsti/õe ridade vahel

• 3 puhul töö dubleeritud (kokku=arsti vastuvõtud=õe vastuvõtud) 

• 25 puhul oli alaridadel esitatud rohkem vastuvõtte kui kokku.

• 22 TTO-d ei näidanud 0−14-a laste vastuvõtte.

Rea 

nr kokku sh 0-14a

Koolitervishoiu teenuse osutaja töö 08 225 367 174 650

sh kooliarsti vastuvõtud 09 60 725 31 384

kooliõe vastuvõtud 10 219 422 163 474

(9+10):   280 147   194 858 
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TÄNAN!


