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Aastaaruande “PÄEVARAVI” 
1. tabeli (T13831) “Ravivoodite kasutamine”

ja
4. tabeli (T13834) “Päevaravi põhjus ja kestus”

vahelised seosed

NING

Aastaaruande “HAIGLA” 
1. tabeli (T13231) “Ravivoodite kasutamine”

ja
4. tabeli (T13234) “Haiglaravi põhjus ja kestus”

vahelised seosed
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PRAEGU PÄEVARAVI ARUANDES OLEV SEOS:
1. tabeli (2012: T11831; 2013: T13831) 

väljakirjutatud + surnud
=

4. tabeli (2012: T11834; 2013: T13834) 
täiskasvanud väljakirjutatud + täiskasv. surnud + täiskasv. terveks osutunud + lapsed 

väljakirjutatud + lapsed surnud + lapsed terveks osutunud  
• Vea kirjeldus aruande (vormi) juures, seos nr 3195

• 1. tabel “Ravivoodite kasutamine” 

Veerg 5 Rida 01 + Veerg 7 Rida 01

• 4. tabel “Päevaravi põhjus ja kestus”

Veerg 1 Rida 01 + Veerg 3 Rida 01 + Veerg 7 Rida 01 + Veerg 10 Rida 01 + 

Veerg 1 Rida 22.0 + Veerg 7 Rida 22.0 

PRAEGU PÄEVARAVI ARUANDES OLEV SEOS PILDINA

1. tabel “Ravivoodite kasutamine” 

4. tabel “Päevaravi põhjus ja kestus”

125+2 = 98+2+25+0+1+1
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SEOS, MIS LISANDUB aruandesse “PÄEVARAVI 2013”:
1. tabeli päevaravi voodipäevade arv

=
4. tabeli väljakirjutatud täiskasv. voodipäevad +  

päevaravis surnud täiskasv. voodipäevad + terveks osutunud täiskasv. voodipäevad + 
välja kirjutatud laste voodipäevad +  päevaravis surnud laste voodipäevad + 

terveks osutunud laste voodipäevad

T11831V9R01 = 

T11834V2R01 + T11834V5R01 + T11834V9R01 + T11834V12R01 + 

T11834V2R22.0 + T11834V9R22.0

• 1. tabel “Ravivoodite kasutamine” (Veerg 9 Rida 01)

• 4. tabel “Päevaravi põhjus ja kestus” 

Veerg 2 Rida 01 + Veerg 5 Rida 01 + Veerg 9 Rida 01 + Veerg 12 Rida 01 + 

Veerg 2 Rida 22.0 + Veerg 9 Rida 22.0 

• SELGITUS: Päevaravi juht, mis on pikem kui 1 aasta, lõpetatakse aasta lõpuga ja 
alustatakse uut juhtu uue aasta alguses. 

Seega peab välja kirjutatute voodipäevade arvu summa 4. tabeli põhjal olema sama, 
mis voodipäevade arv 1. tabeli 9. veerus.

… JA SEOS PILDINA

1. tabel “Ravivoodite kasutamine” 

4. tabel “Päevaravi põhjus ja kestus” 

137 = 108+2+25+0+1+1
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SEOS, MIS LISANDUB aruandesse “HAIGLA 2013”:

1. tabeli surnute arv
=

4. tabeli surnud täiskasvanud + surnud lapsed

T7231V7R01 = T7234V3R01.0 + T7234V10R01.0 

• 1. tabel “Ravivoodite kasutamine” (Veerg 7 Rida 01)

• 4. tabel “Haiglaravi põhjus ja kestus” (Veerg 3 Rida 01 + Veerg 10 Rida 01)

• SELGITUS: Surnute arv kahes tabelis saab erineda ainult surnud vastsündinute 
võrra. Kui see on surnute erinevate arvude põhjus kahes tabelis, siis palun 
kirjutage see A-veebi aruande juures olevasse märkustesse. 

Kui põhjus pole surnud vastsündinutes, siis otsige viga oma andmetes!

… JA SEOS PILDINA

1. tabel “Ravivoodite kasutamine” 

4. tabel “Haiglaravi põhjus ja kestus”

32 = 31+1


