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10. Erakorralise meditsiini/vastuvõtuosakonna töö
Tabel 1. Osakonna olemasolu ja voodikohad

EMO 
intensiivravi-
voodite arv

jälgimiskohtade 
arv

A B 1 2 3
EMO 1
Vastuvõtuosakond/tuba 2 X

Tabel 2. Erakorraliste patsientide saabumine

0-14 15 ja vanemad 0-14 15 ja vanemad
A B 1 2 3 4 5

Kokku saabus 1
toodi kiirabiga 2
suunati teisest raviasutusest 3
tuli ise 4
muu 5

Tabel 3. Erakorraliste patsientide lahkumine

kokku sh intensiivravi-
voodid

A B 1 2 3 4
Erakorralistest patsientidest lahkus 
kokku

1

hospitaliseeriti 2
sh erakorraliseks operatiivseks 
raviks

2.1

konservatiivseks raviks 2.2
saadeti hospitaliseerimata teise 
haiglasse

3

lahkus koju 4
suri 5

Kokku neist EMO osakond neist 
vastuvõtuosakond/

tuba

Kokku neist EMO osakond

Voodite arv aasta lõpulKui on, 
märkida 1

neist vastuvõtuosakond/tuba
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2013. a. aruandes “Haigla”

Muudeti erakorraliste patsientide tabeleid:

Senini on erakorralise meditsiini osakonna ja erakorralise 

vastuvõttude toa abisaanud patsiendid aruandes kajastatud 

koos summana. Et paremini välja tuua eraldi sellest EMO osa ja 

rõhutada ka teiste osakondade erakorraliste patsientide 

märkimise vajadust on need 2013. aruande tabelites ka 

eristatud.

Nt: Osad patsiendid suunduvad otse osakonda, kus on ka 

erakorraline vastuvõtt (suuremad valdkonnad: erakorraline 

günekoloogia (v.a. kõik sünnitused, sest neid erakorralisteks ei 

loeta), nakkushaigused, psühhiaatria).

Teine muudatus tuleneb erakorraliste patsientide abistamiseks 

mõeldud voodiressursi jälgimise vajadusest.

2013. a. aruandes “Haigla” 

erakorraliste patsientide tabelite täitmine

Tabelis 1 näidatakse vastava osakonna olemasolu ning voodikohtade arvu. 

Erakorraliste patsientide raviks mõeldud voodite liigitamine: 

• EMO intensiivravivoodi – EMO intensiivravi saalis asuv avatud (patsiendi 

vastuvõtmiseks valmis) statsionaarne II või III astme intensiivravivoodi.

• Jälgimiskoht (EMOs/vastuvõtuosakondades) – jälgimisruumis olev koht, mille juurde 

kuulub varustus, mis võimaldab monitoorida/jälgida patsiendi elulisi parameetreid.

Juhul kui erakorralise meditsiini osakonnas on kasutusel statsionaarsed voodid, siis 

tuuakse need lisaks ka välja kuuaruandes „Ravivoodid ja hospitaliseerimine“ ning 

EMO intensiivravivooditel ravi saanud patsiendid arvestatakse ka aruande „Haigla“ 

teistes tabelites (tabelid 1, 2/3 ja 4). Ehk need patsiendid näidatakse aruandes 

topelt.

Haiglad, kus on loodud erakorraliste patsientide vastuvõtuks vaid erakorralise 

meditsiini osakond (EMO), jätavad vastuvõtuosakonna/toa kohta küsitud 

andmeväljad täitmata ning vastupidi. 
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• Juhul kui erakorraline ravijuht hospitaliseeritakse, siis 

algab ravijuht sellest hetkest kui patsient saabub EMO-

sse.

• Kõik EMO osakonda hospitaliseeritud ja surnud peab 

näitama erakorraliste patsientide aruande osas.


