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Ülevaade kõikidest Ülevaade kõikidest 
20152015. ja 2016. aasta . ja 2016. aasta 
tervishoiustatistika tervishoiustatistika 

aruandevormide aruandevormide muudatustest muudatustest 

Ave Priimägi

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

on kinnitatud Sotsiaalministri 7. detsembri 2012. a määrusega nr 51 

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

Aruandevormid, juhendid ja muud olulised viited asuvad: 
• TAI kodulehel tervisestatistika info juures
http://www.tai.ee/et/tegevused/tervisestatistika/viited-aruannete-esitajatele

• 2015. a vormid on A-veebi esilehel saadaval ja allalaaditavad 
Exceli formaadis. Samuti on juhendid A-veebis olemas.
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Esitamiskord ja kuupäevad – ei ole muutunud
Aruandekohuslased on kõik tervishoiuteenuse osutamise tegevusloa 
omanikud. 

A-veebis lisatakse 2015 aastaaruannete kohustused alates 15. 
detsember 2015.

Aruanne Periood Asutus esitab TAI-le:

Tervishoiutöötajad november aruandekuule järgneva aasta 1. veebruariks

Geriaatriline hindamine aasta

aruandeaastale järgneva aasta 1. märtsiks

Tervishoiuasutus aasta

Haigla aasta

Rasedate ja vastsündinute haigestumine aasta

Imikute rinnapiimaga toitmine aasta

Psüühika- ja käitumishäired aasta

Hambaarsti aruanne aasta

Päevaravi aasta

Verekeskus aasta

Ravivoodid ja hospitaliseerimine kuu aruandekuule järgneva kuu 15. kuupäevaks

Arsti vastuvõtud ja koduvisiidid kvartal aruandekvartalile järgneva kuu 15. kuupäevaks

Tervishoiutöötajate tunnipalk märts 15. aprilliks

Tervishoiualane majandustegevus aasta aruandeaastale järgneva aasta 1. juuliks

Muutused 2015. a aruannetes

1. “Haigla” 2015

2. “Rasedate ja vastsündinute haigestumine” 2015

3. “Tervishoiuasutus” 2015

4. “Tervishoiutöötajad” november 2015
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“Haigla” 2015
Lahangu käigus organtükkidest võetud histoloogiliste uuringute arv 

lisati tabelisse 9. „Patoloogilis-anatoomilise osakonna töö –
morfoloogilised uuringud“ ning histoloogiliste uuringute all on nüüd 
jaotus elupuhuste ja lahangul organtükkide uuringute märkimiseks.

Tabel 9.2 „Patoloogilis-anatoomilise osakonna töö – lahangud“ jäi ära, 
kuna enamus andmeid (v.a organtükkide histoloogiliste uuringute 
arv) saab otse Surma põhjuste registrist. 

“Rasedate ja vastsündinute haigestumine” 
2015

Tabeli 2. „Vastsündinute haigestumine“ viimane veerg 
9 „Surnult sündinud“ jäeti andmekoosseisust välja, 
kuna nende andmete kogumisega dubleeritakse 
Surma põhjuste registri andmeid. Tabelisse 
märgitakse nüüdsest haigestumisstatistika vaid 
elusate vastsündinute kohta.
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“Tervishoiuasutus” 2015

Tabelis 1 “Operatsioonivõimekus” sõnastuse parandus:

• Ärkamisruumi koht Ärkamisruumi voodikoht

Muudetakse tabeleid 6.2, 7.1, 7.3, 7.5, 7.6 ja 7.7 Eesti Radioloogia Ühingu 
ettepanekul eesmärgiga kaasajastada andmekogumist vastavalt 
tehnoloogia arengule, uute diagnostiliste vahendite kasutamisele ning viia 
andmekogumine vastavusse 1.07.2015 rakenduva Sotsiaalministri määruse 
„Kiirgusohutusnõuded meditsiiniradioloogia protseduuride teostamisel ja 

meditsiinikiiritust saavate isikute kaitse nõuded“ ja selle lisaga 
„Meditsiiniradioloogia protseduuride loetelu“ . Samuti on 
andmekoosseisus muudatusi tehtud, et koguda andmeid vastavalt 
rahvusvahelisele andmevajadusele (Eurostat/WHO/OECD).

Uuringute ja protseduuride andmekoosseisu muudatustest on eraldi täpsem 
ettekanne.

Aruandest jäävad välja järgmised tunnused:

Äriregistri kood
Terviseameti registreerimistõendi number
Peamine eriala
Haridustase
Normtundide arv novembris
Mittetöötatud tundide arv novembris
Töötas asutuses 31. detsembri seisuga

Muudatustest on eraldi täpsem ettekanne.

“Tervishoiutöötajad” november 2015
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• 12.-26.11.2015 − kestis kooskõlastamine eelnõude infosüsteemis (EIS) 
ministeeriumite vahel; eelnõu saadeti kooskõlastamiseks ka seotud eriala 
seltsidele ja liitudele ning teistele koostööpartneritele

EIS-is saab vaadata nii eelnõud kui seletuskirja: 
https://eelnoud.valitsus.ee/main/mount/docList/7f3b3df4-a642-4f86-b8ce-1da702b63b55

Muudatused 2016

Muutused 2016. a aruannetes

1. “Tervishoiuasutus” 2016

2. “Haigla” 2016

3. “Päevaravi” 2016
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1. Operatsioonivõimekuse tabelis lisatud operatsioonilaud:

Lisatakse meditsiiniseadmeid tabelisse 2:

“Tervishoiuasutus” 2016

Rea nr Arv
A B 1

Operatsioonituba 01
Operatsioonilaud 02
Ärkamisruum 03
Ärkamisruumi voodikoht 04

Rea nr Seadmete arv

A B 1
kompuutertomograaf 01
magnetresonantstomograaf 02
gammakaamera 03
digitaalse subtraktsiooniga angiograaf 04
litotripsiaseade 05
positronemissioonitomograaf 06
kiiritusraviseade 07
mammograaf 08
footonemissioonkaamera 09
hemodialüüsiaparaat 10
barokamber 11
narkoosiaparaat 12
hingamisaparaat 13

NB! Tabelisse 2 tuleb märkida 
aasta lõpu seisuga aparaadid, mis 
on kasutusvalmis.
Liitseadme korral, millega saab 
teha mitut uuringut, märgitakse 
tabelisse:
• gammakaamera-
kompuutertotmograaf (SPET-KT) 
märkida gammakaamera reale
• PET+KT märkida PET-i reale

Kirurgia NCSP koodide muutused “Haigla” 
ja “Päevaravi” aruandes

•NCSP 2016. a kehtima hakkav versioon
http://sm.ee/et/e-tervis-ja-e-tervisetoend

•Muutused on tingitud endovaskulaarkirurgide ja 
radioloogide vajadusest oma tööd täpsemalt kodeerida

•NB! Kirurgia tabelitesse ei lähe kõik lisatud koodid  
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Need ei lähe kirurgia tabelitesse:

PHC1A Jäseme flebograafia röntgenkontrolli all

PH2AC  Alajäseme flebograafia röntgenkontrolli all

PH3AC Siseorganite flebograafia  röntgenkontrolli all

PH3EC Maks flebograafia röntgenkontrolli all

PH3HC Neerude flebograafia  röntgenkontrolli all

PH4AC Pea ja kaelaveenide  flebograafia 

PH5AC  Vena spermatica flebograafia

PH7AC Lumbaalne kavograafia rõntgenkontrolli all

PH8AC Kavernosograafia röntgenuuring

PH8BC Kavernosomeetria röntgenuuring

PHE1A Jäseme veenide sonograafiline doppler uuring

PH2AE Alajäseme veenide sonograafiline uuring

“Haigla” ja “Päevaravi” kirurgiline töö
Protseduuri nimetus NCSP kood Rea nr

A B C
… … …

LAP operatsioonid 
munajuharaseduse korral LBC07,11,21,97, LBD01, LBE01

25.4.2.
1

tupeoperatsioonid
LEA10, LEB, LEC, LED, LEE, LEF00,10, 20, 23, 40, 50, 53, 96, 
LEG, LEW96 25.5

tupe laparoskoopilised LEF41,51,97, LEW97 25.6
… … …
… … …
Perifeersete veresoonte ja 
lümfisüsteemi operatsioonid P 31.0

arterite taastavad

PAC, PAF, PAG, PAJ, PAK, PAN, PBC, PBF, PBG, PBH, PBN, 
PCC, PCF, PCG, PCH, PCJ, PCK, PCN, PDC, PDF, PDG, 
PDH, PDN, PEC, PEF, PEG, PEH, PEN, PFC, PFG, PFH, 
PFN, PGH 31.1

operatsioonid trombektoomiate ja 
embolektoomiate puhul PAE, PBE, PCE, PDE, PEE, PFE 31.2

arterite muud operatsioonid

PAA, PAB, PAH, PAM, PAP-PAW, PBA, PBB, PBL, PBM, PBP-
PBW, PCA, PCB, PCP-PCW, PD1AT, PDA, PDP-PDW, PE1AT, 
PEA, PEL10, PEM10, PEP-PEW, PFA, PFB, PFL, PFP-PFW, 
PGA, PGB, PGG, PGH, PG1ST, PGU, PGW, PGX 31.3

varikektoomiad ja teised veenide 
operatsioonid PHD PHD10, 11, 12, 15, 99 31.4
… … …
… … …
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“Haigla” uued tabelid õendusabi patsientide 
aruandluseks

•Eristamaks kasvava osakaaluga iseseisva 
statsionaarse õendusabi patsientide ravipõhjusi 
arstiabi saanutest 

•Haiglad, kus hooldusravi voodiprofiil ei ole ainus 
voodiprofiil, peavad eristama iseseisva õendusabi
(hooldusravi voodiprofiili) juhtumid ja esitama 
nende kohta eraldi tabelid

•Vt “Haigla” 2016 aruandevormi:
https://eelnoud.valitsus.ee/main/mount/docList/7f3b3df4-a642-4f86-b8ce-1da702b63b55

•3.1 Haiglast lahkunute jaotus soo ja vanuserühmade 
järgi  - Täiskasvanud (v.a hooldusravi voodiprofiil) 

•UUS! 3.2 Õendusabist lahkunute jaotus soo ja 
vanuserühmade järgi - Täiskasvanud (hooldusravi 
voodiprofiil)  

•4.1 Haiglaravi põhjus ja kestus (v.a hooldusravi 
voodiprofiil)

•UUS! 4.2 Õendusabi põhjus ja kestus (hooldusravi 
voodiprofiil)   

“Haigla” uued tabelid õendusabi patsientide 
aruandluseks
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4.2 Õendusabi põhjus ja kestus (hooldusravi 
voodiprofiil) - tabeli muutus 

Viidi ravi jätkamiseks teise haiglasse 23.0

    neist vastsündinuid 23.1
Hospitaliseeriti müokardiinfarktiga haigeid 24 tunni 
jooksul pärast haigestumist 24.0
Suri haigeid 24 tunni jooksul pärast 
hospitaliseerimist 25.0

    sh müokardiinfarkti tõttu 25.1

    lapsi vanuses alla 1 aasta 25.2

        neist pneumoonia tõttu 25.2.1

Suri vastsündinuid vanuses 0 - 6 päeva 26.0

    sh vanuses 0-24 tundi 26.1

Tabel on põhiosas sama ülesehitusega nagu senine haiglaravi 
põhjuse ja kestuse tabel, kuid ei lisandu tabeli alumist osa:

NB! “Viidi ravi jätkamiseks teise haiglasse” − õendusabi puhul ravi 
jätkamine hooldusravi profiililt teise haigla hooldusravi profiilil

4.tabel”Haiglaravi põhjus ja kestus”

Aruande “Haigla” tabelite 1 ja 4 vahelised seosed

1. tabel “Ravivoodite kasutamine” 

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. 
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Aruannete esitamisel on abiks juhendid, mis on 
kättesaadavad TAI tervisestatistika veebilehel ja A-

veebis:
http://www.tai.ee/et/tegevused/tervisestatistika/viited-aruannete-esitajatele

https://aveeb.sm.ee/

Kui Teil tekib aruannete täitmisel küsimusi, siis saab alati abi ka 
telefoni või e-posti teel. Kontaktisikud on jaotatud vastavalt 

tervishoiuteenuse osutaja tegevuskoha järgi:

Harju maakond
Jõgeva maakond
Lääne-Viru maakond
Põlva maakond
Rapla maakond
Pärnu maakond
Tartu maakond

Olga Boitsov 
tel 659 3822
olga.boitsov@tai.ee

Hiiu maakond
Ida-Viru maakond
Järva maakond
Lääne maakond
Saare maakond
Valga maakond
Viljandi maakond
Võru maakond

Julia Šved-Pantelejeva 
tel 659 3823
julia.sved-
pantelejeva@tai.ee

Tallinn

Ave Priimägi
tel 659 3824
ave.priimagi@tai.
ee

Tartu linn

Eva Anderson 
tel 659 3806
eva.anderson@tai.
ee


