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Definitsioonid

• Kõik kirurgilised protseduurid, mis on kodeeritavad NCSP 
põhipeatükkide A–H, J–N, P, Q  ja abipeatükkide T, Y alusel

• Hambaravi teenusena teostatud kirurgia näidatakse ainult 
“Hambaarsti aruandes” 

• Vältimatu kirurgia (äge kõht) on vastavalt põhidiagnoosile

• Opereeritud ja surnud arvestatakse haiglas/päevaravil viibimise 
kohta ühekordselt, protseduurid arvestatakse nii mitu korda kui on 
teostatud

• Surnute arvus näidatakse kõik surnud, kelle surm toimus kirurgilise 
protseduuriga seotud haiglasviibimise ajal 
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Mida kontrollida?

• Et oleks sees kõik, mitte ainult operatsioonitoa protseduurid. Vorm: 
https://aveeb.sm.ee/index.php?tid=84206220130506145204626683006020220021014130751952954030304217160&v_id=372201408051258338082347165

• Et ei oleks hambaravi teenust sees  

• “Haigla” ja “Päevaravi” kirurgilise töö (tabel 6) “Kokku” rida tuleb ise liita, ei 
toimu automaatset summeerimist

• Et IT-lahendus loeks sisse kõik alaread (nt herniotoomiad, muud 
maooperatsioonid, teised androloogilised operatsioonid)

• Üldanesteesiad

Mida kontrollida? A-veebi seosed

tabelitevahelised seosed

tabelisisesed tingimused
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“Tervishoiuasutus” tabel 1. Operatsioonivõimekus

• Esmakordselt 2013. aasta andmete kohta 

• Ambulatoorsetest teenuseosutajatest päevakirurgia (sh 
silmakirurgia) osutajad peavad omama operatsiooniblokki

• Erandid palun näidata märkustes

Rea nr Arv

A B 1

Operatsioonituba 01

Ärkamisruum 02

Ärkamisruumi voodikoht 03

TISi ja A-veebi kirurgia võrdlus, 2013. a
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Andmete väljavõte seisuga 27.11.14



detsember 14 a

4

TISi haiglaravi opereeritute osakaal A-veebis 

kajastatust, 2013. a
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%

Andmete väljavõte seisuga 27.11.14

TISi 2014. a III kvartali haiglaravi mastektoomiad ja 

rinnanäärme osalised resektsioonid

190 haigusjuhtu,         

189 isikut vanuses 14-90

122 osalist resektsiooni 68 mastektoomiat

Põhidiagnoos 93% 

pahaloomuline kasvaja

Põhidiagnoos 66% 

pahaloomuline kasvaja

+48 lümfisõlmede eem. +13 lümfisõlmede eem.

Erakorraliselt haiglasse 

42
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Kuidas edasi?

• Kirurgia statistika vajadused? 
�Eesti

�rahvusvaheline

�aegread

• Kas statsionaarne/päevaravi/ambulatoorne epikriis on 
piisav kirurgia statistika tegemiseks?

• TTOde motivatsioon TISi andmete esitamiseks? 
Statistikateatis?

• Aruannete muutus/TIS statistika?

Aitäh kuulamast!

Kontakt: merike.ratsep@tai.ee


