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Ülevaade tervishoiustatistika Ülevaade tervishoiustatistika 
aruannete muudatustest aruannete muudatustest 

2014 ja 2015 ning A2014 ja 2015 ning A--veebi infoveebi info

Tervishoiustatistika aruannete täitmise ja esitamise koolitused

28.11 Tartu (Olga Boitsov)

04.12  Jõhvi (Julia Šved-Pantelejeva)

08.12 Tallinn (Ave Priimägi)

2015. aastal esitatavad aruanded 

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

Sotsiaalministri 7. detsembri 2012. a määrus nr 51 

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

Aruandevormid koos juhendite ja määruse viidetega asuvad: 
• TAI kodulehel tervisestatistika osakonna info juures
http://www.tai.ee/et/tegevused/tervisestatistika/viited-aruannete-esitajatele

• 2014. 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 perearstiasutused ja tervishoiuteenuse osutamise 
tegevusloa omanikud. 
A-veebis lisatakse 2014. aasta aastaaruannete kohustused alates 12. detsember 
2014.

A-veebi sisselogimine –
nüüd ID-kaardiga või mobiili-id-ga soovitatav(1)

Andmete turvalisus

https://aveeb.sm.ee/
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A-veebi sisselogimine –
nüüd ID-kaardiga või mobiili-id-ga soovitatav(2)

A-veebi sisselogimine –
nüüd ID-kaardiga või mobiili-id-ga soovitatav(3)
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A-veebi sisselogimine –
nüüd ID-kaardiga või mobiili-id-ga soovitatav(4)

Asutuse andmete muutused:
Kui asutuse andmed muutuvad, palun meid sellest teavitada! 

Näited:

• Kui asutus lõpetas oma tegevuse (kuupäev). Kui asutus lõpetab tegevuse, siis 
peab aruanded esitama selle perioodi kohta, millal veel tegutses;

• Muutunud nimi;

• Kontaktandmete muutus

•jm

Oma kontaktandmeid saab muuta A-Veebis:
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Vajutades siia saab muuta oma kontaktandmeid
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Kuidas vaadata põhjust, kui aruanne on tühistatud?

Tühistatud aruanne kantakse tagasi aktiivsete kohustuste loetellu. 
Esitajal on võimalik vaadata oma aruannete tühistamise põhjuste 
ajalugu aruannete täitmise lehel vastava aruande juures. 
Tühistamispõhjustes on näha tühistaja nimi, tühistamise kuupäev ja 
põhjuse kirjeldus.

Näide
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Näide vigadest: Tervishoiutöötajate tunnipalk
• Tunnipalga aruandes on tihti juhistaatus juhtidel unustatud märkimata. 

• Arst-resident = residentuuris õppiv arst

Siin näites perearstiabiasutus kolme töötajaga: 
1 perearst ja 2 pereõde

Muutused 2014. a aruannetes

1. “Tervishoiuasutus” 2014 – kiiritusravi tabel 6.2 muutus

2. “Verekeskus” 2014 – kaasajastamine

3. “Haigla” 2014 – veretoodete tabeli muudatused vastavalt 
EHK hinnakirjale

4. “Rasedate ja vastsündinute haigestumine” 2014 –
lihtsustamine tabelis 1.1

5. Aruanne “Kunstlik viljastamine” jääb ära

6. “Psüühika- ja käitumishäired” 2014 – ametikohti hakatakse 
koguma vaid läbi aruande “Tervishoiutöötajad”

7. “Haigla”, “Päevaravi” 2014 – üks parandus kirurgiakoodides 

8. “Tervishoiutöötajad” 2014 – tehakse täiendusi 
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“Tervishoiuasutus” 2014

kuni 2013. a andmed:
2014.a:

Nimetus
Rea 
nr

A B

Kiiritusravi liigid kokku 01
väliskiiritusravi kokku 02

sh intensiivsusmoduleeritud 02.1
lähikiiritusravi (brahhüteraapia) 
kokku 03

standardplaaniga 03.1
kahedimensionaalne 03.2
kolmedimensionaalne 03.3

Tabeli 6.2 “Kiiritusravi” muutus

ning kolm viimast veergu (13-15) ilma kasvajalise haiguseta kohta jäi välja,
sest kiiritusravi tehaksegi reeglina vaid kasvajalise haiguse korral

Nimetus
Rea
nr

A B

Kiiritusravi liigid kokku 01
väliskiiritusravi 02

footonkiiritus 02.1

elektronkiiritus 02.2
Lähikiiritusravi (brahhüteraapia) 03

õõnesisene 03.1
koesisene 03.2

“Verekeskus” 2014
Verekeskusi on Eestis 4 (haiglate koosseisus).

Kaasajastati vormi Transfusioonmeditsiini Seltsi ettepanekute põhjal.

• Ametikohad – rida “põhikohaga töötajad” jääb välja. Bioloogid-keemikud 
jäävad välja. Lisatud „laborispetsialist“ ja „bioanalüütik (laborant)“.

• Uus tabel 3. „Doonorlusest kõrvaldatud isikud (doonorite arv)“ – ajutised 
ja alalised põhjused.

• Vereloovutuste tabelist jäi välja tasuta/tasulised loovutused, kuid selle 
asemele lisati vereloovutuste jagunemine doonori soo ja vanuserühmade 
järgi.

• Seni oli doonorivere varumine ja kasutamine ning plasma varumine ja 
kasutamine neljas tabelis eraldi, nüüd liideti need kaheks tabeliks:

6. „Doonorivere varumine ja kasutamine (doosides)“

7. „Plasma varumine ja kasutamine (doosides)“

• Veredooside praagipõhjuseid on täpsemalt jaotatud: 
- nakkushaigustekitajate kinnitatud positiivsed juhtumid on nüüd eraldi tabelis 9. 

- lisati praagipõhjuseid juurde tabelisse „Konservvere ja verekomponentide praagi 
põhjused (doosides)“: pos. nakkushaiguste marker; lõpetamata verevõtmine (poolik 
doos); säilitamistingimused rikutud; transpordi probleemid; tootmise probleemid. 
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“Haigla” 2014

• Veretoodete tabeli 8.2 muudatused vastavalt EHK hinnakirjale
Albumiin (liitrites) 5% Albumiin (grammides)

Albumiin (liitrites) 20%

IVIG (grammides) Immunoglobuliin (grammides)

Muud immunoglobuliinid (grammides)

Anti-D immunoglobuliin Anti-D globuliin (toimeühikutes)

Kiiritatud verekomponendid kokku Veretoote kiiritamine (doosides)

Lisati: 

100 toimeühikut Willebranti faktorit sisaldav annus

Inimese protrombiini kompleks (toimeühikutes)

“Rasedate ja vastsündinute haigestumine” 2014

Tabel 1.1 kuni 2013. a:

Tabel 1.1 alates 2014. a:
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Kunstliku viljastamise kohta TAI enam aruandega andmeid 
ei kogu. Ravimiamet koondab andmeid jätkuvalt edasi, 
mille peamised statistilised näitajad avaldatakse ka 
edaspidi Tervisestatistika ja terviseuuringute andmebaasis.

Kõiki psühhiaatria ametikohti näidatakse alates 2014. a 
“Tervishoiutöötajad” aruandes.
See tabel aruandes “Psüühika- ja käitumishäired” jääb 
välja.

NB! Psühhiaatria üksuse/osakonna ametikohtade märkimise 
jaoks on laiendatud ISCO-08 ametite koode - see puudutab 
haiglaid, kus on psühhiaatria üksus eraldi. 
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“Haigla”, “Päevaravi” 2014 – üks parandus 
kirurgiakoodides

Parandati mõlema aruande tabelis 6. „Kirurgiline töö“ 
naissuguorganite operatsioonide alarida 25.4.2 
„Munajuha laparoskoopilised“ NCSP koodide loetelu, 
mis oli seni mittetäielik (sinised koodid).

munajuha 
laparoskoopilised

LBA01, LBA97, LBB01, LBB11, 
LBC07, LBC11, LBC21, LBC97, 
LBD01, LBE01, LBF01, LBF11, 
LBF31, LBF41, LBF51, LBF61, 
LBF97, LBW97

25.4.2

“Tervishoiutöötajad” 2014 – tehti täiendusi: 

Terviseameti registreerimistõendi number - teisisõnu tervishoiutöötaja kood

Normtundide arv novembris – töötajale tööandja poolt ettenähtud 
töötundide arv novembrikuus

Mittetöötatud tundide arv novembris - puhkuse, haiguse või muu põhjuse 
tõttu töölt eemal viibitud töötundide arv
Vt ka Gettrin Kivisild ettekannet.
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2015. aruanded ja määrus
9.10.2014 − eelnõu ja seletuskiri koos muutuvate vormidega saadeti 
kooskõlastamiseks Sotsiaalministeeriumisse.

5.11.2014 − algas kooskõlastamisring Eelnõude Infosüsteemis (EIS) 
ministeeriumite vahel, kooskõlastus saadeti ka teemadega seotud eriala 
seltsidele ja liitudele ning teistele koostööpartneritele

• EIS-is saab vaadata nii eelnõud kui seletuskirja: 
https://eelnoud.valitsus.ee/main/mount/docList/da9096e9-d2e0-4705-9d22-30cdfa81dbd6

Muutused 2015. a aruannetes

1. “Arsti vastuvõtud ja visiidid” 2015

2. “Haigla” 2015

3. “Rasedate ja vastsündinute haigestumine” 2015

4. “Tervishoiuasutus” 2015 - radioloogia
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“Arsti vastuvõtud ja visiidid” 2015 -
alates I kvartalist!

Arstiametite loetelu on aruandes püsinud muutmatuna aastast 2004. 
Kaasajastame. Alus: sotsiaalministri määruse „Eriarstiabi erialade loetelu“ 
1.01.2014 jõustunud muudatused. 

Kardiovaskulaarkirurgile lisaks nüüd aruandes ka kardiokirurgi ja 
vaskulaarkirurgi vastuvõtud. 

Samuti lisatakse arstiametite hulka veel 2 uue eriala vastavad ametid: 

• Allergoloog-immunoloog
• Meditsiinigeneetik

Mõned parandused ilma sisu muutmata: 

• Üldarst, resident Erialase spetsialiseerumiseta arst
• Traumatoloog-ortopeed Ortopeed
• Onkoloog (radiokemoteraapia) Onkoloog (kiiritus- ja keemiaravi)

“Haigla” 2015

Lahangu käigus organtükkidest võetud histoloogiliste 
uuringute arv lisatakse tabelisse 9.1 „Patoloogilis-
anatoomilise osakonna töö – morfoloogilised uuringud“ ning 
histoloogiliste uuringute all on jaotus elupuhuste ja 
lahangul organtükkide uuringute märkimiseks.

Tabel 9.2 „Patoloogilis-anatoomilise osakonna töö – lahangud“ 
jääb ära, kuna enamus andmeid (v.a organtükkide 
histoloogiliste uuringute arv) saab otse Surma põhjuste 
registrist. 
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“Rasedate ja vastsündinute haigestumine” 2015

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

“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).

Muudatustest räägib üksikasjalikult Elin-Külliki Kruusmaa oma ettekandes 
“Ümberkorraldused diagnostika, eelkõige radioloogia aruandluses alates 
2015. aastast”
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Aruannete esitamisel on abiks juhendid, mis on 
kättesaadavad TAI tervisestatistika osakonna 

kodulehel ja A-veebis:
• http://www.tai.ee/et/tegevused/tervisestatistika/viited-aruannete-esitajatele

• http://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

alates jaanuarist 2015:

Eva Anderson 
eva.anderson@tai.ee
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Suur tänu!


