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“Geriaatriline hindamine” 2017  
 

Sotsiaalministri 7. detsembri 2012. a määrusega nr 51 „Tervishoiustatistika ja tervishoiualase majandustegevuse 
aruannete koostamise nõuded, andmete koosseis ning esitamise kord“ kehtestatud aruande juhend 

 

Geriaatriline hindamine on multiprobleemse toimetulekuhäirega täiskasvanu ehk geriaatrilise patsiendi 

tervisliku, funktsionaalse ja sotsiaalse seisundi hindamine ja individuaalse hooldusraviplaani teostamine 

meeskonna poolt, mille koosseisus on arst (geriaatria-alase ettevalmistusega), õde, sotsiaaltöötaja ning 

vajadusel teised spetsialistid. 

 

Aruande täidavad kõik aruandeaasta jooksul geriaatrilise hindamise teenust (Eesti Haigekassa 

tervishoiuteenuste loetelu kood 3027) osutanud juriidilised isikud. Tabelid täidetakse geriaatrilise seisundi 

hindamise kokkuvõtte alusel. 

 

Tabel 1 „Teostatud hindamised“ 

Teostatud hindamiste arv kokku (rida 01) võrdub oma haiglas ravil olevatele isikutele (rida 02) ja mujalt 

suunatud isikutele (rida 06) teostatud hindamiste summaga. 

 

Neist oma haiglas iseseisva statsionaarse õendusabi osakonnas ravil olevatele isikutele (rida 03) teostatud 

hindamiste arvus näidatakse ainult hindamised, kus hindamise vajadus tekkis patsiendil osakonnas ravil 

viibides. Geriaatrilise hindamise eesmärgil iseseisva statsionaarse õendusabi osakonda hospitaliseeritud 

patsiente ei näidata sel real, vaid suunamise järgi. Näiteks: Kui osakonda geriaatriliseks hindamiseks suunati 

patsient hindamist teostanud teenuseosutaja ambulatoorsest osakonnast, siis reale 05 „ambulatoorse 

osakonna suunatud“. Kui sellesse osakonda suunati patsient geriaatriliseks hindamiseks teise teenuseosutaja 

poolt, siis täidetakse vastavalt suunavale asutusele kas rida 07 „sh perearstiasutusest“, rida 08 „sh 

ambulatoorsest eriarstiasutusest“, rida 09 „sh teisest haiglast“ või rida 10 „sh hoolekandeasutusest.“ 

Hoolekandeasutuses töötava perearsti puhul märgitakse suunajaks perearstiasutus. 

 

Sotsiaalhoolekande teenused – sotsiaalhoolekande seaduse järgi sotsiaalteenused (sotsiaalnõustamine; 

rehabilitatsiooniteenus; proteeside, ortopeediliste ja muude abivahendite andmine; hooldamine 

hoolekandeasutuses), sotsiaaltoetused, vältimatu sotsiaalabi ja muu abi.  

Iseseisev ambulatoorne õendusabi – koduõendusteenus, vähihaige kodune toetusravi.  
Kontrollseoseid: 
 
Rida 01 = r02 + r06  
Rida 02 = r03 + r04 + r05  
Rida 06 = r07 + r08 + r09 + r10 

 

Tabel 2 „Hindamised soo ja vanuserühmade järgi“ 

Isikud arvestatakse hindamise põhiselt (st aasta jooksul korduvalt hinnatud isikud arvestatakse korduvalt). 

Vanuseks arvestatakse patsiendi vanus hindamise teostamise ajal. 

 
Kontrollseoseid: 
Veerg 13 = v1 + v3 + v5 + v7 + v9 + v11    
Veerg 14 = v2 + v4 + v6 +v8 + v10 + v12 


