
 
“Arsti vastuvõtud ja koduvisiidid” 2010 

 
Sotsiaalministri 20. detsembri 2007.a määrusega nr 92 „Tervishoiustatistika ja tervishoiualase majandustegevuse 

aruannete koostamise nõuded, andmete koosseis ning esitamise kord“ kehtestatud aruande juhend 
 
Iga ambulatoorset tervishoiuteenust osutav juriidiline isik, kus vastuvõtte teeb arst (välja arvatud 
kooliarst) või hambaarst, täidab aruande kvartaliaruandena.  
 
Täiskasvanud on isikud vanuses 15 aastat ja vanemad. Lapsed on määratletud vanusrühmaga 0-14 aastat.  
 
Aruande täitmisel juhinduda tabeli päisest.  
 
Täitmise aluseks on arstipäevik või elektrooniline andmebaas. Aruandes näidatakse haigla või 
ambulatoorse arstiabi asutuse koosseisus olevate arstide ambulatoorsed vastuvõtud ja koduvisiidid.  
Erialade jaotuse aluseks on ametikoht, kellena arst vastu võtab ehk lähtuda tuleb tehtava töö sisust ja 
mitte hariduse järgsest erialast. Seega peab ametikohtade esitamine aastaaruannetes erialati ja 
ambulatoorsete vastuvõttude esitamine erialati olema omavahel kooskõlas.  
Haiglate erakorralise meditsiini osakonna arsti ambulatoorne töö kajastatakse erakorralise meditsiini arsti 
real ehk osakonna järgi. Teistest osakondadest kutsutud arstide ambulatoorsed konsultatsioonid EMO-s 
võib näidata vastavalt arsti erialale. 
Arst-residendi töö näidatakse samuti eriala järgi, kellena ta vastuvõtte tegi (haiglates osakonna järgi). Kui 
see ei ole võimalik, siis üldarsti real.  
 
Iseseisvate kiirabiasutuste kui ka teiste asutuste koosseisus olevate kiirabiosakondade töö kohta 
täidetakse alates 2004. aastast kvartaliaruanne vormil “Kiirabi töö”, mis esitatakse Tervishoiuametile ja 
seda aruandes Arsti vastuvõtud ja koduvisiidid ei kajastata.  
 
Arstide erialade loetelu aruandes põhineb sotsiaalministri 28. novembri 2001 määrusel nr 110 
“Eriarstiabi erialade loetelu”.   
 
Lähtuda järgnevatest täpsustustest.  

1) Veerud 1 ja 4 ‘kokku’ moodustuvad täiskasvanute ja laste arvu summeerimisel (vastavalt veerud 2+3 
ja veerud 5+6) ning A-veebis täitmisel arvutatakse programmiga. Automaatselt arvutatavad 
summade lahtrid on eristatud teistest (täidetavatest) lahtritest lilla taustaga. 

2) Ridade 01 kuni 34 summa reale 35 arvutatakse A-veebis täitmisel samuti programmiga; 

3) Erandjuhul (kui ei leidu sobivat eriala), võib näidata arsti vastuvõtte varureal 34, kuid siis tuleb 
koondajale (asutusel maavalitsusele) teatada, millise eriala-arsti registreeritud töö (vastuvõtud, 
koduvisiidid) on näidatud varureal 34; 

4) Kvartaliaruandes näidatakse ainult arsti ambulatoorseid vastuvõtte ilma telefonikonsultatsioonide ja 
muude kanalite nagu e-kirja, interneti jm kasutamisel toimunud konsultatsioonideta. Samuti ei 
näidata kvartaliaruandes kooliarsti tööd, mille kohta peab arvestust Haigekassa.  

5) Õendusalatöötajate vastuvõtte ja koduvisiite kvartaliaruandega ei koguta. 

6) Kõik hambaarstide, proteesiarstide ja ortodontide vastuvõtud ja koduvisiidid näidatakse 
kvartaliaruandes ühe reana — kokku real 36.  

 

NB! I–IV kvartali arsti vastuvõttude ja koduvisiitide kinnitatud aruannete põhjal arvutatakse 
aastaaruande Tervishoiuasutus Ambulatoorse abi tabelisse A-veebis automaatselt vastavad summad. Kui 
arvutatud tulemus on vigane, tuleb parandada varemesitatud kvartaliaruandeid! 
 

Aastaaruandega Hambaarsti aruanne esitatud külastuste üldarvu võrreldakse aastaaruande esitamisel 
kvartaliaruannetega esitatud vastuvõttude (koduvisiitide) summaga ja erinevused näidatakse 
tabelitevaheliste seoste vigade protokollis.  
 


