“LASTE ARSTIABI” 2008–2010
Sotsiaalministri 20. detsembri 2007.a määrusega nr 92 „Tervishoiustatistika ja tervishoiualase majandustegevuse
aruannete koostamise nõuded, andmete koosseis ning esitamise kord“ kehtestatud aruande juhend

Aruande esitavad kõik tervishoiuteenust osutavad juriidilised isikud, kes osutavad lastele
esmatasandi arstiabi.
Aruande täitmisel juhinduda tabelite päistest. Samas lähtuda allpooltoodud täpsustustest ning
jälgida, et Teie aruannetes antud arvandmed vastaksid kontrollseostele.
Lapsed määratletakse vanusrühmaga 0–14 aastat (st kuni 15-a saamiseni).
Alates 2007. aastast A-veebis aruannet täites tekivad kõik summad automaatselt.
Automaatselt arvutatavad summade lahtrid on eristatud teistest (täidetavatest) lilla
taustaga.
Aruande veerg 1 ridadel 01–12 (laste arv eelmise aasta 31. detsembri seisuga) näidatud laste
arvud peavad võrduma eelmise aasta sama asutuse aruande viimase veeru samadel ridadel
näidatud seisuga. 2009. aastast on eelmise aasta lõpu seis ettearvutatav eelmise
aruandeaasta sama asutuse esitatud aruandest A-veebis. Erandid ja reeglid laste arvu
näitamisel ühe asutuse töö lõpetamisel ja teise poolt nimistu ülevõtmisel jäävad samaks. Kui
on põhjendatud eelmises aruandes toodud seisu andmete parandus, tuleb muutmise kohta
edastada maavalitsusele vastav selgitus.
Aruande veergude täitmise aluseks on lapse sünniaasta. Veerus 9 näidatakse nimistus
aruandeaasta lõpu seisuga olev 0–14-a laste arv: real 1 lapsed, kelle sünniaastaks on
aruandeaasta, real 2 lapsed, kelle sünniaastaks on aruandeaastale eelnev aasta jne. Seega
tuuakse 2007. a aruandes veerus 9 real 1 nimistus olevad 2007. a sündinud, real 2 edasi 2006.
a sündinud lapsed jne. (NB! 2008. aasta aruandes Laste arstiabi esitatakse veerus 1 eelmise
aasta seis samamoodi: real 1 2007. a sündinud, real 2 2006. aastal sündinud jne., ülejäänud
veerud aga taas aruandeaasta sünniaastate alusel.)
Kui asutus (perearst) lõpetas oma tegevuse aasta alguses ning andis kõik oma nimistu lapsed
üle teisele asutusele, võib viimane asutus näidata oma aruandes neid lapsi mitte saabunutena
veerus 2, vaid veerus 1 ja töö lõpetanud asutus ei pea aasta lõpu seisu kordama. Kui
üleandmist ei toimunud, tuleb tegevuse lõpetanud asutuse kõik lapsed näidata esimeses veerus
(nagu nad olid eelmise aasta aruande viimases veerus) ning 5. veerus lahkunutena. Kõik
teised perearstiasutused, kuhu lapsed läksid, näitavad siis uusi lapsi saabunutena 2. veerus.
Kui perearstiasutus alustas tööd aasta jooksul, siis reeglina on tema aruande esimene veerg
tühi ja kõik nimistu 0–14-a lapsed näidatakse saabunutena.
Laste liikumine aasta jooksul peab vastama seosele (vt esimene kontrollseos):
0–14-a laste arv nimistus eelmise aasta lõpul
+ saabunud aasta jooksul
– surnud ja aruandeaastal lahkunud (sh 15-a saanud)
= laste arv nimistus aruandeaasta lõpul.
Real 13 näidatakse vastsündinud, kes aasta jooksul perearsti juurde lisandusid. Jälgimisele
võetud vastsündinud näidatakse ka aasta jooksul 0-aasta vanuses saabunutena (rida1/veerg2).
Vahe nende kahe lahtri vahele jääb laste arvel, kes esimese eluaasta jooksul perearsti
vahetavad — teine perearst ei näita neid lapsi enam siis vastsündinutena real 13.
Aruandeaastal lahkunud 10–14-a laste (rida 11 veerg 5) hulgas näidatakse kõik 15-aastaseks
saanud — nii need 14-a, kes vahetasid arsti kui ka aasta jooksul 15-a saanud, kes jäävad edasi
samasse nimistusse. Real 14 tuuakse neist välja 15-a saanud ja nimistusse jäänud lapsed.

Aruandeaastal 1-aastaseks saanud laste kohta täidetakse rinnapiimaga toitmise (nii täieliku kui
osalise saamise) andmed. Arvestada tuleb seda, et kui laps sai rinnapiima 6 kuu vanusena, siis
sai ta seda ka 3 kuu ja 6 nädala vanusena st on näidatud kõikidel ridadel (15.1–15.3).
Kontrollseoseid:
Rida 12 veerg 9 = veerud (1+2–4–5)
Rida 01/veerg 2 =/> rida 13

Rida 12/veerg 5 =/> rida 14
Rida 15 =/> rida 15.1
Rida 15.1 =/> rida 15.2
Rida 15.2 =/> rida 15.3
Rida 15 =/> rida 15.4
Veerg 9 = veerud (6+7+8) kõikides ridades
Rida 12 = read (01+…+11)
A-veebis olevad laste liikumise seosed vanuse järgi eeldavad, et aruanne täidetakse
sünniaasta alusel.

