“TERVISHOIUPERSONAL” 2012
Sotsiaalministri 20. detsembri 2007.a määrusega nr 92 „Tervishoiustatistika ja tervishoiualase
majandustegevuse aruannete koostamise nõuded, andmete koosseis ning esitamise kord“
kehtestatud aruande juhend

NB! A-veebis aruannet täites tekivad summad automaatselt. Summade lahtrid on eristatud
lilla taustaga.
Andmed esitatakse seisuga 31.detsember.
Aruande esitavad kõik tervishoiuteenuse osutajad, kus 31. detsembri seisuga töötavad
aruandes loetletud arstide-, õendustöötajate (st. õdede ja ämmaemandate) ja teiste
meditsiiniliste erialade töötajad. Samuti arvestatakse kõik FIE-d töötajate hulka ja
lapsehoolduspuhkusel olevaid töötajaid aruandesse ei märgita.
Aruannet ei täida need asutused, kes 31. detsembri seisuga enam ei tegutsenud.
Samuti ka asutused, kus ei ole antud ajahetkel tööl ühtegi põhikohaga töötajat.
Aruandes kajastatakse kõik asutuses põhikohaga töötavad isikud vastavalt peamise või
viimase omandatud meditsiinilise eriala diplomile või spetsialiseerumistunnistusele. Kui
erialast diplomit (kutsetunnistust) ei ole, siis teda aruandes ei näidata. Meditsiinilise
hariduse omandanud, kuid meditsiinilist tööd mitte tegevaid töötajaid aruandesse ei
märgita.
Põhikoht tähendab antud aruandes töötaja suurema koormusega ametikohta asutuses.
Mitmes asutuses töötamise korral on isiku põhikoht asutuses, kus isik teeb suurema
koormusega tööd, kusjuures töötaja näidatakse ainult selles asutuses, kus ta töötab suurema
koormusega.
Kui asutuse põhitegevusalaks ei ole tervishoid, siis märgitakse aruandesse üksnes see osa
personalist, kes otseselt tegelevad meditsiiniga.
Aruande erinevate osade täitmisel tuleb juhinduda täpselt tabelite päistest. Samas tuleb
lähtuda ka alljärgnevatest täpsustustest ning jälgida, et Teie aruannetes kajastatud
arvandmed vastaksid aruande kontrollseostele.
Kõik aruandes kajastuvad põhikohaga spetsialistid näidatakse vastavalt asutuse
tegevusalale aruannete „Tervishoiuasutus“ , „Verekeskus“, „Hambaarsti aruanne“, „Psüühika
– ja käitumishäired“ ametikohti puudutavates tabelites. Lisaks ka aruandes „Kiirabi töö“, mis
esitatakse Terviseametile.
Veerg 1 – märgitakse asutuses meditsiinilistel erialadel töötavate ja meditsiinilist eriharidust
omavate spetsialistide arv kokku vastavalt peamise või viimase omandatud meditsiinilise
eriala järgi. Vastav eriharidus ei ole seotud ametikohajärgse erialaga (veerg 1 >= veerg 2).
Aruande eesmärk on kajastada kõiki praktiseerivaid eriharidusega tervishoiutöötajaid
ühekordselt. Mitmes asutuses töötava isiku puhul topeltarvestuse vältimiseks näidatakse
spetsialist ainult selles asutuses, kus ta töötab suurema koormusega. Kui töötaja töötab
poole kohaga ühes asutuses ja sama koormusega ka teises asutuses, siis tuleb täpsustada
kumb asutus teda aruandesse märgib. Need töötajad, kes töötavad näiteks poole kohaga
tervishoiuasutuses, kuid ülejäänud koormusega tervishoiuteenust mitte pakkuvas asutuses,
näidatakse aruandes.
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Näiteks:
1. kui laboriarsti ametikohal töötab keemiku haridusega inimene, ei näidata teda aruandes.
2. meditsiinilise erialase ettevalmistusega töötaja märgitakse eelnevalt omandatud eriala
reale. Kui töötajal erialast ettevalmistust ei ole, siis teda aruandesse ei märgita.
3. kui perearsti nimistuga töötav arst ei ole veel lõpetanud spetsialiseerumiskursusi, ei
näidata teda perearsti real, vaid vastavalt omandatud erialale.
4. kui arstiharidusega inimene teeb ainult administreerivat tööd (võrdlusena varasematel
aastatel arstierialana esinenud administratiivarst), ei näidata teda antud aruandes.
5. kui üldarsti ametikohal töötab perearsti haridusega inimene, siis märgitakse isik perearsti
eriala reale.
6. restauratiivse hambaravi (k.a endise kliinilise hambaravi) residentuuri läbinud, kuid
proteesiarstina töötav isik, märgitakse antud aruandes restauratiivse hambaravi arsti real.
7. kui perearsti eriharidusega arst ei tööta nimistuga, vaid täidab taastusraviarsti ülesandeid,
siis näidatakse ta perearstina.
Jne.
Veerg 2 – märgitakse asutuses meditsiinilistel erialadel töötavatest spetsialistidest (veerg 1)
statsionaarset teenust osutavate spetsialistide arv kokku, vastavalt viimasele omandatud
meditsiinilisele erialale.
1. osa Arstid
Rida 1 – vastava eriharidusega arstide arv kokku (rida 01 = rida 1.1+…+1.37 (v.a. rida
1.1.1)).
Rida 1.1 – arsti kutse omandanud isikute arv.
Rida 1.1.1 – kõigist erialata arstidest tuuakse eraldi välja residendid (residentuuris erialaõpet
jätkav arst). Kõik residendid arvestatakse erialata arstide hulka (rida 1.1.1 </= rida 01).
Rida 2 – hambaarstide arv kokku. Proteesiarsti ametikohal töötavad isikud näidatakse
omandatud eriharidusele vastava eriala real (rida 2 = rida 2.1+…+2.5).
Kõik töötajad tuleb näidata ka aruande „Hambaarsti aruanne“ ametikohtade tabelis (tabel 4
veerg 2 rida 1) ja aruande „Tervishoiuasutus“ ametikohtade tabelis (tabel 3 veerg 3 rida
1.22) vastavalt asutuse tegevusalale.
Rida 2.1 – 2.5 – hambaarsti haridusega ja meditsiinilisel erialal töötavad põhikohaga isikud
vastavalt viimasele omandatud meditsiinilisele erialale.
Rida 2.1 – Hambaarsti kutse omandanud arstid. Näidatakse isikud, kes on õppinud
hambaarstiks, kuid ei ole läbinud erialast residentuuri (Näiteks: proteesiarsti kutse
omandanud isikud).
Rida 2.4 – näidatakse restauratiivse ja endise kliinilise hambaravi residentuuri läbinud isikud.
Proteesiarstina töötavad isikud, kellel ei ole restauratiivse või endise kliinilise hambaravi
residentuuri läbitud, märgitakse antud aruandes hambaarstiteaduse eriala real.
Rida 2.5 – Residente ei kajastata hambaarstide erialade ridadel 2.1 – 2.4.
Kõik residendid tuleb näidata ka aruande „Hambaarsti aruanne“ ametikohtade tabeli (tabel 4)
põhikohaga töötavad residendid (veerg 2 rida 7) real.
Rida 3 – näidatakse kõikide proviisori eriharidusega põhikohaga töötavate isikute arv kokku.
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2.osa Õendustöötajad.
Koduõendusteenust osutav õde näidatakse sellel erialal, mille ta on lõpetanud enne koduõe
koolituse läbimist.
Rida 1 – vastava eriharidusega õendustöötajate arv kokku (rida 01 = rida 1.2+…+1.21).
.
Rida 1.1 – kõigist õendustöötajatest (rida 1) tuuakse eraldi välja kõrghariduseta õdede arv
(rida 1.1 </= rida 01).
Rida 1.6 – näidatakse lisaks üldõdedele asutuse kõikide nende õdede arv, kelle eriala ridade
1.2–1.21 loetelus puudub.
Rida 1.2–1.5 – õed, kes on alates 1.01.2007 lõpetanud vastava eriala. Näidatakse õed, kes
on läbinud erialaõppe kliinilise õenduse, vaimse tervise õenduse, intensiivõenduse ja
terviseõenduse erialal.
Rida 2 – muud meditsiinilised erialad kokku ja sellest ridadel 2.1–2.11 kõik töötajad vastavalt
omandatud erialale (rida 2 = rida 2.1+…+2.11).
Rida 2.1 – bioanalüütiku eriala lõpetanud isikud näidatakse laborandi erialaga ühel real.
Rida 2.10 – hooldusõde (põetaja) – meditsiinikooli hooldusõe diplomiga töötaja.
Rida 2.11 – näidatakse muu meditsiinilise eriharidusega töötajad, kelle eriala antud aruande
loetelus puudub.
Rida 3 – farmatseudid näidatakse eraldi, mitte summeerituna muude meditsiinilise erialaga
töötajate kogusumma hulgas.
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