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“VEREKESKUS” 2012  

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

 
 
Aruande vereteenistuse kohta koostavad verekeskused üks kord aastas, aasta töötulemuste alusel. 
 
Aruande erinevate osade täitmisel juhinduda täpselt tabelite päistest. Samas lähtuda allpool toodud 
täpsustustest ning jälgida, et Teie aruannetes toodud arvandmed vastaksid kontrollseostele. 
 
NB! Alates 2007. aastast A-veebis aruannet täites tekivad kõik summad automaatselt.  
Automaatselt arvutatavad summade lahtrid on eristatud teistest (täidetavatest) lilla taustaga.  
 
 
1. osa. Ametikohad 
Andmed esitatakse seisuga 31. detsember. 
 
Aruande tabeli esitavad kõik tervishoiuteenuse osutajad, kus 31. detsembri seisuga töötavad 
aruande tabelis loetletud arstide, õendustöötajate ja teiste meditsiiniliste ametialalde töötajad. 
Samuti  arvestatakse kõik FIE-d töötajate hulka ja lapsehoolduspuhkusel olevaid töötajaid antud 
tabelisse ei märgita. 
 
Aruande tabelit ei täida need asutused, kes 31. detsembri seisuga enam ei tegutsenud. 
 
Kõigi aruandes kajastuvate meditsiinilistel ametialadel töötavate ja meditsiinilist eriharidust 
omavate põhikohaga spetsialistide kohta täidetakse aruanne „Tervishoiupersonal“. 
 
Aruannete “Tervishoiuasutus” ja “Verekeskus” täitmisel kehtib üks üldine seos - nimelt kõik 
andmed, mis on märgitud aruandesse “Verekeskus”, ei tohi olla märgitud aruandesse 
“Tervishoiuasutus”. 
 
Rida 1 – näidatakse ära asutuse kõik täidetud ametikohad vastavatel ametialadel – mitte ainult 
põhikohaga isikute poolt täidetud ametikohad. Veergu 1 ei tohi olla märgitud inimeste arv. 
Mitmel ametialal töötava isiku täidetud ametikohad näidatakse kõigil ametialadel vastavalt 
töökoormusele/töömahule. Mitmes asutuses töötava isiku poolt täidetud ametikoht näidatakse 
kõigis asutustes vastavalt töökoormusele/töömahule (erandiks on töötajate märkimine). 
 
Üks täidetud ametikoht võrdub antud aruandes 40 töötunniga nädalas. Kui inimene töötab 
osalise või suurema töökoormusega, tuleb nädala tundide arv jagada töönädala normpikkusega ehk 
siis 40-ga.  
Näiteks: 12 tundi nädalas töötav arst, kelle töönädala normpikkuseks on 40 tundi, täidab 0,3 
ametikohta (12:40=0,3).  
 
Rida 2 – kõik töötajad tuleb märkida ametialale selle järgi, millist tööd nad teevad. Vastaval 
ametialal näidatakse see töötaja, kelle töö sisuks on ametiala nimetuses kajastuvad tööülesanded. 
Ametiala ei ole seotud vastava eriharidusega. 
 
Aruande eesmärk on kajastada kõiki praktiseerivaid tervishoiutöötajaid ühekordselt. Seega 
märgitakse kõik isikud vastavalt põhikohale. Põhikoht tähendab töötaja suurema koormusega 
ametiala asutuses, kusjuures mitmel ametialal või mitmes asutuses töötava isiku puhul 
topeltarvestuse vältimiseks näidatakse spetsialist ainult sellel ametialal või asutuses, kus ta töötab 
suurema koormusega. Need töötajad, kes töötavad näiteks poole kohaga tervishoiuasutuses, kuid 
ülejäänud koormusega tervishoiuteenust mitte pakkuvas asutuses, näidatakse aruandes.  
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Veerg 1 – märgitakse kõik verekeskustes töötavad töötajad kokku 
(veerg 1 = veerg 2 + veerg 4 + …+ veerg 7). 
 
Veerg 2 – verekeskuses töötavad arstid ja nende täidetud ametikohad. Isikud, kes ei tööta 
verekeskuses (sh täidetud ametikohad), näidatakse “Tervishoiuasutus” aruandes hematoloogi real 
(rida 1.5). 
 
Veerg 4 – verekeskuses töötavad õed ja nende täidetud ametikohad. Isikud, kes ei tööta 
verekeskuses (sh täidetud ametikohad), märgitakse “Tervishoiuasutus” aruandes vastava õe 
ametiala reale, kus tööd tehakse. 
 
Veerg 5 – verekeskuses töötavad laborandid ja nende täidetud ametikohad. Isikud, kes ei tööta 
verekeskuses (sh täidetud ametikohad), näidatakse “Tervishoiuasutus” aruandes laborandi ehk 
bioanalüütiku real (rida 6). 
 
Veerud 6, 7 – verekeskuses töötavad registraator/operaatorid, bioloogid, keemikud, muud töötajad 
ja nende täidetud ametikohad. Isikud, kes ei tööta verekeskuses, näidatakse “Tervishoiuasutus” 
aruandes muud töötajad real (rida 15). 
 
Tabelite 2 – 12 täitmisel tuleb andmed esitada terve aruandeaasta kohta. 
 
2. osa Doonorid 
Veerg 2 – aruandeaastal doonorina täisverd loovutanud isikud 
Veerg 4 – aruandeaastal doonorina afereesi loovutanud isikud 
Veerg 6 – aruandeaastal esmakordselt elus verd loovutanud doonorite arv  
 

Rida 01/veerg 1 = veerg 2 + veerg 4 + veerg 5 
 
3. osa. Vereloovutused 
Veerg 2 – ilma rahalise kompensatsioonita loovutused kõikidel ridadel (samuti välja arvatud 
loovutamisele tuleku sõidukulude kompenseerimine) 
Veerg 3 – loovutused rahalise kompensatsiooni eest kõikidel ridadel  
 
Veerg 1 = veerg 2 + veerg 3 kõikidel ridadel 
Rida 01 = rida 03 + rida 05 kõikides veergudes 
Rida 05 = read 06 + … + 09 
 
7. osa. Plasma varumine (doosides) 
Veerg 1 = veerg 2 + veerg 3 kõikidel ridadel 
Rida 01 >= rida 02 
 
8. osa.  Plasma (ilma praagita) kasutamine (doosides) 
Rida 01/veerg 2 = tabel 7 rida 01/veerg 2. 
 
9. osa. Erütrotsüüdid (doosides) 
Veerg 1 – eelmise aruandeaasta jääk 
Veerg 2 – aruandeaastal üldse valmistatud 
Veerg 3 – aruandeaastal valmistatud ilma praagita 
Veerg 5 – eelmise aruandeaasta ja aruandeaasta ilma praagita erütrotsüütide kogus 
Veerg 02 >= veerg 03 
Rida 01 >= rida 02 
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10. osa. Konservvere ja verekomponentide praagi põhjused (doosides) 
Ridadel 01–04 veerus 2, 3, 4 näidatakse ainult kinnitatud positiivsete tulemustega dooside arv. 
Korduvpositiivne uuringutulemus esmaslaboris ja muud põhjused näidatakse veerus 9. 
 
11. osa. Vabastatud verekomponendid ja nende kasutamine (valmistoodanguladu) 
Andmed antakse vabastatud toodangu kohta ja doosides. 
Rida 02 – laste ja imikute doosid. 
Rida 03 – välja arvatud plasma afereesi tootmiseks.  
Rida 06 – kaasa arvatud 1 BC, 3 BC, 4 BC, vähendatud mahuga, filtreeritud ja kiiritatud 
 
12. osa. Tootmisprotseduurid 
Rida 05 – verekomponentide kiiritamise protseduuride arv. 
Rida 01 = rida 02 + rida 03 + rida 04 
Rida 05 = rida 06 + rida 07 
Rida 09 = rida 10 + rida 11 


