
 
“VEREKESKUS” 2008 

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. 
 
1. osa. Ametikohad 
Ametikohad täidetakse seisuga 31. detsember 
Veerg 3 – bioloogid, keemikud jt. arsti ametikohal töötavad kõrgharidusega spetsialistid 
Veerg 4 – õed    
Veerg 6 – registraatorid, tootmisoperaatorid 
Veerg 7 – mittemeditsiiniline personal, sh administratiiv- ja abitöötajad 
                  
Veerg 1 = veerg (2 + 4 + 5 + 6 + 7) ridadel 01 ja 02 
 
2. osa  Doonorid 
Veerg 2 – käesoleval aastal  esmakordselt veredoonorina loovutanud isikud 
Veerg 4 – käesoleval aastal  esmakordselt trombotsüütide doonorina  loovutanud isikud 
Veerg 6 – elus esmakordselt loovutanud doonorite arvust  
 

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 
 
7. osa. Plasma varumine  
Plasma saamise ja kasutamise andmed näidatakse liitrites (1 koht peale koma). 
Juhul kui Sotsiaalministri 19. jaanuari 2007.a määruse nr 9 „Kindlustatud isikult tasu maksmise 
kohustuse Eesti Haigekassa poolt ülevõtmise kord ja tervishoiuteenuse osutajatele makstava tasu 
arvutamise metoodika“ muutmise tõttu (Sotsiaalministri 4. jaanuari 2008.a määrusega nr 1) on 
tervishoiuteenuse osutajal andmed ainult dooside kohta, siis tabelis küsitud andmete esitamiseks: 

1) korrutada täiskasvanute dooside arv keskmise doosi suurusega (285 ml) 
2)  lastedooside arv keskmise laste dooside suurusega (75 ml). 

Alates 2009. aasta aruandlusest kogutakse plasma andmeid doosides.  
Veerg 1  =  veerg 2 + veerg 3 kõikidel ridadel 
 
8. osa.  Plasma kasutamine 
Rida 01/veerg 2  =  tabel 7 rida 01/veerg 2. 
Plasma saamise ja kasutamise andmed näidatakse liitrites (1 koht peale koma). 
Juhul kui Sotsiaalministri 19. jaanuari 2007.a määruse nr 9 „Kindlustatud isikult tasu maksmise 
kohustuse Eesti Haigekassa poolt ülevõtmise kord ja tervishoiuteenuse osutajatele makstava tasu 
arvutamise metoodika“ muutmise tõttu (Sotsiaalministri 4. jaanuari 2008.a määrusega nr 1) on 
tervishoiuteenuse osutajal andmed ainult dooside kohta, siis tabelis küsitud andmete esitamiseks: 

3) korrutada täiskasvanute dooside arv keskmise doosi suurusega (285 ml) 
4)  lastedooside arv keskmise laste dooside suurusega (75 ml). 



Alates 2009. aasta aruandlusest kogutakse plasma andmeid doosides.  
 
9. osa. Erütrotsüüdid. 
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 
 
10. osa. Konservvere ja verekomponentide praagi põhjused. 
Ridadel 01, 02, 03, 04 veerus 2, 3, 4 näidatakse ainult kinnitatud positiivsete tulemustega dooside 
arv. Korduvpositiivne uuringutulemus esmaslaboris näidatakse veerus 9. 
Plasma saamise ja kasutamise andmed näidatakse liitrites (1 koht peale koma). 
Juhul kui Sotsiaalministri 19. jaanuari 2007.a määruse nr 9 „Kindlustatud isikult tasu maksmise 
kohustuse Eesti Haigekassa poolt ülevõtmise kord ja tervishoiuteenuse osutajatele makstava tasu 
arvutamise metoodika“ muutmise tõttu (Sotsiaalministri 4. jaanuari 2008.a määrusega nr 1) on 
tervishoiuteenuse osutajal andmed ainult dooside kohta, siis tabelis küsitud andmete esitamiseks: 

5) korrutada täiskasvanute dooside arv keskmise doosi suurusega (285 ml) 
6)  lastedooside arv keskmise laste dooside suurusega (75 ml). 

Alates 2009. aasta aruandlusest kogutakse plasma andmeid doosides.  
 
11. osa. Vabastatud verekomponendid ja nende kasutamine (valmistoodanguladu) 
Andmed antakse vabastatud toodangu kohta. 
Rida 02 – laste ja imikute doosid 
Rida 06 – välja arvatud plasma albumiini tootmiseks 
Rida 08 – kaasa arvatud  1 BC, 3 BC, 4 BC, vähendatud mahuga, filtreeritud ja kiiritatud 
Rida 10 – kaasa arvatud vähendatud mahuga, lastedoosid ja kiiritatud 
Rida 13 -  verekomponentide kiiritamise protseduuride arv 
Rida 16 – kõik liigid 


