„Ambulatoorsed visiidid“ 2017–2020
Sotsiaalministri 7. detsembri 2012. a määrusega nr 51 „Tervishoiustatistika ja tervishoiualase majandustegevuse
aruannete koostamise nõuded, andmete koosseis ning esitamise kord“ kehtestatud aruande juhend

Statistilise aruande „Ambulatoorsed visiidid“ eesmärk on saada ülevaade erinevaid ambulatoorseid
teenuseid osutavate tervishoiuteenuse osutajate poolt tehtud töö mahust vastavalt tegevuskohale.
Aruande täitmise aluseks on tervishoiutöötaja elektrooniline andmebaas. Aruandes näidatakse haigla
või ambulatoorse abi teenuse osutaja kooseisus töötavate arstide ja õdede ambulatoorsete visiidid –
vastuvõtud ja koduvisiidid.
NB! Telefoni- ja elektronposti teel tehtud konsultatsioone antud aruandega ei koguta.
Aruandekohuslased on kõik ambulatoorset tervishoiuteenust osutavad juriidilised isikud, v.a need,
kes ainult kiirabi-, hambaravi- ja koolitervishoiuteenust osutavad.
Kui aruandeaastal, st enne 31. detsembrit, tervishoiuteenuse osutaja lõpetas tegevuse, siis näidatakse
tervishoiuteenus osutaja töö tegutsemise aja kohta.
Vastuvõtt on meditsiiniabi või konsultatsiooni vajava isiku kokkusaamine terviseküsimustes arsti või
õega. Reeglina toimub vastuvõtt tervishoiutöötaja töötundidel ja töökohal registreeritud või
kokkulepitud ajal (vastuvõtuaegadel). Koduvisiidi puhul toimub kokkusaamine patsiendi kodus.
Ameti järgi tehtud vastuvõttude ja koduvisiitide jaotuse aluseks on arsti/õendustöötaja amet, mis
tähendab, et visiite näidatakse tehtava töö sisu järgi.
Haiglate erakorralise meditsiini osakonna (EMO) arsti ambulatoorne töö kajastada erakorralise
meditsiini arsti real (rida 33) ehk osakonna järgi. Teistest osakondadest kutsutud arstide
ambulatoorsed konsultatsioonid EMO-s võib näidata vastavalt arsti ametile. Arst-residendi töö
näidatakse ameti järgi, kellena ta vastuvõtud tegi (haiglates osakonna järgi). Kui see ei ole võimalik, siis
erialase spetsialiseerumiseta arsti real (rida 10).
Hambaraviasutused esitavad ambulatoorsete visiitide aruande juhul, kui asutuse meeskonnas töötab
teise ametiala arste (nt suu, näo- ja lõualuukirurg), kes teeb ambulatoorseid visiite.
Aruande täitmisel lähtuda aruandetabeli päisest ja järgnevatest täpsustustest:
Täiskasvanud – on isikud vanuses 15 aastat ja vanemad
Lapsed – on määratletud vanuserühmaga 0–14
NB! A-veebis aruannet täites tekivad kõik summad automaatselt. Automaatselt arvutatavad
summade lahtrid on eristatud teistest (täidetavatest) lahtritest lilla taustaga.
Veergude 1 ja 4 „kokku“ moodustuvad aruandes täiskasvanute ja laste arvu summeerimisel (vastavalt
veerud 2+3 ja veerud 5+6) A-veebis täites automaatselt.
Tabelis 1 näidata arsti ambulatoorsed visiidid (vastuvõtt ja koduvisiit) v.a hambaarsti töö.
Ridadel 1–38 näidata arsti ameti järgi tehtud töö. Erandjuhul (kui loetelus ei leidu sobivat ametit), võib
näidata arsti visiite varureal 38. Sel juhul lisada kommentaari lahtisse selgitus, millisel ametil töötava
arsti töö (vastuvõtud, koduvisiidid) näidati.
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Tabelis 2 näidata õendustöötaja iseseisvad ambulatoorsed visiidid (vastuvõtt ja koduvisiit).
Õendustöötaja iseseisev vastuvõtt – õe ja/või ämmaemanda vastuvõtt, mis toimub tervishoiutöötaja
kabinetis kokku lepitud või registreeritud ajal
Õendustöötaja iseseisev koduvisiit – õe ja/või ämmaemanda külastus patsiendi kodus/hooldekodus
kokku lepitud ajal
Real 1 näidata õendustöötaja (v.a hambaraviõe) tehtud visiidid kokku, vastavalt aruandetabeli päisest
lähtuvalt, mille hulka kuuluvad kõikide õendustöötajate poolt tehtud vastuvõtud ja koduvisiidid
kokku.
NB! Õendustöötaja iseseisva vastuvõtu hulka ei kuulu õendustoiming (käeline tegevus), sh
toimingud, mida tehakse arsti vastuvõtu raames.
Ridadel 2–4 näidata vastavalt õendustöötaja ametialale tehtud töö (vastuvõtud ja koduvisiidid)
õendustöötaja visiitide üldarvust. Kui ridadel 2–4 on näidatud ära vastavalt õendustöötaja ametile
tehtud töö, peab see olema kajastatud ka real 1, kuid ridade 2–4 summa ei pea alati võrduma real 1
toodud üldarvuga (kontrollseos rida 1>=rida 2+rida 3+rida 4).
•
•
•
•

Real 2 näidata pereõe tehtud vastuvõtud ja koduvisiidid õendustöötaja töö üldarvust.
Real 3 näidata ämmaemanda vastuvõtud ja koduvisiidid õendustöötaja töö üldarvust.
Real 4 näidata koduõe koduvisiidid õendustöötaja töö üldarvust.
Real 5 näidata koduõe hooldekodudes tehtud visiidid. Kui veerus 1 real 5 on näidatud koduõe
visiidid hooldekodus, peab olema see näidatud ka real 4 veergudes 5 ja/või 6 (kontrollseos kui
veerg 1 rida 5 > 0 siis veerg 4 rida 4>0).
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