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Esitamiskord ja kuupäevad

Kõik tervishoiuteenuse osutamise tegevusloa omanikud (TTO) esitavad aruanded. 

Aruanne Periood Esitamise tähtaeg

Tervishoiutöötajad november aruandekuule järgneva aasta 1. veebruariks

Ambulatoorsed vastuvõtud ja koduvisiidid aasta

Tervishoiuasutus aasta

Haigla aasta

Imikute rinnapiimaga toitmine aasta aruandeaastale järgneva aasta 1. märtsiks

Psüühika- ja käitumishäired aasta

Hambaarsti aruanne aasta

Päevaravi aasta

Verekeskus aasta

Tervishoiutöötajate tunnipalk märts 15. aprilliks

Tervishoiualane majandustegevus aasta aruandeaastale järgneva aasta 1. juuliks



Muutused 2021. aasta aruannetes

• “Ambulatoorsed visiidid” asemel “Ambulatoorsed vastuvõtud ja 

koduvisiidid”

• “Vastsündinute haigestumine”- jäi ära

• “Tervishoiuasutus” haigestumise tabeleid 3.1 ja 3.2 täitma ei pea



“Ambulatoorsed vastuvõtud ja koduvisiidid” 2021
Muutus aruande pealkiri ja täiendati andmekoosseisu. Muudetakse tagasiulatuvalt

alates 2021. a. Tabelite impordikoodid on muutunud aruande muutusega seoses.



“Ambulatoorsed vastuvõtud ja koduvisiidid” 2021 

2.  Õendustöötaja iseseisevad ambulatoorne töö vastuvõtud ja koduvisiidid
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“Vastsündinute haigestumine”



“Tervishoiuasutus” 2021
Haigestumise tabeleid 3.1. Mehed ja 3.2. Naised täitma ei pea.



Muutused 2022. aasta aruannetes

• “Tervishoiuasutus”

• “Haigla”

• “Päevaravi”

• “Tervishoiualane majandustegevus”



“Tervishoiuasutus” 2022

• Välja jäävad haigestumise tabelid 3.1. Mehed ja 3.2. Naised

• Tabelite numeratsioon muutub

• Täpsustatakse veergude nimetusi: “Lapsed” asendatakse

sõnadega “0–14-aastased”

• antud aruandega TAI üldhooldekodudelt andmeid ei kogu.



“Haigla” 2022
Korrigeeritakse tabelite pealkirju ja tabelite päises olevate veergude

nimetusi:

- „Täiskasvanud“ asendatakse sõnadega „15-aastased ja vanemad“

- „Lapsed“ asendatakse sõnadega „0–14-aastased“.

Muutunud tabelite pealkirjad:

- Tabel 2 Haiglast lahkunute jaotus soo ja vanuserühmade järgi, 0–14-

aastased; 

- Tabel 3.1 Haiglast lahkunute jaotus soo ja vanuserühmade järgi, 15-aastased 

ja vanemad (v.a hooldusravi voodiprofiil); 

- Tabel 3.2 Õendusabist lahkunute jaotus soo ja vanuserühmade järgi, 15-

aastased ja vanemad (hooldusravi voodiprofiil).



“Haigla” 2022

• Jääb välja tabel 5. Raseda, sünnitaja ja sünnitanu surma põhjused

• Tabelite numeratsioon muutub



“Haigla” 2022

Tabelis 2 „Haiglast lahkunute jaotus soo ja vanuserühmade järgi, 

0–14-aastased“ ja tabelis 4.1 „Haiglaravi põhjus ja kestus (v.a 

hooldusravi voodiprofiil)“ täiendatakse rida 21 „Terviseseisundit 

mõjustavad tegurid ja kontaktid terviseteenistusega“ RHK-10 

koodidega: „Z00-Z99 (v.a Z03, Z38)“.



“Haigla” 2022

Tabelis 4.1 „Haiglaravi põhjus ja kestus (v.a hooldusravi voodiprofiil)“ ja tabelis 4.2 

„Õendusabi põhjus ja kestus (hooldusravi voodiprofiil)“ on real 05.2.1 „neist 

komplitseerunud“ RHK-10 koodid täpsemalt välja toodud: „E10.0-8, E11.0-8, E12.0-8, 

E13.0-8, E14.0-8“.



“Haigla” 2022

Täpsustatakse tabelite 4.1 ja 4.2 veergude 2 ja 9 nimetusi ja sõnastatakse

järgmiselt: „väljakirjutatute voodipäevad“.



“Päevaravi” 2022

Korrigeeritakse tabelite pealkirju ja tabeli päises olevate veergude

nimetusi:

- „Täiskasvanud“ asendatakse sõnadega „15-aastased ja vanemad“;

- „Lapsed“ asendatakse sõnadega „0–14-aastased“.

Muutunud tabelite pealkirjad:

- Tabel 2. Päevaravilt lahkunute jaotus soo ja vanusrühmade järgi, 0–14-

aastased;

- Tabel 3. Päevaravilt lahkunute jaotus soo ja vanusrühmade järgi, 15-

aastased ja vanemad



“Päevaravi” 2022

• Jääb välja tabel 5 “ Raseda, sünnitaja ja sünnitanu surma põhjused”

• Tabelite numeratsioon muutub



“Päevaravi” 2022

Tabelist 4 „Päevaravi põhjus ja kestus“ jäetakse välja read 23.1–26.1



“Päevaravi” 2022

Tabelis 4 on real 05.2.1 „neist komplitseerunud“ HK-10 koodid täpsemalt 

välja toodud: „E10.0-8, E11.0-8, E12.0-8, E13.0-8, E14.0-8“.



“Päevaravi” 2022

Täpsustatakse tabeli 4 veergude 2 ja 9 nimetusi ning sõnastatakse 

voodipäevad asemel “väljakirjutatute voodipäevad“. 



“Tervishoiualane majandustegevus” 2022



“Tervishoiualane majandustegevus” 2022



“Tervishoiualane majandustegevus” 2022



“Tervishoiualane majandustegevus” 2022



“Tervishoiualane majandustegevus” 2022



Küsimuste korral saab abi küsida telefoni või e-kirja teel.
Kontaktisikud jagunevad vastavalt asutuse tegevuskoha 
piirkonnale.


