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Aruanne „Ambulatoorsed vastuvõtud ja koduvisiidid“
Eesmärk on saada ülevaade tervishoiuteenuse osutajate koosseisus
töötavate arstide, õdede ja ämmaemandate poolt tehtud
(iseseisvate) ambulatoorsete vastuvõttude ja koduvisiitide mahust.
Aruande täidavad kõik ambulatoorset tervishoiuteenust osutavad juriidilised
isikud, v.a need, kes osutavad ainult koolitervishoiuteenust või õendusteenust
üldhooldekodus ning kiirabi ja hambaravi-*, hambaproteesiteenust.
Statistikat esitatakse kogu ambulatoorse tervishoiuteenusega (vastuvõtud ja
koduvisiidid) seotud töö kohta, see tähendab, ka selle töö kohta, mis ei ole
Haigekassa lepingutega kaetud.
Vastuvõttude ja koduvisiitide jaotuse aluseks on arsti/õendustöötaja amet, mis
tähendab, et vastuvõtte ja koduvisiite näidatakse tervishoiuspetsialisti tehtava
töö sisu järgi.

Definitsioonid
Kontaktvastuvõtt on patsiendi ja tervishoiuspetsialisti (arst, õde ja ämmaemand)
kokkulepitud kohtumine tervishoiuteenuse osutaja juures
tervishoiuteenuse osutamise eesmärgil.
Kaugvastuvõtt

on patsiendi ja tervishoiuspetsialisti (arst, õde ja ämmaemand)
kokkulepitud kohtumine IKT (info- ja kommunikatsioonitehnoloogia)
lahenduse vahendusel tervishoiuteenuse osutamise eesmärgil.

Koduvisiit

on patsiendi ja tervishoiuspetsialisti (arst, õde ja ämmaemand)
kokkulepitud kohtumine patsiendi juures tervishoiuteenuse
osutamise eesmärgil.

Kontakt- ja kaugvastuvõtu ühine nimetus on vastuvõtt.

Tabel 1. Arsti vastuvõtud ja koduvisiidid

Tabel 1. Arsti vastuvõtud ja koduvisiidid
Ridadel 1–38 näidata arsti ambulatoorsed vastuvõtud (kontakt- ja kaugvastuvõtud) ja
koduvisiidid vastavalt arsti ametile.
• Arst, kes erialalt on pediaater, kuid teeb vastuvõtte ja koduvisiitide perearstina, siis
tema tehtud töö näidatakse perearsti real (rida 09), mitte pediaatri. Kui pediaater
töötab oma erialasel ametil, siis näidatakse tema töö pediaatri real (rida 21).

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).
Real 33 „Erakorralise meditsiini arst“ näidatakse haiglate erakorralise meditsiini
osakonna arsti ambulatoorsed vastuvõtud. Teistest osakondadest kutsutud arsti
ambulatoorsed vastuvõtud sh konsultatsioonid EMO-s näidatakse vastavalt arsti ametile
(ridadel 01–38, v.a real 33).
Real 38 „Muu“ näidatakse arsti ambulatoorseid vastuvõtte ja koduvisiite juhul, kui
loetelus ei leidu sobivat ametit. Sellisel juhul palume lisada aruande kommentaari lahtisse
selgituse, millisel ametil töötava arsti töö on näidatud.

Tabel 2. Õendustöötaja iseseisvad vastuvõtud ja koduvisiidid

Õendustöötajate iseseisev vastuvõtt on õe ja/või ämmaemanda vastuvõtu ajal kokkulepitud
kohtumine (kontakt- või kaugvastuvõtt) tervishoiuteenuse osutamise eesmärgil.
Iseseisva vastuvõtuna ei arvestata:
- töö, mida tehakse arsti vastuvõtu raames (vererõhu mõõtmine, kaalumine, immuniseerimine jm).
- õendustoimingud/käeline tegevus (sidumine, ravimi süstimine, veenivere võtmist jm), mida
kodeeritakse perearstiabis pearahasisese tervishoiuteenuse loetelu koodiga 9062.

Mitmel ametikohal töötav õendustöötaja

Näited:
1. Õendustöötaja, kes teeb vastuvõtte ja/või koduvisiite pereõena ja koduõena, siis tema tehtud töö
näidatakse vastavalt lisaks reale 01, (õendustöötaja töö kokku) eraldi ka pereõe real (rida 02) ja koduõe
real (rida 04).
2.

Õendustöötaja, kes on erialalt ämmaemand, kuid teeb vastuvõtte/koduvisiite pereõena ja
ämmaemandana, siis tema tehtud töö näidatakse lisaks real 01 (õendustöötaja töö kokku) ka pereõe
real (rida 02) ning ämmaemanda real (rida 03).

Tabel 2. Õendustöötaja iseseisvad vastuvõtud ja
koduvisiidid
Real 1 näidatakse kõikide õendustöötajate (v.a hambaraviõe) tehtud vastuvõtud ja
koduvisiidid kokku.
Ridadel 2–4 tuuakse õendustöötajate iseseisvate vastuvõttude ja koduvisiitide
üldarvust välja pereõe, ämmaemanda ning koduõe töö vastavalt õendustöötaja
ametile.

Mitmel ametikohal töötava õendustöötaja vastuvõtud ja koduvisiidid näidatakse
real 01 ning ridadel 2−4 eraldi välja tooduna juhul, kui õendustöötaja teeb
vastuvõtte ka pereõe, koduõe või ämmaemandana.
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