Käesolev dokument on koostatud sotsiaalministri 29.11.2001 määruse nr 116 „Nõuded perearsti tegevuskoha ruumidele, sisseseadele ja aparatuurile“ alusel

NB! Iga tegevuskoha kohta eraldi
VORM 1
näidis
ei ole vaja täita
Andmete osa (I osa)
Näidis

Äriühingu nimi

OÜ Perearst

Äriregistri kood

10000001

Tegevuskoha aadress

Ida-Viru maakond, Toila vald,
Toila alevik, Pikk tn 18a

Äriühinguga seotud
perearstinimistute arv

4

Tegevuskohaga seotud nimistute
arv ja nimistute numbrid*

2 nimistut: N0001, N0002

Tegevuskohal töötavate nimistuga
perearstide registrikoodid*

D01234, D05678

* Perearstinimistute numbreid ja perearstide registrikoode on võimalik vaadata Terviseameti avalikust veebist http://mveeb.sm.ee/ (Perearstinimistud,
Tervishoiutöötajate register)
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Tervishoiuteenust võib osutada ehitises või ruumides, millele on antud sellekohane kasutusluba. Kasutusloa olemasolu saab
kontrollida Ehitisregistris (www.ehr.ee).
Perearsti tegevuskoha ruumid asuvad elumajas (palun valige sobiv vastus märkides X)
jah

ei

Järgnevatele küsimustele tuleb vastata, kui perearsti tegevuskoha ruumid asuvad elumajas
1) Ruumidesse on sissepääs eraldi eluruumide sissepääsudest (palun valige sobiv vastus märkides X)
jah

ei

2) On olemas kõigi korteriomanike või korteriühistu kirjalik nõusolek ühise sissekäigu kohta (palun valige sobiv vastus märkides
X)
jah

ei

Taotleja kommentaarid (soovi korral):
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Vastuvõturuum (I)
Vastuvõturuum (II)
Protseduuriruum (I)
Ooteruum (koridor)
WC
Abiruum
(InvaWC)
(registratuuriruum)
(muu, selgitada)
(muu, selgitada)

Lisada ridu vastavalt tegelikule olukorrale (kuidas lisada ridu – vt juhend)!
Selgitus:
Vastuseks märkida „jah“ või „ei“ (v.a lahtrid, kus küsitakse numbrit)
InvaWC ja registratuuriruum ei ole kohustuslikud ruumid (täidetakse soovi korral)
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Ühendusvõimalused
sidesüsteemidega ja arvutivõrgu
süsteemidega

N0002

Tehisvalgustus ruumis

jah

Loomulik valgustus ruumis

jah

Kanalisatsioon ruumis

jah

Külmavee varustus ruumis

ei

Soojavee varustus ruumis

number

Kui ühine ruum märkida nimistu
koodi nr kellega jagatakse

16

Jagatakse teise nimistu pereõega

2

Kui ühine ruum märkida nimistu
koodi nr kellega jagatakse

4

Jagatakse teise nimistu perearstiga

number
[m2]

Kasutatakse pereõe iseseisvaks
vastuvõtuks

Ruumi suurus

number

Kasutatakse perearsti iseseisvaks
vastuvõtuks

Ruumi asukoha korrus hoones

number

Vastuvõtu- ja protseduuriruum on
koos

Ruumi tähis korruseplaanil

Tegevuskoha ruumid

Tegevuskoha ruumide osa (II osa, vorm A)

jah

jah

jah

jah

jah

jah

number
ei

N0002

jah
jah
jah

Töökoht nägemisteravuse määramiseks

Kaal täiskasvanutele ja lastele

Kaal imikutele

Pikkusemõõtur

Arvuti

Printer

Lae- või teisaldatav meditsiinivalgusti

Külmkapp vaktsiinide hoidmiseks

jah
jah
jah
jah
jah
jah
jah
jah
jah
jah

Tegevuskoha
kohta

Kommentaarid

Selgitus: Vastuseks märkida „jah“ või „ei“ (vajadusel lisada kommentaar)
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Patsiendi riietumiseks eraldatud ruumiosa
vastuvõturuumis (sirm)

Imiku läbivaatuslaud

jah
ei
(kommentaarid:
ei osuta
günekoloogilist
teenust)

Instrumentide laud

Meditsiiniline kušett ja universaalne
läbivaatuslaud või meditsiiniline kušett ja
günekoloogiline tool (tegevuskohas, kus
üldarstiabi raames osutatakse ka
günekoloogilist teenust)

jah

Meditsiiniline kušett või universaalne
läbivaatuslaud

Tööpinnaga kapp töövahendite paigutamiseks

Toolid patsiendile ja tema saatja(te)le

Õe töötaud ja tool

Arsti töölaud ja tool

Tegevuskoha sisustus
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Tegevuskoha sisseseade osa (III osa, vorm B)

jah
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Lisa III osale
Tabelis on loetletud sisseseade, mis on ette nähtud sotsiaalministri kehtestatud nõuetega perearsti tegevuskoha ruumidele, sisseseadele ja aparatuurile
(29.11.2001 aasta määrus nr 116).
Kui tabelis loetletud sisustus (osaliselt) puudub, kuid selle asemel on kasutusel muu, loetelust erinev sisustus tuleb märkida tabelisse „jah“ ning esitada tabeli
all olevasse lisadesse, mis on tegelikult selle asemel olemas.
Tegelikult olemasolev sisseseade:
1. .......................................(nimetada), mis on mõeldud kasutamiseks ...........................................(nimetada) asemel.
2. .......................................(nimetada), mis on mõeldud kasutamiseks ...........................................(nimetada) asemel.
3. jne.
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Stetofonendoskoop

Sfügmomanomeeter

Otoskoop

PEF-meeter

Stetoskoop lootetoonide kuulamiseks

Refleksihaamer

Helihark

Pisikirurgia vahendid

Hemoglobiini analüüsi võimalus

Glükoosi analüüsi võimalus

Nägemisteravise tabelid

Nägemise uurimiseks värvitabelid

EKG aparaat

Kõrvaloputussüstal

Infusioonravi süsteemid ja statiiv

Laste näomask

Laste S-toru

Täiskasvanu näomask

Täiskasvanu S-toru

Ambukott

Ultraheli

Analüsaator (kliiniline veri)

Muu

Tegevuskoha aparatuur

Tegevuskoha aparatuuri osa (IV osa, vorm C)

jah

jah

jah

jah

jah

jah

jah

jah

jah

jah

jah

jah

jah

jah

jah

jah

jah

jah

jah

jah

jah

jah

nimetus/-ed

Tegevuskoha
kohta
Kommentaarid

Selgitus:
Vastuseks märkida „jah“ või „ei“ (v.a „muu“, vajadusel lisada kommentaar)
Aparatuur alates lahtrist „ultraheli“ pole kohustuslik (täidetakse soovi korral)
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Lisa IV osale
Tabelis on loetletud aparatuur, mis on ette nähtud sotsiaalministri kehtestatud nõuetega perearsti tegevuskoha ruumidele, sisseseadele ja aparatuurile
(29.11.2001 aasta määrus nr 116).
Kui tabelis loetletud aparatuur (osaliselt) puudub, kuid selle asemel on kasutusel muu, erinev aparatuur tuleb märkida tabelisse „jah“ ning esitada tabeli all
olevasse lisadesse, mis on tegelikult selle asemel olemas. Juhul, kui teatud teenust (näiteks laboriteenus, rasedate jälgimine) ostetakse sisse või ei osutata
märkida see eraldi.
Tegelikult olemasolev aparatuur:
1. ...........................................(nimetada), mis on mõeldud kasutamiseks ...........................................(nimetada) asemel.
2. ...........................................(nimetada), mis on mõeldud kasutamiseks ...........................................(nimetada) asemel.
3. jne.

Nimetada teenused, mida ostetakse sisse või ei osutata:
1. ............................;
2. ............................;
3. jne.
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VORM 2
Taotluse vorm perearsti tegevuskoha ruumide ühiskasutuseks (juhul, kui ruumid ei ole ühiskasutuses, ei pea allolevaid
tabeleid täitma).
Töökorralduse ajaline selgitus perearsti tegevuskoha ruumide ühiskasutuse korral. Juhised tabelite täitmiseks:
1. Täidetakse vastavalt tegelikule olukorrale.
2. Koos töötavatel perearstidel (grupipraksised) või ruume jagavatel erinevatel äriühingutel on võimalik ruumide ühiskasutamine/jagamine, mis peab
selguma tabelitest.
3. Ruumide ühiskasutamise korral tuleb selgitada ka keskuse (tegevuskoha) ajalist töökorraldust.
4. Samas vastuvõturuumis ei saa samaaegselt toimuda perearsti ja pereõe või perearsti ja abiarsti iseseisev vastuvõtt.
Näiteks: kui perearst ja pereõde kasutavad ühte vastuvõturuumi, siis perearsti kohustuslik vastuvõtuaeg nädalas (20 tundi) + pereõe kohustuslik
vastuvõtuaeg nädalas (20 tundi) eeldab 40 tundi tööaega ühises vastuvõturuumis.
Keskuse minimaalne lahtiolekuaeg nädalas on 40 tundi.
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Keskuse lahtioleku aeg/plaanitav
lahtioleku aeg nädalapäevade
lõikes

Esmaspäev

Teisipäev

Kolmapäev

Neljapäev

Reede

Kellaaeg (märkida)

Vastuvõturuumi number.
NB! Vastuvõturuum tuleb tähistada vastavalt Vormis 1 märgitud ruumi asendiplaani tähisele või numbrile.

Nimistu
kood

Ruumi
number/tähis

Näide

Selle konkreetse nimistuga
töötavate kõikide
perearstide (sh abiarstide)
iseseisva vastuvõtu aeg
nädalas kokku tundides

Vastuvõturuumis
töötavate kõikide
perearstide (sh
abiarstide) arv

Nimistu kood

märkida tundide arv

märkida arstide arv

Näide

Ruumi
number/tähis

Selle konkreetse nimistuga
töötavate kõikide
pereõdede iseseisva
vastuvõtu aeg nädalas
kokku tundides

Vastuvõturuumis
töötavate kõikide
õdede arv

märkida tundide arv

märkida õdede arv

N00005

A17

20

1

N0005

A19

20

1

N00006

A17

20

1

N0006

A19

20

1

Selgitus: lisada ridu vastavalt vastuvõturuumide hulgale Vormis 1.
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