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Tervisekeskuse teenuse osutamisega seotud meditsiinilised ressursid 

Ressursi liik Ressursi nimetus Käitur 

Kogus 

tervisekeskuse 

kohta 

(minimaalne 

kogus) 

Kogus 

nimistu 

kohta 

Täpsustus 

Üle üheaastase 

kasutusajaga 

meditsiini-

seadmed 

täiskasvanute kaal tk 

Nimistute arv x 

kogus nimistu 

kohta 

2  

imikute kaal tk 

Nimistute arv x 

kogus nimistu 

kohta 

2  

pikkusemõõtur tk 

Nimistute arv x 

kogus nimistu 

kohta 

2  

nägemisteravuse tabel 

täiskasvanute 
tk 

Nimistute arv x 

kogus nimistu 

kohta 

2  

nägemisteravuse tabel 

laste 
tk 

Nimistute arv x 

kogus nimistu 

kohta 

2  

värvitabelite raamat tk 

Kolme perearsti 

(nimistu) kohta  

1 

  

universaalne 

läbivaatuslaud 
tk 

Tervisekeskuse 

kohta 2 
 

Igas vastuvõtu- 

ruumis ja 

protseduuride 

toas 

meditsiiniline 

kušett või 

universaalne 

läbivaatuslaud. 

Juhul, kui on 

universaalne 

läbivaatuslaud, teisaldatav 

günekoloogiliseks tooliks 

tk 

Kolme perearsti 

(nimistu) kohta  

1 

 



Ressursi liik Ressursi nimetus Käitur 

Kogus 

tervisekeskuse 

kohta 

(minimaalne 

kogus) 

Kogus 

nimistu 

kohta 

Täpsustus 

mitteteisaldatav 

günekoloogi-

line tool, siis  

peab olema 

lisaks 

universaalne 

läbivaatuslaud 

vastuvõtu-

ruumis. 

protseduuride kapp tk 

Nimistute arv x 

kogus nimistu 

kohta 

1  

vahesirm tk 
Tervisekeskuse 

kohta 2 
  

imikulaud tk 

Nimistute arv x 

kogus nimistu 

kohta 

2  

külmik tk 
Tervisekeskuse 

kohta  1 
 

Vastavalt 

nimistute 

arvule peab 

olema tagatud 

tervisekeskuse 

vajadusele 

vastav ressurss. 

külmkapi termomeeter tk 

Külmikute arv x 

2 või on 

külmkapil 

termomeeter 

integreeritud 

  

Kärulaud/madal kapp 

instrumentidele 
tk 2  

Vastavalt 

protseduuride 

toa arvule, kui 

liitunud 

perearstide arv 

on suurem või 

võrdne kui 

kuus. 

uuringu valgusti tk 

Nimistute arv x 

kogus nimistu 

kohta 

1  



Ressursi liik Ressursi nimetus Käitur 

Kogus 

tervisekeskuse 

kohta 

(minimaalne 

kogus) 

Kogus 

nimistu 

kohta 

Täpsustus 

hingamiskott koos 

maskidega 
tk 

Tervisekeskuse 

kohta 1 
  

S-toru tk 
Tervisekeskuse 

kohta 1 
  

EKG aparaat tk 
Protseduuride 

tubade arv 
  

arsti kohver tk 

Kolme perearsti 

(nimistu) kohta  

1 

  

tsentrifuug tk 
Tervisekeskuse 

kohta 1 
 

Tervisekeskus 

võib teenuse ka 

sisse osta,  sel 

juhul tuleb 

näidata, kuidas 

teenus on 

tagatud. 

uriinianalüsaator 

 
tk 

Nimistute arv x 

kogus nimistu 

kohta 

1 

Tervisekeskus 

võib uuringud 

ka sisse osta,  

sel juhul tuleb 

näidata, kuidas 

uuringuvajadus 

on kaetud. 

sterilisaator tk 

Nimistute arv x 

kogus nimistu 

kohta 

1 

Tervisekeskus 

võib teenuse ka 

sisse osta,  sel 

juhul tuleb 

näidata, kuidas 

teenus on 

tagatud. 

infusioonistatiiv ja 

süsteem 
tk 

Tervisekeskuse 

kohta 1 
  

termokonteiner 

vaktsiinide transpordiks 

koos kahe külmapatareiga 

tk 
Tervisekeskuse 

kohta 1 
  

aspiraator tk 
Tervisekeskuse 

kohta 1 
  



Ressursi liik Ressursi nimetus Käitur 

Kogus 

tervisekeskuse 

kohta 

(minimaalne 

kogus) 

Kogus 

nimistu 

kohta 

Täpsustus 

inhalaator/nebulisaator tk 
Tervisekeskuse 

kohta 1 
  

doppler tk 
Tervisekeskuse 

kohta 1 
  

UH aparaat tk 
Tervisekeskuse 

kohta 1 
  

Vastuvõtu 

instrumentide 

komplekt 

stetofonendoskoop tk 

Nimistute arv x 

kogus nimistu 

kohta 

2 

 

sfügmomanomeeter 4 

mansetiga 
tk 

Nimistute arv x 

kogus nimistu 

kohta 

2 

 

otoskoop 

tk 

Nimistute arv x 

kogus nimistu 

kohta 

2 

 

oftalmoskoop 

tk 

Nimistute arv x 

kogus nimistu 

kohta 

1 

 

helihark 

tk 

Nimistute arv x 

kogus nimistu 

kohta 

2 

 

instrumentide kandik 
tk 

Protseduuride 

tubade arv 
 

 

PEF-meeter tk 

Nimistute arv x 

kogus nimistu 

kohta 

2 

 

refleksihaamer tk 

Nimistute arv x 

kogus nimistu 

kohta 

2 

 

pisikirurgia vahendite 

komplekt 
kmpl 

Nimistute arv x 

kogus nimistu 

kohta 

2 

 

kõrvaloputussüstal 

tk 

Nimistute arv x 

kogus nimistu 

kohta 

1 

 



Ressursi liik Ressursi nimetus Käitur 

Kogus 

tervisekeskuse 

kohta 

(minimaalne 

kogus) 

Kogus 

nimistu 

kohta 

Täpsustus 

neerukauss 

tk 

Nimistute arv x 

kogus nimistu 

kohta 

2 

 

veenisulgur 

tk 

Nimistute arv x 

kogus nimistu 

kohta 

1 

 

glükomeeter 

tk 

Nimistute arv x 

kogus nimistu 

kohta 

2 

 

kraadiklaas 

kehatemperatuuri 

mõõtmiseks tk 

Nimistute arv x 

kogus nimistu 

kohta 

2 

 

goniomeeter 

tk 

Nimistute arv x 

kogus nimistu 

kohta 

1 

 

orhidomeeter 
tk 

Tervisekeskuse 

kohta 1 
 

 

pulssoksümeeter 
tk 

Tervisekeskuse 

kohta 2 
 

 

rinoskoopia peegel 

tk 

Nimistute arv x 

kogus nimistu 

kohta 

2 

 

torkeotsiku hoidja  

tk 

Nimistute arv x 

kogus nimistu 

kohta 

1 

 

metallist instrumentide 

karp steriliseerimiseks tk 

Tervisekeskuse 

kohta 2 
 

 

Pliiatslamp/ 

spaatlihoidjaga 

tk 

Nimistute arv x 

kogus nimistu 

kohta 

2 

Lubatud on 

alternatiivsed 

lahendused 

uuringu 

läbiviimiseks. 

kipsikäärid 
tk 

Tervisekeskuse 

kohta 1 
 

 

 



Ühekordse kasutusega meditsiiniseadmed ja tarvikud Ühik 
Ühikute arv 

(aastas) 

Meditsiinitarvikud 

süstlad nõeltega tk 690 

Kindad tk 4000 

Sidematerjal tk 1000 

Puuspaatel tk 1600 

Kilepõll tk 210 

Lansettid tk 800 

Tutikud tk 3810 

skalpelli terad tk 130 

Injektsiooniplaastrid tk 3160 

nahapuhastustampoonid tk 3810 

testribad(glükoos) tk 610 

testribad(uriin) tk 540 

reagendid latekstestidele tk 480 

desinfektsioonivahendid l 12 

Süstlanõelad tk 460 

steriilsed kindad  tk 20 

ühekordne haavasidumiskomplekt tk 10 

Skalpellid tk 100 

Elastikside tk 20 

Liblikad tk 150 

plaastrid  tk 500 

Haavavõrk tk 200 

pintsetid (ühekordsed) tk 100 

neerukausid  papp tk 400 

Kaitsemask tk 50 

Kätekuivatuspaberid pk 100 

laste imavad linad tk 1000 

paberirull kušetile rull 50 

külmageeli kott  tk 4 



Ühekordse kasutusega meditsiiniseadmed ja tarvikud Ühik 
Ühikute arv 

(aastas) 

lubrikant geel (EKG, UHD) g 10 

Muu meditsiiniline 

materjal 

EKG paber tk 500 

Hapnik m 43,2 

 

 

 


