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Koolitervishoiuteenuse aruannete 2017. aasta kokkuvõte 

Koolitervishoiuteenuse aruannete alusel oli üldhariduskoolides 2017. aasta I poolaastal 

156 803 õpilast ning 2017. aasta II poolaastal 161014 õpilast. Koolitoitu sõid 2017. aastal I 

poolaastal 95,1% ja II poolaastal 96% õpilastest. 2016. aastal oli koolitoitu söövate õpilaste 

osakaal sarnane (I poolaastal 94,4%, II poolaastal 95,4%).  

Individuaalselt pöördus tervisekaebusega või nõustamiseks kooliõe/arsti poole 2017. aasta I 

poolaastal 63,3% õpilastest ja II poolaastal 44,2% õpilastest. Vaktsineerimised teostati 2017. 

aastal I poolaastal 10974-le õpilasele (7,0% õpilastest) ning II poolaastal 14094-le õpilasele 

(8,8% õpilastest). 2016. aastal teostati vaktsineerimisi I poolaastal 7,9% ja II poolaastal 8,3%.  

Tervishoiutöötaja poolt registreeritud vigastusi kehalise kasvatuse, tööõpetuse või kodunduse 

tundides, vahetundides või mujal kooli territooriumil oli 2017. aasta I poolaastal kokku 3954 ja 

2017. aasta II poolaastal 3001. 2016. aastal oli vigastusi I poolaastal 3632 ja II poolaastal 3371. 

Muid kergemaid vigastusi oli 2017. aasta I poolaastal 9891 ning II poolaastal 9667. 2016. aastal 

oli muid kergemaid vigastusi seevastu märgatavalt rohkem (I poolaastal 13180, II poolaastal 

10254).  

Koolitervishoiuteenuse hulka kuulub I, III, VII ja XI klassi õpilastele ennetava tervisekontrolli 

teostamine, mis hõlmab õendusanamneesi kogumist, terviseseisundi hindamist, sh pikkuse ja 

kaalu mõõtmist, kehamassiindeksi määramist, nägemisteravuse kontrolli, vererõhu mõõtmist, 

rühi kontrolli, naha ja limaskestade seisundi hindamist, luu ja lihaskonna seisundi hindamist, 

sugulise arengu hindamist, vaimse tervise hindamist. 2017. aasta I poolaastal oli profülaktiline 

tervisekontroll näidustatud 32483-le õpilasele, II poolaastal 34629-le õpilasele. Teostatud 

läbivaatuste arv oli 2017. aasta I poolaastal 27942 (86% ettenähtud läbivaatuse arvust – Tabel 

1) ja II poolaastal 23962 (69,2% ettenähtud läbivaatuste arvust). 2017. aasta I poolaastal 

teostatud läbivaatustel ei tuvastatud 15713-el õpilasel terviseprobleeme (56,2% läbivaadatutest) 

ning II poolaastal vastavalt 12248 (51,1% läbivaadatutest). Nii nägemisteravuse langusega kui 

ülekaaluliste õpilaste osakaal suurenes võrreldes 2016. aastaga.  

Koolitervishoiutöötajate poolt tehti 2017. aasta I poolaastal ettepanekuid kooli pidajale 

koolikeskkonna, õppekoormuse jm osas 288-l korral ning 2017. aasta II poolaastal 235-l korral. 

Kooli pidajale vigastuste ennetamise osas tehti 2017. aasta I poolaastal 154 ettepanekut ja 2017. 

aasta II poolaastal 177 ettepanekut. 2016. aastal tehti ettepanekuid kooli pidajale 

koolikeskkonna, õppekoormuse, vigastuste ennetamise jm osas sarnasel hulgal ettepanekuid.  



2 
 

Tabel 1. Profülaktiliste läbivaatused ning tuvastatud terviseprobleemid (%) 2016. ja 2017. 

aastal. 
 2016 2017 

  I pa II pa I pa II pa 

Näidustatud profülaktiline läbivaatus  21,0a 19,9a 21,0a 19,9a 

Profülaktiliste läbivaatuste osakaal 87,0b 74,7b 86,0b 69,2b 

Läbivaatusel ei tuvastatud terviseprobleeme 54,6c 49,1c 56,2c 51,1c 

Rühihäireid tuvastatud 12,6c 14,3c 12,1c 12,5c 

Nägemisteravuse langus tuvastatud 16,4c 19,9c 17,6c 21,0c 

Korrigeerimata nägemisteravuse langus tuvastatud 6,9c 7,1c 7,0c 7,4c 

Ülekaaluliste laste osakaal 11,8c 12,8c 12,7c 13,6c 

Alakaaluliste laste osakaal 3,5c 3,3c 4,1c 2,8c 

Kõrgenenud vererõhuga õpilaste osakaal 2,1c 1,9c 1,5c 1,8c 
aOsakaal õpilaste arvust 
bOsakaal näidustatud läbivaatuste arvust 
cOsakaal läbivaatuste arvust 

 


