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Tervise infosüsteemi edastatavate
dokumentide andmekoosseisud ning
nende säilitamise tingimused ja kord

Vastu võetud 17.09.2008 nr 53

Määrus kehtestatakse «Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse» § 592lõike 2 punktide 1 ja 2 alusel ning
kooskõlas § 663lõigetega 1 ja 2.

§ 1. Määruse reguleerimisala

Määrusega kehtestatakse tervise infosüsteemi edastatavate dokumentide andmekoosseisud ning dokumentide
säilitamise tingimused ja kord.

§ 2. Tervise infosüsteemi edastatavad dokumendid

(1) Tervise infosüsteemi edastatakse andmed patsiendile osutatud tervishoiuteenuse kohta ning tervishoiu
juhtimiseks, sealhulgas seaduse alusel asutatud tervislikku seisundit kajastavate registrite pidamiseks.

(2) Patsiendile osutatud tervishoiuteenuse kohta edastatakse tervise infosüsteemi järgmised dokumendid
(edaspidi nimetatud dokumendid):
1) ambulatoorne epikriis;
2) statsionaarne epikriis;
3) saatekiri;
4) saatekirja vastus;
5) ambulatoorse haigusjuhtumi avamise teatis;
6) statsionaarse haigusjuhtumi avamise teatis;
7) ambulatoorse haigusjuhtumi lõpetamise teatis;
8) statsionaarse haigusjuhtumi lõpetamise teatis.

§ 3. Tervise infosüsteemi edastatavate dokumentide andmekoosseisud

(1) Ambulatoorse epikriisi andmekoosseis on toodud määruse lisas 1.

(2) Statsionaarse epikriisi andmekoosseis on toodud määruse lisas 2.

(3) Saatekirja andmekoosseis on toodud määruse lisas 3.

(4) Saatekirja vastuse andmekoosseis on toodud määruse lisas 4.

(5) Ambulatoorse haigusjuhtumi avamise teatise andmekoosseis on toodud määruse lisas 5.

(6) Statsionaarse haigusjuhtumi avamise teatise andmekoosseis on toodud määruse lisas 6.

(7) Ambulatoorse haigusjuhtumi lõpetamise teatise andmekoosseis on toodud määruse lisas 7.

(8) Statsionaarse haigusjuhtumi lõpetamise teatise andmekoosseis on toodud määruse lisas 8.

§ 4. Tervise infosüsteemi edastatavate dokumentide säilitamise tingimused ja kord

Tervise infosüsteemis säilitatakse dokumente alalise tähtajaga.

§ 5. Määruse rakendamine

(1) Määrust rakendatakse alates 1. jaanuarist 2009. a.
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(2) Ambulatoorse epikriisi, ambulatoorse haigusjuhtumi avamise teatise ja ambulatoorse haigusjuhtumi
lõpetamise teatise esitavad tervise infosüsteemi:
1) üldarstiabi osutajad alates 1. jaanuarist 2009. a ning
2) eriarstiabi osutajad hiljemalt 1. jaanuarist 2010. a.

(3) Statsionaarse epikriisi, statsionaarse haigusjuhtumi avamise teatise ja statsionaarse haigusjuhtumi lõpetamise
teatise esitavad haiglad tervise infosüsteemi alates 1. jaanuarist 2009. a.

(4) Saatekirja esitavad tervishoiuteenuse osutajad tervise infosüsteemi alates 1. jaanuarist 2009. a ning saatekirja
vastuse hiljemalt 1. jaanuarist 2010. a.

Minister Maret MARIPUU

Kantsler Riho TAPFER

Määruse lisad on avaldatud elektroonilises Riigi Teatajas. Alus: «Riigi Teataja seaduse» § 4 lõige 2 ja riigisekretäri
17.09.2008 resolutsioon 17-1/08-05788.

Sotsiaalminister
määrus

lisa 13029751

Lisad

Sotsiaalministri17.09.2008. a määruse nr 53

„Terviseinfosüsteemi edastatavate dokumentide

andmekoosseisudning nende säilitamise

tingimusedja kord”

Lisa 1

Ambulatoorse epikriisiandmekoosseis

 

 

1.     Dokumendi (CDA) metaandmed *

1.1.  saatekirja number **

1.1.1.     dokumenditüüp

1.1.2.     saatekirjanumber

1.2.  keel **

1.2.1.     keel

1.3.  patsient_epikriis **

1.3.1.     patsiendiees- ja perekonnanimi

1.3.2.     patsiendiisikukood või tundmatu isiku kood

1.3.3.     patsienditegelik elukoht

1.3.4.     patsiendisugu

1.3.5.     patsiendisünniaeg

1.3.6.     patsiendi sünnikoht

1.3.7.     patsienditöökoht ***

1.3.7.1.           amet
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1.3.7.2.           töökoht

1.3.7.3.           registrikood

1.3.8.     patsiendi perearst ***

1.3.8.1.           ees- ja perekonnanimi

1.3.8.2.           registreerimistõendinumber

1.3.8.3.           praksis

1.3.8.4.           praksise tegevuskoha aadress

1.3.8.5.           telefon, faks, e-post

1.3.9.     muud osalised ***

1.3.9.1.           ees- ja perekonnanimi

1.3.9.2.           isikukood

1.3.9.3.           osalusetüüp

1.4.  tervishoiutöötaja_autor **

1.4.1.     tervishoiutöötajaees- ja perekonnanimi

1.4.2.     tervishoiutöötajaregistreerimistõendi number

1.4.3.     eriala***

1.4.3.1.           tervishoiutöötaja eriala

1.4.4.     tervishoiutöötajatüüp (tehniline)

1.4.5.     seotudobjekti loomise kuupäev ja kellaaeg

1.5.  kontaktisik **

1.5.1.     ees- ja perekonnanimi

1.5.2.     isikukood

1.5.3.     telefon

1.5.4.     kontaktisikuliik

1.6.  tervishoiuasutus_autor **

1.6.1.     tervishoiuasutusenimi

1.6.2.     tervishoiuasutuseäriregistri või mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri kood võiäriregistrisse
mittekantud füüsilisest isikust ettevõtja isikukood

1.6.3.     tervishoiuasutuse aadress või konkreetsekorpuse (praksise) tegevuskoha aadress

1.6.4.     tervishoiuasutuse telefon, faks, e-post

1.7.  konfidentsiaalsus **

1.7.1.     konfidentsiaalsus

1.8.  dokumendi tüüp **

1.8.1.     dokumendi tüüp

1.9.  versiooni number **
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1.9.1.     versiooni number

1.10.                   dokumendi number **

1.10.1. dokumendi number

1.11.                   haigusjuhtumi number **

1.11.1. haigusjuhtumi number

1.12.                   vastutaja **

1.12.1. vastutavatervishoiuasutuse nimi

1.12.2. vastutavatervishoiuasutuse äriregistri või mittetulundusühingute ja sihtasutusteregistri kood või
äriregistrisse mittekantud füüsilisest isikust ettevõtjaisikukood

1.12.3. vastutavatervishoiuasutuse aadress

1.12.4. vastutavatervishoiuasutuse telefon, faks,e-post

1.13.                   pealkiri **

1.13.1. dokumendi pealkiri

1.14.                   standardi versiooni number**

1.14.1. standardi versiooni number (tehniline)

1.15.                   koondhaigusjuht **

1.15.1. koondhaigusjuht_AMB_DAY ***

1.15.1.1.       patsiendisaabumise viis

1.15.1.2.       haigusjuhtumi laiendus ****

1.15.1.2.1. patsiendi nimi

1.15.1.2.2. patsiendiisikukood või tundmatu isiku kood

1.15.1.2.3. haigusjuhtuminumber

1.15.1.2.4. haigusjuhtumiliik

1.15.1.2.5. patsiendistaatus (tehniline)

1.15.1.2.6. haigusjuhtumistaatus (tehniline)

1.15.2. suunaja ***

1.15.2.1.       organisatsiooniliik (tehniline)

1.15.2.2.       tervishoiuasutusenimi

1.15.2.3.       tervishoiuasutuseäriregistri või mittetulundusühinguteja sihtasutuste registri kood või äriregistrisse
mittekantud füüsilisestisikust ettevõtja isikukood

1.15.2.4.       tervishoiutöötajaees- ja perekonnanimi

1.15.2.5.       tervishoiutöötajatüüp (tehniline)

1.15.2.6.       tervishoiutöötajaregistreerimistõendi number

1.15.2.7.       eriala ****

1.15.2.7.1. tervishoiutöötajaeriala

1.15.3. haigusjuhtumialgus- ja lõppkuupäev

1.15.4. haigusjuhtuminumber
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1.15.5. haigusjuhtumitüüp

1.16.                   seotud dokument **

1.16.1. dokumendinumber

1.16.2. versiooninumber

1.17.                   koostamise aeg **

1.17.1. dokumendi koostamise aeg

2.     Ambulatoorne haigusjuhtum*

2.1.  sektsioonja selle sisu inimloetaval kujul (tehniline)

2.2.  ambulatoorne visiit **

2.2.1.     pöördumiseerakorralisus

2.2.2.     visiidikuupäev ja kellaaeg

2.2.3.     visiidiliik

2.2.4.     visiiditüüp

2.2.5.     ravilviibimine (tehniline)

3.     Surm *

3.1.  sektsioonja selle sisu inimloetaval kujul (tehniline)

3.2.  surmateatisenumber

3.3.  surma andmed **

3.3.1.     kuupäevja kellaaeg

3.3.2.     sündmuseliik (tehniline)

3.4.  surmateatisekoostamise kuupäev

3.5.  dokumendiliik (tervise infosüsteemi väline) (tehniline)

3.6.  sündmuseliik (tehniline)

4.     Lõplik kliiniline diagnoos *

4.1.  sektsioonja selle sisu inimloetaval kujul (tehniline)

4.2.  kaasuv haigus **

4.2.1.     diagnoos ***

4.2.1.1.           diagnoos

4.2.1.2.           diagnoosiliik

4.2.1.3.           observationliik (tehniline)

4.2.1.4.           staatus(tehniline)

4.2.2.     diagnoosi statistiline liik ***

4.2.2.1.           diagnoosi statistiline liik

4.3.  põhihaiguse tüsistus **
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4.3.1.     diagnoos ***

4.3.1.1.           diagnoos

4.3.1.2.           diagnoosiliik

4.3.1.3.           observationliik (tehniline)

4.3.1.4.           staatus(tehniline)

4.4.  põhihaiguse diagnoos **

4.4.1.     diagnoosi statistiline liik ***

4.4.1.1.           diagnoosi statistiline liik

4.4.2.     diagnoos ***

4.4.2.1.           diagnoos

4.4.2.2.           diagnoosiliik

4.4.2.3.           observationliik (tehniline)

4.4.2.4.           staatus(tehniline)

4.5.  välispõhjus **

4.5.1.     diagnoos

4.5.2.     staatus(tehniline)

4.5.3.     diagnoositüüp (tehniline)

4.5.4.     observationliik (tehniline)

4.6.  pahaloomulise kasvaja levik **

4.6.1.     paikmenimetus

4.6.2.     TNMkliiniline

4.6.3.     TNMpatoloogiline

4.6.4.     kasvajakliiniline staadium

4.6.5.     kasvajapatoloogiline staadium

4.6.6.     histoloogilinediferentseerumise aste

4.6.7.     diagnoositüüp

4.6.8.     observationliik (tehniline)

5.     Anamnees *

5.1.  sektsioonja selle sisu inimloetaval kujul (tehniline)

5.2.  anamnees

5.3.  diagnoosipõhjendus

5.4.  haigusekulg

6.     Allergia sektsioon *

6.1.  sektsioonja selle sisu inimloetaval kujul (tehniline)

6.2.  allergia **

6.2.1.     ravimtoimeaine/aine/materjal, mille suhtes allergia tekkis
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6.2.2.     diagnoosiliik

6.2.3.     observationliik (tehniline)

6.2.4.     allergiatekkimise kuupäev

6.2.5.     diagnoos

6.2.6.     staatus(tehniline)

7.     Objektiivne leid*

7.1.  sektsioonja selle sisu inimloetaval kujul (tehniline)

7.2.  objektiivneleid

8.     Uuringu/protseduuri sektsioon *

8.1.  sektsioonja selle sisu inimloetaval kujul (tehniline)

8.2.  uuring/protseduur**

8.2.1.     uuringvõi protseduur

8.2.2.     uuringukirjeldus

8.2.3.     toimumisekuupäev

8.2.4.     staatus(tehniline)

9.     Operatsiooni sektsioon *

9.1.  sektsioonja selle sisu inimloetaval kujul (tehniline)

9.2.  operatsioon **

9.2.1.     operatsioon

9.2.2.     kirjeldus

9.2.3.     toimumisekuupäev

9.2.4.     lisavahend

9.2.5.     anesteesia

9.2.6.     staatus(tehniline)

10. Analüüsisektsioon *

10.1.                   sektsioonja selle sisu inimloetaval kujul (tehniline)

10.2.                   analüüs **

10.2.1. analüüs

10.2.2. parameetrimõõtühik

10.2.3. parameeter

10.2.4. referentsväärtusvõi väärtuste vahemik

10.2.5. vastusetulemus

10.2.6. vastusekuupäev

10.2.7. uuringukoht
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10.2.8. observationliik (tehniline)

10.2.9. staatus(tehniline)

11. Immuniseerimisesektsioon *

11.1.                   sektsioonja selle sisu inimloetaval kujul (tehniline)

11.2.                   immuniseerimine **

11.2.1. protseduuriliik (tehniline)

11.2.2. vaktsiin

11.2.3. manustatudannus

11.2.4. partiinumber

11.2.5. millesuhtes immuniseeriti

11.2.6. immuniseerimisekuupäev

11.2.7. kõrvalnähud ***

11.2.7.1.       kõrvalnäht

11.2.7.2.       kõrvalnähuilmnemise kuupäev

11.2.7.3.       diagnoosiliik

11.2.7.4.       diagnoosija ****

11.2.7.4.1. tervishoiutöötajatüüp (tehniline)

11.2.7.4.2. tervishoiutöötajaregistreerimistõendi number

11.2.7.4.3. tervishoiutöötajaroll (tehniline)

11.2.7.4.4. eriala *****

11.2.7.4.4.1.       eriala

11.2.7.5.       observationliik (tehniline)

11.2.7.6.       staatus(tehniline)

11.2.8. diagnoosija ***

11.2.8.1.       tervishoiutöötajatüüp (tehniline)

11.2.8.2.       tervishoiutöötajaregistreerimistõendi number

11.2.8.3.       tervishoiutöötajaroll (tehniline)

11.2.9. staatus(tehniline)

12. Kokkuvõtepatsiendi ravist *

12.1.                   sektsioonja selle sisu inimloetaval kujul (tehniline)

12.2.                   manustatudravimid

12.3.                   raviprotseduurid

12.4.                   kokkuvõte

13. Režiimi jaravialased soovitused *

13.1.                   sektsioonja selle sisu inimloetaval kujul (tehniline)

13.2.                   režiimija ravialased soovitused
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14. Töökorralduse(-keskkonna) muutmise sektsioon *

14.1.                   sektsioonja selle sisu inimloetaval kujul (tehniline)

14.2.                   töökorralduse (-keskkonna) muutmine **

14.2.1. töökorralduse(-keskkonna)ajutise või alalisemuutmise vajadus

14.2.2. töökorralduse(-keskkonna)ajutise või alalisemuutmise põhjendus

14.2.3. töökorralduse (-keskkonna) muutmise kestuse algus-ja lõppkuupäev

14.2.4. observationliik (tehniline)

14.2.5. otsuseliik (tehniline)

15. Väljakirjutatudravimite sektsioon *

15.1.                   sektsioonja selle sisu inimloetaval kujul (tehniline)

15.2.                   ravim **

15.2.1. ravimivorm

15.2.2. toimeaine

15.2.3. ühekordneannus

15.2.4. manustamiskordadearv

15.2.5. retseptinumber

15.2.6. ravimiväljastamise kuupäev

15.2.7. ravimiandmete tüüp (tehniline)

16. Väljastatuddokumendid *

16.1.                   sektsioonja selle sisu inimloetaval kujul (tehniline)

16.2.                   töövõimetusleht **

16.2.1. töövõimetuslehe periood ***

16.2.1.1.       sündmuseliik (tehniline)

16.2.1.2.       algus- ja lõppkuupäev

16.2.2. töövõimetuslehenumber

16.2.3. dokumendiliik

16.2.4. sündmuseliik (tehniline)

16.3.                   teatis **

16.3.1. teatisenumber

16.3.2. isikuees- ja perekonnanimi, kellele väljastatud

16.3.3. nimetus

16.3.4. väljastamisekuupäev

16.3.5. dokumendiliik (tehniline)

16.3.6. sündmuseliik (tehniline)
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16.4.                   terviseseisundi kirjeldus**

16.4.1. terviseseisundikirjeldus

16.4.2. sündmuseliik (tehniline)

17. Ambulatoorselevastuvõtule pöördumine *

17.1.                   sektsioonja selle sisu inimloetaval kujul (tehniline)

17.2.                   soovitus

17.3.                   soovituslikaeg

18. Telemeditsiinikonsultatsiooni sektsioon*

18.1.                   sektsioonja selle sisu inimloetaval kujul (tehniline)

18.2.                   telemeditsiinilisel konsultatsioonil osaleja**

18.2.1. tervishoiutöötajaees- ja perekonnanimi

18.2.2. tervishoiutöötajaregistreerimistõendi number

18.2.3. eriala ***

18.2.3.1.       tervishoiutöötaja eriala

18.2.4. sündmuseliik (tehniline)

18.2.5. tervishoiutöötajatüüp (tehniline)

18.2.6. tervishoiutöötajaroll (tehniline)

 

 

 

* - jaotise pealkiri

** - märgiga „*” tähistatud pealkirjaga jaotise koosseisukuuluva jaotise pealkiri

*** - märgiga „**” tähistatud pealkirjaga jaotise koosseisukuuluva jaotise pealkiri

**** - märgiga „***” tähistatud pealkirjaga jaotisekoosseisu kuuluva jaotise pealkiri

***** - märgiga „****” tähistatud pealkirjaga jaotisekoosseisu kuuluva jaotise pealkiri

 

 

Sotsiaalministri17.09.2008. a määruse nr 53

„Terviseinfosüsteemi edastatavate dokumentide

andmekoosseisudning nende säilitamise

tingimusedja kord”

Lisa 2

 

Statsionaarse epikriisi andmekoosseis
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1.     Dokumendi (CDA)metaandmed *

1.1.  saatekirjanumber **

1.1.1.     dokumendi tüüp

1.1.2.     saatekirja number

1.2.  keel **

1.2.1.     keel

1.3.  patsient_epikriis**

1.3.1.     patsiendi ees- ja perekonnanimi

1.3.2.     patsiendi isikukood või tundmatuisiku kood

1.3.3.     patsiendi tegelik elukoht

1.3.4.     patsiendi sugu

1.3.5.     patsiendi sünniaeg

1.3.6.     patsiendisünnikoht

1.3.7.     patsiendi töökoht ***

1.3.7.1.           amet

1.3.7.2.           töökoht

1.3.7.3.           registrikood

1.3.8.     patsiendiperearst ***

1.3.8.1.           ees- ja perekonnanimi

1.3.8.2.           registreerimistõendinumber

1.3.8.3.           praksis

1.3.8.4.           praksise tegevuskoha aadress

1.3.8.5.           telefon, faks, e-post

1.3.9.     muudosalised ***

1.3.9.1.           ees- ja perekonnanimi

1.3.9.2.           isikukood

1.3.9.3.           osalusetüüp

1.4.  tervishoiutöötaja_autor**

1.4.1.     tervishoiutöötajaees- japerekonnanimi

1.4.2.     tervishoiutöötajaregistreerimistõendi number

1.4.3.     eriala ***

1.4.3.1.           tervishoiutöötaja eriala

1.4.4.     tervishoiutöötajatüüp (tehniline)

1.4.5.     seotud objekti loomise kuupäev jakellaaeg
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1.5.  kontaktisik**

1.5.1.     ees- japerekonnanimi

1.5.2.     isikukood

1.5.3.     telefon

1.5.4.     kontaktisiku liik

1.6.  tervishoiuasutus_autor**

1.6.1.     tervishoiuasutuse nimi

1.6.2.     tervishoiuasutuse äriregistri võimittetulundusühingute ja sihtasutuste registri kood või
äriregistrissemittekantud füüsilisest isikust ettevõtja isikukood

1.6.3.     tervishoiuasutuse aadressvõi konkreetse korpuse (praksise) tegevuskoha aadress

1.6.4.     tervishoiuasutuse telefon,faks, e-post

1.7.  konfidentsiaalsus**

1.7.1.     konfidentsiaalsus

1.8.  dokumenditüüp **

1.8.1.     dokumenditüüp

1.9.  versiooninumber **

1.9.1.     versiooninumber

1.10.                   dokumendi number **

1.10.1. dokumendinumber

1.11.                   haigusjuhtumi number **

1.11.1. haigusjuhtuminumber

1.12.                   vastutaja **

1.12.1. vastutava tervishoiuasutuse nimi

1.12.2. vastutava tervishoiuasutuseäriregistri või mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri kood
võiäriregistrisse mittekantud füüsilisest isikust ettevõtja isikukood

1.12.3. vastutava tervishoiuasutuse aadress

1.12.4. vastutava tervishoiuasutuse telefon, faks, e-post

1.13.                   pealkiri **

1.13.1. dokumendipealkiri

1.14.                   standardi versiooni number **

1.14.1. standardiversiooni number (tehniline)

1.15.                   koondhaigusjuht **

1.15.1. koondhaigusjuht_STAT***

1.15.1.1.       voodipäevadearv kokku

1.15.1.2.       haiglassesaabumise viis

1.15.1.3.       haiglastlahkumise viis

1.15.1.4.       pöördumiseerakorralisus
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1.15.1.5.       haigusjuhtumi laiendus ****

1.15.1.5.1. patsiendinimi

1.15.1.5.2. patsiendi isikukood või tundmatuisiku kood

1.15.1.5.3. haigusjuhtumi number

1.15.1.5.4. haigusjuhtumi liik

1.15.1.5.5. patsiendi staatus (tehniline)

1.15.1.5.6. haigusjuhtumi staatus (tehniline)

1.15.2. suunaja ***

1.15.2.1.       organisatsiooniliik (tehniline)

1.15.2.2.       tervishoiuasutusenimi

1.15.2.3.       tervishoiuasutuseäriregistri võimittetulundusühingute ja sihtasutuste registri kood või
äriregistrissemittekantud füüsilisest isikust ettevõtja isikukood

1.15.2.4.       tervishoiutöötajaees- ja perekonnanimi

1.15.2.5.       tervishoiutöötajatüüp (tehniline)

1.15.2.6.       tervishoiutöötajaregistreerimistõendi number

1.15.2.7.       eriala ****

1.15.2.7.1. tervishoiutöötaja eriala

1.15.3. haigusjuhtumi algus- ja lõppkuupäev

1.15.4. haigusjuhtumi number

1.15.5. haigusjuhtumi tüüp

1.16.                   seotud dokument **

1.16.1. dokumendi number

1.16.2. versiooni number

1.17.                   koostamise aeg **

1.17.1. dokumendikoostamise aeg

2.     Haiglasviibimine *

2.1.  sektsioon ja selle sisu inimloetavalkujul (tehniline)

2.2.  osakonnasviibimine **

2.2.1.     voodipäevade arv päevades

2.2.2.     struktuuriüksuse nimi

2.2.3.     organisatsiooni tüüp (tehniline)

2.2.4.     tervishoiutöötaja roll (tehniline)

2.2.5.     osakonda saabumise ja lahkumisekuupäevad

2.2.6.     ravil viibimine (tehniline)

2.2.7.     voodiprofiil osakonnas
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2.2.8.     haigusjuhtumilaiendus ***

2.2.8.1.           patsiendiees- ja perekonnanimi

2.2.8.2.           patsiendiisikukood või tundmatu isiku kood

2.2.8.3.           haigusjuhtuminumber

2.2.8.4.           haigusjuhtumiliik

2.2.8.5.           patsiendistaatus (tehniline)

2.2.8.6.           haigusjuhtumistaatus (tehniline)

2.3.  suunatud_epikriis**

2.3.1.     tervishoiuasutuse nimi (kuhusuunati)

2.3.2.     tervishoiuasutuse äriregistri võimittetulundusühingute ja sihtasutuste registri kood või
äriregistrissemittekantud füüsilisest isikust ettevõtja isikukood (kuhu suunati)

2.3.3.     tervishoiutöötaja roll (tehniline)

2.3.4.     encuounterliik (tehniline)

2.3.5.     staatus (tehniline)

3.     Surm *

3.1.  sektsioon ja selle sisu inimloetavalkujul (tehniline)

3.2.  surmateatise number

3.3.  surmaandmed **

3.3.1.     kuupäev ja kellaaeg

3.3.2.     sündmuse liik (tehniline)

3.4.  surmateatise koostamise kuupäev

3.5.  dokumendi liik (tervise infosüsteemiväline) (tehniline)

3.6.  sündmuse liik (tehniline)

4.     Lõplikkliiniline diagnoos *

4.1.  sektsioon ja selle sisu inimloetavalkujul (tehniline)

4.2.  kaasuvhaigus **

4.2.1.     diagnoos ***

4.2.1.1.           diagnoos

4.2.1.2.           diagnoosiliik

4.2.1.3.           observationliik (tehniline)

4.2.1.4.           staatus(tehniline)

4.2.2.     diagnoosistatistiline liik ***

4.2.2.1.           diagnoosi statistiline liik

4.3.  põhihaigusetüsistus **

4.3.1.     diagnoos ***

4.3.1.1.           diagnoos

4.3.1.2.           diagnoosiliik
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4.3.1.3.           observationliik (tehniline)

4.3.1.4.           staatus(tehniline)

4.4.  põhihaigusediagnoos **

4.4.1.     diagnoosistatistiline liik ***

4.4.1.1.           diagnoosi statistiline liik

4.4.2.     diagnoos ***

4.4.2.1.           diagnoos

4.4.2.2.           diagnoosiliik

4.4.2.3.           observationliik (tehniline)

4.4.2.4.           staatus(tehniline)

4.5.  välispõhjus**

4.5.1.     diagnoos

4.5.2.     staatus (tehniline)

4.5.3.     diagnoosi tüüp (tehniline)

4.5.4.     observationliik (tehniline)

4.6.  pahaloomulisekasvaja levik **

4.6.1.     paikme nimetus

4.6.2.     TNM kliiniline

4.6.3.     TNM patoloogiline

4.6.4.     kasvaja kliiniline staadium

4.6.5.     kasvaja patoloogiline staadium

4.6.6.     histoloogiline diferentseerumiseaste

4.6.7.     diagnoosi tüüp

4.6.8.     observationliik (tehniline)

5.     Anamnees *

5.1.  sektsioon ja selle sisu inimloetavalkujul (tehniline)

5.2.  anamnees

5.3.  diagnoosi põhjendus

5.4.  haiguse kulg

6.     Allergia sektsioon*

6.1.  sektsioon ja selle sisu inimloetavalkujul (tehniline)

6.2.  allergia **

6.2.1.     ravim toimeaine/aine/materjal, millesuhtes allergia tekkis

6.2.2.     diagnoosi liik
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6.2.3.     observationliik (tehniline)

6.2.4.     allergia tekkimise kuupäev

6.2.5.     diagnoos

6.2.6.     staatus (tehniline)

7.     Uuringu/protseduurisektsioon *

7.1.  sektsioon ja selle sisu inimloetavalkujul (tehniline)

7.2.  uuring/protseduur **

7.2.1.     uuring või protseduur

7.2.2.     uuringu kirjeldus

7.2.3.     toimumise kuupäev

7.2.4.     staatus (tehniline)

8.     Operatsioonisektsioon *

8.1.  sektsioon ja selle sisu inimloetavalkujul (tehniline)

8.2.  operatsioon**

8.2.1.     operatsioon

8.2.2.     kirjeldus

8.2.3.     toimumise kuupäev

8.2.4.     lisavahend

8.2.5.     anesteesia

8.2.6.     staatus (tehniline)

9.     Analüüsisektsioon *

9.1.  sektsioon ja selle sisu inimloetavalkujul (tehniline)

9.2.  analüüs **

9.2.1.     analüüs

9.2.2.     parameetri mõõtühik

9.2.3.     parameeter

9.2.4.     referentsväärtus või väärtustevahemik

9.2.5.     vastuse tulemus

9.2.6.     vastuse kuupäev

9.2.7.     uuringu koht

9.2.8.     observationliik (tehniline)

9.2.9.     staatus (tehniline)

10. Immuniseerimisesektsioon *

10.1.                   sektsioonja selle sisu inimloetaval kujul (tehniline)

10.2.                   immuniseerimine **

10.2.1. protseduuri liik (tehniline)
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10.2.2. vaktsiin

10.2.3. manustatud annus

10.2.4. partii number

10.2.5. mille suhtes immuniseeriti

10.2.6. immuniseerimise kuupäev

10.2.7. kõrvalnähud***

10.2.7.1.       kõrvalnäht

10.2.7.2.       kõrvalnähuilmnemise kuupäev

10.2.7.3.       diagnoosiliik

10.2.7.4.       diagnoosija ****

10.2.7.4.1. tervishoiutöötaja tüüp (tehniline)

10.2.7.4.2. tervishoiutöötaja registreerimistõendinumber

10.2.7.4.3. tervishoiutöötaja roll (tehniline)

10.2.7.4.4. eriala*****

10.2.7.4.4.1.       eriala

10.2.7.5.       observationliik (tehniline)

10.2.7.6.       staatus(tehniline)

10.2.8. diagnoosija***

10.2.8.1.       tervishoiutöötajatüüp (tehniline)

10.2.8.2.       tervishoiutöötajaregistreerimistõendi number

10.2.8.3.       tervishoiutöötajaroll (tehniline)

10.2.9. staatus (tehniline)

11. Kokkuvõtepatsiendi ravist *

11.1.                   sektsioonja selle sisu inimloetaval kujul (tehniline)

11.2.                   manustatudravimid

11.3.                   raviprotseduurid

11.4.                   kokkuvõte

12. Seisundhaiglast väljakirjutamisel*

12.1.                   sektsioonja selle sisu inimloetaval kujul (tehniline)

12.2.                   seisund

12.3.                   seisundikirjeldus

12.4.                   observationliik (tehniline)

12.5.                   otsuseliik (tehniline)

13. Režiimi jaravialased soovitused *
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13.1.                   sektsioonja selle sisu inimloetaval kujul (tehniline)

13.2.                   režiimija ravialased soovitused

14. Töökorralduse(-keskkonna) muutmise sektsioon *

14.1.                   sektsioonja selle sisu inimloetaval kujul (tehniline)

14.2.                   töökorralduse (-keskkonna) muutmine **

14.2.1. töökorralduse (-keskkonna)ajutise või alalisemuutmise vajadus

14.2.2. töökorralduse (-keskkonna)ajutise või alalisemuutmise põhjendus

14.2.3. töökorralduse(-keskkonna) muutmise kestuse algus- ja lõppkuupäev

14.2.4. observationliik (tehniline)

14.2.5. otsuse liik (tehniline)

15. Väljakirjutatudravimite sektsioon *

15.1.                   sektsioonja selle sisu inimloetaval kujul (tehniline)

15.2.                   ravim **

15.2.1. ravimivorm

15.2.2. toimeaine

15.2.3. ühekordne annus

15.2.4. manustamiskordade arv

15.2.5. retsepti number

15.2.6. ravimi väljastamise kuupäev

15.2.7. ravimi andmete tüüp (tehniline)

16. Väljastatuddokumendid *

16.1.                   sektsioonja selle sisu inimloetaval kujul (tehniline)

16.2.                   töövõimetusleht **

16.2.1. töövõimetusleheperiood ***

16.2.1.1.       sündmuseliik (tehniline)

16.2.1.2.       algus- ja lõppkuupäev

16.2.2. töövõimetuslehe number

16.2.3. dokumendi liik

16.2.4. sündmuse liik (tehniline)

16.3.                   teatis **

16.3.1. teatise number

16.3.2. isiku ees- ja perekonnanimi, kelleleväljastatud

16.3.3. nimetus

16.3.4. väljastamise kuupäev

16.3.5. dokumendi liik (tehniline)

16.3.6. sündmuse liik (tehniline)
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16.4.                   terviseseisundi kirjeldus**

16.4.1. terviseseisundi kirjeldus

16.4.2. sündmuse liik (tehniline)

17. Ambulatoorselevastuvõtule pöördumine *

17.1.                   sektsioonja selle sisu inimloetaval kujul (tehniline)

17.2.                   soovitus

17.3.                   soovituslikaeg

 

 

* - jaotise pealkiri

** - märgiga „*” tähistatud pealkirjaga jaotise koosseisukuuluva jaotise pealkiri

*** - märgiga „**” tähistatud pealkirjaga jaotise koosseisukuuluva jaotise pealkiri

**** - märgiga „***” tähistatud pealkirjaga jaotisekoosseisu kuuluva jaotise pealkiri

***** - märgiga „****” tähistatud pealkirjaga jaotisekoosseisu kuuluva jaotise pealkiri

 

 Sotsiaalministri 17.09.2008. a määruse nr 53   

„Terviseinfosüsteemi edastatavate dokumentide

andmekoosseisudning nende säilitamise

tingimusedja kord”

Lisa 3

 

Saatekirjaandmekoosseis

 

1.     Dokumendinumber*

1.1.  dokumendi number

2.     Dokumendi tüüp*

2.1.  saatekirihaiglaravile

2.2.  saatekiripäeva/kirurgia ravile

2.3.  saatekirieriarsti visiidile

2.4.  saatekirikoduõendusele

2.5.  saatekiriuuringule

2.6.  saatekirianalüüsile

2.7.  saatekiriprotseduurile/teenusele

2.8.  kutseskriiningus osalemiseks
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2.9.  eriarstidevahelinekonsultatsioon

3.     Tervishoiuasutuseandmed*

3.1.  nimi

3.2.  äriregistrivõi mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri kood või äriregistrissemittekantud füüsilisest
isikust ettevõtja isikukood

3.3.  aadress

3.4.  telefon,faks, e-post

4.     Patsiendiisikuandmed*

4.1.  ees-ja perekonnanimi

4.2.  isikukoodvõi tundmatu isiku kood

4.3.  sünniaeg

4.4.  vanus

4.5.  sugu

4.6.  tegelik elukoht

4.7.  amet

4.8.  telefon,faks, e-post

5.     Suunajaandmed*

5.1.  ees-ja perekonnanimi

5.2.  registreerimistõendinumber

5.3.  isikukood

5.4.  eriala

5.5.  telefon

6.     Suunamine*

6.1.  täpsustatudvastuvõtmise aeg

6.2.  tervishoiuasutus

6.2.1.     nimi

6.2.2.     aadress

6.2.3.     osakond

6.2.4.     telefon,faks, e-mail

6.3.  tervishoiutöötaja

6.3.1.     ees-ja perekonnanimi

6.3.2.     registreerimistõendinumber

6.3.3.     eriala

6.4.  CITO!Saatekiri

6.5.  CITO!Põhjendus

7.     Suunatuduuring/analüüs/protseduur/teenus*

7.1.  uuring, analüüs, protseduur, teenus, millelesuunatud
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8.     Suunamisepõhjus*

8.1.  suunamisepõhjus

9.     Diagnoos*

9.1.  diagnoos

9.2.  täpsustus

9.3.  määraja

10. Anamnees,staatus*

10.1.                   anamnees

10.2.                   staatus(tehniline)

11. Varemteostatud uuringud,protseduurid, analüüsid *

11.1.                   uuringud ja protseduurid

11.1.1. uuring,protseduur

11.1.2. kirjeldus

11.1.3. kuupäev

11.2.                   analüüsid

11.2.1. analüüs

11.2.2. parameeter

11.2.3. referentsväärtused

11.2.4. kuupäev

11.2.5. vastusekuupäev

11.2.6. tulemus

11.3.                   märkused

 

 

* - jaotise pealkiri
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Saatekirja vastuse andmekoosseis

 

Tervise infosüsteemi edastatavate dokumentide andmekoosseisud ning nende säil... Leht 21 / 27



 

1.     Dokumendi number *

1.1.  dokumendi number

2.     Vastusenäitamine/mittenäitamine arstile*

2.1.  konfidentsiaalsuse tunnus

3.     Tervishoiuasutuseandmed *

3.1.  nimi

3.2.  äriregistrivõi mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri kood või äriregistrissemittekantud füüsilisest
isikust ettevõtja isikukood

3.3.  aadress

3.4.  telefon,faks, e-post

4.     Patsiendi isikuandmed *

4.1.  ees-ja perekonnanimi

4.2.  isikukoodvõi tundmatu isiku kood

4.3.  sünniaeg

4.4.  vanus

4.5.  sugu

4.6.  tegelik elukoht

4.7.  amet

4.8.  telefon,faks, e-mail

5.     Teostatuduuringud, protseduurid, analüüsid*

5.1.  uuring või protseduur

5.1.1.     kuupäev

5.1.2.     kirjeldus

5.1.3.     aparaat

5.2.  analüüsid

5.2.1.     analüüs

5.2.2.     parameeter

5.2.3.     referentsväärtused

5.2.4.     kuupäev

5.2.5.     vastusekuupäev

5.2.6.     tulemus

6.     Uuringudja protseduurid *

6.1.  uuring, protseduur

6.2.  kuupäev

6.3.  kirjeldus

6.4.  aparaat
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7.     Analüüsid *

7.1.  analüüs

7.2.  parameeter

7.3.  referentsväärtused

7.4.  kuupäev

7.5.  vastuse kuupäev

7.6.  tulemus

8.     Märkused *

8.1.  märkused

9.     Otsus *

9.1.  otsus

 

 

* - jaotise pealkiri
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Ambulatoorse haigusjuhtumi avamise teatise andmekoosseis

 

 

 

1.     Autor_arst*

1.1.  tegevusetoimumise kuupäev ja kellaaeg

1.2.  tervishoiutöötaja registreerimistõendi number

1.3.  tervishoiuasutuse äriregistri võimittetulundusühingute ja sihtasutuste registri kood või
äriregistrissemittekantud füüsilisest isikust ettevõtja isikukood

2.     Haigusjuhtumiavamine AMB *

2.1.  haigusjuhtumi number

2.2.  haigusjuhtumi avamise kuupäev

2.3.  haigusjuhtumi liik
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2.4.  tervishoiutöötaja eriala

2.5.  haigusjuhtumi staatus(tehniline)

3.     Tervishoiusutus haigusjuhtumi teates*

3.1.  tervishoiuasutuse nimi

3.2.  tervishoiuasutuse aadress

3.3.  tervishoiuasutuse äriregistri võimittetulundusühingute ja sihtasutuste registri kood või
äriregistrissemittekantud füüsilisest isikust ettevõtja isikukood

3.4.  teatekoostamise kuupäevja kellaaeg

4.     Patsient_haigusjuht*

4.1.  patsiendi nimi

4.2.  patsiendiisikukood või tundmatu isiku kood

4.3.  patsiendisünniaeg

 

 

* - jaotise pealkiri
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Statsionaarse haigusjuhtumi avamise teatise andmekoosseis

 

 

 

1.     Autor_arst*

1.1.  tegevusetoimumise kuupäev ja kellaaeg

1.2.  tervishoiutöötajaregistreerimistõendi number

1.3.  tervishoiuasutuseäriregistri võimittetulundusühingute ja sihtasutuste registri kood või
äriregistrissemittekantud füüsilisest isikust ettevõtja isikukood

2.     Haigusjuhtumi avamine STAT*

2.1.  haigusjuhtumi number

2.2.  haigusjuhtumi avamise kuupäev

2.3.  pöördumiseerakorralisus

2.4.  haigusjuhtumi liik
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2.5.  haigusjuhtumistaatus (tehniline)

3.     Tervishoiusutushaigusjuhtumi teates*

3.1.  tervishoiuasutusenimi

3.2.  tervishoiuasutuse aadress

3.3.  tervishoiuasutuse äriregistri võimittetulundusühingute ja sihtasutuste registri kood või
äriregistrissemittekantud füüsilisest isikust ettevõtja isikukood

3.4.  teatekoostamise kuupäevja kellaaeg

4.     Osakonnas viibimine haigusjuhtumi teates*

4.1.  haigusjuhtumi alguse kuupäev

4.2.  osakonna nimi

4.3.  osakonnas viibimise staatus(tehniline)

5.     Patsient_haigusjuht*

5.1.  patsiendi nimi

5.2.  patsiendiisikukood või tundmatu isiku kood

5.3.  patsiendisünniaeg

 

 

* - jaotise pealkiri
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Ambulatoorse haigusjuhtumi lõpetamise teatise andmekoosseis

 

 

 

1.     Autor_arst*

1.1.  tegevusetoimumise kuupäev ja kellaaeg

1.2.  tervishoiutöötaja registreerimistõendi number
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1.3.  tervishoiuasutuse äriregistri võimittetulundusühingute ja sihtasutuste registri kood või
äriregistrissemittekantud füüsilisest isikust ettevõtja isikukood

2.     Haigusjuhtumi lõpp AMB*

2.1.  haigusjuhtumi algus- ja lõppkuupäev

2.2.  haigusjuhtumi number

2.3.  haigusjuhtumi liik

2.4.  haigusjuhtumi staatus(tehniline)

2.5.  tervishoiutöötaja eriala

3.     Tervishoiusutushaigusjuhtumi teates*

3.1.  tervishoiuasutuse nimi

3.2.  tervishoiuasutuse aadress

3.3.  tervishoiuasutuse äriregistri võimittetulundusühingute ja sihtasutuste registri kood või
äriregistrissemittekantud füüsilisest isikust ettevõtja isikukood

3.4.  teatekoostamise kuupäevja kellaaeg

4.     Patsient_haigusjuht*

4.1.  patsiendi nimi

4.2.  patsiendiisikukood või tundmatu isiku kood

4.3.  patsiendisünniaeg

 

 

* - jaotise pealkiri
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Statsionaarse haigusjuhtumi lõpetamise teatise andmekoosseis

 

 

 

1.     Autor_arst*

1.1.  tegevusetoimumise kuupäev ja kellaaeg

1.2.  tervishoiutöötaja registreerimistõendi number

Leht 26 / 27 Tervise infosüsteemi edastatavate dokumentide andmekoosseisud ning nende säil...



1.3.  tervishoiuasutuse äriregistri võimittetulundusühingute ja sihtasutuste registri kood või
äriregistrissemittekantud füüsilisest isikust ettevõtja isikukood

2.     Haigusjuhtumi lõpp SS_STAT*

2.1.  haiglastlahkumine

2.2.  haigusjuhtumi staatus(tehniline)

2.3.  haigusjuhtumi algus- ja lõppkuupäev

2.4.  haigusjuhtumi number

2.5.  haigusjuhtumiliik

3.     Tervishoiusutushaigusjuhtumi teates*

3.1.  tervishoiuasutuse nimi

3.2.  tervishoiuasutuse aadress

3.3.  tervishoiuasutuse äriregistri võimittetulundusühingute ja sihtasutuste registri kood või
äriregistrissemittekantud füüsilisest isikust ettevõtja isikukood

3.4.  teatekoostamise kuupäevja kellaaeg

4.     Patsient_haigusjuht*

4.1.  patsiendi nimi

4.2.  patsiendiisikukood või tundmatu isiku kood

4.3.  patsiendisünniaeg

5.     Suunatud_haigusjuhu lõpetamine*

5.1.  tervishoiuasutusenimi, kuhu patsient suunati

5.2.  tervishoiuasutuseäriregistri võimittetulundusühingute ja sihtasutuste registri kood või
äriregistrissemittekantud füüsilisest isikust ettevõtja isikukood, kuhupatsientsuunati

5.3.  suunamise kuupäev

 

* - jaotise pealkiri
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