
 

  Sotsiaalministri 17.09.2008. a 

määruse nr 53  

«Tervise infosüsteemi 

edastatavate dokumentide 

andmekoosseisud ning nende 

säilitamise tingimused ja kord»  

Lisa 1 

  

Ambulatoorse epikriisi andmekoosseis 

1.  Dokumendi (CDA) metaandmed *  

1.1. saatekirja number **  

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 tundmatu isiku kood  

1.3.3.  patsiendi tegelik elukoht  

1.3.4.  patsiendi sugu  

1.3.5.  patsiendi sünniaeg  

1.3.6.  patsiendi sünnikoht  

1.3.7.  patsiendi töökoht ***  

1.3.7.1.  amet  

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.  registreerimistõendi number  

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.  osaluse tüüp  



1.4. tervishoiutöötaja_autor **  

1.4.1.  tervishoiutöötaja ees- ja perekonnanimi  

1.4.2.  tervishoiutöötaja registreerimistõendi number  

1.4.3.  eriala***  

1.4.3.1.  tervishoiutöötaja eriala  

1.4.4.  tervishoiutöötaja tüüp (tehniline)  

1.4.5.  seotud objekti loomise kuupäev ja kellaaeg  

1.5. kontaktisik **  

1.5.1.  ees- ja perekonnanimi  

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 või mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri 

kood või äriregistrisse mittekantud füüsilisest isikust ettevõtja isikukood  

1.6.3.  tervishoiuasutuse aadress või konkreetse korpuse (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 **  

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.  vastutava tervishoiuasutuse nimi  

1.12.2.  vastutava tervishoiuasutuse äriregistri või mittetulundusühingute ja 

sihtasutuste registri kood või äriregistrisse 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.  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.  patsiendi saabumise viis  

1.15.1.2.  haigusjuhtumi laiendus ****  

1.15.1.2.1.  patsiendi nimi  

1.15.1.2.2.  patsiendi isikukood või tundmatu isiku kood  

1.15.1.2.3.  haigusjuhtumi number  

1.15.1.2.4.  haigusjuhtumi liik  

1.15.1.2.5.  patsiendi staatus (tehniline)  

1.15.1.2.6.  haigusjuhtumi staatus (tehniline)  

1.15.2.  suunaja ***  

1.15.2.1.  organisatsiooni liik (tehniline)  

1.15.2.2.  tervishoiuasutuse nimi  

1.15.2.3.  tervishoiuasutuse äriregistri või mittetulundusühingute ja sihtasutuste 

registri kood või äriregistrisse mittekantud füüsilisest isikust ettevõtja 

isikukood  

1.15.2.4.  tervishoiutöötaja ees- ja perekonnanimi  

1.15.2.5.  tervishoiutöötaja tüüp (tehniline)  

1.15.2.6.  tervishoiutöötaja registreerimistõendi 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.  dokumendi koostamise aeg  

2.  Ambulatoorne haigusjuhtum*  

2.1. sektsioon ja selle sisu inimloetaval kujul (tehniline)  

2.2. ambulatoorne visiit **  

2.2.1.  pöördumise erakorralisus  

2.2.2.  visiidi kuupäev ja kellaaeg  

2.2.3.  visiidi liik  

2.2.4.  visiidi tüüp  

2.2.5.  ravil viibimine (tehniline)  

3.  Surm *  

3.1. sektsioon ja selle sisu inimloetaval kujul (tehniline)  

3.2. surmateatise number  

3.3. surma andmed **  

3.3.1.  kuupäev ja kellaaeg  

3.3.2.  sündmuse liik (tehniline)  



3.4. surmateatise koostamise kuupäev  

3.5. dokumendi liik (tervise infosüsteemi väline) (tehniline)  

3.6. sündmuse liik (tehniline)  

4.  Lõplik kliiniline diagnoos *  

4.1. sektsioon ja selle sisu inimloetaval kujul (tehniline)  

4.2. kaasuv haigus **  

4.2.1.  diagnoos ***  

4.2.1.1.  diagnoos  

4.2.1.2.  diagnoosi liik  

4.2.1.3.  observation liik (tehniline)  

4.2.1.4.  staatus (tehniline)  

4.2.2.  diagnoosi statistiline liik ***  

4.2.2.1.  diagnoosi statistiline liik  

4.3. põhihaiguse tüsistus **  

4.3.1.  diagnoos ***  

4.3.1.1.  diagnoos  

4.3.1.2.  diagnoosi liik  

4.3.1.3.  observation liik (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.  diagnoosi liik  

4.4.2.3.  observation liik (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.  observation liik (tehniline)  

4.6. pahaloomulise kasvaja 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 diferentseerumise aste  

4.6.7.  diagnoosi tüüp  



4.6.8.  observation liik (tehniline)  

5. Anamnees *  

5.1. sektsioon ja selle sisu inimloetaval kujul (tehniline)  

5.2. anamnees  

5.3. diagnoosi põhjendus  

5.4. haiguse kulg  

6.  Allergia sektsioon *  

6.1. sektsioon ja selle sisu inimloetaval kujul (tehniline)  

6.2. allergia **  

6.2.1.  ravim toimeaine/aine/materjal, mille suhtes allergia tekkis  

6.2.2.  diagnoosi liik  

6.2.3.  observation liik (tehniline)  

6.2.4.  allergia tekkimise kuupäev  

6.2.5.  diagnoos  

6.2.6.  staatus (tehniline)  

7.  Objektiivne leid*  

7.1. sektsioon ja selle sisu inimloetaval kujul (tehniline)  

7.2. objektiivne leid  

8.  Uuringu/protseduuri sektsioon *  

8.1. sektsioon ja selle sisu inimloetaval kujul (tehniline)  

8.2. uuring/protseduur **  

8.2.1.  uuring või protseduur  

8.2.2.  uuringu kirjeldus  

8.2.3.  toimumise kuupäev  

8.2.4.  staatus (tehniline)  

9.  Operatsiooni sektsioon *  

9.1. sektsioon ja selle sisu inimloetaval kujul (tehniline)  

9.2. operatsioon **  

9.2.1.  operatsioon  

9.2.2.  kirjeldus  

9.2.3.  toimumise kuupäev  

9.2.4.  lisavahend  

9.2.5.  anesteesia  

9.2.6.  staatus (tehniline)  

10.  Analüüsi sektsioon *  

10.1.  sektsioon ja selle sisu inimloetaval kujul (tehniline)  

10.2.  analüüs **  

10.2.1.  analüüs  

10.2.2.  parameetri mõõtühik  

10.2.3.  parameeter  



10.2.4.  referentsväärtus või väärtuste vahemik  

10.2.5.  vastuse tulemus  

10.2.6.  vastuse kuupäev  

10.2.7.  uuringu koht  

10.2.8.  observation liik (tehniline)  

10.2.9.  staatus (tehniline)  

11.  Immuniseerimise sektsioon *  

11.1.  sektsioon ja selle sisu inimloetaval kujul (tehniline)  

11.2.  immuniseerimine **  

11.2.1.  protseduuri liik (tehniline)  

11.2.2.  vaktsiin  

11.2.3.  manustatud annus  

11.2.4.  partii number  

11.2.5.  mille suhtes immuniseeriti  

11.2.6.  immuniseerimise kuupäev  

11.2.7.  kõrvalnähud ***  

11.2.7.1.  kõrvalnäht  

11.2.7.2.  kõrvalnähu ilmnemise kuupäev  

11.2.7.3.  diagnoosi liik  

11.2.7.4.  diagnoosija ****  

11.2.7.4.1.  tervishoiutöötaja tüüp (tehniline)  

11.2.7.4.2.  tervishoiutöötaja registreerimistõendi number  

11.2.7.4.3.  tervishoiutöötaja roll (tehniline)  

11.2.7.4.4.  eriala *****  

11.2.7.4.4.1.  eriala  

11.2.7.5.  observation liik (tehniline)  

11.2.7.6.  staatus (tehniline)  

11.2.8.  diagnoosija ***  

11.2.8.1.  tervishoiutöötaja tüüp (tehniline)  

11.2.8.2.  tervishoiutöötaja registreerimistõendi number  

11.2.8.3.  tervishoiutöötaja roll (tehniline)  

11.2.9.  staatus (tehniline)  

12.  Kokkuvõte patsiendi ravist *  

12.1.  sektsioon ja selle sisu inimloetaval kujul (tehniline)  

12.2.  manustatud ravimid  

12.3.  raviprotseduurid  

12.4.  kokkuvõte  

13.  Režiimi ja ravialased soovitused *  

13.1.  sektsioon ja selle sisu inimloetaval kujul (tehniline)  

13.2.  režiimi ja ravialased soovitused  

14.  Töökorralduse (-keskkonna) muutmise sektsioon *  



14.1.  sektsioon ja selle sisu inimloetaval kujul (tehniline)  

14.2.  töökorralduse (-keskkonna) muutmine **  

14.2.1.  töökorralduse (-keskkonna) ajutise või alalise muutmise vajadus  

14.2.2.  töökorralduse (-keskkonna) ajutise või alalise muutmise põhjendus  

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

14.2.4.  observation liik (tehniline)  

14.2.5.  otsuse liik (tehniline)  

15.  Väljakirjutatud ravimite sektsioon *  

15.1.  sektsioon ja 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.  Väljastatud dokumendid *  

16.1.  sektsioon ja selle sisu inimloetaval kujul (tehniline)  

16.2.  töövõimetusleht **  

16.2.1.  töövõimetuslehe periood ***  

16.2.1.1.  sündmuse liik (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, kellele väljastatud  

16.3.3.  nimetus  

16.3.4.  väljastamise kuupäev  

16.3.5.  dokumendi liik (tehniline)  

16.3.6.  sündmuse liik (tehniline)  

16.4.  terviseseisundi kirjeldus**  

16.4.1.  terviseseisundi kirjeldus  

16.4.2.  sündmuse liik (tehniline)  

17.  Ambulatoorsele vastuvõtule pöördumine *  

17.1.  sektsioon ja selle sisu inimloetaval kujul (tehniline)  

17.2.  soovitus  

17.3.  soovituslik aeg  

18.  Telemeditsiini konsultatsiooni sektsioon*  



18.1.  sektsioon ja selle sisu inimloetaval kujul (tehniline)  

18.2.  telemeditsiinilisel konsultatsioonil osaleja**  

18.2.1.  tervishoiutöötaja ees- ja perekonnanimi  

18.2.2.  tervishoiutöötaja registreerimistõendi number  

18.2.3.  eriala ***  

18.2.3.1.  tervishoiutöötaja eriala  

18.2.4.  sündmuse liik (tehniline)  

18.2.5.  tervishoiutöötaja tüüp (tehniline)  

18.2.6.  tervishoiutöötaja roll (tehniline)  

   

* - jaotise pealkiri  

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

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

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

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

   

 

 

   

  Sotsiaalministri 17.09.2008. a 

määruse nr 53  

«Tervise infosüsteemi 

edastatavate dokumentide  

andmekoosseisud ning nende 

säilitamise tingimused ja kord»  

Lisa 2  

Statsionaarse epikriisi andmekoosseis  

   

1.  Dokumendi (CDA) metaandmed *  

1.1. saatekirja number **  

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 tundmatu isiku kood  

1.3.3.  patsiendi tegelik elukoht  

1.3.4.  patsiendi sugu  

1.3.5.  patsiendi sünniaeg  

1.3.6.  patsiendi sünnikoht  

1.3.7.  patsiendi töökoht ***  

1.3.7.1.  amet  

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.  registreerimistõendi number  

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.  osaluse tüüp  

1.4. tervishoiutöötaja_autor **  

1.4.1.  tervishoiutöötaja ees- ja perekonnanimi  

1.4.2.  tervishoiutöötaja registreerimistõendi number  

1.4.3.  eriala ***  

1.4.3.1.  tervishoiutöötaja eriala  

1.4.4.  tervishoiutöötaja tüüp (tehniline)  

1.4.5.  seotud objekti loomise kuupäev ja kellaaeg  

1.5. kontaktisik **  

1.5.1.  ees- ja perekonnanimi  

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 või mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri 

kood või äriregistrisse mittekantud füüsilisest isikust ettevõtja isikukood  

1.6.3.  tervishoiuasutuse aadress või konkreetse korpuse (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 **  

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.  vastutava tervishoiuasutuse nimi  

1.12.2.  vastutava tervishoiuasutuse äriregistri või mittetulundusühingute ja 

sihtasutuste registri kood või äriregistrisse 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.  dokumendi pealkiri  

1.14.  standardi versiooni number **  

1.14.1.  standardi versiooni number (tehniline)  

1.15.  koondhaigusjuht **  

1.15.1.  koondhaigusjuht_STAT ***  

1.15.1.1.  voodipäevade arv kokku  

1.15.1.2.  haiglasse saabumise viis  

1.15.1.3.  haiglast lahkumise viis  

1.15.1.4.  pöördumise erakorralisus  

1.15.1.5.  haigusjuhtumi laiendus ****  

1.15.1.5.1.  patsiendi nimi  

1.15.1.5.2.  patsiendi isikukood või tundmatu isiku 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.  organisatsiooni liik (tehniline)  

1.15.2.2.  tervishoiuasutuse nimi  

1.15.2.3.  tervishoiuasutuse äriregistri või mittetulundusühingute ja sihtasutuste 

registri kood või äriregistrisse mittekantud füüsilisest isikust ettevõtja 

isikukood  

1.15.2.4.  tervishoiutöötaja ees- ja perekonnanimi  

1.15.2.5.  tervishoiutöötaja tüüp (tehniline)  

1.15.2.6.  tervishoiutöötaja registreerimistõendi 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.  dokumendi koostamise aeg  

2.  Haiglas viibimine *  

2.1. sektsioon ja selle sisu inimloetaval kujul (tehniline)  

2.2. osakonnas viibimine **  

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 lahkumise kuupäevad  

2.2.6.  ravil viibimine (tehniline)  

2.2.7.  voodiprofiil osakonnas  

2.2.8.  haigusjuhtumi laiendus ***  

2.2.8.1.  patsiendi ees- ja perekonnanimi  

2.2.8.2.  patsiendi isikukood või tundmatu isiku kood  

2.2.8.3.  haigusjuhtumi number  

2.2.8.4.  haigusjuhtumi liik  

2.2.8.5.  patsiendi staatus (tehniline)  

2.2.8.6.  haigusjuhtumi staatus (tehniline)  

2.3. suunatud_epikriis **  

2.3.1.  tervishoiuasutuse nimi (kuhu suunati)  

2.3.2.  tervishoiuasutuse äriregistri või mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri 

kood või äriregistrisse mittekantud 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 inimloetaval kujul (tehniline)  

3.2. surmateatise number  

3.3. surma andmed **  

3.3.1.  kuupäev ja kellaaeg  

3.3.2.  sündmuse liik (tehniline)  

3.4. surmateatise koostamise kuupäev  

3.5. dokumendi liik (tervise infosüsteemi väline) (tehniline)  

3.6. sündmuse liik (tehniline)  



4.  Lõplik kliiniline diagnoos *  

4.1. sektsioon ja selle sisu inimloetaval kujul (tehniline)  

4.2. kaasuv haigus **  

4.2.1.  diagnoos ***  

4.2.1.1.  diagnoos  

4.2.1.2.  diagnoosi liik  

4.2.1.3.  observation liik (tehniline)  

4.2.1.4.  staatus (tehniline)  

4.2.2.  diagnoosi statistiline liik ***  

4.2.2.1.  diagnoosi statistiline liik  

4.3. põhihaiguse tüsistus **  

4.3.1.  diagnoos ***  

4.3.1.1.  diagnoos  

4.3.1.2.  diagnoosi liik  

4.3.1.3.  observation liik (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.  diagnoosi liik  

4.4.2.3.  observation liik (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. pahaloomulise kasvaja 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 diferentseerumise aste  

4.6.7.  diagnoosi tüüp  

4.6.8.  observationliik (tehniline)  

5.  Anamnees *  

5.1. sektsioon ja selle sisu inimloetaval kujul (tehniline)  

5.2. anamnees  



5.3. diagnoosi põhjendus  

5.4. haiguse kulg  

6.  Allergia sektsioon *  

6.1. sektsioon ja selle sisu inimloetaval kujul (tehniline)  

6.2. allergia **  

6.2.1.  ravim toimeaine/aine/materjal, mille suhtes allergia tekkis  

6.2.2.  diagnoosi liik  

6.2.3.  observationliik (tehniline)  

6.2.4.  allergia tekkimise kuupäev  

6.2.5.  diagnoos  

6.2.6.  staatus (tehniline)  

7.  Uuringu/protseduuri sektsioon *  

7.1. sektsioon ja selle sisu inimloetaval kujul (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.  Operatsiooni sektsioon *  

8.1. sektsioon ja selle sisu inimloetaval kujul (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.  Analüüsi sektsioon *  

9.1. sektsioon ja selle sisu inimloetaval kujul (tehniline)  

9.2. analüüs **  

9.2.1.  analüüs  

9.2.2.  parameetri mõõtühik  

9.2.3.  parameeter  

9.2.4.  referentsväärtus või väärtuste vahemik  

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.  Immuniseerimise sektsioon *  

10.1.  sektsioon ja selle sisu inimloetaval kujul (tehniline)  



10.2.  immuniseerimine **  

10.2.1.  protseduuri liik (tehniline)  

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.  kõrvalnähu ilmnemise kuupäev  

10.2.7.3.  diagnoosi liik  

10.2.7.4.  diagnoosija ****  

10.2.7.4.1.  tervishoiutöötaja tüüp (tehniline)  

10.2.7.4.2.  tervishoiutöötaja registreerimistõendi number  

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.  observation liik (tehniline)  

10.2.7.6.  staatus (tehniline)  

10.2.8.  diagnoosija ***  

10.2.8.1.  tervishoiutöötaja tüüp (tehniline)  

10.2.8.2.  tervishoiutöötaja registreerimistõendi number  

10.2.8.3.  tervishoiutöötaja roll (tehniline)  

10.2.9.  staatus (tehniline)  

11.  Kokkuvõte patsiendi ravist *  

11.1.  sektsioon ja selle sisu inimloetaval kujul (tehniline)  

11.2.  manustatud ravimid  

11.3.  raviprotseduurid  

11.4.  kokkuvõte  

12.  Seisund haiglast väljakirjutamisel*  

12.1.  sektsioon ja selle sisu inimloetaval kujul (tehniline)  

12.2.  seisund  

12.3.  seisundi kirjeldus  

12.4.  observation liik (tehniline)  

12.5.  otsuse liik (tehniline)  

13.  Režiimi ja ravialased soovitused *  

13.1.  sektsioon ja selle sisu inimloetaval kujul (tehniline)  

13.2.  režiimi ja ravialased soovitused  

14.  Töökorralduse (-keskkonna) muutmise sektsioon *  

14.1.  sektsioon ja selle sisu inimloetaval kujul (tehniline)  

14.2.  töökorralduse (-keskkonna) muutmine **  



14.2.1.  töökorralduse (-keskkonna) ajutise või alalise muutmise vajadus  

14.2.2.  töökorralduse (-keskkonna) ajutise või alalise muutmise põhjendus  

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

14.2.4.  observationliik (tehniline)  

14.2.5.  otsuse liik (tehniline)  

15.  Väljakirjutatud ravimite sektsioon *  

15.1.  sektsioon ja 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.  Väljastatud dokumendid *  

16.1.  sektsioon ja selle sisu inimloetaval kujul (tehniline)  

16.2.  töövõimetusleht **  

16.2.1.  töövõimetuslehe periood ***  

16.2.1.1.  sündmuse liik (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, kellele väljastatud  

16.3.3.  nimetus  

16.3.4.  väljastamise kuupäev  

16.3.5.  dokumendi liik (tehniline)  

16.3.6.  sündmuse liik (tehniline)  

16.4.  terviseseisundi kirjeldus**  

16.4.1.  terviseseisundi kirjeldus  

16.4.2.  sündmuse liik (tehniline)  

17.  Ambulatoorsele vastuvõtule pöördumine *  

17.1.  sektsioon ja selle sisu inimloetaval kujul (tehniline)  

17.2.  soovitus  

17.3.  soovituslik aeg  

   

* - jaotise pealkiri  



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

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

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

***** - märgiga „****” tähistatud pealkirjaga jaotise koosseisu kuuluva jaotise pealkiri  
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Saatekirja andmekoosseis  

   

1.  Dokumendi number *  

1.1. dokumendi number  

2.  Dokumendi tüüp *  

2.1. saatekiri haiglaravile  

2.2. saatekiri päeva/kirurgia ravile  

2.3. saatekiri eriarsti visiidile  

2.4. saatekiri koduõendusele  

2.5. saatekiri uuringule  

2.6. saatekiri analüüsile  

2.7. saatekiri protseduurile/teenusele  

2.8. kutse skriiningus osalemiseks  

2.9. eriarstidevaheline konsultatsioon  

3.  Tervishoiuasutuse andmed *  

3.1. nimi  

3.2. äriregistri või mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri kood või äriregistrisse 

mittekantud füüsilisest isikust ettevõtja isikukood  

3.3. aadress  

3.4. telefon, faks, e-post  

4.  Patsiendi isikuandmed *  

4.1. ees- ja perekonnanimi  



4.2. isikukood või 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.  Suunaja andmed *  

5.1. ees- ja perekonnanimi  

5.2. registreerimistõendi number  

5.3. isikukood  

5.4. eriala  

5.5. telefon  

6.  Suunamine *  

6.1. täpsustatud vastuvõtmise 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.  registreerimistõendi number  

6.3.3.  eriala  

6.4. CITO! Saatekiri  

6.5. CITO! Põhjendus  

7.  Suunatud uuring/analüüs/protseduur/teenus *  

7.1. uuring, analüüs, protseduur, teenus, millele suunatud  

8.  Suunamise põhjus *  

8.1. suunamise põhjus  

9.  Diagnoos *  

9.1. diagnoos  

9.2. täpsustus  

9.3. määraja  

10.  Anamnees, staatus *  

10.1.  anamnees  

10.2.  staatus (tehniline)  

11.  Varem teostatud 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.  vastuse kuupäev  

11.2.6.  tulemus  

11.3.  märkused  

   

* - jaotise pealkiri  
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Saatekirja vastuse andmekoosseis  

1.  Dokumendi number *  

1.1. dokumendi number  

2.  Vastuse näitamine/mittenäitamine arstile *  

2.1. konfidentsiaalsuse tunnus  

3.  Tervishoiuasutuse andmed *  

3.1. nimi  

3.2. äriregistri või mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri kood või äriregistrisse 

mittekantud füüsilisest isikust ettevõtja isikukood  

3.3. aadress  

3.4. telefon, faks, e-post  

4.  Patsiendi isikuandmed *  

4.1. ees- ja perekonnanimi  

4.2. isikukood või 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.  Teostatud uuringud, 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.  vastuse kuupäev  

5.2.6.  tulemus  

6.  Uuringud ja protseduurid *  

6.1. uuring, protseduur  

6.2. kuupäev  

6.3. kirjeldus  

6.4. aparaat  

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. tegevuse toimumise kuupäev ja kellaaeg  

1.2. tervishoiutöötaja registreerimistõendi number  

1.3. tervishoiuasutuse äriregistri või mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri kood 

või äriregistrisse mittekantud füüsilisest isikust ettevõtja isikukood  

2.  Haigusjuhtumi avamine AMB *  

2.1. haigusjuhtumi number  

2.2. haigusjuhtumi avamise kuupäev  

2.3. haigusjuhtumi liik  

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 või mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri kood 

või äriregistrisse mittekantud füüsilisest isikust ettevõtja isikukood  

3.4. teate koostamise kuupäev ja kellaaeg  

4.  Patsient_haigusjuht *  

4.1. patsiendi nimi  

4.2. patsiendi isikukood või tundmatu isiku kood  

4.3. patsiendi sünniaeg  

* - jaotise pealkiri  
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Statsionaarse haigusjuhtumi avamise teatise andmekoosseis  

1.  Autor_arst *  

1.1. tegevuse toimumise kuupäev ja kellaaeg  

1.2. tervishoiutöötaja registreerimistõendi number  

1.3. tervishoiuasutuse äriregistri või mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri kood 

või äriregistrisse mittekantud füüsilisest isikust ettevõtja isikukood  

2.  Haigusjuhtumi avamine STAT *  

2.1. haigusjuhtumi number  

2.2. haigusjuhtumi avamise kuupäev  



2.3. pöördumise erakorralisus  

2.4. haigusjuhtumi liik  

2.5. haigusjuhtumi staatus (tehniline)  

3.  Tervishoiusutus haigusjuhtumi teates *  

3.1. tervishoiuasutuse nimi  

3.2. tervishoiuasutuse aadress  

3.3. tervishoiuasutuse äriregistri või mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri kood 

või äriregistrisse mittekantud füüsilisest isikust ettevõtja isikukood  

3.4. teate koostamise kuupäev ja 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. patsiendi isikukood või tundmatu isiku kood  

5.3. patsiendi sünniaeg  

* - jaotise pealkiri  
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 Ambulatoorse haigusjuhtumi lõpetamise teatise andmekoosseis  

1.  Autor_arst *  

1.1. tegevuse toimumise kuupäev ja kellaaeg  

1.2. tervishoiutöötaja registreerimistõendi number  

1.3. tervishoiuasutuse äriregistri või mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri kood 

või äriregistrisse mittekantud 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.  Tervishoiusutus haigusjuhtumi teates *  

3.1. tervishoiuasutuse nimi  

3.2. tervishoiuasutuse aadress  

3.3. tervishoiuasutuse äriregistri või mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri kood 

või äriregistrisse mittekantud füüsilisest isikust ettevõtja isikukood  

3.4. teate koostamise kuupäev ja kellaaeg  

4.  Patsient_haigusjuht *  

4.1. patsiendi nimi  

4.2. patsiendi isikukood või tundmatu isiku kood  

4.3. patsiendi sünniaeg  

   

   

* - jaotise pealkiri  
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Statsionaarse haigusjuhtumi lõpetamise teatise andmekoosseis  

   

1.  Autor_arst *  

1.1. tegevuse toimumise kuupäev ja kellaaeg  

1.2. tervishoiutöötaja registreerimistõendi number  

1.3. tervishoiuasutuse äriregistri või mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri kood 

või äriregistrisse mittekantud füüsilisest isikust ettevõtja isikukood  

2.  Haigusjuhtumi lõpp SS_STAT *  

2.1. haiglast lahkumine  

2.2. haigusjuhtumi staatus (tehniline)  

2.3. haigusjuhtumi algus- ja lõppkuupäev  

2.4. haigusjuhtumi number  

2.5. haigusjuhtumi liik  

3.  Tervishoiusutus haigusjuhtumi teates *  

3.1. tervishoiuasutuse nimi  

3.2. tervishoiuasutuse aadress  

3.3. tervishoiuasutuse äriregistri või mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri kood 

või äriregistrisse mittekantud füüsilisest isikust ettevõtja isikukood  

3.4. teate koostamise kuupäev ja kellaaeg  



4.  Patsient_haigusjuht *  

4.1. patsiendi nimi  

4.2. patsiendi isikukood või tundmatu isiku kood  

4.3. patsiendi sünniaeg  

5.  Suunatud_haigusjuhu lõpetamine *  

5.1. tervishoiuasutuse nimi, kuhu patsient suunati  

5.2. tervishoiuasutuse äriregistri või mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri kood 

või äriregistrisse mittekantud füüsilisest isikust ettevõtja isikukood, kuhu patsient 

suunati  

5.3. suunamise kuupäev  

   

* - jaotise pealkiri  
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Arengu hindamise teatise andmekoosseis  

1.  Tervisekontrolli teatise (CDA) metaandmed *  

   1.1.  
vastutaja **  

      1.1.1.  
vastutava tervishoiuasutuse nimi  

      1.1.2.  
vastutava tervishoiuasutuse äriregistri või mittetulundusühingute ja sihtasutuste 

registri kood  

      1.1.3.  
vastutava tervishoiuasutuse aadress  

      1.1.4.  
vastutava tervishoiuasutuse telefon, faks, e-post  

   1.2.  
tervishoiuasutus_autor **  

      1.2.1.  
tervishoiuasutuse nimi  

https://www.riigiteataja.ee/akt/13349263


      1.2.2.  
tervishoiuasutuse äriregistri või mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri 

kood  

      1.2.3.  
tervishoiuasutuse aadress või konkreetse korpuse (praksise) tegevuskoha 

aadress  

      1.2.4.  
tervishoiuasutuse telefon, faks, e-post  

   1.3.  
keel **  

      1.3.1.  
keel  

   1.4.  
konfidentsiaalsus **  

      1.4.1.  
konfidentsiaalsus  

   1.5.  
pealkiri **  

      1.5.1.  
dokumendi pealkiri  

   1.6.  
dokumendi tüüp **  

      1.6.1.  
dokumendi tüüp (tehniline)  

   1.7.  
versiooni number **  

      1.7.1.  
versiooni number  

   1.8.  
tervishoiutöötaja_autor **  

      1.8.1.  
tervishoiutöötaja ees- ja perekonnanimi  

      1.8.2.  
tervishoiutöötaja registreerimistõendi number  

      1.8.3.  
eriala***  

         1.8.3.1.  tervishoiutöötaja eriala  

      1.8.4.  
tervishoiutöötaja telefon, faks, e-post  

      1.8.5.  
tervishoiutöötaja tüüp (tehniline)  

      1.8.6.  
seotud objekti loomise kuupäev ja kellaaeg  

   1.9.  
patsient_epikriis **  

      1.9.1.  
patsiendi ees- ja perekonnanimi  

      1.9.2.  
patsiendi isikukood või tundmatu isiku kood  

      1.9.3.  
patsiendi tegelik elukoht  



      1.9.4.  
patsiendi sugu  

      1.9.5.  
patsiendi sünniaeg  

      1.9.6.  
patsiendi sünnikoht  

      1.9.7.  
patsiendi töökoht ***  

         1.9.7.1.  amet  

         1.9.7.2.  töökoht  

         1.9.7.3.  registrikood  

         1.9.7.4.  töötingimuste kirjeldus  

      1.9.8.  
patsiendi õppeasutus***  

         1.9.8.1.  õppeasutuse nimi  

         1.9.8.2.  õppeasutuse registrikood  

         1.9.8.3.  õppeasutuse aadress  

      1.9.9.  
patsiendi perearst ***  

         1.9.9.1.  ees- ja perekonnanimi  

         1.9.9.2.  registreerimistõendi number  

         1.9.9.3.  äriühingu või füüsilisest isikust ettevõtja ettevõtte (praksise) nimi  

         1.9.9.4.  äriühingu või füüsilisest isikust ettevõtja ettevõtte (praksise) 

äriregistri kood  

         1.9.9.5.  äriühingu või füüsilisest isikust ettevõtja ettevõtte (praksise) 

tegevuskoha aadress  

         1.9.9.6.  telefon, faks, e-post  

      1.9.10.  
muud osalised ***  

         1.9.10.1.  ees- ja perekonnanimi  

         1.9.10.2.  isikukood  

         1.9.10.3.  osaluse tüüp (tehniline)  

   1.10.  
kontaktisik **  

      1.10.1.  
ees- ja perekonnanimi  

      1.10.2.  
isikukood  

      1.10.3.  
telefon  

      1.10.4.  
kontaktisiku liik (tehniline)  

   1.11.  
standardi versiooni number**  

      1.11.1.  
standardi versiooni number (tehniline)  

   1.12.  
tervisekontroll**  



      1.12.1.  
kuupäev või kuupäevade vahemik  

      1.12.2.  
haigusjuhtumi liik (tehniline)  

      1.12.3.  
raviarst***  

         1.12.3.1.  ees- ja perekonnanimi  

         1.12.3.2.  tervishoiutöötaja registreerimistõendi number  

         1.12.3.3.  tervishoiutöötaja tüüp (tehniline)  

         1.12.3.4.  eriala****  

            1.12.3.4.1. tervishoiutöötaja eriala  

         1.12.3.5.  telefon, faks, e-post  

   1.13.  
seotud dokument**  

      1.13.1.  
dokumendi number  

      1.13.2.  
versiooni number  

   1.14.  
koostamise aeg**  

      1.14.1.  
dokumendi kinnitamise aeg  

   1.15.  
dokumendi number**  

      1.15.1.  
dokumendi number  

   1.16.  
haigusjuhtumi number**  

      1.16.1.  
haigusjuhtumi number  

2.  
Anamnees*  

   2.1.  
sektsioon ja selle sisu inimloetaval kujul (tehniline)  

   2.2.  
anamneesi vanusegrupp**  

      2.2.1.  
haigusjuhtumi liik (tehniline) ja vanusegrupp  

      2.2.2.  
kuupäev või kuupäevade vahemik  

   2.3.  
anamnees (kaebused, sotsiaalsed olud, terviseriskid)  

3.  
Vanuse sektsioon*  

   3.1.  
sektsioon ja selle sisu inimloetaval kujul (tehniline)  

   3.2.  
vanus**  

      3.2.1.  
vanus  



      3.2.2.  
läbivaatuse liik (tehniline)  

4.  
Arengu hindamise sektsioon*  

   4.1.  
sektsioon ja selle sisu inimloetaval kujul (tehniline)  

   4.2.  
arengu hindamine (jah/ei)**  

      4.2.1.  
eitus  

      4.2.2.  
hindamise aeg  

      4.2.3.  
hindamise liik (tehniline)  

   4.3.  
arengu hindamine**  

      4.3.1.  
hindamise aeg  

      4.3.2.  
hindamise liik (tehniline)  

5.  
Märkused*  

   5.1.  
sektsioon ja selle sisu inimloetaval kujul (tehniline)  

   5.2.  
märkused  

 

*  – jaotise pealkiri  

**  – märgiga «*» tähistatud pealkirjaga jaotise koosseisu kuuluva jaotise pealkiri  

***  – märgiga «**» tähistatud pealkirjaga jaotise koosseisu kuuluva jaotise pealkiri  

****  – märgiga «***» tähistatud pealkirjaga jaotise koosseisu kuuluva jaotise pealkiri  
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Immuniseerimise teatise andmekoosseis  

1.  Tervisekontrolli teatise (CDA) metaandmed *  

   1.1.  
vastutaja **  

      1.1.1.  
vastutava tervishoiuasutuse nimi  

      1.1.2.  
vastutava tervishoiuasutuse äriregistri või mittetulundusühingute ja sihtasutuste 

registri kood  

      1.1.3.  
vastutava tervishoiuasutuse aadress  

      1.1.4.  
vastutava tervishoiuasutuse telefon, faks, e-post  

   1.2.  
tervishoiuasutus_autor **  

      1.2.1.  
tervishoiuasutuse nimi  

      1.2.2.  
tervishoiuasutuse äriregistri või mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri 

kood  

      1.2.3.  
tervishoiuasutuse aadress või konkreetse korpuse (praksise) tegevuskoha 

aadress  

      1.2.4.  
tervishoiuasutuse telefon, faks, e-post  

   1.3.  
keel **  

      1.3.1.  
keel  

   1.4.  
konfidentsiaalsus **  

      1.4.1.  
konfidentsiaalsus  

   1.5.  
pealkiri **  

      1.5.1.  
dokumendi pealkiri  

   1.6.  
dokumendi tüüp **  

      1.6.1.  
dokumendi tüüp (tehniline)  

   1.7.  
versiooni number **  

      1.7.1.  
versiooni number  

   1.8.  
tervishoiutöötaja_autor **  

      1.8.1.  
tervishoiutöötaja ees- ja perekonnanimi  



      1.8.2.  
tervishoiutöötaja registreerimistõendi number  

      1.8.3.  
eriala***  

         1.8.3.1.  
tervishoiutöötaja eriala  

      1.8.4.  
tervishoiutöötaja telefon, faks, e-post  

      1.8.5.  
tervishoiutöötaja tüüp (tehniline)  

      1.8.6.  
seotud objekti loomise kuupäev ja kellaaeg  

   1.9.  
patsient_epikriis **  

      1.9.1.  
patsiendi ees- ja perekonnanimi  

      1.9.2.  
patsiendi isikukood või tundmatu isiku kood  

      1.9.3.  
patsiendi tegelik elukoht  

      1.9.4.  
patsiendi sugu  

      1.9.5.  
patsiendi sünniaeg  

      1.9.6.  
patsiendi sünnikoht  

      1.9.7.  
patsiendi töökoht ***  

         1.9.7.1.  
amet  

         1.9.7.2.  
töökoht  

         1.9.7.3.  
registrikood  

         1.9.7.4.  
töötingimuste kirjeldus  

      1.9.8.  
patsiendi õppeasutus***  

         1.9.8.1.  
õppeasutuse nimi  

         1.9.8.2.  
õppeasutuse registrikood  

         1.9.8.3.  
õppeasutuse aadress  

      1.9.9.  
patsiendi perearst ***  

         1.9.9.1.  
ees- ja perekonnanimi  

         1.9.9.2.  
registreerimistõendi number  



         1.9.9.3.  
äriühingu või füüsilisest isikust ettevõtja ettevõtte (praksise) nimi  

         1.9.9.4.  
äriühingu või füüsilisest isikust ettevõtja ettevõtte (praksise) 

äriregistri kood  

         1.9.9.5.  
äriühingu või füüsilisest isikust ettevõtja ettevõtte (praksise) 

tegevuskoha aadress  

         1.9.9.6.  
telefon, faks, e-post  

      1.9.10.  
muud osalised ***  

         1.9.10.1.  
ees- ja perekonnanimi  

         1.9.10.2.  
isikukood  

         1.9.10.3.  
osaluse tüüp (tehniline)  

   1.10.  
kontaktisik **  

      1.10.1.  
ees- ja perekonnanimi  

      1.10.2.  
isikukood  

      1.10.3.  
telefon  

      1.10.4.  
kontaktisiku liik (tehniline)  

   1.11.  
standardi versiooni number**  

      1.11.1.  
standardi versiooni number (tehniline)  

   1.12.  
tervisekontroll**  

      1.12.1.  
kuupäev või kuupäevade vahemik  

      1.12.2.  
haigusjuhtumi liik (tehniline)  

      1.12.3.  
raviarst***  

         1.12.3.1.  
ees- ja perekonnanimi  

         1.12.3.2.  
tervishoiutöötaja registreerimistõendi number  

         1.12.3.3.  
tervishoiutöötaja tüüp (tehniline)  

         1.12.3.4.  
eriala****  

            1.12.3.4.1. tervishoiutöötaja eriala  

         1.12.3.5.  
telefon, faks, e-post  



   1.13.  
seotud dokument**  

      1.13.1.  
dokumendi number  

      1.13.2.  
versiooni number  

   1.14.  
koostamise aeg**  

      1.14.1.  
dokumendi kinnitamise aeg  

   1.15.  
dokumendi number**  

      1.15.1.  
dokumendi number  

   1.16.  
haigusjuhtumi number**  

      1.16.1.  
haigusjuhtumi number  

2.  
Anamnees*  

   2.1.  
sektsioon ja selle sisu inimloetaval kujul (tehniline)  

   2.2.  
anamneesi vanusegrupp**  

      2.2.1.  
haigusjuhtumi liik (tehniline) ja vanusegrupp  

      2.2.2.  
kuupäev või kuupäevade vahemik  

   2.3.  
anamnees (kaebused, sotsiaalsed olud, terviseriskid)  

3.  
Vanuse sektsioon*  

   3.1.  
sektsioon ja selle sisu inimloetaval kujul (tehniline)  

   3.2.  
vanus**  

      3.2.1.  
vanus  

      3.2.2.  
läbivaatuse liik (tehniline)  

4.  
Immuniseerimise sektsioon *  

   4.1.  
sektsioon ja selle sisu inimloetaval kujul (tehniline)  

   4.2.  
immuniseerimine **  

      4.2.1.  
vaktsiin  

      4.2.2.  
manustatud annus  



      4.2.3.  
partii number  

      4.2.4.  
mille suhtes immuniseeriti  

      4.2.5.  
immuniseerimise kuupäev  

      4.2.6.  
protseduuri tüüp (tehniline)  

      4.2.7.  
kõrvalnähud ***  

         4.2.7.1.  
kõrvalnäht  

         4.2.7.2.  
kõrvalnähu ilmnemise kuupäev  

         4.2.7.3.  
diagnoosi liik (tehniline)  

         4.2.7.4.  
diagnoosija ****  

            4.2.7.4.1. tervishoiutöötaja tüüp (tehniline)  

            4.2.7.4.2. tervishoiutöötaja registreerimistõendi number  

            4.2.7.4.3. tervishoiutöötaja roll (tehniline)  

            4.2.7.4.4. eriala *****  

            4.2.7.4.4.1. tervishoiutöötaja eriala  

         4.2.7.5.  
observation liik (tehniline)  

         4.2.7.6.  
staatus (tehniline)  

      4.2.8.  
diagnoosija ***  

         4.2.8.1.  
tervishoiutöötaja tüüp (tehniline)  

         4.2.8.2.  
tervishoiutöötaja registreerimistõendi number  

         4.2.8.3.  
tervishoiutöötaja roll (tehniline)  

         4.2.8.4.  
eriala ****  

            4.2.8.4.1. tervishoiutöötaja eriala  

      4.2.9.  
staatus (tehniline)  

5.  
Tuberkuliin/Mantoux testi sektsioon*  

   5.1.  
sektsioon ja selle sisu inimloetaval kujul (tehniline)  

   5.2.  
Tuberkuliin/Mantoux test**  

      5.2.1.  
tulemus  

      5.2.2.  
kuupäev  



      5.2.3.  
staatus (tehniline)  

6.  
Märkused*  

   6.1.  
sektsioon ja selle sisu inimloetaval kujul (tehniline)  

   6.2.  
märkused  

 

*  – jaotise pealkiri  

**  – märgiga «*» tähistatud pealkirjaga jaotise koosseisu kuuluva jaotise pealkiri  

***  – märgiga «**» tähistatud pealkirjaga jaotise koosseisu kuuluva jaotise pealkiri  

****  – märgiga «***» tähistatud pealkirjaga jaotise koosseisu kuuluva jaotise pealkiri  

*****  – märgiga «****» tähistatud pealkirjaga jaotise koosseisu kuuluva jaotise pealkiri  
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Immuniseerimise kõrvalnähtude teatise andmekoosseis  

1.  Tervisekontrolli teatise (CDA) metaandmed *  

   1.1.  
vastutaja **  

      1.1.1.  
vastutava tervishoiuasutuse nimi  

      1.1.2.  
vastutava tervishoiuasutuse äriregistri või mittetulundusühingute ja sihtasutuste 

registri kood  

      1.1.3.  
vastutava tervishoiuasutuse aadress  

      1.1.4.  
vastutava tervishoiuasutuse telefon, faks, e-post  

   1.2.  
tervishoiuasutus_autor **  
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      1.2.1.  
tervishoiuasutuse nimi  

      1.2.2.  
tervishoiuasutuse äriregistri või mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri 

kood  

      1.2.3.  
tervishoiuasutuse aadress või konkreetse korpuse (praksise) tegevuskoha 

aadress  

      1.2.4.  
tervishoiuasutuse telefon, faks, e-post  

   1.3.  
keel **  

      1.3.1.  
keel  

   1.4.  
konfidentsiaalsus **  

      1.4.1.  
konfidentsiaalsus  

   1.5.  
pealkiri **  

      1.5.1.  
dokumendi pealkiri  

   1.6.  
dokumendi tüüp **  

      1.6.1.  
dokumendi tüüp (tehniline)  

   1.7.  
versiooni number **  

      1.7.1.  
versiooni number  

   1.8.  
tervishoiutöötaja_autor **  

      1.8.1.  
tervishoiutöötaja ees- ja perekonnanimi  

      1.8.2.  
tervishoiutöötaja registreerimistõendi number  

      1.8.3.  
eriala***  

         1.8.3.1.  
tervishoiutöötaja eriala  

      1.8.4.  
tervishoiutöötaja telefon, faks, e-post  

      1.8.5.  
tervishoiutöötaja tüüp (tehniline)  

      1.8.6.  
seotud objekti loomise kuupäev ja kellaaeg  

   1.9.  
patsient_epikriis **  

      1.9.1.  
patsiendi ees- ja perekonnanimi  



      1.9.2.  
patsiendi isikukood või tundmatu isiku kood  

      1.9.3.  
patsiendi tegelik elukoht  

      1.9.4.  
patsiendi sugu  

      1.9.5.  
patsiendi sünniaeg  

      1.9.6.  
patsiendi sünnikoht  

      1.9.7.  
patsiendi töökoht ***  

         1.9.7.1.  
amet  

         1.9.7.2.  
töökoht  

         1.9.7.3.  
registrikood  

         1.9.7.4.  
töötingimuste kirjeldus  

      1.9.8.  
patsiendi õppeasutus***  

         1.9.8.1.  
õppeasutuse nimi  

         1.9.8.2.  
õppeasutuse registrikood  

         1.9.8.3.  
õppeasutuse aadress  

      1.9.9.  
patsiendi perearst ***  

         1.9.9.1.  
ees- ja perekonnanimi  

         1.9.9.2.  
registreerimistõendi number  

         1.9.9.3.  
äriühingu või füüsilisest isikust ettevõtja ettevõtte (praksise) nimi  

         1.9.9.4.  
äriühingu või füüsilisest isikust ettevõtja ettevõtte (praksise) 

äriregistri kood  

         1.9.9.5.  
äriühingu või füüsilisest isikust ettevõtja ettevõtte (praksise) 

tegevuskoha aadress  

         1.9.9.6.  
telefon, faks, e-post  

      1.9.10.  
muud osalised ***  

         1.9.10.1.  
ees- ja perekonnanimi  

         1.9.10.2.  
isikukood  



         1.9.10.3.  
osaluse tüüp (tehniline)  

   1.10.  
kontaktisik **  

      1.10.1.  
ees- ja perekonnanimi  

      1.10.2.  
isikukood  

      1.10.3.  
telefon  

      1.10.4.  
kontaktisiku liik (tehniline)  

   1.11.  
standardi versiooni number**  

      1.11.1.  
standardi versiooni number (tehniline)  

   1.12.  
tervisekontroll**  

      1.12.1.  
kuupäev või kuupäevade vahemik  

      1.12.2.  
haigusjuhtumi liik (tehniline)  

      1.12.3.  
raviarst***  

         1.12.3.1.  
ees- ja perekonnanimi  

         1.12.3.2.  
tervishoiutöötaja registreerimistõendi number  

         1.12.3.3.  
tervishoiutöötaja tüüp (tehniline)  

         1.12.3.4.  
eriala****  

            1.12.3.4.1. tervishoiutöötaja eriala  

         1.12.3.5.  
telefon, faks, e-post  

   1.13.  
seotud dokument**  

      1.13.1.  
dokumendi number  

      1.13.2.  
versiooni number  

   1.14.  
koostamise aeg**  

      1.14.1.  
dokumendi kinnitamise aeg  

   1.15.  
dokumendi number**  

      1.15.1.  
dokumendi number  

   1.16.  
haigusjuhtumi number**  



      1.16.1.  
haigusjuhtumi number  

2.  
Anamnees*  

   2.1.  
sektsioon ja selle sisu inimloetaval kujul (tehniline)  

   2.2.  
anamneesi vanusegrupp**  

      2.2.1.  
haigusjuhtumi liik (tehniline) ja vanusegrupp  

      2.2.2.  
kuupäev või kuupäevade vahemik  

   2.3.  
anamnees (kaebused, sotsiaalsed olud, terviseriskid)  

3.  
Vanuse sektsioon*  

   3.1.  
sektsioon ja selle sisu inimloetaval kujul (tehniline)  

   3.2.  
vanus**  

      3.2.1.  
vanus  

      3.2.2.  
läbivaatuse liik (tehniline)  

4.  
Immuniseerimise kõrvalnähtude sektsioon*  

   4.1.  
sektsioon ja selle sisu inimloetaval kujul (tehniline)  

   4.2.  
Immuniseerimine kõrvalnähtude teates**  

      4.2.1.  
kõrvalnähud ***  

         4.2.1.1.  
kõrvalnäht  

         4.2.1.2.  
kõrvalnähu ilmnemise kuupäev  

         4.2.1.3.  
diagnoosi liik (tehniline)  

         4.2.1.4.  
diagnoosija ****  

            4.2.1.4.1. tervishoiutöötaja tüüp (tehniline)  

            4.2.1.4.2. tervishoiutöötaja registreerimistõendi number  

            4.2.1.4.3. tervishoiutöötaja roll (tehniline)  

            4.2.1.4.4. eriala *****  

            4.2.1.4.4.1. tervishoiutöötaja eriala  

         4.2.1.5.  
observation liik (tehniline)  

         4.2.1.6.  
staatus (tehniline)  



      4.2.2.  
immuniseerimise kuupäev  

      4.2.3.  
staatus (tehniline)  

      4.2.4.  
protseduuri tüüp (tehniline)  

5.  
Märkused*  

   5.1.  
sektsioon ja selle sisu inimloetaval kujul (tehniline)  

   5.2.  
märkused  

 

*  – jaotise pealkiri  

**  – märgiga «*» tähistatud pealkirjaga jaotise koosseisu kuuluva jaotise pealkiri  

***  – märgiga «**» tähistatud pealkirjaga jaotise koosseisu kuuluva jaotise pealkiri  

****  – märgiga «***» tähistatud pealkirjaga jaotise koosseisu kuuluva jaotise pealkiri  

*****  – märgiga «****» tähistatud pealkirjaga jaotise koosseisu kuuluva jaotise pealkiri  

[RT I 2010, 57, 382 – jõust. 21.08.2010] 

  Sotsiaalministri 17. septembri 

2008. a määruse nr 53 

«Tervise infosüsteemi 

edastatavate dokumentide 

andmekoosseisud ning nende 

säilitamise tingimused ja kord» 

lisa 12  

[RT I 2010, 57, 382 – jõust. 

21.08.2010]  

Läbivaatuse teatise andmekoosseis  

1.  Tervisekontrolli teatise (CDA) metaandmed *  

   1.1.  
vastutaja **  

      1.1.1.  
vastutava tervishoiuasutuse nimi  

      1.1.2.  
vastutava tervishoiuasutuse äriregistri või mittetulundusühingute ja sihtasutuste 

registri kood  

      1.1.3.  
vastutava tervishoiuasutuse aadress  

https://www.riigiteataja.ee/akt/13349263
https://www.riigiteataja.ee/akt/13349263


      1.1.4.  
vastutava tervishoiuasutuse telefon, faks, e-post  

   1.2.  
tervishoiuasutus_autor **  

      1.2.1.  
tervishoiuasutuse nimi  

      1.2.2.  
tervishoiuasutuse äriregistri või mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri 

kood  

      1.2.3.  
tervishoiuasutuse aadress või konkreetse korpuse (praksise) tegevuskoha 

aadress  

      1.2.4.  
tervishoiuasutuse telefon, faks, e-post  

   1.3.  
keel **  

      1.3.1.  
keel  

   1.4.  
konfidentsiaalsus **  

      1.4.1.  
konfidentsiaalsus  

   1.5.  
pealkiri **  

      1.5.1.  
dokumendi pealkiri  

   1.6.  
dokumendi tüüp **  

      1.6.1.  
dokumendi tüüp (tehniline)  

   1.7.  
versiooni number **  

      1.7.1.  
versiooni number  

   1.8.  
tervishoiutöötaja_autor **  

      1.8.1.  
tervishoiutöötaja ees- ja perekonnanimi  

      1.8.2.  
tervishoiutöötaja registreerimistõendi number  

      1.8.3.  
eriala***  

         1.8.3.1.  tervishoiutöötaja eriala  

      1.8.4.  
tervishoiutöötaja telefon, faks, e-post  

      1.8.5.  
tervishoiutöötaja tüüp (tehniline)  

      1.8.6.  
seotud objekti loomise kuupäev ja kellaaeg  

   1.9.  
patsient_epikriis **  



      1.9.1.  
patsiendi ees- ja perekonnanimi  

      1.9.2.  
patsiendi isikukood või tundmatu isiku kood  

      1.9.3.  
patsiendi tegelik elukoht  

      1.9.4.  
patsiendi sugu  

      1.9.5.  
patsiendi sünniaeg  

      1.9.6.  
patsiendi sünnikoht  

      1.9.7.  
patsiendi töökoht ***  

         1.9.7.1.  amet  

         1.9.7.2.  töökoht  

         1.9.7.3.  registrikood  

         1.9.7.4.  töötingimuste kirjeldus  

      1.9.8.  
patsiendi õppeasutus***  

         1.9.8.1.  õppeasutuse nimi  

         1.9.8.2.  õppeasutuse registrikood  

         1.9.8.3.  õppeasutuse aadress  

      1.9.9.  
patsiendi perearst ***  

         1.9.9.1.  ees- ja perekonnanimi  

         1.9.9.2.  registreerimistõendi number  

         1.9.9.3.  äriühingu või füüsilisest isikust ettevõtja ettevõtte (praksise) nimi  

         1.9.9.4.  äriühingu või füüsilisest isikust ettevõtja ettevõtte (praksise) 

äriregistri kood  

         1.9.9.5.  äriühingu või füüsilisest isikust ettevõtja ettevõtte (praksise) 

tegevuskoha aadress  

         1.9.9.6.  telefon, faks, e-post  

      1.9.10.  
muud osalised ***  

         1.9.10.1.  ees- ja perekonnanimi  

         1.9.10.2.  isikukood  

         1.9.10.3.  osaluse tüüp (tehniline)  

   1.10.  
kontaktisik **  

      1.10.1.  
ees- ja perekonnanimi  

      1.10.2.  
isikukood  

      1.10.3.  
telefon  

      1.10.4.  
kontaktisiku liik (tehniline)  



   1.11.  
standardi versiooni number**  

      1.11.1.  
standardi versiooni number (tehniline)  

   1.12.  
tervisekontroll**  

      1.12.1.  
kuupäev või kuupäevade vahemik  

      1.12.2.  
haigusjuhtumi liik (tehniline)  

      1.12.3.  
raviarst***  

         1.12.3.1.  ees- ja perekonnanimi  

         1.12.3.2.  tervishoiutöötaja registreerimistõendi number  

         1.12.3.3.  tervishoiutöötaja tüüp (tehniline)  

         1.12.3.4.  eriala****  

            1.12.3.4.1. tervishoiutöötaja eriala  

         1.12.3.5.  telefon, faks, e-post  

   1.13.  
seotud dokument**  

      1.13.1.  
dokumendi number  

      1.13.2.  
versiooni number  

   1.14.  
koostamise aeg**  

      1.14.1.  
dokumendi kinnitamise aeg  

   1.15.  
dokumendi number**  

      1.15.1.  
dokumendi number  

   1.16.  
haigusjuhtumi number**  

      1.16.1.  
haigusjuhtumi number  

2.  
Anamnees*  

   2.1.  
sektsioon ja selle sisu inimloetaval kujul (tehniline)  

   2.2.  
anamneesi vanusegrupp**  

      2.2.1.  
haigusjuhtumi liik (tehniline) ja vanusegrupp  

      2.2.2.  
kuupäev või kuupäevade vahemik  

   2.3.  
anamnees (kaebused, sotsiaalsed olud, terviseriskid)  

3.  
Vanuse sektsioon*  



   3.1.  
sektsioon ja selle sisu inimloetaval kujul (tehniline)  

   3.2.  
vanus**  

      3.2.1.  
vanus  

      3.2.2.  
läbivaatuse liik (tehniline)  

4.  
Läbivaatuse sektsioon *  

   4.1.  
sektsioon ja selle sisu inimloetaval kujul (tehniline)  

   4.2.  
menarche **  

      4.2.1.  
menarche  

      4.2.2.  
läbivaatuse kuupäev  

      4.2.3.  
läbivaatuse liik (tehniline)  

   4.3.  
lõge **  

      4.3.1.  
lõge  

      4.3.2.  
läbivaatuse kuupäev  

      4.3.3.  
läbivaatuse liik (tehniline)  

   4.4.  
toitmine **  

      4.4.1.  
rinnapiima söömise viisid ja/või vastsündinu/imiku toit  

      4.4.2.  
läbivaatuse kuupäev  

      4.4.3.  
läbivaatuse liik (tehniline)  

   4.5.  
läbivaatus (normaalne/patoloogiline) **  

      4.5.1.  
läbivaatuse vastus  

      4.5.2.  
läbivaatuse kuupäev  

      4.5.3.  
läbivaatuse liik (tehniline)  

   4.6.  
vastsündinu seisund **  

      4.6.1.  
üldseisund  

      4.6.2.  
hindamise kuupäev  



      4.6.3.  
läbivaatuse liik (tehniline)  

   4.7.  
menstruatsioon**  

      4.7.1.  
menstruatsioon, regulaarsus, tsükli pikkus ja vereerituse päevade arv  

      4.7.2.  
läbivaatuse kuupäev  

      4.7.3.  
läbivaatuse liik (tehniline)  

   4.8.  
puberteedi hinnang **  

      4.8.1.  
hinnang vastavalt tanneri skaalale  

      4.8.2.  
läbivaatuse aeg  

      4.8.3.  
läbivaatuse liik (tehniline)  

   4.9.  
läbivaatus (vaba tekstiline hinnang) **  

      4.9.1.  
muu patoloogia  

      4.9.2.  
läbivaatuse kuupäev  

      4.9.3.  
läbivaatuse liik (tehniline)  

   4.10.  
nabaväädi köndi seisund **  

      4.10.1.  
seisund  

      4.10.2.  
läbivaatuse kuupäev  

      4.10.3.  
läbivaatuse liik (tehniline)  

   4.11.  
menstruatsiooni regulaarsus **  

      4.11.1.  
regulaarsuse kirjeldus  

      4.11.2.  
läbivaatuse kuupäev  

      4.11.3.  
observation liik (tehniline)  

   4.12.  
menstruatsioonitsükli pikkus **  

      4.12.1.  
pikkus  

      4.12.2.  
läbivaatuse kuupäev  

      4.12.3.  
observation liik (tehniline)  



   4.13.  
menstruatsiooni vereerituse päevade arv **  

      4.13.1.  
päevade arv või vahemik  

      4.13.2.  
läbivaatuse kuupäev  

      4.13.3.  
läbivaatuse liik (tehniline)  

   4.14.  
üldseisund **  

      4.14.1.  
üldseisundi kirjeldus  

      4.14.2.  
läbivaatuse kuupäev  

      4.14.3.  
läbivaatuse liik (tehniline)  

5.  
Uuringu sektsioon tervisekontrolli kaardil *  

   5.1.  
sektsioon ja selle sisu inimloetaval kujul (tehniline)  

   5.2.  
nägemusteravuse kontroll tervisekontrolli kaardil **  

      5.2.1.  
uuring  

      5.2.2.  
uuringu koht  

      5.2.3.  
uuringu tulemus  

      5.2.4.  
uuringu kuupäev  

      5.2.5.  
uuringu staatus (tehniline)  

   5.3.  
kliiniline vereanalüüs tervisekontrolli kaardil **  

      5.3.1.  
uuring  

      5.3.2.  
uuringu tulemus  

      5.3.3.  
uuringu kuupäev  

      5.3.4.  
uuringu staatus (tehniline)  

   5.4.  
vererõhk tervisekontrolli kaardil **  

      5.4.1.  
uuring  

      5.4.2.  
uuringu koht  

      5.4.3.  
uuringu kuupäev  



      5.4.4.  
uuringu staatus (tehniline)  

      5.4.5.  
vererõhk süstoolne või diastoolne ***  

         5.4.5.1.  mõõtmise tulemus  

         5.4.5.2.  mõõtmise kuupäev  

         5.4.5.3.  mõõtmise staatus (tehniline)  

         5.4.5.4.  süstoolse või diastoolse vererõhu mõõtmine  

6.  
Märkused*  

   6.1.  
sektsioon ja selle sisu inimloetaval kujul (tehniline)  

   6.2.  
märkused  

 

*  – jaotise pealkiri  

**  – märgiga «*» tähistatud pealkirjaga jaotise koosseisu kuuluva jaotise pealkiri  

***  – märgiga «**» tähistatud pealkirjaga jaotise koosseisu kuuluva jaotise pealkiri  

****  – märgiga «***» tähistatud pealkirjaga jaotise koosseisu kuuluva jaotise pealkiri  

[RT I 2010, 57, 382 – jõust. 21.08.2010]  

  Sotsiaalministri 17. septembri 

2008. a määruse nr 53 

«Tervise infosüsteemi 

edastatavate dokumentide 

andmekoosseisud ning nende 

säilitamise tingimused ja kord» 

lisa 13  

[RT I 2010, 57, 382 – jõust. 

21.08.2010]  

  

Nõustamise teatise andmekoosseis 

1.  Tervisekontrolli teatise (CDA) metaandmed *  

   1.1.  
vastutaja **  

      1.1.1.  
vastutava tervishoiuasutuse nimi  

      1.1.2.  
vastutava tervishoiuasutuse äriregistri või mittetulundusühingute ja sihtasutuste 

registri kood  

https://www.riigiteataja.ee/akt/13349263
https://www.riigiteataja.ee/akt/13349263


      1.1.3.  
vastutava tervishoiuasutuse aadress  

      1.1.4.  
vastutava tervishoiuasutuse telefon, faks, e-post  

   1.2.  
tervishoiuasutus_autor **  

      1.2.1.  
tervishoiuasutuse nimi  

      1.2.2.  
tervishoiuasutuse äriregistri või mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri 

kood  

      1.2.3.  
tervishoiuasutuse aadress või konkreetse korpuse (praksise) tegevuskoha 

aadress  

      1.2.4.  
tervishoiuasutuse telefon, faks, e-post  

   1.3.  
keel **  

      1.3.1.  
keel  

   1.4.  
konfidentsiaalsus **  

      1.4.1.  
konfidentsiaalsus  

   1.5.  
pealkiri **  

      1.5.1.  
dokumendi pealkiri  

   1.6.  
dokumendi tüüp **  

      1.6.1.  
dokumendi tüüp (tehniline)  

   1.7.  
versiooni number **  

      1.7.1.  
versiooni number  

   1.8.  
tervishoiutöötaja_autor **  

      1.8.1.  
tervishoiutöötaja ees- ja perekonnanimi  

      1.8.2.  
tervishoiutöötaja registreerimistõendi number  

      1.8.3.  
eriala***  

         1.8.3.1.  tervishoiutöötaja eriala  

      1.8.4.  
tervishoiutöötaja telefon, faks, e-post  

      1.8.5.  
tervishoiutöötaja tüüp (tehniline)  

      1.8.6.  
seotud objekti loomise kuupäev ja kellaaeg  



   1.9.  
patsient_epikriis **  

      1.9.1.  
patsiendi ees- ja perekonnanimi  

      1.9.2.  
patsiendi isikukood või tundmatu isiku kood  

      1.9.3.  
patsiendi tegelik elukoht  

      1.9.4.  
patsiendi sugu  

      1.9.5.  
patsiendi sünniaeg  

      1.9.6.  
patsiendi sünnikoht  

      1.9.7.  
patsiendi töökoht ***  

         1.9.7.1.  amet  

         1.9.7.2.  töökoht  

         1.9.7.3.  registrikood  

         1.9.7.4.  töötingimuste kirjeldus  

      1.9.8.  
patsiendi õppeasutus***  

         1.9.8.1.  õppeasutuse nimi  

         1.9.8.2.  õppeasutuse registrikood  

         1.9.8.3.  õppeasutuse aadress  

      1.9.9.  
patsiendi perearst ***  

         1.9.9.1.  ees- ja perekonnanimi  

         1.9.9.2.  registreerimistõendi number  

         1.9.9.3.  äriühingu või füüsilisest isikust ettevõtja ettevõtte (praksise) nimi  

         1.9.9.4.  äriühingu või füüsilisest isikust ettevõtja ettevõtte (praksise) 

äriregistri kood  

         1.9.9.5.  äriühingu või füüsilisest isikust ettevõtja ettevõtte (praksise) 

tegevuskoha aadress  

         1.9.9.6.  telefon, faks, e-post  

      1.9.10.  
muud osalised ***  

         1.9.10.1.  ees- ja perekonnanimi  

         1.9.10.2.  isikukood  

         1.9.10.3.  osaluse tüüp (tehniline)  

   1.10.  
kontaktisik **  

      1.10.1.  
ees- ja perekonnanimi  

      1.10.2.  
isikukood  

      1.10.3.  
telefon  



      1.10.4.  
kontaktisiku liik (tehniline)  

   1.11.  
standardi versiooni number**  

      1.11.1.  
standardi versiooni number (tehniline)  

   1.12.  
tervisekontroll**  

      1.12.1.  
kuupäev või kuupäevade vahemik  

      1.12.2.  
haigusjuhtumi liik (tehniline)  

      1.12.3.  
raviarst***  

         1.12.3.1.  ees- ja perekonnanimi  

         1.12.3.2.  tervishoiutöötaja registreerimistõendi number  

         1.12.3.3.  tervishoiutöötaja tüüp (tehniline)  

         1.12.3.4.  eriala****  

            1.12.3.4.1. tervishoiutöötaja eriala  

         1.12.3.5.  telefon, faks, e-post  

   1.13.  
seotud dokument**  

      1.13.1.  
dokumendi number  

      1.13.2.  
versiooni number  

   1.14.  
koostamise aeg**  

      1.14.1.  
dokumendi kinnitamise aeg  

   1.15.  
dokumendi number**  

      1.15.1.  
dokumendi number  

   1.16.  
haigusjuhtumi number**  

      1.16.1.  
haigusjuhtumi number  

2.  
Anamnees*  

   2.1.  
sektsioon ja selle sisu inimloetaval kujul (tehniline)  

   2.2.  
anamneesi vanusegrupp**  

      2.2.1.  
haigusjuhtumi liik (tehniline) ja vanusegrupp  

      2.2.2.  
kuupäev või kuupäevade vahemik  

   2.3.  
anamnees (kaebused, sotsiaalsed olud, terviseriskid)  



3.  
Vanuse sektsioon*  

   3.1.  
sektsioon ja selle sisu inimloetaval kujul (tehniline)  

   3.2.  
vanus**  

      3.2.1.  
vanus  

      3.2.2.  
läbivaatuse liik (tehniline)  

4.  
Nõustamiste sektsioon *  

   4.1.  
sektsioon ja selle sisu inimloetaval kujul (tehniline)  

   4.2.  
nõustamine **  

      4.2.1.  
nõustamise kuupäev  

      4.2.2.  
nõustamise liik (tehniline)  

5.  
Pere olukord sektsioon *  

   5.1.  
sektsioon ja selle sisu inimloetaval kujul (tehniline)  

   5.2.  
pere olukorra kirjeldus  

   5.3.  
pere olukord **  

      5.3.1.  
pere olukord  

      5.3.2.  
pere olukorra hindamise tulemus  

      5.3.3.  
hindamise kuupäev  

6.  
Terviseharjumused sektsioon *  

   6.1.  
sektsioon ja selle sisu inimloetaval kujul (tehniline)  

   6.2.  
pere olukorra kirjeldus  

   6.3.  
terviseharjumused **  

      6.3.1.  
terviseharjumus  

      6.3.2.  
terviseharjumuste hindamise tulemus  

      6.3.3.  
hindamise kuupäev  

7.  
Psühhosotsiaalne taust ja areng sektsioon *  



   7.1.  
sektsioon ja selle sisu inimloetaval kujul (tehniline)  

   7.2.  
pere olukorra kirjeldus  

   7.3.  
psühhosotsiaalne taust ja areng **  

      7.3.1.  
psühhosotsiaalne taust ja areng  

      7.3.2.  
psühhosotsiaalse tausta ja arengu hindamise tulemus  

      7.3.3.  
hindamise kuupäev  

8.  
Vaimne taust ja areng sektsioon *  

   8.1.  
sektsioon ja selle sisu inimloetaval kujul (tehniline)  

   8.2.  
pere olukorra kirjeldus  

   8.3.  
vaimne taust ja areng **  

      8.3.1.  
vaimne taust ja areng  

      8.3.2.  
vaimse tausta ja arengu hindamise tulemus  

      8.3.3.  
hindamise kuupäev  

9.  
Märkused*  

   9.1.  
sektsioon ja selle sisu inimloetaval kujul (tehniline)  

   9.2.  
märkused  

 

*  – jaotise pealkiri  

**  – märgiga «*» tähistatud pealkirjaga jaotise koosseisu kuuluva jaotise pealkiri  

***  – märgiga «**» tähistatud pealkirjaga jaotise koosseisu kuuluva jaotise pealkiri  

****  – märgiga «***» tähistatud pealkirjaga jaotise koosseisu kuuluva jaotise pealkiri  
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Kasvamise teatise andmekoosseis 

1.  Tervisekontrolli teatise (CDA) metaandmed *  

   1.1.  
vastutaja **  

      1.1.1.  
vastutava tervishoiuasutuse nimi  

      1.1.2.  
vastutava tervishoiuasutuse äriregistri või mittetulundusühingute ja sihtasutuste 

registri kood  

      1.1.3.  
vastutava tervishoiuasutuse aadress  

      1.1.4.  
vastutava tervishoiuasutuse telefon, faks, e-post  

   1.2.  
tervishoiuasutus_autor **  

      1.2.1.  
tervishoiuasutuse nimi  

      1.2.2.  
tervishoiuasutuse äriregistri või mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri 

kood  

      1.2.3.  
tervishoiuasutuse aadress või konkreetse korpuse (praksise) tegevuskoha 

aadress  

      1.2.4.  
tervishoiuasutuse telefon, faks, e-post  

   1.3.  
keel **  

      1.3.1.  
keel  

   1.4.  
konfidentsiaalsus **  

      1.4.1.  
konfidentsiaalsus  

   1.5.  
pealkiri **  

      1.5.1.  
dokumendi pealkiri  

   1.6.  
dokumendi tüüp **  

      1.6.1.  
dokumendi tüüp (tehniline)  

   1.7.  
versiooni number **  

      1.7.1.  
versiooni number  

https://www.riigiteataja.ee/akt/13349263


   1.8.  
tervishoiutöötaja_autor **  

      1.8.1.  
tervishoiutöötaja ees- ja perekonnanimi  

      1.8.2.  
tervishoiutöötaja registreerimistõendi number  

      1.8.3.  
eriala***  

         1.8.3.1.  tervishoiutöötaja eriala  

      1.8.4.  
tervishoiutöötaja telefon, faks, e-post  

      1.8.5.  
tervishoiutöötaja tüüp (tehniline)  

      1.8.6.  
seotud objekti loomise kuupäev ja kellaaeg  

   1.9.  
patsient_epikriis **  

      1.9.1.  
patsiendi ees- ja perekonnanimi  

      1.9.2.  
patsiendi isikukood või tundmatu isiku kood  

      1.9.3.  
patsiendi tegelik elukoht  

      1.9.4.  
patsiendi sugu  

      1.9.5.  
patsiendi sünniaeg  

      1.9.6.  
patsiendi sünnikoht  

      1.9.7.  
patsiendi töökoht ***  

         1.9.7.1.  amet  

         1.9.7.2.  töökoht  

         1.9.7.3.  registrikood  

         1.9.7.4.  töötingimuste kirjeldus  

      1.9.8.  
patsiendi õppeasutus***  

         1.9.8.1.  õppeasutuse nimi  

         1.9.8.2.  õppeasutuse registrikood  

         1.9.8.3.  õppeasutuse aadress  

      1.9.9.  
patsiendi perearst ***  

         1.9.9.1.  ees- ja perekonnanimi  

         1.9.9.2.  registreerimistõendi number  

         1.9.9.3.  äriühingu või füüsilisest isikust ettevõtja ettevõtte (praksise) nimi  

         1.9.9.4.  äriühingu või füüsilisest isikust ettevõtja ettevõtte (praksise) 

äriregistri kood  

         1.9.9.5.  äriühingu või füüsilisest isikust ettevõtja ettevõtte (praksise) 

tegevuskoha aadress  



         1.9.9.6.  telefon, faks, e-post  

      1.9.10.  
muud osalised ***  

         1.9.10.1.  ees- ja perekonnanimi  

         1.9.10.2.  isikukood  

         1.9.10.3.  osaluse tüüp (tehniline)  

   1.10.  
kontaktisik **  

      1.10.1.  
ees- ja perekonnanimi  

      1.10.2.  
isikukood  

      1.10.3.  
telefon  

      1.10.4.  
kontaktisiku liik (tehniline)  

   1.11.  
standardi versiooni number**  

      1.11.1.  
standardi versiooni number (tehniline)  

   1.12.  
tervisekontroll**  

      1.12.1.  
kuupäev või kuupäevade vahemik  

      1.12.2.  
haigusjuhtumi liik (tehniline)  

      1.12.3.  
raviarst***  

         1.12.3.1.  ees- ja perekonnanimi  

         1.12.3.2.  tervishoiutöötaja registreerimistõendi number  

         1.12.3.3.  tervishoiutöötaja tüüp (tehniline)  

         1.12.3.4.  eriala****  

            1.12.3.4.1. tervishoiutöötaja eriala  

         1.12.3.5.  telefon, faks, e-post  

   1.13.  
seotud dokument**  

      1.13.1.  
dokumendi number  

      1.13.2.  
versiooni number  

   1.14.  
koostamise aeg**  

      1.14.1.  
dokumendi kinnitamise aeg  

   1.15.  
dokumendi number**  

      1.15.1.  
dokumendi number  

   1.16.  
haigusjuhtumi number**  



      1.16.1.  
haigusjuhtumi number  

2.  
Anamnees*  

   2.1.  
sektsioon ja selle sisu inimloetaval kujul (tehniline)  

   2.2.  
anamneesi vanusegrupp**  

      2.2.1.  
haigusjuhtumi liik (tehniline) ja vanusegrupp  

      2.2.2.  
kuupäev või kuupäevade vahemik  

   2.3.  
anamnees (kaebused, sotsiaalsed olud, terviseriskid)  

3.  
Vanuse sektsioon*  

   3.1.  
sektsioon ja selle sisu inimloetaval kujul (tehniline)  

   3.2.  
vanus**  

      3.2.1.  
vanus  

      3.2.2.  
läbivaatuse liik (tehniline)  

4.  
Kasvamise sektsioon *  

   4.1.  
sektsioon ja selle sisu inimloetaval kujul (tehniline)  

   4.2.  
lõge mõõdud **  

      4.2.1.  
lõge laius ja pikkus  

      4.2.2.  
läbivaatuse liik (tehniline)  

      4.2.3.  
mõõtmise kuupäev  

   4.3.  
peaümbermõõt**  

      4.3.1.  
peaümbermõõt  

      4.3.2.  
läbivaatuse liik (tehniline)  

      4.3.3.  
mõõtmise kuupäev  

   4.4.  
pikkus **  

      4.4.1.  
pikkus  

      4.4.2.  
läbivaatuse liik (tehniline)  



      4.4.3.  
mõõtmise kuupäev  

   4.5.  
KMI **  

      4.5.1.  
KMI väärtus  

      4.5.2.  
läbivaatuse liik (tehniline)  

      4.5.3.  
hindamise kuupäev  

   4.6.  
kaal **  

      4.6.1.  
kaal  

      4.6.2.  
läbivaatuse liik (tehniline)  

      4.6.3.  
mõõtmise kuupäev  

5.  
Märkused*  

   5.1.  
sektsioon ja selle sisu inimloetaval kujul (tehniline)  

   5.2.  
märkused  

 

*  – jaotise pealkiri  

**  – märgiga «*» tähistatud pealkirjaga jaotise koosseisu kuuluva jaotise pealkiri  

***  – märgiga «**» tähistatud pealkirjaga jaotise koosseisu kuuluva jaotise pealkiri  

****  – märgiga «***» tähistatud pealkirjaga jaotise koosseisu kuuluva jaotise pealkiri  
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