
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  


