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Raseduse Infosüsteem - koosneb 2 registrist

• Meditsiiniline sünniregister (Estonian Medical Birth Registry)
Asutatud 1991, andmed alates 01.01.1992

• Meditsiiniline raseduse katkemise ja katkestamise register
(Estonian Abortion Registry)

Kuni 15.03.2019 Raseduskatkestusandmekogu
Asutatud 1994
06.11.1998 kuni 01.06.1999 peatati andmete saatmine
02.06.1999 kuni 14.03.2019 umbisikuline
15.03.2019 kogutakse isikustatud andmeid



Eesmärk

• Raseduse kulgemise, katkemise ja katkestamise analüüsimine

• Ema ja vastsündinu haigestumuse ja suremuse
analüüsimine

• Tervishoiuteenuste korraldamine

• Tervishoiupoliitika väljatöötamine

• Diagnostika ja ravikäsitluse hindamine

• Statistika ja teaduslik uurimistöö

Põhimäärus vastu võetud 15.03.2018 RT I, 22.03.2019, 10

Määrus kehtestamise alus: Rahvatervise seaduse § 143 lõige 4.



Registrite andmed avaldatakse vastavalt
avaldamiskalendrile

www.tai.ee/tstua



Raseduste lõpe Eestis aastatel 1996–2018
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Raseduse Infosüsteem 30.08.2019. Arvestatud on kõik Eestis toimunud sünnitused ja raseduse
katkemised/katkestamised olenemata naise elukohariigist.
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Kõik Eestis toimunud sünnitused ja raseduse katkemised/katkestamised  olenemata naise elukohariigist.



Uuendused

Registrite vastutav töötleja on alates 15.03.2019 Tervise Arengu Instituut

• Andmekoosseisude muudatused

Meditsiiniline raseduse katkemise/katkestamise register
15.03.2019 naise ees-ja perekonnanimi ning isikukood

01.01.2020 uuenenud andmekoosseis

Meditsiiniline sünniregister
01.01.2020 sünnikaardi uuenenud andmekoosseis

01.01.2020 enneaegse lapse kaart, mis täidetakse lisaks sünnikaardile

• Andmete esitajad
Sünnitusabi, kodusünnitusabi ning günekoloogia ja pediaatria
tervishoiuteenuse osutajad

Väljaspool haiglat toimunud sünnituse puhul täidab sünnikaardi lapsele
isikukoodi väljastanud tervishoiuteenuse osutaja 7



Andmete esitamine

• Paberkandjal
• Elektroonselt: ekraanilt täidetav andmekaart,väljavõte TTO andmebaasist

• Riigi infosüsteemide andmevahetuskihi kaudu: x-tee
• Tähtajad

• Lapse sünd või raseduse katkemise/katkestamine: 
järgneva kuu 15. kuupäev
• Surnultsündinu või esimesel elunädalal surnud laps: 
ülejärgmise kuu 15. kuupäev
• Enneaegse lapse täiendavad andmed:
haiglast väljakirjutamise või raseduskestuse ja lapse sünnijärgse
vanuse liitmisel saadud 44 täisnädala täitumisele järgneva kuu 15. 
kuupäev
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Sünnikaart

• Täidetakse iga elusalt sündinud lapse kohta
lapse 7 päeva vanuseks saamisel või selle päeva seisuga kui laps 
kirjutatakse koju, viiakse üle teise raviasutusse või sureb enne 7 
päeva vanuseks saamist.

• Täidetakse iga surnult sündinud lapse kohta:
– surnultsündinu sünniaeg peab kokku langema surmaajaga
– surnultsündinud lapse unikaalse koodi väljastab sünniregister

• Isa isikuandmed kantakse kaardile ema ütluse alusel
• RHK koodidega kogutakse:
– ema raseduspuhused diagnoosid ja kaasuvad haigused
– ema sünnituspuhused ja –järgsed diagnoosid
– lapse väärarendid
– lapse muud diagnoosid
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Enneaegse lapse kaart

• Uus andmekaart täiendavate andmetega, mis täidetakse
lisaks sünnikaardile iga raseduskestusega kuni 33 nädalat ja 6 päeva
(kaasa arvatud) elusalt sündinud lapse kohta.

• Täitmist alustab sünnitusabi osutanud tervishoiuteenuse osutaja ja
jätkab last raviv tervishoiuteenuse osutaja.

• Andmeid kogutakse sünnijärgse haiglaravi lõpuni või kuni lapse
postmenstruaalvanuseni (PMV) 44 nädalat, mis saadakse
raseduskestuse ja lapse sünnijärgse vanuse liitmisel.



Enneaegse lapse kaart

• Ema sünnieelne/- aegne ravi ja toimingud

• Lapse sünnijärgsed seisundid, toimingud ja uuringud

• Lapse seisund haiglast lahkudes või kuni PMV 44 nädalat

• Lapse diagnoosid kogutakse RHK koodidega
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Raseduse katkemise/katkestamise andmekaart
• Andmekaart täidetakse iga raseduse kohta, mis on 
katkenud/katkestatud enne 22. (so kuni 21 nädalat ja 6 päeva kaasa 
arvatud) täisnädala täitumist.
Andmekaardi täidab arstiabi osutanud tervishoiuasutus.

• Vähemalt ühe elutunnusega vastsündinu puhul 
– iseseisev hingamine 
– südamelöögid,
– nabaväädi pulsatsioon 
– tahtele alluvate lihaste ilmsed liigutused

täidetakse sünnikaart, olenemata raseduse kestusest. 

• Surnult sündinud vastsündinu puhul, kellel puuduvad elutunnused 
ja kes on sündinud raseduskestusega alates 22+0 rasedusnädalast või 
kui raseduse kestus on teadmata, siis sünnikaaluga vähemalt 500 g  

täidetakse sünnikaart.
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Raseduse katkemise/katkestamise andmekaart

• Kasutame väljendit “raseduse katkemine / katkestamine”

Spontaanabort – iseeneslik raseduse katkemine
Legaalne abort  – omal soovil katkestamine
Terapeutiline abort  – meditsiinilisel näidustusel katkestamine
Emakaväline rasedus – emakaväline/ektoopiline rasedus
Muu abort  – peetunud rasedus
Ei koguta enam liiki “kriminaalne abort”

• Käesoleva raseduse korduv katkestamine

Eelnev katkestamise kuupäev
Korduva katkestamise kuupäev
Käesoleva raseduse korduva katkestamise meetod

• Medikamentoosne
• Vaakumaspiratsioon
• Muu, täpsustada
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Kontaktid

•Iga Eestis nii elusalt kui surnult sündinud lapse puhul täidetakse sünnikaart

•Kuni raseduskestusega 33 nädalat ja 6 päeva elusalt sündinud lapse puhul
täidetakse enneaegse lapse lisakaart

•Raseduse katkemise/katkestamise puhul täidetakse
katkemise/katkestamise andmekaart

•Andmete esitajad on sünnitusabi-, günekoloogia ja pediaatriaga tegelevad 
tervishoiuteenuse osutajad (TTO-d) ja perearstid (kui väljastavad
vastsündinule isikukoodi)
•Aadress:

Sünniregister; raseduse katkemise/katkestamise register
Tervise Arengu Instituut 
Hiiu 42, 11619 Tallinn
tel 659 3993 või 659 3994 
e-post: kart.allvee@tai.ee; viktoria.serkina@tai.ee


