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Andmete esitamine TAI meditsiiniregistriteleAndmete esitamine TAI meditsiiniregistritele

- Meditsiiniline Sünniregister
- Surma Põhjuste Register
- Vähiregister
- Tuberkuloosiregister

Kärt Allvee

Sünniregistri juhataja

/

Piret Viiklepp

Tuberkuloosiregistri juhataja

26.11 Jõhvi

03.12 Tallinn

05.12 Tartu

Meditsiiniregistrid

• Registriteatiste esitamine on kohustuslik ja sätestatud 
õigusaktidega

• Väga tähtis on, et arstid täidaksid registriteatisi põhjalikult, kuna 
sellest kujuneb riiklik statistika

• Rahvastiku tervisega seonduvad riiklikud andmekogud on 
andmeallikad: 

– rahvastiku tervise hindamiseks

– tervisepoliitika väljatöötamiseks

– tervishoiuteenuste korraldamiseks 

– haiguste ennetamise, tõrjemeetmete kavandamiseks ja väljatöötamiseks

– ennetustegevuste tulemuste hindamiseks
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Meditsiiniline sünniregister Meditsiiniline sünniregister 

• Registreeritakse kõik Eestis toimunud nii elusalt kui surnult 
sünnid.

• Andmete esitajad on sünnitusabiga tegelevad tervishoiuteenuse 
osutajad (TTO-d) ja perearstid 

• Täidetud sünnikaardid palun saatke tähitud postiga aadressil:

Sünniregister

Tervise Arengu Instituut 

Hiiu 42, 11619 Tallinn

Küsimused: tel 659 3993 või 659 3994 

e-post: kart.allvee@tai.ee

Sünnikaardi täitmine kodusünnituse puhul

•Perearst väljastab meditsiinilise sünnitõendi

•Sünniregister saadab perearstile sünnikaardi ja 
selle täitmise juhendi

•Perearst täidab sünnikaardil temale teadaolevad 
andmed

•Perearst saadab täidetud sünnikaardi tähitult 
registrisse tagasi
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Surnultsündinud lapsele unikaalse koodi 

väljastamine

•Sätestada surnultsündinule unikaalse koodi 
andmise ja surnultsünni registreerimise 
põhimõtted ja kord

•Tagada kõikehõlmav ja ühtne surnultsündide 
tuvastamine ning registreerimine

Mõisted

• Surnultsündinud lapsele antav unikaalne kood on 

identifikaator, mis antakse surnultsündinud lapsele eesmärgiga 

võimaldada tema tuvastamist erinevate asutuste 

andmebaasides (infosüsteemides)

• Surnult sündinud laps on vastsündinu kehamassiga vähemalt 

500 g alates 22. rasedusnädalast, kellel puuduvad elutunnused:

– iseseisev hingamine

– südamelöögid

– nabaväädi pulsatsioon

– tahtele alluvad ilmsed liigutused
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Unikaalse koodi väljastamine

•Koodi väljastab TAI Meditsiiniline sünniregister

•Sünnikaardi täitmise eest vastutav töötaja esitab  
unikaalse koodi väljastamiseks taotluse, milles on:

– tervishoiuasutuse nimi

– surnultsünni kuupäev ja kellaaeg

– surnultsündinu sugu

•Taotlus saadetakse krüpteeritult TAI sünniregistri 
sertifikaadile

•E-post sarkood@tai.ee
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Unikaalse koodi väljastamine

•Sünniregistris genereeritakse surnultsündinud 
lapsele unikaalne kood. Aluseks võetakse:

– surnultsündinu sugu

– surnultsündinu sünnikuupäev

– kontrollnumber formeeritakse vastavalt Eesti Vabariigi 
isikukoodi standardile (EV ST 585–90)

•Kood väljastatakse kahe tööpäeva jooksul 
krüpteeritult isiku sertifikaadile, kes päringu saatis

Unikaalse koodi moodustamise 

põhimõtted

•Kood koosneb 11 kümnendnumbrist:

– x: lapse sugu ja sünnisajand

– xx: sünniaasta kaks viimast numbrit

– xx: sünnikuu

– xx: sünnikuupäev

– xxx: ühel ja samal päeval sündinute järjenumber 
on surnultsündidele vahemikus 995–999

– x: kontrollnumber

•Kord kehtib alates 01.01.2013
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Arstliku surmateatise blankettide tellimine ja lisainfo:

Gleb Denissov, Surma põhjuste registri juhataja

gleb.denissov@tai.ee

tel 659 3949 või 659 3847

Tervise Arengu Instituut

Hiiu 42 

11619 Tallinn

Surma põhjuste register Surma põhjuste register 

TAI -> Surma põhjuste register -> Õigusaktid ja alusdokumendid

• Surmateatise täitmise juhend arstile

http://www.tai.ee/images/PDF/Surmateatise_juhend_arstidele.pdf

• Juhised "Arstliku surmateatise“ surmapõhjuste täitmiseks

http://www.tai.ee/images/PDF/Arstliku_surmateatise_titmise_juhis.pdf

Arstliku surmateatise täitmise juhendid leiad 
TAI veebilehelt
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• Palun diagnoos sõnaliselt täielikult välja kirjutada, näiteks

– kopsupõletiku korral kindlasti tekitaja

– kasvaja korral algkolle

• Palun märkida diagnoosid RHK-10 neljakohalise koodi täpsusega, 
näiteks   

– C54.1 - endomeetriumi vähk

– I22.0 - korduv müokardi eesseina infarkt

• Kui haigus ei ole enam aktiivne, märkida näiteks

– tuberkuloosi jääknähud

– läbipõetud insult või müokardi infarkt 

Diagnoosid surmateatisel

• Oluline on kirjutada õige diagnoos, mitte 
“viisakusdiagnoos” – nt südame-veresoonkonna haigused

• Kui surm on tingitud alkoholi liigtarvitamisest, siis palun 
märkida see kindlasti surmateatisele, näiteks

−alkohoolne kardiomüopaatia

−alkohoolne maksatsirroos

−alkohololne polüneuropaatia

−närvisüsteemi alkoholdegeneratsioon

−alkohoolne pankreatiit (äge või krooniline)

−alkoholisõltuvus

Kuidas suurendada surma kirje täpsust?
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• Surmateatisel on oluline täita surmakoht  

• Elukoht täita täisaadressina, st küla, tänav

• Kui surmapõhjuseks on trauma, siis märkida 
vigastuse koht ja kuupäev

• Surmateatise 1. lehed peavad laekuma tähitud 
kirjana Surma põhjuste registrisse järgneva 
kuu 7. kuupäevaks

Teatiste täitmine ja esitamine

• Täidetakse perinataalperioodi surmade korral:

– surnultsünd

– surm esimesel elunädalal (0–6 päeva) 

• Alates 1.07.2010 ei registreerita surnult 
sündinuid Perekonnaseisuameti osakondades

• Surma põhjuste register ja Meditsiiniline 
Sünniregister koguvad surnultsündide andmeid 
vastavalt õigusaktidele edasi (unikaalne kood)

Perinataalsurmateatis
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• Vähiteatiste blankette küsida vähiregistrist:

tel 659 3832 või 659 3830

e-post margit.magi@tai.ee

• Vähiteatiste blankett on samuti prinditav Tervise Arengu 

Instituudi kodulehelt, kus on ka teatise täitmise juhend: 

http://www.tai.ee/tegevused/registrid/vahiregister/oigusaktid-ja-
alusdokumendid

• Täidetud teatised saata tähitud postiga: 

Vähiregister, Tervise Arengu Instituut, Hiiu 42, 11619 Tallinn

• Küsimuste korral pöörduda vähiregistri juhataja poole:

tel 659 3830, e-post margit.magi@tai.ee

Eesti Vähiregister Eesti Vähiregister 

Vähiregistris registreeritavad kasvajad

• Kõik pahaloomulised kasvajad (RHK-10 C00–C97)

• Carcinoma in situ (RHK-10 D00–D09)

• Peaaju/KNS piirkonna kasvajad (RHK-10 D32.0–

D33.9, D35.2–D35.4, D42.0–D43.9, D44.3–D44.5)

• Lümfoid- ja vereloomekoe ning nendesarnaste

kudede muud kasvajad (RHK-10 D45–D47)
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Andmete esitajad ja teatamise kord

• Vähijuhte nii elupuhuselt kui ka pärast surma diagnoosiv ja 

vähihaigele ravi osutav TTO esitab registrile andmed 

blanketil „Teatis vähiregistrile“.

• Patoloog või kohtuarstlik ekspert esitab registrile andmed 

blanketil „Patoloogiaosakonna teatis vähiregistrile“.

• Andmed esitatakse registrile 30 kalendripäeva jooksul 
pärast vähi diagnoosimist, ravi või arstliku surmateatise 
väljakirjutamist, või vähi diagnoosimist mikroskoopilise 
uuringu või lahangu alusel.

Teatis vähiregistrile
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Teatis vähiregistrile

• Isikutunnused: 

– isikukood, ees- ja perekonnanimi, sugu, sünniaeg

– perekonnaseis, rahvus, sünnikoht, elukoht

• Diagnoosi ja diagnoosimise andmed:

– üksikasjalik paige, k.a lateraalsus paarisorganite korral

– diagnoosimise aeg (päev, kuu, aasta)

– diagnoosi kinnitanud uurimismeetodid

– morfoloogiline diagnoos ja pahaloomulisuse aste (G)

– kasvaja levik (TNM, staadium, levikugrupp)

Teatis vähiregistrile

• Kasvajaspetsiifilise ravi andmed: 

– kirurgiline ravi / kiiritusravi: ravi olemus (radikaalne, 

palliatiivne, määratlemata), tervishoiuasutus, kuupäev, 

operatsioon / kiiritusdoos ja meetod

– keemiaravi / hormoonravi / muu ravi: tervishoiuasutus, 

kuupäev, ravi

– eriravi mittesaamise põhjus või raviandmed puuduvad

• Vähiteatise vormistaja andmed

• Surma andmed (surma aeg ja põhjus)
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• Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse kohaselt on 
tuberkuloos (TB) koos katku, koolera ja kollapalavikuga 
nimetatud Eestis eriti ohtlikuks nakkushaiguseks.

• TB registrile esitavad andmeid kõik TB nii elupuhuselt kui 
ka pärast surma diagnoosivad ja TB-ravi osutavad TTO-d ja 
kohtuarstid 

– Registreerimisele kuuluvad kõik haigusjuhud ja 
surmajuhud, kui aktiivne tuberkuloos on diagnoositud 
kas põhihaiguse või kaasuva haigusena.

– Registreerimisele kuuluvad kõik kopsu- ja kopsuvälise 
TB vormid

Tuberkuloosiregister Tuberkuloosiregister 

Tuberkuloosihaige 

andmekaart

• isikuandmed
• sotsiaalsed andmed
• riskitegurid 
• diagnoos, diagnoosimise aeg
• ravi alustamise aeg
• TB diagnoosi kinnitavad uuringud
• andmekaardi täitja andmed
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Terviseametile ei pea TB haigestumise kohta enam 

teatist tegema

• Alates 1.04.2013 kogub tuberkuloosi andmeid Eestis ainult TB 
register

– Nakkushaiguse diagnoosinud arst edastab andmed 
tuberkuloosi (A15–A19) kohta tuberkuloosiregistrile 
vastavalt rahvatervise seaduse § 14⁵ lõikele 4 

• Tuberkuloosiregister esitab tuberkuloosi haigestumise kohta 
andmed Terviseametile –

– TB on ainuke nakkushaigus, mille kohta ei pea arst 
Terviseametile enam teatist tegema

• Tuberkuloosihaige ravi lõppemisel saadetakse TB registrile 
ravikaardi koopia

Tuberkuloos surmapõhjusena

• Tuberkuloos (A15–A19) kanda surmapõhjusena arstlikule 
surmateatisele ainult sel juhul, kui tegu aktiivse 
tuberkuloosiga ja see on kas põhihaigus või muu surma 
soodustanud oluline seisund.

• Kui patsient on varem tuberkuloosi põdenud, saanud ravi, 
paranenud ja sureb mõne aja pärast, siis tõenäoliselt ei ole  
surmapõhjus tuberkuloos.

– Igal aastal mõni arst vaatab diagnoosi koodi varasemast haigla epikriisist ja 
märgib selle patsiendi surmapõhjuseks ilma lahanguta ja ilma täiendavate 
andmeteta, et tegu oleks tuberkuloosi ägenemisega.

– Kui TB põdemise järgselt on patsiendil suured jääknähud (nt fibroos
kopsus) ja hingamispuudulikkus, siis on tegu TB jääknähtudega ning 
diagnoos märgitakse B90.9
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Tuberkuloosiregistri kontaktandmed

• Täidetud andmekaardid ja ravikaardid saatke palun tähitud 
postiga aadressil:

Tuberkuloosiregister

Tervise Arengu Instituut 

Hiiu 42, 11619 Tallinn

• Lisainfo: 

TB registri juhataja Piret Viiklepp

tel 659 3917

e- post piret.viiklepp@tai.ee

Tänan tähelepanu eest!

Suur tänu kõigile arstidele, kes on kohusetundlikult 
täitnud registrite teatisi ja andmekaarte.

See on tähtis ja vajalik rahvastiku tervise hindamiseks 
ja parandamiseks.


