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Andmete esitamine TAI Andmete esitamine TAI 

meditsiiniregistritelemeditsiiniregistritele

- Meditsiiniline Sünniregister
- Surma Põhjuste Register
- Vähiregister
- Tuberkuloosiregister

Kärt Allvee, Sünniregistri juhataja

Piret Viiklepp, Tuberkuloosiregistri juhataja

28.11 Tartu

4.12 Jõhvi

8.12 Tallinn

Meditsiiniregistrid

• Registriteatiste esitamise kohustus on sätestatud õigusaktidega

• Registriteatiste põhjalik täitmine tagab  usaldusväärse riikliku 
statistika, st näitab tegelikult, mis meil Eesti riigis toimub

• Rahvastiku tervisega seonduvad riiklikud andmekogud on 
andmeallikad: 

– rahvastiku tervise hindamiseks

– tervisepoliitika väljatöötamiseks, 

– tervishoiuteenuste korraldamiseks 

– haiguste ennetamise, tõrjemeetmete kavandamiseks ja 
väljatöötamiseks

– ennetustegevuste tulemuste hindamiseks

– “ Alkoholipoliitika roheline raamat”
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Meditsiiniline sünniregister Meditsiiniline sünniregister 

• Registreeritakse kõik Eestis toimunud sünnid (elus- ja 
surnultsündinud lapsed)

• 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

• Sünnikaardi leiate TAI kodulehelt



detsember 14 a

3

Surnultsündinud lapse unikaalne kood

• Surnultsündinud lapsele antav unikaalne kood asendab 

isikukoodi (alates 2013) ning on moodustatud samadel 

põhimõtetel.

• Surnult sündinud laps on vastsündinu kehamassiga 

vähemalt 500 g alates 22. rasedusnädalast, kellel 

puuduvad elutunnused:

– iseseisev hingamine, südamelöögid, nabaväädi 
pulsatsioon, tahtele alluvad ilmsed liigutused

Unikaalse koodi väljastamine 

sünniregistrist: 

• Tervishoiuteenuse osutaja esitab sünniregistrile 
taotluse, milles märgitakse:

– tervishoiuasutuse nimi

– surnultsünni kuupäev ja kellaaeg

– surnultsündinu sugu

• Taotlus saata krüpteeritult TAI sünniregistri 
sertifikaadile (adressaadi nimi: TAI krüpto)

• E-post sarkood@tai.ee
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• Sünniregistris genereeritakse surnultsündinud 
lapsele unikaalne kood, mille aluseks:

– surnultsündinu sugu ja sünnikuupäev

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

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

Unikaalse koodi väljastamine 

sünniregistrist: 
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Sünnitajate keskmine vanus 1992─2013

Kärt Allvee, EMSR

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 
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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

• Palun diagnoos sõnaliselt täielikult välja kirjutada, näiteks

– kopsupõletiku korral kindlasti tekitaja

– kasvaja korral algkolle

• 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
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• Oluline on kirjutada õige diagnoos, mitte “viisakusdiagnoos” –

nt südame-veresoonkonna haigused vm

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

− alkohoolne kardiomüopaatia

− alkohoolne maksatsirroos

− alkohoolne polüneuropaatia

− närvisüsteemi alkoholdegeneratsioon

− alkohoolne pankreatiit (äge või krooniline)

− alkoholisõltuvus

Kuidas suurendada surma kirje täpsust?

• Surmateatisel on oluline täita surmakoht  

• Elukoht täita täisaadressina, st küla, tänav

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

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

Teatiste täitmine ja esitamine
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• Täidetakse perinataalperioodi surmade korral:

– surnultsünd

– surm esimesel elunädalal (0–6 päeva) 

– märkida surnultsündinu unikaalne kood

Perinataalsurmateatis on eraldi 

blankett

Suremuse muutused alates aastast 2000
Standarditud suremuskordaja 100 000 elaniku kohta

G.Denissov; Surma põhjust register
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• Vähiteatiste blankette küsida vähiregistrist:

tel 659 3832 või 659 3830

e-post margit.magi@tai.ee

• Blankett on samuti prinditav Tervise Arengu Instituudi kodulehelt, kus 
on 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  surmajärgselt diagnoosiv ja 

vähihaigele ravi osutav TTO täidab blanketi „Teatis 

vähiregistrile“.

• Patoloog või kohtuarstlik ekspert täidab blanketi 

„Patoloogiaosakonna teatis vähiregistrile“.

• Andmed esitatakse registrile 30 kalendripäeva jooksul pärast: 

• vähi diagnoosimist

• vähiravi algust 

• arstliku surmateatise väljakirjutamist

• diagnoosimist mikroskoopilise uuringu või lahangu alusel

Teatis vähiregistrile
• Isikuandmed: 

– isikukood, ees- ja perekonnanimi

– 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)

• Vähiravi andmed: 

- kirurgiline ravi / kiiritusravi

- keemiaravi / hormoonravi / muu ravi

• Teatise vormistaja andmed
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Vähihaigestumus Eestis, 1969–2009

* Standarditud maailma standardrahvastiku alusel; arvutatud kolme aasta libiseva keskmisena,  
M.Mägi, Vähiregister 2014

Vähihaigestumus vanuserühmiti, 2000–2009

M.Mägi, Vähiregister 2014



detsember 14 a

12

• Tuberkuloos (TB) on õhu teel inimeselt inimesele 
piisknakkusena leviv nakkushaigus, mis Eesti 
Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse kohaselt 
(12.02.2003) on  koos katku, koolera ja kollapalavikuga 
kuulutatud eriti ohtlikuks nakkushaiguseks. 

• Registreeritakse  kõik TB haigusjuhud ja surmajuhud, kui 
aktiivne TB on diagnoositud kas põhihaiguse või kaasuva 
haigusena, sh nii kopsu- kui kopsuvälise TB vormid

• Tuberkuloosiregister esitab tuberkuloosi haigestumise kohta 
andmed Terviseametile (arsti ise ei pea enam teatama 
alates 1.04.2013)

Tuberkuloosiregister Tuberkuloosiregister 

TB esmashaigestumus  100 000 inimese kohta, 

1970–2013

18,7

19,8

17,2

Piret Viiklepp, TB Register 2014 
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TB haigestumuse (esmased ja retsidiivid) võrdlus valitud Euroopa 

regiooni riikide seas 100 000 inimese kohta, 2003–2012

TB surveillance and monitoring in Europe , 2013 ECDC 
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Kuhu lähed, TB Eestis?
• TB haigestumus langeb Eestis alates 2000. a, kuid on üle 2 korra 

kõrgem kui Põhjamaades.

• Eesti tuberkuloosiepideemia omapäraks on üks kõrgemaid 
ravimresistentse TB juhtude (M/XDR-TB) osakaale Euroopa 
Liidus ja WHO on kuulutanud Eesti ravimresistentse 

tuberkuloosi ohumaaks. 

• Haigestuda võib igaüks, TB haigete seas on nii õpilasi, üliõpilasi, 
ametnikke, torumehi, ehitajaid, müügimehi, õpetajaid kui  
meditsiinitöötajaid jne

• 2013 registreeriti TB registris 286 TB-juhtu, neist 225 uut TB-
juhtu. Noorim  1-aastane, vanim 102-aastane, meeste osakaal 
67%.

• Eestis on pooled TB patsiendid riskirühmadest –

alkoholi/narkootikumide kuritarvitajad, HIV+ , töötud, kodutud
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Tuberkuloos surmapõhjusena

• Tuberkuloos (A15–A19) kanda surmapõhjusena 
arstlikule surmateatisele ainult sel juhul, kui TB 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 võtab mõni arst TB diagnoosi koodi varasemast haigla 
epikriisist või digiloost ja märgib selle surmapõhjuseks ilma lahanguta 
ja ilma täiendavate aktiivsele TB-le viitavate andmeteta 

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

– Igal aastal palub TB register mitu surmatunnistust ringi teha

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
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Tänan tähelepanu eest!

Lisainfo: TAI tervisestatistika ja terviseuuringute 
andmebaasi kodulehelt www.tai.ee/tstua


