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Terviseameti registrite avaandmed
Juurelement: Asutused
Atribuudid:
hetk
ver

Väljavõtte kuupäev ja kellaaeg
1

Korduv põhielement: Asutus
TTO ehk Tervishoiuteenust pakkuv asutus ehk asutus, kellel on kasvõi üks kehtiv tegevusluba.
registrikood

Äriregistrist saadud number. 8-kohaline

nimi

Asutuse ärinimi Äriregistris

aadress

Asutuse
juriidiline
tegevuskohaks

tegevusload

Asutusel võib olla rohkem kui üks tegevusluba
tegevusluba

aadress.

Ei

tarvitse

olla

Ühe tegevusloa andmed
tegevusloa_number

Tegevusloa mittemuutuv tähis. Täht L ja neli numbrit,
nt L01909

alates

Tegevusloa kehtivuse algus. Kuupäev (date)

kuni

Tegevusloa kehtivuse lõpp. Üldjuhul tühi, sest load
enamasti tähtajatud

loaliik_kood

Loa valdkond. Kood. Võimalikud väärtused 1,2,3,6,7. vt
loaliik_nimi

loaliik_nimi

Loa valdkond. Tekst. Võimalikud väärtused: Eriarstiabi,
Õendusabi, Kiirabi, Ämmaemandusabi, Üldarstiabi.

haiglaliik_kood

Täidetud juhul, kui Eriarstiabi luba on välja antud
haiglale

haiglaliik_nimi

Eelmisele koodile vastav nimetus

tegevuskohad

Loal võib olla mitu erinevat tegevuskohta
tegevuskoht

Tegevuskoht on tervishoiuteenuste lubadel oluline
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suurus. Kui tegevuskoht muutub, siis tuleb taotleda loa
muudatust ja esitada uute ruumide kohta vajalikud
tõendused.
aadress

Tegevuskoha
aadress,
võimaluse
korral
ADS
normeeritud täisaadress. Liikuvate teenusepakkujate
korral võib siin olla kas teeninduspiirkonna nimetus või
hoopis sõiduki andmed.

teenused

Tegevuskohas võivad olla lubatud mimted teenused
teenus

Teenuse detailandmed
kood Teenuse mitteametlik kood.Tekstiline kood nt T0071,
TPMed, T0102
nimi

tootajad

Teenuse
ametlik
nimetus,
kardioloogiateenused

nt

ambulatoorsed

Asutuse juurde registreeritud tervishoiutöötajad
tootaja

Töötaja andmed
kood

Tervishoiutöötaja registreerimiskood. Algab tähega,
millele järgneb viis numbrit. Täht D tähistab arsti või
hambaarsti, täht N tähistab õde, täht M tähistab
ämmaemandat

eesnimi

Töötaja eesnimi

perenimi

Töötaja perenimi

kutse_kood

Kutse kood (11, 13, 15, 17)

kutse_nimi

Kutse tekstina (Arst, Hambaarst, Õde, Ämmaemand)

erialad

Isikul võib olla mitu eriala, aga eriala võib ka puududa
eriala

Eriala andmed
kood

Eriala kood

nimi

Eriala tekstina

Terviseameti registrite avaandmed

3/5

11.12.2014

Juurelement: Nimistud
Atribuudid:
hetk
ver

Väljavõtte kuupäev ja kellaaeg
1

Korduv põhielement: Nimistu
Perearsti nimistu
kood

Nimistu koodiks on täht N ja 4 numbrit, nt N0008

perearst

Nimistul on kuni üks perearst. Kui nimistul ajutiselt perearsti pole, siis
on alamelemendid olemas, kuid tühjad.
kood

Perearsti kood tervishoiutöötajate registris (D-kood)

eesnimi

Perearsti eesnimi

perenimi

Perearsti perenimi

teeninduspiirkonnad

Nimistul võib olla mitu teeninduspiirkonda. Teeninduspiirkond ei
tarvitse olla 100%-vastavuses Eesti haldusjaotusega.
teeninduspiirkond

Üks teeninduspiirkond
nimi

nt Põhja-Tallinna linnaosa

vastuvott

Nimistu patsientide vastuvõttu puudutav osa
kohad

Vastuvõtukohti võib nimistul olla mitu
koht

tootajad

Vastuvõtukoht
adr_id

6-7-kohaline ADS süsteemi ADR-ID

adr_kood

ADS koodaadress, positsionaalne

adr_tekst

Normeeritud täisaadress
Nimistul võib töötajaid olla mitu

tootaja

Üks nimistu töötaja
kood

Tervishoiutöötaja registri kood (D- või N-kood)

eesnimi

Töötaja eesnimi

perenimi

Töötaja perenimi
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roll_kood

410, 420, 430, 440

roll_nimi

perearst,
pereõde

nimistu juures töötav arst (maakeeli “abiarst”), asendusarst,
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Juurelement: Apteekrid
Atribuudid:
hetk
ver

Väljavõtte kuupäev ja kellaaeg
1

Korduv põhielement: Apteeker
Proviisor või farmatseut
kood

Koodiks on täht ha viis numbrit, Nt F00023, P00129. Täht F tähistab farmatseuti ja täht
P proviisorit

eesnimi
perenimi
tookohad

Apteekril võib olla mitu asutust töökohaks
tookoht

Töökoht (asutus)
nimi

asutuse juriidiline nimi

kood

asutuse kood Äriregistris

Klassifikaatorid
Terviseameti registrites kasutatavad olulised harvamuutuvad klassiifikaatorid Erialad, Teenused, Kutsed on antud ühtemoodi: kood + nimi
elemntidena. Kutsete juures on toodud ka ära kumba gruppi mingi kutse kuulub. Avaandmete töötleja võiks sissejuhatuseks tutvuda klassifikaatorite
väärtustega.

