
Abiks proviisori ja farmatseudi registreerimisel  

Selleks, et proviisor ja farmatseut saaksid töötada proviisori või farmatseudina apteegis, tuleb 
ennast registreerida Terviseametis. 

 

Proviisorid ja farmatseudid, esitatavad dokumendid kui haridus on omandatud Eestis 

• Täidetud ja allkirjastatud registreerimistaotlus, vorm leitav Terviseameti kodulehel; 

• Koopia diplomist ja akadeemilisest õiendist (diplomi lisa); 

• Isikut tõendava dokumendi (passi või ID-kaardi) koopia. 

• Kui teie nimi hetkel ei kattu diplomil olevaga, siis tõend nimemuutuse kohta; 

• Kui te omandasite oma hariduse enam kui kolm (3) aastat tagasi, siis farmaatsia 
valdkonnas töötamist tõendav dokument, milleks võib olla tööraamatu koopia, 
tööleping või tööandja poolt väljastatud tõend. 

Tasuge riigilõiv summas 13€, info alammenüüs „Riigilõiv“. 

 

Dokumentide edastamine: 

 e-postiga aadressile liina.saar@terviseamet.ee, sel juhul peab taotlus olema 
allkirjastatud digitaalselt (.bdoc fail); 

 posti teel (Terviseamet, Tervishoiuteenuste osakond, Paldiski mnt 81,10617 Tallinn); 

 tuua kohale Terviseametisse (Paldiski mnt 81,10617 Tallinn). 

 

 

Proviisorid: esitatavad dokumendid kui haridus on omandatud Euroopa Majanduspiirkonnas 
või Šveitsis 

• Täidetud ja allkirjastatud registreerimistaotlus, vorm leitav Terviseameti kodulehel; 

• Koopia diplomist ja akadeemilisest õiendist (diplomi lisa); Need peavad olema 
notariaalselt kinnitatud ja tõlgitud eesti keelde. 

• Isikut tõendava dokumendi (passi või ID-kaardi) koopia. 

• Kui teie nimi hetkel ei kattu diplomil olevaga, siis tõend nimemuutuse kohta; 

• Kutsekvalifikatsiooni tunnustamise tõend (Certificate of Current Professional Status) 
lähteriigi pädevalt asutuselt; 

Tasuge riigilõiv summas 195€, info alammenüüs „Riigilõiv“. 
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Dokumentide edastamine: 

 posti teel (Terviseamet, Tervishoiuteenuste osakond, Paldiski mnt 81,10617 Tallinn); 

 tuua kohale Terviseametisse (Paldiski mnt 81,10617 Tallinn). 

 

Farmatseudid: esitatavad dokumendid kui haridus on omandatud Euroopa 
Majanduspiirkonnas või Šveitsis 

• Täidetud ja allkirjastatud registreerimistaotlus, vorm leitav Terviseameti kodulehel; 

• Notariaalselt eesti keelde tõlgitud koopia diplomist ja akadeemilisest õiendist 
(diplomi lisa); 

• Isikut tõendava dokumendi (passi või ID-kaardi) koopia. 

• Kui teie nimi hetkel ei kattu diplomil olevaga, siis tõend nimemuutuse kohta; 

• Kui te omandasite oma hariduse enam kui kolm (3) aastat tagasi, siis farmaatsia 
valdkonnas töötamist tõendav dokument, milleks võib olla tööraamatu koopia, 
tööleping või tööandja poolt väljastatud tõend. 

Tasuge riigilõiv summas 195€, info alammenüüs „Riigilõiv“. 

 

Dokumentide edastamine: 

 posti teel (Terviseamet, Tervishoiuteenuste osakond, Paldiski mnt 81,10617 Tallinn); 

 tuua kohale Terviseametisse (Paldiski mnt 81,10617 Tallinn). 

 

Proviisorid ja farmatseudid, kelle haridus on omandatud väljaspool Euroopa 
Majanduspiirkonda ja Šveitsi. 

• Täidetud ja allkirjastatud registreerimistaotlus, vorm leitav Terviseameti kodulehel; 

• Notariaalselt kinnitatud ja eesti keelde tõlgitud koopia diplomist ja akadeemilisest 
õiendist (diplomi lisa); 

• Isikut tõendava dokumendi (passi või ID-kaardi) koopia. 

• Kui teie nimi hetkel ei kattu diplomil olevaga, siis tõend nimemuutuse kohta; 

• Kui te omandasite oma hariduse enam kui kolm (3) aastat tagasi, siis farmaatsia 
valdkonnas töötamist tõendav dokument, milleks võib olla notariaalselt kinnitatud ja 
eesti, inglise või vene keelde tõlgitud tööraamatu koopia, tööleping või tööandja poolt 
väljastatud tõend. 

Tasuge riigilõiv summas 195€, info alammenüüs „Riigilõiv“. 
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Dokumentide edastamine: 

 posti teel (Terviseamet, Tervishoiuteenuste osakond, Paldiski mnt 81,10617 Tallinn); 

 tuua kohale Terviseametisse (Paldiski mnt 81,10617 Tallinn). 

 
 

 

 

Tähelepanuks! Kui te olete proviisori või farmatseudina registreeritud ja soovite selle kohta ka 
paberkandjal registreerimistõendit, siis palun andke sellest eelnevalt teada aadressil 
liina.saar@terviseamet.ee või telefonil 6509858. Registreerimistõend väljastatakse allkirja 
vastu või teisele isikule lihtkirjaliku volituse alusel.  
 
 
 
Lisainfo: 
Liina Saar, tervishoiuteenuste osakond, +372 6509858, liina.saar@terviseamet.ee  
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