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NAKIS infosüsteemi loomise põhjendus 
(1)

• Andmete edastamise korra 
kaasajastamine, tulemusena varajane 
teavitamine ja õigeaegne sekkumine epid. 
protsessi.

• Info edastamise korra kiirendamine, 
lihtsustamine ja rahaliste vahendite 
kokkuhoid. 

• Tagasiside kvaliteet ja selle vastavus epid. 
olukorrale (hetkeseisu olukorra jälgimine 
ja hindamine, tõrjemeetmete 
rakendamine).

• EK ja WHO nõuete täitmine.



NAKIS infosüsteemi loomise põhjendus 
(2)

• Eesti nakkushaiguste seiresüsteemi 
harmoniseerimine teiste EL liikmesriikide 
seiresüsteemidega.

• Põhjendatud poliitiliste ja 
sotsiaalmajanduslike otsuste tegemine 
(immuniseerimise programm, valmisoleku 
tegevusplaanid jne).

• Sidumine tervise infosüsteemiga on 
planeeritud 01.01.2011.a



Eestis sagedamini registreeritud             
nakkushaigused, 2008 (abs. arv)

Ülemiste hingamisteede ägedad nakkused 216404
Tuulerõuged 7479
Loomahammustused 2485
Suguliselt levivad klamüüdiahaigused 2200
Sügelised 1518
Lyme'i tõbi (puukborrelioos) 1423
Rotaviirusenteriit 1309
Sarlakid 1172
Gripp 1127
Soole täpsustamata bakter- ja viirusnakkused 890
Salmonelloos 647
HIV-nakkus 545



TKI 
kohalikud 
asutused

SoM WHO ECDC
Ministeeriumid
Koostööpartnerid

TKI

ARST LABOR

Tänane info liikumise 
skeem



Alates 01.10.2009.a kehtiv 
seadusandlus

• Vabariigi Valitsuse 23.07.2009.a määrus nr 133
“Nakkushaiguste registri põhimäärus”

• Vabariigi Valitsuse 23.07.2009.a määrus nr 134
“Nakkushaiguste ja nakkushaiguskahtluse 
esinemise ning haigestumise ohutegurite 
kohta teabe edastamise kord ja edastavate 
andmete koosseis koos andmesubjekti 
identifitseerivate isikuandmetega”



Registri alusdokumendid

Alates 2009.aasta 1.oktoobrist hakkavad registri 
koosseisu kuuluma paberkandjal- või digitaalsed 
teatised. Andmete registreerimise 
alusdokumentideks on „Nakkushaiguste 
ennetamise ja tõrje seaduse“ § 21 lõike 6¹ ja 
lõike 7 alusel kehtestatud teatised: 

• „Teatis nakkushaige kohta“, 
• „Laboriteatis“
• „Elektroonne teatis nakkushaige kohta”, 
• „Elektroonne labori teatis”, 
• „Elektroonne HIV teatis”. 



Nakkushaiguste andmete edastus peale 
uute määruste jõustumist

• Elektroonseid teatisi on võimalik registrisse 
sisestama hakata alates 2009.aasta 1.oktoobrist.

• Samaaegselt jääb kehtima ka paberkandjal 
teatiste edastus kuni 2011.aasta 1.jaanuarini nn 
üleminekuperioodi jooksul.

• NAKIS-e kasutajaks võib-olla iga 
tervishoiuteenuse osutaja, kellel on eelnevalt 
Tervisekaitseinspektsiooniga sõlmitud andmete 
elektroonilise edastamise leping.

• Enne infosüsteemi kasutajaks määramist oleks 
otstarbekas läbida NAKIS-e koolitus.

• Mille järgselt TKI administraator annab NAKIS-e 
kasutajale õigused ja määrab rolli ja tegevuspiirkonna 
maakonna tasandil).



www.tervisekaitse.ee

Lähemal ajal saab koduleheküljelt leida:

• Andmete elektroonilise edastamise leping

• NAKISe juhend

• Info NAKISe koolituse kohta



Uus info liikumise skeem

SoM WHO  ECDC
Ministeeriumid
Koostööpartnerid

TKI

ARST LABOR



NAKISe põhimõtted

• Nakkushaiguste infosüsteem on internetipõhine keskkond, 
kuhu sisenemine toimub ID-kaardiga (millel on kehtivad 
sertifikaadid) ja ID-kaardi lugejaga varustatud arvuti 
kaudu. Süsteem autendib ja autoriseerib kasutaja ning lisab 
veebilehe logisse kirje, kus on kasutaja autentimise aeg 
(kuupäev ja kellaaeg), kasutaja isikukood ja IP aadress, 
millelt autentimine teostati. 

• Registreerimise maakond on NAKIS-e toimimise tingimus. 
Vajalik nii statistiliseks analüüsimiseks, kui ka andmekaitse 
tagamiseks. Infosüsteemi kaudu edastatakse andmeid 
nakkushaigete kohta kogu Eestis, tervisekaitsetalituste 
töötajatel on andmetele ligipääs ainult oma 
tegevuspiirkonna piires, mis määratakse tunnusega 
”Registreerimise maakond” ja nad näevad ainult enda 
teenindavas piirkonnas registreeritud haigusjuhte. 

• Tervishoiuteenuse osutajad näevad kõiki enda poolt 
sisestatud teatisi. 



NAKISe rollid

• Epidemioloog – saab kõiki teatisi vaadata, muuta, 
dokumente vaadata ja aruandeid koostada.

• THO – saab sisestada nakkushaige teatist, 
nakkushaige kahtluse teatist, puhangu teatist, 
gripi ja ÄRH teatist, teatisi vaadata, muuta ja 
dokumente vaadata.

• Labori töötaja – saab sisestada laboriteatisi, 
teatisi vaadata, muuta ja dokumente vaadata.

• VTA töötaja – saab sisestada zoonoosi teatisi, 
teatisi vaadata, muuta ja vaadata dokumente.

• Administraator – haldab kasutajaid, asutusi, 
klassifikaatoreid, teatiste definitsioone, lisada 
definitsioone ja dokumente.



Nakkushaiguste infosüsteem 
NAKIS

www.nakis.ee



NAKISe pilootprojekt

• Kestis 2 kuud, toimus 01.09-31.10.2008
• Osalesid Tallinna, Harjumaa, Tartumaa 
perearstid, perearstikeskused. LTKH Merimetsa 
Nakkuskeskus, LTKH Diagnostika kliiniku 
mikrobiloogia labor, Harjumaa veterinaarkeskus 
ning Tallinna TKT ja Tartu TKT.

• NAKISe sisestati isikustatud andmetega 
nakkushaige teatisi, laboriteatisi ja isikustamata 
andmetega gripi ja ÄRH teatisi.

• Pilootprojekt möödus edukalt, see oli esmakordne 
võimalus elektroonsel teel teatisi edastada. 

• Perearstide arvamuse kohaselt oli NAKISe 
kasutamine neile mugav, lihtne ja kiire moodus 
andmete edastamiseks.













Nakkushaige teatis 
Andmekoosseis (1)

• Registreerimise koht (maakond/linn)
• Arsti andmed (diagnoosi püstitanud arsti ees-
perekonnanimi, telefoni number)

• Haige isikuandmed (isikukood, ees-
perekonnanimi, sünnikuupäev, vanus, sugu, 
elukoht, maa/linnaelanik, töö- või õppekoht, 
amet)

• Teatise esitaja andmed 
• Täitmise kuupäev
• Diagnoos (haigestumise kuupäev, lõppdiagnoos, 
diagnoosi kinnituse meetod, laboratoorse 
kinnituse kuupäev, lõppdiagnoosi kuupäev, 
haiguse tekitaja/tekitaja alaliik)



Nakkushaige teatis
Andmekoosseis (2)

• Andmed haigestumise kohta (välisriigis viibimise 
puhul riigi nimetus, piirkonna/linna nimi, 
viibimise ajavahemik)

• Andmed loomahammustuse ja puugiründe kohta 
(loomahammustuse/puugiründe kuupäev, 
esmase pöördumise kuupäev, 
hammustaja/ründaja liik, looma jälgimine, 
puugiründe koht)

• Andmed immuniseerimise kohta (vaktsiin-
välditavate nakkushaiguste kohta dooside arv ja 
viimase immuniseerimise kuupäev)



Nakkushaige teatis
Andmekoosseis (3)

• Haige ravimise koht (haige ravimise koht, 
hospitaliseerimise koht, hospitaliseerimise 
kuupäev)

• Labori analüüsi kood - labori poolne unikaalne 
kood, mis võimaldab infosüsteemil siduda ”Teatis 
nakkushaige kohta” ”Laboriteatisega”.

• VTA-le zoonoosi teatise väljastamise kuupäev



Nakkushaige teatis 
Nakkusspetsiifilised küsimused (1)

• Rasedus, raseduse nädal – listerioosi, süüfilise, 
punetiste, hepatiitide ning toksoplasmoosi puhul. 

• Levikutee – STLH (süüfilis, gonokokknakkus, 
suguliselt levivad klamüüdiahaigused, 
anogenitaalsed herpesviirusnakkused), 
hepatiitide ning puukentsefaliidi puhul.

• Lööbe tekkimise kuupäev ja lööbe kestus 
(päevades) – leetrite ja punetiste puhul.

• Kliiniline pilt ning tüsistused – leetrite ja mumpsi 
puhul.

• Antiviraalse ravimite kasutamine viimase 14 
päeva jooksul – gripi puhul.

• Kemoprofülaktika – malaaria puhul.
• Haiguse lõpe
• Surma kuupäev





Laboriteatis 
Andmekoosseis (1)

• Isikuandmed (isikukood, ees-perekonnanimi, 
vanus, sugu)

• Andmed laboritulemuste kohta (labori nimetus, 
täitmise kuupäev, saatediagnoos, materjali 
võtmise kuupäev, uurimismaterjali nimetus, 
saatja arst, tekitaja/tekitaja alamliik, uuringu 
meetod)

• Labori analüüsi kood
• Antimikroobne tundlikkus 5 tekitaja suhtes. 
(Salmonella, Campylobacter, Shiga-/verotoksiini
tootev E.coli, Neisseria meningitidis, 
Streptococcus pneumoniae)







HIV teatis                
Andmekoosseis (1)

• Teatise tüüp (HIV nakkus/HIV tõbi)

• Isikuandmed 

• Testimise põhjus

• Nakkuse leviku andmed (parenteraalne
nakatumine, seksuaalsel teel nakatumine, 
perinataalne nakatumine)

• Nakkusallika elukoht

• Diagnostilised andmed

• Teatise täitja andmed





Nakkushaiguse kahtluse teatis 
Andmekoosseis (1)

• Registreerimise koht (maakond/linn)
• Isikuandmed (isikukood, ees- perekonnanimi, 
vanus, sugu, elukoht, töö- või õppekoht, 
tegevusala)

• Teatise täitja andmed
• Täitmise kuupäev
• Diagnoos (oletatav diagnoos, oletatava diagnoosi 
püstitamise kuupäev, surma kuupäev)

• Andmed haigestumise kohta (haigestumise 
kuupäev, välisriigis viibimise puhul riigi nimetus, 
piirkonna/linna nimi, viibimise ajavahemik, 
loomahammustuse kuupäev, esmase pöördumise 
kuupäev, looma liik)



Nakkushaiguse kahtluse teatis 
Andmekoosseis (2)

• Haige ravimise koht (haige ravimise koht, 
hospitaliseerimise koht ja kuupäev, patsiendi 
seisund teavitamise ajal)

• Lisainfo vabatekstina





Nakkushaiguse puhangu kahtluse teatis   
Andmekoosseis (1)

• Registreerimise koht (maakond/linn)
• Täitmise kuupäev
• Esmane diagnoos
• Esmase haigestumise aeg
• Haigestumise aja täpsustus
• Haiguse sümptomid
• Haigete arv
• Hospitaliseerimine (hospitaliseerimise koht, 
kuupäevad, haigete arv)

• Võimaliku nakatumise koht (maakond, linn/vald, 
küla)



Nakkushaiguse puhangu kahtluse teatis   
Andmekoosseis (2)

• Nakatumise koha täpsustus
• Nakatumise oletatavad kuupäevad (ajavahemik)
• Samades tingimustes nakatuda võinud isikute arv 
• Võimalik levikufaktor
• Haiged laboratoorselt uuritud (jah/ei)
• Laboratooriumi nimetus
• Proovide võtmise kuupäevad
• Uurimiseks võetud materjal
• Muud asjaolud
• Teatise esitaja andmed





Gripi ja ÄRH teatis
Andmekoosseis

• Registreerimise koht (maakond)

• Tervishoiuteenuse osutaja andmed

• Valida nädal 

• Täitmise kuupäev

• Kinnitatud gripijuhtude arv soo- ja 
vanusegruppide lõikes

• Kinnitamata gripijuhtude arv soo- ja 
vanusegruppide lõikes

• ÄRH juhtude arv soo- ja vanusegruppide lõikes 













Tänan tähelepanu eest!


