
Abiks proviisori ja farmatseudi registreerimisel ning proviisori 

kutsekvalifikatsiooni tunnustamisel. 

Selleks, et proviisor ja farmatseut saaksid apteegis ja apteegi struktuurüksuses osutada 
apteegiteenust, tuleb ennast registreerima Terviseametis. 

Proviisorite ja farmatseutide registreerimismenetluse viib Terviseamet läbi juhul, kui isik soovib 
osutada Eestis apteegiteenust. Proviisoril ja farmatseudil peab registreerimisel olema vastava 
kutse diplom ning eelnev töökogemus apteegis. Töökogemuse nõue puudub, kui isik on 
hariduse omandanud vähem kui 3 aastat tagasi. 
Juhul, kui välisriigist tulnud proviisor soovib osutada apteegiteenust, tuleb esitada vaid üks 
taotlus ning tunnustamist ja registreerimist menetletakse samaaegselt. 
Proviisorite tunnustamismenetlust viib Terviseamet läbi juhtudel, kui Eesti proviisor soovib 
töötada farmaatsia valdkonnas väljaspool Eesti Vabariiki. 

Registreerimist kohaldatakse: 

• Eesti proviisoritele ja farmatseutidele, kui nad soovivad töötada apteegis; 
• Liikmesriigi või välisriigi proviisoritele, kui nad soovivad töötada apteegis. 

Proviisori kutsekvalifikatsiooni tunnustamist kohaldatakse: 

• Liikmesriigi või välisriigi proviisoritele, kui nad soovivad töötada Eestis 
farmaatsia valdkonnas sh apteegis; 

• Eestis proviisori kvalifikatsiooni omandanud isik soovib töötada farmaatsia valdkonnas 
väljaspool Eesti Vabariiki. 

Registreerimiseks vajalikud dokumendid: 
 

• registreerimistaotlus; 

• diplomi koopia ja akadeemiline õiend (diplomi lisa); 

• isikut tõendava dokumendi (passi või ID-kaarti) koopia. 

• töötamist tõendav dokument, milleks võib olla tööraamatu koopia, tööleping või 
tööandja poolt väljastatud tõend, va. juhul kui haridus on omandatud vähem kui 3 
aastat tagasi; 

Dokumendid saata posti teel või tuua isiklikult aadressil Terviseamet Paldiski mnt 81,10617 
Tallinn. Registreerimistõend väljastatakse allkirja vastu või teisele isikule lihtkirjaliku volituse 
alusel. 

Proviisor ja farmatseut, kellel 
• puuduvad eelpoolnimetatud kvalifikatsiooni tõendavad dokumendid 
• või töökogemus apteegis v.a juhul, kui haridus on omandatud vähem 

kui kolm aastat tagasi, 
peavad sooritama registrisse pääsemiseks eksami. 
Proviisoritele korraldab kvalifikatsioonieksami Tartu Ülikool ja farmatseutidele Tallinna 
Tervishoiu Kõrgkool. Dokumendid, mis on vaja esitada Tartu Ülikooli arstiteaduskonna 
dekaanile või Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli rektorile eksami sooritamiseks, on loetletud 
sotsiaalministri 16.06.2005.a. määruses nr 82 „Proviisori ja farmatseudi kvalifikatsioonieksami 
korraldamise tingimused ja kord" (leiate Tervishoiuameti kodulehelt). 
Riigilõiv: 

Proviisorina või farmatseudina registreerimist või proviisori kutsekvalifikatsiooni tunnustamist 
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taotlev isik on kohustatud enne taotluse esitamist tasuma taotluse läbivaatamise eest riigilõivu 
vastavalt riigilõivuseaduse § 292 järgmiselt: 

Terviseametis registreerimistaotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 
Rahandusministeeriumile: 
 

 1) kui kutse on omandatud Eestis – 13 eurot; 

 2) kui kutse on omandatud välisriigis – 195 eurot. 

Pangakontod riigilõivude tasumiseks 

 SEB pank – a/a EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X) 
 Swedbank – a/a EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X) 
 Danske Bank – a/a EE403300333416110002 (SWIFT: FOREEE2X) 
 Nordea pank – a/a EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X) 

Viitenumber 2900082333 (viitenumber kohustuslik) 

Selgitus:Registreerimistaotluse läbivaatamise eest: ees- ja perekonnanimi. 

 
Registreerimisotsus või kutsekvalifikatsiooni tunnustamise tõend väljastatakse 1 kuu 
jooksul peale kõikide nõutavate dokumentide esitamist. 

Registrite ja tegevuslubade büroo vastuvõtuajad: 

• esmaspäeval ja teisipäeval kell 9.00-12.00 
• kolmapäeval ja neljapäeval kell 14.00-16.00 


