NARIS – milleks ja kellele?
Mis on NARIS?

Narkomaaniaraviregister (NARIS) kogub isikustatud andmeid
narkootikumide tarvitamisest tingitud psüühika- ja käitumishäirete
ravi kohta Eestis.

Patsiendi kohta NARISesse kogutavad andmed
Sotsiaal-demograaﬁline taust (sünniaeg, sugu, haridus,
rahvus, tavategevusala, perekonnaseis)
Narkootikumide tarvitamine (vanus esmakordsel
narkootikumi tarvitamisel, peamine tarvitatav narkootikum, tarvitamise viis ja sagedus, üledoosi kogemus)
Narkomaaniaravi (diagnoos, raviliik, ravimid, ravi
alustamise ja lõpetamise kuupäev)
Kaasuvad diagnoosid (HIV, C-hepatiit,
tuberkuloos, psüühikahäired)

Miks on vaja neid andmeid koguda?

Andmeid on vaja ülevaate saamiseks narkomaaniaravil olevate patsientide hulgast, nende riskikäitumisest, tarvitatavatest uimastitest, diagnoosidest, erinevatest raviliikidest ja ravi kestusest. NARISesse kogutav teave on vajalik narkomaaniaravi tõhususe hindamiseks, selle kvaliteedi parandamiseks ja tervishoiuteenuste mahu prognoosimiseks. Korrektsed raviandmed
on aluseks vajalike ravi- ja tugiteenuste plaanimisel ja arendamisel. Registriandmeid kasutatakse teadusuuringutes ja riiklikus statistikas.

Miks kogutakse isikustatud andmeid?

Isikukood on hästitoimiv võti, mis võimaldab registri sees ühendada sama patsiendi kohta käivad andmed
ühtseks tervikuks. Ühendamist vajavate andmete all mõeldakse patsiendi ravi alustamist ja lõpetamist ning
raviliikide või raviasutuste vahelisi üleminekuid. Et sama patsiendi kohta sisestatakse andmeid eri ajahetkedel, siis isikukoodita ei saaks moodustada terviklikke patsientide ravilugusid. Patsientide nimed ja isikukoodid ei ole väljaspool registrit kättesaadavad.

Kes sisestavad andmeid NARISesse?

NARISe andmeandjad on psühhiaatria tervishoiuteenuse osutajad,
kellel on seadusest tulenev kohustus saata e-teatis iga narkomaaniaravile tulnud patsiendi ravi alustamise ja lõpetamise kohta.

Kes näeb isikuandmeid NARISes?

Isikuandmeid näeb ainult selleks seadusega määratud NARISe
töötaja, kes lähtub oma töös isikuandmeid kaitsvatest õigusaktidest. Andmete väljastamine registrist peab olema mainitud
õigusaktidega kooskõlas. Patsiendi tööandja või mõne administratiivse asutuse (nt Maanteeamet, Sotsiaalkindlustusamet, Kriminaalhooldusamet, Lastekaitseamet) teabenõude peale andmeid ei väljastata.
Selline teguviis on seadusega vastuolus. Erisuse puhul (nt kriminaalmenetluse läbiviimine) on kohtul õigus teha teabepäring NARISele või
otse tervishoiuteenuse osutajale.

Mis on muutunud varasemaga võrreldes?

Narkomaaniaravi nagu igasugune teine raviteenus oli ja on Eestis isikustatud, selles ei ole muudatust toimunud. Ainus muudatus on turvalise ja kaitstud keskkonna loomine, kuhu isikustatud raviandmed kogutakse.
https://www.riigiteataja.ee/akt/107022020002

