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Statistikamooduli osad
(1) Operatiivsüsteemi rakenduskihi komponendid
•Dokumendi vastuvõtt 
•Dokumentide kontrollimine
• Operatiivbaasi statistika tabelitesse andmete salvestamine
(2)Operatiivsüsteemi andmebaasi komponendid
•Relatsiooniline terviseandmete baas 
•Vead  ja hoiatused
•Kontrollireeglite täiendavad andmed
•Klassifikaatorite koopia
(3)Andmete laadimise komponendid
•Andmelao laadimis- ja haldusprotsessid
(4) Statistika andmebaasi komponendid
•Algandmete ladu
•Andmelao vaated
•Analüüsi jaoks täiendavad andmed
•Klassifikaatorid
•Andmelao patsiendiindeks
(5) Statistikasüsteemi rakenduskihi komponendid
•Aruannete väljastamise kasutajaliides
•Statistiku töövahend
(6) Dokumentide kontrollireeglite avaldamise komponendid
•ETSA publitseerimiskeskus
(7) TTO portaal Dokumenditöötluse tagasiside ja pääsuhaldus
•Veateavituse kasutajaliides
•Kasutajate haldus
(8) Avalike statistiliste aruannete avaldamise komponendid
•Avalike aruannete server
•Staatilised väljundid
(9) Dokumendi kontrollireeglite haldusvahendi komponendid
Enterprise Architect metamudel, transformatsioonid ja juhend –
EA on soovitav tööriist dokumendikontrollireeglite
haldamiseks lingituna dokumendimallide spetsifikatsioonidega.
(10) Kasutajate halduse komponendid (vabavaraline LDAP)
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(Koond)statistika teatist

saab TIS-i  juba saata
class Koondstatistika register

Statistika_terv ishoiuasutus

+ TTO_registrikood:  char
+ TTO_tegevuskoha_EHAK:  number
+ TTO_juriidil ine_EHAK:  number
+ TTO_nimi:  char

Statistika_haigusjuht

+ haigusjuhtumi_l iik:  char
+ haigusjuhtumi_number:  char
+ saabumise_viis:  char
+ haigusjuhtumi_alguskuup:  dateTime
+ haigusjuhtumi_loppkuup:  dateTime
+ raviarsti_registreerimiskood:  char
+ raviarsti_erialakood:  char

Statistika_isik

+ isik_synniaeg:  date
+ isik_sugu:  char
+ isik_elukoht_riigikood:  char
+ isik_elukoht_linnVald:  char
+ isik_elukoht_maakond:  char
+ isik_elukoht_EHAK:  number
+ isik_perearst_registreerimiskood:  char
+ isik_perearst_praksiseKood:  char

Statistika_suunaja

+ suunaja_arsti_registreerimiskood:  char
+ suunaja_eesnimi:  char
+ suunaja_perenimi:  char
+ suunaja_eriala_kood:  char
+ suunaja_eriala_nimetus:  char
+ suunaja_TTO_registreerimiskood:  char
+ suunaja_TTO_nimetus:  char

Statistika_haigusjuht_STAT

+ STAT_pöördumise_erakorral isus:  char
+ STAT_haiglast_lahkumine:  char
+ STAT_seisund_haiglast_lahkumisel:  char

Statistika_haigusjuht_DAY

+ DAY_päevade_arv:  number

Statistika_diagnoos

+ pohihaiguse_diagnoos_RHK10:  char
+ pohihaiguse_arsti_sonaline_diagnoos:  char
+ pohihaiguse_statistil ine_liik:  char
+ valispohjuse diagnoos_RHK10:  char

Statistika_toimingud

+ toiming_kuupäev:  date
+ toiming_kood:  char
+ toiming_nimetus:  char
+ toiming_hulk:  number
+ toiming_TTO_registrikood:  char
+ toiming_TTO_nimetus:  char

Viidaregister::Toiming

+ toimingu li ik:  char

Statistika_STAT_v oodiprofiil

+ STAT_voodiprofi i l:  char
+ STAT_voodipäevade_arv:  number
+ STAT_voodiprofi i l i_alguskuup:  date
+ STAT_voodiprofi i l i_loppkuup:  date

Statistika_haigusjuht_AMB

+ AMB_visiidi_li ik:  char
+ AMB_visiidi_tüüp:  char
+ AMB_visiitide_arv:  number
+ AMB_pöördumise_erakorralisus:  char

Patsiendiregister:
:Patsientide 

indeks

Statistika_toimingud_lisaprotseduur

+ toiming_kood:  char
+ toiming_nimetus:  char

Statistika_diagnoos_kaasuv

+ kaasuva_haiguse_diagnoos_RHK10:  char
+ kaasuva_haiguse_arsti_sonaline_diagnoos:  char
+ kaasuva_haiguse_statistil ine_liik:  char

Statistika_diagnoos_tysistus

+ tysistuse_diagnoos_RHK10:  char
+ tysistuse_arsti_sonaline_diagnoos:  char
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