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1. Tervishoiuteenuse saamist ootavate Eesti Haigekassa ravikindlustatud isikute järjekorda 

(ravijärjekord) peetakse Ida-Tallinna Keskhaiglas (haigla) elektroonselt haigla infosüsteemis. 

2. Ravijärjekorda peetakse ambulatoorse vastuvõtu ja plaanilise statsionaarse, päevaravi ja 

plaaniliste operatsioonide osas erialade lõikes. Lisaks peetakse eraldi tsentraalset 

ravijärjekorda katarakti operatsiooni ja suurte liigeste endoproteesimise osas. 

3. Ravijärjekorda registreerib end patsient, tema esindaja, perearst või eriarst vm 

tervishoiutöötaja. Statsionaarse ravi järjekorda registreerib statsionaarsele ravile suunanud 

eriarst. Operatsiooni järjekorda registreerib operatsioonile suunanud eriarst. 

4. Ambulatoorse vastuvõtu ravijärjekorda saab registreerida kõnekeskuse kaudu lisaks 

polikliiniku registratuurides kohapeal Ravi tn, Magdaleena, Tõnismäe registratuuris 

tööaegadel ja  24/7 patsiendiportaali iPatsient kaudu. 

5. Plaanilise operatsiooni puhul registreeritakse patsient ravijärjekorras ootejärjekorda, kui ei ole 

võimalik patsiendile anda tervishoiuteenuse osutamiseks kindlat aega, vastavalt operatsiooni 

prioriteedi kriteeriumitele. Sellisel juhul antakse patsiendile meelespea operatsiooni 

ootejärjekorda registreerimise kohta. Osakonna sekretär võtab patsiendiga ühendust patsiendi 

antud kontaktidel kuu aega enne planeeritavat operatsiooni aega, täpsustades operatsiooni 

kuupäeva. Ootejärjekorda registreeritakse need patsiendid, kelle tervislik seisund ei nõua 

kiiremat sekkumist. 

6. Ravijärjekorra maksimumpikkuseks on: 

6.1. ambulatoorse eriarstiabi korral 6 nädalat, pahaloomulise kasvaja kahtluse või kinnituse 

korral 2 nädalat. 

6.2. plaanilise statsionaarse eriarstiabi, päevaravi, operatsiooni  ja viljatusravi korral 8 

kuud, v.a 

6.2.1. katarakti operatsiooni korral 1,5 aastat, 

6.2.2. suurte liigeste endoproteesimise korral 1,5 aastat, 

6.2.3. kurgu-nina-kõrvahaiguste operatsioonide korral vähemalt 18-aastastele 

kindlustatud isikutele 1,5 aastat, 

6.2.4. bariaatrilise operatsiooni korral 1,5 aastat. 

6.3. Plaanilise õendusabi  korral: 

6.3.1. geriaatrilise hindamise korral 1 kuu, 

6.3.2. vähihaigete koduse toetusravi korral 2 nädalat, 

6.3.3. koduõenduse korral 2 nädalat, 

6.3.4. statsionaarse õendus-hooldusabi  korral 3 kuud. 



7. Ambulatoorsesse ravijärjekorda registreerimiseks on vajalik digitaalne saatekiri, v.a 

juhtudel, kui arstiabi osutatakse trauma, tuberkuloosi, naha- või suguhaiguse, silmahaiguse 

(v.a. erijuhud) tõttu või juhul kui osutatakse günekoloogilist või psühhiaatrilist abi või 

haigla jätab patsiendi tema terviseseisundi tõttu jälgimisele või ravile.  

8. Plaanilise operatsiooni ravijärjekorda registreeritakse kindlustatud isik põhjendatud 

meditsiinilisest vajadusest lähtuvalt – suurema vajadusega kindlustatud isikutele tagatakse  

lühemad ooteajad. Juhul kui ravijärjekorras viibimise ajal patsiendi seisund halveneb, tuleb 

pöörduda kas perearstile, ühendust võtta operatsioonile suunanud eriala kabineti töötajaga 

või pöörduda erakorralise meditsiini keskusesse vältimatu abi vajaduse korral.  

9. Ambulatoorse vastuvõtu ravijärjekorda saab patsient aja registreerida patsiendiportaalis, 

sellisel juhul on patsiendil võimalik vastuvõtu info printida. Juhul kui patsient 

registreeritakse klienditeenindaja poolt esmasele vastuvõtule, siis on võimalik meelespea 

välja printida või saata patsiendile e-kirja teel teavitus vastuvõtu aja, koha, vastuvõtva 

tervishoiutöötaja nime kohta, kui patsient on kontaktandmetena andnud oma e-posti 

aadressi. Patsiendi soovi korral saadetakse lisateavitus SMS-iga 2 tööpäeva enne arsti 

vastuvõttu.  

10. Patsient peab teavitama haiglat võimalikult kiiresti, kui ta loobub talle registreeritud 

tervishoiuteenusest, tal ei ole võimalik kokkulepitud ajal tervishoiuteenuse osutamiseks 

kohale tulla, soovib muuta tervishoiuteenuse osutamiseks registreeritud aega jne, et teistel 

patsientidel oleks võimalik temale broneeritud aega kasutada. 

11. Muudatuste korral ravijärjekorras haiglast tulenevatel põhjustel (tervishoiutöötaja äraolek, 

vastuvõtuaegade muutmine jm) võtab haigla töötaja patsiendiga ühendust tema antud 

kontaktandmetel ning registreerib patsiendile erialale uue aja. Juhul kui patsient soovib 

tervishoiuteenust konkreetselt tervishoiutöötajalt või muult spetsialistilt, registreeritakse ta 

tervishoiutöötaja esimesele vabale ajale. 

Patsiendist tulenevatel põhjustel ravijärjekorra muutmisel lähtutakse patsiendi 

registreerimisel tervishoiuteenuse osutamiseks üldistest alustest. 

12. Kaebusi ja ettepanekuid ravijärjekorra pidamise kohta saab esitada: 

12.1. AS Ida-Tallinna Keskhaigla: Ravi tn 18, 10139 Tallinn, faks 620 7002, e-post 

info@itk.ee. 

12.2. Eesti Haigekassa: Lastekodu 48, 10144 Tallinn, e-post info@haigekassa.ee. 

12.3. Harju maavanem, Roosikrantsi 12, 10119 Tallinn, e-post 

info@harju.maavalitsus.ee.  

12.4. Terviseamet, Paldiski maantee 81, 10617 Tallinn, e-post kesk@terviseamet.ee. 
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