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1. Autentimine ja konto valimine 

1.1.1. Logida sisse ID-kaardiga (või parooliga kui see on portaali haldaja poolt antud). 

1.1.1.1. Link „Unustasid parooli?“ töötab ainult sellisel juhul, kui kasutajale on parool 

antud. St, kui parooli eraldatud pole, siis lingi kaudu (uut) parooli ka tellida ei saa. 

 

1.1.2. Kui sisestatud kasutajatunnus ja ID-kaardi pin-kood (või parool) on korrektsed, aga 

kasutajal puudub portaalile ligipääsuks vajalik konto, kuvatakse veateade. 
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1.1.3. Vale kasutajatunnuse ja/või parooli kombinatsiooni sisestamisel kuvatakse veateade: 

 

1.1.4. Kui portaali kasutaja esindab mitut asutust, tuleb autentimise järgselt valida konto 

(asutus), mille nimel töötatakse (ühe asutuse korral valikut ei pakuta, vaid see samm 

jäetakse vahele).  

 

2. Portaal 

2.1. Päis 

2.1.1. Arstiportaali sisenedes avaneb kasutajale järgmine vaade. 

 

2.1.2. Kui kasutaja esindab portaali kasutamisel mitut juriidilist asutust, tekitatakse konto 

iga asutuse jaoks eraldi, Kontot, st asutust, mida esindatakse, on võimalik valida 

valikmenüüst valiku tegemisega. 

2.1.3. Nupp „Paus“ võimaldab töö pooleli jätta (kasutaja suunatakse autentimise kuvale) 

ning peale autentimist samast kohast jätkata.  

2.1.4. Nupp „Logi välja“ lõpetab sessiooni ning suunab kasutaja autentimise kuvale 

 

2.2. Menüü 

2.2.1. Menüüpunktide „Patsiendid“ alt on võimalik vaadata patsientide raviajalugu, 

„Broneeringud“ alt vaadata tehtud broneeringuid ja teha uusi. 

2.3. Haigusjuhtude ajalugu 
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2.3.1. Avaneb otsinguvorm, kust on võimalik patsienti otsida nii isikukoodi kui ka nime järgi. 

Nime järgi otsimisel kasutatakse mustrit „perenimi, eesnimi“.  

 

2.3.2. Kui otsitav patsient ei kuulu (haiglainfosüsteemi andmete järgselt) sisseloginud 

kasutaja patsientide hulka (arsti nimistusse), küsitakse kasutajalt andmete vaatamise 

põhjust. Kui kuulub, siis põhjendust ei küsita ning suundutakse otse patsiendi 

haigusjuhtude vaatesse. 

 

2.3.3. Patsiendi väljaotsimisel avaneb haigusjuhtudest järgnev vaade. Kuvatakse kõik 

patsiendiga seotud tühistamata haigusjuhud. 
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2.3.4. Haigusjuhud on sorteeritud staatuse järgi: avatud staatuses eespool ja märgitud 

rohelisega. Seejärel liigi järgi: statsionaarne, päevastatsionaarne, ambulatoorne. 

Seejärel avamise kp järgi kahanevalt. 

2.3.5. Diagnoosiväljal kuvatakse lõplik kliiniline põhidiagnoos. 

2.3.6. Haigusjuhu numbril olevale lingile vajutades siirdutakse konkreetse haigusjuhu 

dokumentatsiooni vaatamisele. Vaikimisi püütakse avada haigusjuhu epikriisi 

vaatamiskuva. Kui haigusjuhul ei ole epikriis veel koostatud, kuvatakse teade: 

  

2.3.7. Hiirekursoriga haigusjuhu numbriga olevale sakile „ “ 

liikudest avatakse menüü, kust on on kättesaadavad haigusjuhu ja patsiendipõhised 

dokumendid ja muud meditsiinilised andmed. 

 
 

 

 

2.3.8. Kontekstist väljumiseks, nimekirjavaatesse tagasi saamiseks vajutada ’ ’. 

„HJ dokumendid“ – Haigusjuhuga seotud erinevad dokumendid. Näiteks operatsiooni 
protokollid, TISS-leht, haavaõe dokument jne. 

 

„Patsiendi analüüside 
risttabel“ - 
näed patsiendi kõiki 
analüüse. 

„Saatekirjad ja vastused“ - Näed patsiendi kõiki alates 21.12.2012 
tellitud uuringuid (v.a analüüsid) ja vastuseid. 

 

„Dokumendi arhiiv“ - 
näed patsiendi 
arhiveeritud 
dokumente sh epikriise 

mis valminud enne 
21.12.2012. 
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2.4. Broneeringud 

 

 

2.4.1. „Tehtud broneeringud“ alt avaneb järgnev vaade: 

 

2.4.2. Nimekirjas kuvatakse broneeringuid, mis on tehtud kasutaja enda poolt.  

2.4.3. Vaikimisi kuvatakse nimekirjas broneeringud, mis on tehtud hetkekuupäevale. 

Punasel taustal kuvatakse broneeringud, mis jäävad minevikku.  

2.4.4. Infonupp kirje järel näitab broneeringu muutmiste ajalugu jm vastuvõtuga seotud 

andmeid. 

2.4.5. Muuda nupp võimaldab vastuvõtuaega muuta. 

2.4.6. Kustutamise nupp võimaldab broneeringut tühistada. 

2.4.7. Juba toimunud või tühistatud vastuvõtte pole võimalik muuta ega tühistada. 

2.4.8. Võimalik otsida ka konkreetse patsiendi broneeringuid kas nime, haigusjuhu või 

saatekirja järgi. 

2.4.9. „Amb. broneerimine“ alt avaneb järgmine vaade: 
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2.4.10. Vastavas komponendis on võimalik patsiendile broneerida aega vastuvõtuks või 

uuringuks. Patsiendi võib otsida nii esimesel sammul kui ka pärast sobiva vastuvõtuaja 

leidmist ja välja valimist. 

2.4.11. Kui limiit ületatakse, siis antakse ka vastavasisuline veateade. Vastuvõtuaega on 

ikkagi võimalik otsida, aga broneeringut pole võimalik teha. Sellisel juhul võib helistada 

klienditeenindusse, kus klienditeenindaja ise vastava broneeringu teeb. 

 

2.4.12. Korraga saab broneerida ühe vastuvõtuaja. 

2.4.13. Kui sobiv aeg on välja valitud, avaneb järgnev vaade. Broneeringu õnnestumisel 

suundutakse vastava broneeringu vaatamiskuvale. 
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