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ETTEKANDE TEEMAD

• Projekti taust ja ajakava

• Statistika andmed

• Projekti esimeses etapis osalevad riigid

• Teenuse väljastamise võimalused

• Portaali tutvustus

• Hansasofti kasutamine

• Noomi kasutamine

• Korduma kippuvad küsimused



PROJEKTI TAUST

• Tagada Eesti inimestele võimalus kasutada 
Eesti digiretsepte teistes EL riikides.

• Kuvada apteekritele välisriigi retseptid kohalikus
keeles

• Tagada põhjalikumad/kvaliteetsemad andmed
väljamüügi teostamisel

• Tõsta väliriigis kirjutatud retsepti alusel ravimite
müüki Eestis



Piiriülese retsepti PROJEKTI AJAKAVA

• I etapp: Eesti realiseerib piiriülese digiretsepti väljamüügi teenuse (riik B teenus) ning 
tehniline valmisolek selleks peab olema detsember 2018

Selleks on mitmed eeldused: 

• 23.10.2018 Eesti ja Soome taotlesid teenuse käivitamist, ja teised Euroopa Riigid, andsid positiivse vastuse

• Seaduse muudatus:  07.11.2018 oli kolmas lugemine, kus 689 SE eelnõu võeti vastu ja on saadetud Vabariigi Presidendile

• 13.11.2018 toimus eHealth Network kohtumine, kus Euroopa komisjon annas viimase positiivse otsuse teenuse käivitamise 
osas 

• Selleks, et apteekidel tekiks õiguslik alus piiriülest digiretsepti teenust kasutada, on vajalik TEHIK-ga sõlmida teenuse 
kasutamise leping

• II etapp: Eesti arendab digiretsepti väljastamise teenuse (riik A teenus), tehniline valmisolek 
selleks peab olema juuli 2019

• Testimisega on juba alustatud



Teenuse kasutamise leping

Liidestusleping sõlmitakse Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskuse ja üldapteegi teenuse 
osutamise tegevusloa omajaga.

Seoses liidestuslepingu sõlmimisega palun edastage meile:

• Ettevõtte nimi ja registrikood. 

• Juhatuse liige, kes allkirjastab lepingu

• Lepingu kontaktisik, e-post ja telefoni number

• IT kontaktisik, e-post ja telefoni number



Statistika

Eestis realiseeritud EL paberretseptide hulk suureneb iga aastaga

• 2014. aastal realiseeriti Eestis 2492 EL retsepti

• 2015. aastal realiseeriti Eestis 2647 EL retsepti

• 2016. aastal realiseeriti Eestis 3374 EL retsepti

• 2017. aastal realiseeriti Eestis 3716 EL retsepti

• 2018.a IV kvartali andmed ei ole meil veel koos, aga kolme esimese kvartali jooksul 
realiseeriti 2989 retsepti

• Kõige populaarsemad preparaadid : Vagifem, Malarone, Pradaxa, 
Victoza, Cialis, Xarelto



Eesti ja Soome plaanivad teenuse käivitada koos 
jaanuaris 2019

• Eestis saavad digiretsepti alusel osta ravimi välja Soome elanikud alatest 18. eluaastast

• Skoobist on väljas:
• Narkotilised ravimid
• Psühotroopilised ravimid
• Ekstemporaalsed ravimid 

Sellisel juhul retsepti üldse patsiendi retseptide nimekirjas ei kuvata või on kirjas, et ei ole 
võimalik müüja, apteeker ei pea teadma piiranguid ja riikide erisusi.

• Soodustused – piiriülese digiretseptiga patsient maksab alati ravimi eest välisriigis täishinna, 
kuid tal on võimalik oma koduriigis kindlustuse kaudu teha taotlus soodustuse raha tagasi 
saamiseks.

• Asendamine kui ATC kood, annus või tugevus on erinev



Välisriigi digiretsepti alusel ravimi väljastamiseks on
kaks võimalust

VÕIMALUS 1: INTEGREERIDA TEENUS APTEEGI INFOSÜSTEEMI 

• TEHIK-u poolt on loodud teenus, mis on võimalik kasutusele võtta 
apteegi infosüsteemis selleks, et ka piiriüleseid digiretsepte oleks 
võimalik pärida otse apteeker töölaualt. 

• Vajab apteegi infosüsteemis arendust, kuid teenus on loodud võimalikult 
sarnane retseptikeskuse teenusega, et vähendada apteegi infosüsteemi 
poolel töömahtu. 

Apotheka – Noom tarkvara –valmis

Hansasoft – ei ole veel tehtud – ees oli FMD projekt ja 

vana Hansasofti programmi vahetus uue vastu



Välisriigi digiretsepti alusel ravimi väljastamiseks on
kaks võimalust

VÕIMALUS 2: KASUTADA LOODUD PORTAALI valisrets.digilugu.ee

• Eeldab koolitustel osalemist ja infomaterjaliga tutvustamist.

• Ei pruugi olla kõige mugavam lahendus, kuna tuleb eraldi sisse logida 
teise portaali ja sellest tulenevalt kasutada paralleelselt kahte portaali.

• Müügiinfo tuleb lisaks portaalis tagada ka apteegi enda infosüsteemis. 

• TEHIK ei küsi portaali kasutamise eest tasu. 



1. Identifitseeritakse välisriigi patsient esitatud isikut tõendava dokumendi 
alusel ning teostatakse IS abil päring patsiendi päritoluriigi 

2. Soome puhul on kasutusel 2 isikut tõendavat dokumenti:

Pass või ID kaart

3.  Päringu vastuseks tagastatakse välisriigist patsiendi üldandmed

(nimi, sugu, sünniaeg).

• Apteekril on võimalik kontrollida tagastatud andmete vastavust dokumendil 
olevatele andmetele, mille eesmärk on veenduda, et tegemist on õige 
patsiendiga.

PIIRIÜLESE DIGIRETSEPTI TEENUSE SISU
VÄLISRIIGI ISIKU RETSEPTIDE PÄRIMINE EESTI APTEEKRI POOLT:



Soome Pass Soome ID card

Isikut tõendavast dokumendist on vaja leida soomlase isikukood – see on passis väljal nimetusega TUNNUS -

KOD - CODE – CODE ja ID-kaardil väljal nimetusega TUNNUS – KOD - punasega on märgitud isikukoodi 
asukoht.



Soome Pass

Kui TUNNUS - KOD - CODE – CODE sisaldab, ainut 5 sümbolit, siis enne seda on vaja panna sünniaega, 

formaadis  PPKKAA (ehk selle näidisel 211271-426U



1.Välisriigi retseptide nimekirja päring

2.Välisriigi retsepti detailsete andmete päring
Retsepti detailsed andmed kuvatakse apteekrile tõlgituna eesti keeles (ATC kood, nimi, 
kogus, pakendite arv, ühiku tüüp jne). Lisaks tõlgitud andmetele on võimalik näha 
originaalkeeles retsepti PDF-i, kus teatud juhtudel võib olla täiendavat informatsiooni, mida 
ei olnud võimalik teises riigis struktureeritult retseptile lisada

3.Välisriigi retseptile ravimi müügiteate koostamine ja välisriiki tagasi saatmine
Vastavalt edastatud müügiinfole muudetakse teise riigi retseptikeskuses retsepti staatus 
osaliselt või täielikult välja müüduks

PIIRIÜLESE DIGIRETSEPTI TEENUSE SISU
VÄLISRIIGI ISIKU RETSEPTIDE PÄRIMINE EESTI APTEEKRI POOLT:



PIIRIÜLESTE TERVISEANDMETE PORTAAL Portaali avavaade (peale kasutaja sisse logimist):



PIIRIÜLESTE TERVISEANDMETE PORTAAL Portaali avavaade



PIIRIÜLESTE TERVISEANDMETE PORTAAL Portaali avavaade

• Peale apteegi valimist avaneb pop-up aken. Vajadusel on vaja patsientidelt 
üle küsida, kas ta teab, kuidas Eestis töödeldakse tema andmeid? (säilitame 
7 aastat)

• Kui patsient annab andme töötlemiseks nõusolu (suuliselt), siis on võimalik 
ravimi väljamüügiga edasi minna

• Kui patsient nõusolekut ei anna siis retsepti väljamüüki ei ole võimalik 
teostada.

• Soomlased saavad anda nõusolu juba ennetavalt- tehes seda kohalikus 
portaalis, ning seejuures tutvuvad ka vajaliku infoga. 
(https://www.kanta.fi/omakanta) – praegu juba 5000+ inimest andsid 
nõusolekut

• Me säilitame kõik andmed logides 7 aastat probleemi lahendamiseks või 
statistika / uuringu tegemiseks

https://www.kanta.fi/omakanta


PIIRIÜLESTE TERVISEANDMETE PORTAAL Portaali avavaade (peale kasutaja sisse logimist):



PIIRIÜLESTE TERVISEANDMETE PORTAAL Portaalis patsiendi päring



PIIRIÜLESTE TERVISEANDMETE PORTAAL Portaalis patsiendi päring



PIIRIÜLESTE TERVISEANDMETE PORTAAL Portaalis patsiendi retseptide nimekirja päring



PIIRIÜLESTE TERVISEANDMETE PORTAAL Viga



PIIRIÜLESTE TERVISEANDMETE PORTAAL LANTUS,ATC kood



PIIRIÜLESTE TERVISEANDMETE PORTAAL LANTUS,ATC kood



PIIRIÜLESTE TERVISEANDMETE PORTAAL Portaalis teavitus edukast väljamüügi teostamisest



Apotheka tarkvara Noom (Eesti digiretsept)



Apotheka tarkvara Noom (piiriülene)





Kui Eesti digiretsepte on võimalik välja osta välisriigis

• Piiriülene 
andmevahetus eeldab 
patsiendi nõusolekut –
Eestis plaanis 
kasutusel võtta 
lahendus, kus soovi 
korral saab patsient 
oma andmed piiriülese 
andmevahetuse eest 
sulgeda- riiklikus 
patsiendiportaalis, 
kuid vaikimisi on kõigil 
nõusolek olemas 
(sarnaselt tervise 
infosüsteemi andmete 
kogumise lahendusega)



Soomlaste jaoks nõusolek on võimalik anda portaalis
• Kui nõusolek puudub, siis teile ei tagastatakse selle patsiendi andmeid ja on kirjas, et nõusolek puudub.

• Sellel juhul peab inimene nõusolekut anda.

• Soomlaste jaoks see on võimalik teha: https://www.kanta.fi/omakanta

https://www.kanta.fi/omakanta


Küsimused - vastused

•Kui Eesti kodanikul on ka Soome isikukood/patsiendi number, 
ja soovib Soomes välja kirjutatud retsepti Eestis välja osta. 

•Millist isikukoodi siis kasutada?

V: Alati tuleb kasutada selle riigi isikukoodi, kus retsept välja 
kirjutati.

Praegu tehniline lahendus ei luba kasutada Riik C koodi, kui piiriülene 
retsept oli välja kirjutatud Riigis A ja on soov seda välja osta Riigis B



Küsimused - vastused

•Kui on vajalik ravimit osta lapsele, kas ostja on siis laps ise? 
(isikukood)

V: Jah, selles ostja on laps ise. Siin on asjaolu, et esimeses 
etapis võivad osta ravimit välja Soome patsiendid alatest 18. 
eluaastast

Küsimused - vastused



Küsimused - vastused

•Milline riik lisaks Soomele saab vee Eestist piiriülese digiretsepti 
alusel ravimit välja osta? 

V: Esimeses etapis - Portugali patsiendid alatest mai 2019.

Teises etapis liituvad veel riigid – Küpros, Kreeka, Horvatia –
alatest juuli 2019.

Küsimused - vastused



Küsimused - vastused

•Millal tekkib Eesti patsientidel võimalus digiretsepti alusel 
ravimeid välja osta välisriigis?

V: 2019 aasta juulis.

Eesti patsiendid saavad ravimeid välja osta digiretsepti alusel 
Soomes, Kreekas, Küprosel, Portugalis

Küsimused - vastused



Küsimused - vastused

•Ostes digiretsepti alusel ravimi mõnes välisriigis, kas kehtivad 
Eestis kehtivad soodustused või siiski antud riigi soodustused, 
kust ravim välja ostetakse?

V: Piiriülese digiretseptiga patsient maksab alati ravimi eest 
välisriigis täishinna, kuid tal on võimalik oma koduriigis kindlustuse 
kaudu teha taotlus, et  soodustuse raha tagasi taotleda.

Küsimused - vastused



Küsimused - vastused

•Missugused dokumendid on vajak, et saada ravimi hüvitist?

V: Soome patsientide puhul on vaja trükkida välja müügiteatise pdf-i 
( kus on see originaal retsepti välja kirjutatud ravim ja välja ostetud 
ravim) ja siis tšekk.

Küsimused - vastused



Küsimused - vastused

•Kas piiriülese retsepti saab tühistada?

V: Tühistada ei saa, aga teil on võimalus esialgul vajutada nuppu 
„väljaost“. Sisestada nimetus ja ATC kood ja leida õige valik ja siis 
vajutada nuppu „vali“. Võtta patsiendilt raha, ja siis „kinnitada“ välja 
müüki.

Kui patsient mõtleb ümber või tal ei ole raha kaasas, siis viimane 
samm jääb tegematPa ja retsept on väljastamata. 

Küsimused - vastused



Küsimused - vastused

•Kas ATC koodi saab muuta?

V: ATC koodi muuta ei saa, see peab olema üldisemal tasemel, aga 
2 viimast numbrit võib ära jätta, kui sama ATC koodi ei ole ja 
asendus on lubatud.

Küsimused - vastused



Millised on Teie küsimused?



Aitäh!

Aleksandra Stupak

aleksandra.stupak@tehik.ee
ÜLDKONTAKTID

Uus-Tatari 25
10134 Tallinn

Tel: 7943 900
E-mail: info@tehik.ee


