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Üleriigilise Digiregistratuuriga liidestamine 

Liidestusjuhend TTO 

Kuupäev Versioon Kirjeldus Autor 

30.11.2018 1.0  Esimene versioon Lembit Pirn 

04.02.2019 1.1 Täiendatud viidetega 

standardile. Lisatud on 

DR UI pildid ja 

kasutuslugude 

lühikirjeldused, samuti 

põhilised 

teststsenaariumid. 

Lembit Pirn 

07.02.2019 1.2 Lisatud selgitused  

ressursside 

üleslaadimisele ja 

öistele päringutele. 

Maakondade tabel 

uuendatud vastavalt 

standardile 

http://pub.e-

tervis.ee/classification

s/EHAK/2017v3 

Lembit Pirn 

29.03.2019 1.3 Täiendatud selgitusi Lembit Pirn 

10.05.22019 1.4 Täiendatud selgitusi 

ning parandatud 

muutmise protsessi 

diagramme ning 

selgitusi, samuti 

kuvasid peale 

eelbroneeringu 

rakendumist, tesite 

arendajate tagasisidet 

ning testimist 

Medisoftiga LIISA 

Haigla näitel. Samuti 

on lisatud viited 

broneeringute 

tühistamise kontrolli 

ning eelbroneeringute 

osas. 

Lisatud on Testid ja 

DR näidislogi 

lisadena. 

Lembit Pirn 

13.05.2019 1.5 Korrigeeritud 

broneerimise ja 

tühistamise 

protsessidiagramme – 

TTO broneerimine ja 

tühistamine. Lisatud 

protsesssi diagramm 

Lembit Pirn 

http://pub.e-tervis.ee/classifications/EHAK/2017v3
http://pub.e-tervis.ee/classifications/EHAK/2017v3
http://pub.e-tervis.ee/classifications/EHAK/2017v3
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TTOs broneerimise 

osas. 

12.06.2019 1.6 Täiendatud öiste 

päringute selgitust 

Lembit Pirn 

03.07.2019 1.7 Lisatud TTO otselingi 

kirjeldus 

Lembit Pirn 

10.09.2019 1.8 Täiendatud öiste 

päringute vastuste 

kirjeldust 

Lembit Pirn 

13.01.2020 1.9  Muudetud 

broneringute 

diagrammi 

eelbroneeringule 

vastavaks 

Lembit Pirn 

22.10.2020 2.0 Parandatud 

tühistamisel sõnum 

õigeks joonisel 

Lembit Pirn 
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1 Dokumendi eesmärk 
Käesolev dokument kirjeldab projekti esimese etapi käigus loodud üleriigilise digiregistratuuriga 

liidestumiseks vajalike sõnumite kirjeldusi, funktsionaalsust ning tegevusi TTO-dele liidestumiseks 

üleriigilise digiregistratuuri lahendusega. 

2 Mõisted ja lühendid 
 



                                                                                           

DR ja TTO liidestamine v2.0 -4- 8.04.2021 

 

Termin/akronüüm Kirjeldus 

DR Üleriigiline digiregistratuur on broneeringute haldamise portaal, mis võimaldab 

õigustatud isikul ja tervishoiuteenuse osutajal tervise infosüsteemi vahendusel 

eriarsti (va perearstile1) esmasele vastuvõtule aegu  broneerida, muuta, tühistada. 

DSK Digisaatekiri 

TIS Tervise Infosüsteem 

IK Patsiendi isikukood 

EMO Erakorralise meditsiini osakond haiglas 

PA Perearst 

TTO Tervishoiu teenuse osutaja 

PERH SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla 

HA Haigla 

TEHIK Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus 

HIS Haigla infosüsteem 

RR Rahvastikuregister 

EHK Eesti Haigekassa 

Piloot Käesoleva projekti raames välja arendatud pilootrakendus koostöös PERH-ga on 

kättesaadav mID abil (näiteks nr.00007) aadressil pp.test.digilugu.ee 

Teenus Eriarstiabi teenus vastavalt klassifikaatorile Ambulatoorsed vastuvõtud2 

Tervishoiukontakt on inimese erinevad kokkupuuted tervishoiusüsteemiga. 

Raviepisood  sisaldab tervishoiukontakte, mis toimuvad patsiendi raviepisoodi kestel ühe 

vastutava tervishoiutöötaja (reeglina konkreetse eriala arsti või iseseisva 

õendusabi korral ka õe) juhtimisel, ühe ja sama tervishoiuteenuse osutaja 

raames. 

Haigusjuht3  raviepisoodide kogum, mis algab patsiendi haigestumisest või tervisemurest 

tingitud esmase pöördumisega tervishoiuteenuse osutaja poole. Haigusjuht on 

seotud üldjuhul ühe põhidiagnoosi või peamise kaebusega, millega võib kaasneda 

ka muid diagnoose või kaebusi, mida ravitakse sama teenuseosutaja erinevate 

erialaspetsialistide poolt või teise teenuseosutaja poolt paralleelselt. 

Esmane vastuvõtt Patsiendi  pöördumine tervishoiutöötaja vastuvõtule haigestumise või haiguse 

ägenemise korral teenuse osutajaga kokkulepitud ajal raviepisoodi alguses, st 

esmane vastuvõtt on haigusjuhu iga raviepisoodi esimene vastuvõtt. 

Korduv vastuvõtt Sama raviepisoodi käigus toimuv korduv vastuvõtt, mille korral aktiivne ravi kestab 

ja sama eriarst on patsiendi oma vastuvõtule tagasi kutsunud ning talle selleks 

vastuvõtu aja broneerinud. 

Tagasikutsega 

vastuvõtt 

Kasutatakse juhul, kui patsiendi aktiivne ravi on lõppenud, kuid patsient jäetakse 

jälgimisele, et kontrollida tema tervislikku seisundit  pikema aja möödumisel sama 

haigusjuhu raames. Tagasikutsega vastuvõtt toimub eriarsti poolt koostatud 

ambulatoorse vastuvõtu saatekirja alusel ja sellega algab uus raviepisood. 

                                                           

1 Projekti I etapi skoobis ei ole broneerimise võimaldamine perearsti vastuvõtule ega kohustust 

perearstile saata TIS teateid broneeritud aegadest perearsti või õe vastuvõtule. 
2 http://pub.e-tervis.ee/classifications/Ambulatoorsed%20vastuv%C3%B5tud 
3 Haigusjuht, raviepisood, esmane vastuvõtt, korduv vastuvõtt, tagasikutsega vastuvõtt- Definitsioonide 

töörühma ettepanekud (28.12.2017), mis ei ole veel kinnitatud. 

https://pp.test.digilugu.ee/
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3 Üleriigilise Digiregistratuuri lahenduse eesmärk 
 

Üleriikliku Digiregistratuuri (DR) lahenduse I etapi eesmärk on luua võimekus tagada patsiendile 

läbipaistev, kiire ja mugav vastuvõtuaja broneerimine eriarstile, selle muutmine ja tühistamine 

ning toetada inimese vajadusele vastavat ja järjepidevat ravi, toetades seeläbi ka optimaalsemat 

tervishoiuressursside jaotus. 

 

DR kaudu näeb Patsient kõikide liidestunud TTO-de poolt pakutavaid eriarsti esmase ambulatoorse 

vastuvõtu vabu aegu ühes vaates ning ta ei pea suhtlema erinevate TTO-de registratuuridega. Patsient 

näeb kõiki enda ning tema poolt esindatavate isikute kehtivaid ja kasutamata digisaatekirju 

ambulatoorsele vastuvõtule ning saab nende põhjal kiiresti broneerida sobiva aja. Patsient saab DR 

kaudu tasuda nii eriarstiabi teenuse eest kui maksta ka viisiditasu.  

 

DR kasutajaliides võimaldab saada koondülevaate patsiendi ja tema poolt esindatavate ning 

eestkostetavate kõikidest liidestunud TTO-des broneeritud (sh esmased tagasikutsega, korduvad, -

telemeditsiinilise konsultatsioonide jne.) aegadest. Patsiendil on võimalus esmase vastuvõtu 

broneeringuid muuta või tühistada. Broneeritud aja muutmine on võimalik nii ühe TTO piires kui 

erinevate TTO-de vahel. Patsiendil on ühes vaates näha kõikide vastavat teenust osutavate TTO-de 

võimalikke vabu aegu toetades seeläbi ravijärjekordade läbipaistvust.  

 

Broneeringute teatised kõikide ambulatoorsete vastuvõttude kohta saadetakse  kohe peale vastuvõtuaja 

broneerimist TTOde poolt  TIS-i, sõltumata broneerimise kanalist (telefoni teel, TTO digiregistratuuris 

registratuuris jne.), va juhul, kui broneering on tehtud DR kaudu. 

 

Perearstil on võimalus broneerida eriarsti vastuvõtuaeg patsiendile perearstikeskusest lahkumata 

juhul kui perearsti infosüsteem on liidestunud DR lahendusega. 

 

DR tagab võimaluse broneerida ühe EHK poolt tasustatavale teenusele (saatekirjaga või ilma selleta) 

ainult ühe esmase vastuvõtuaja arvestades digisaatekirjas määratud teenust, välistades 

topeltbroneeringute tekkimise. Broneeringute arv tasulistele teenustele ei ole limiteeritud. Mugav 

broneeringute tühistamine ja/või muutmine vähendab tühistamata vastuvõttude arvu. See on üks 

meetmetest ravijärjekordade optimeerimiseks.  

 

Statistika ja analüüsi moodul võimaldab ravijärjekordade jälgimist ja monitooringut kasutades TIS-s 

salvestatud broneeringu ja saatekirjadega seotud sõnumeid, päringuid ja dokumente. 

 

Lahendus loob eeldused tõhusamaks tervishoiuteenuste pakkumiseks. 
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4 Üldised põhimõtted 

4.1 Digiregistratuuri üldine kirjeldus 

Üleriigiline digiregistratuur töötab integreeritult Patsiendiportaaliga iseseisva lahendusena. DR 

eesmärgiks on võimaldada patsiendil otsida vabu aegu eriarstiabi esmaste vastuvõttude (EHK poolt 

tasustavatele saatekirja nõudega või ilma selleta ning tasulistele) teenustele ning broneeringuid 

võimalikult lihtsalt muuta või tühistada. DR võimaldab tuvastatud isiku poolt („Sisene ID-kaardiga“, 

„Sisene mobiil-IDga“ –> „Üleriigiline Digiregistratuur“) aegu broneerida, muuta ning tühistada nii 

patsiendile endale, kui ka tema poolt esindatavatele ja eestkostetavatele RR andmete ja/või TIS 

volituse alusel. 

DR töötab kõikides samades keeltes, mis PP (hetkel eesti, vene ja inglise keeles), seega vajab DR ka 

TTO-de poolset mitmekeelsuse tuge. 

4.2 Digiregistratuuri arhitektuur 

 

 

Joonis 1 DR arhitektuuri kavand 

4.3 Digiregistratuuri üldine protsessidiagramm 
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Joonis 2 Broneerimise üldine protsess 

4.3.1 Broneerimise protsessi põhivoo kirjeldus 

4.3.1.1 Patsient käivitab vabade aegade päringu vastavalt valitud tingimustele (parameetritele) – 

isik, teenus, ajaperiood, piirkond, tasuta/tasulised jne. 

4.3.1.2 DR koostab parameetrite alusel vabade aegade päringu ning saadab päringu TIS 

kesksüsteemi. TIS edastab päringu(d) paralleelselt kõikidele sobivat teenust pakkuvatele 

TTO-dele 

4.3.1.3 TTO-d vastavad teenuse vabade aegade päringule vastussõnumiga, mis sisaldab vabu 

aegu vastavalt päringus esitatud tingimustele 

4.3.1.4 TIS edastab vastussõnumite koondi DR-le 

 DR värskendab vabade aegade kuva vastavalt saabuvatele andmetele kas 

sünkroonselt või asünkroonselt  

4.3.1.5 Patsient valib talle sobiva vaba aja talle sobivas TTO-s ning alustab broneerimist 

4.3.1.6 DR edastab broneerimissõnumi TIS kaudu koos isikuandmete ja muude vajalike 

andmetega patsiendi poolt valitud TTO-le 

4.3.1.7 TTO kontrollib valitud vaba aja kehtivust ning broneerib (või keeldub) vastuvõtu aja 

patsiendile ning edastab TIS-le broneeringu kinnituse või keeldumise. 

4.3.1.8 Positiivse vastuse korral TIS koostab broneeringu teatise sõnumi ning salvestab selle 

automaatselt TIS-s ning vastavate tingimuste kehtivusel märgib DSK kasutatuks ja seob 

broneeringu DSK-ga. TTO võib edastada ka omapoolse broneeringu teatise TIS-i. 

4.3.1.9 Broneeringu õnnestumisel kuvab DR koheselt ka broneeringut üldises nimekirjas 

4.3.1.10 Broneeringu ebaõnnestumisel edastatakse sobiv teade kasutajale ning ta saab alustada 

protsessi uuesti kas samade või muudetud parameetrite alusel. 

4.3.2 Visiiditasu või teenuse eest tasumine 

4.3.2.1 Tasulistele teenustele broneerimisel või visiiditasu eest on patsiendil võimalik tasuda 

teenuse eest pangalingi abil juhul, kui TTO omab panga või pankadega vastavat 

liidestumislepingut ning edastab vastavad andmed broneerimise kinnitamise sõnumiga.  

4.3.2.2 Juhul kui kasutaja tasub visiidi eest pangalingiga, tagastab DR kesksüsteem makse 

õnnestumisel pangapoolse kinnituse broneeringu kinnitamise sõnumiga TTO-le.  

 

 

5 Ülevaade Üleriigilise Digiregistratuuri toimimisest 
Ülevaate DR toimisest seisuga 17.01.2019 leiate 

https://www.dropbox.com/s/bdsq6yfkzyiz03x/Digiregistratuur_2019.mp4?dl=0 

https://www.dropbox.com/s/bdsq6yfkzyiz03x/Digiregistratuur_2019.mp4?dl=0
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6 Nõuded TTO liidestumiseks  

6.1 Standard 

Üleriigilise digiregistratuuri standard on publitseeritud asukohas http://pub.e-

tervis.ee/standards2/Standards/8.0. 

Standardi kirjeldus asub asukohas http://pub.e-

tervis.ee/standards2/Standards/8.0/DR/Uleriigilise%20digiregistratuuri%20andmevahetusstandardid.pd

f    

6.2 TTO infosüsteemi liidese loomine DR jaoks ja registreerimine TIS päringutele 

vastamiseks 

6.2.1 X-tee turvaserver 

X-tee turvaserver peab oleme paigaldatud ja RIA-s registreeritud. Turvaserveris (ja tootmiskeskonna 

jaoks ka RIHA-s) tuleb registreerida alamsüsteemi nimi „digilugu“. Antud alamsüsteemi realiseeriv X-

tee adapter peab pakkuma X-tee teenust „hl7“, kuhu saadetakse hl7 standardile vastavad kokkulepitud 

päringud TIS kesksüsteemi poolt ning vastuseks tuleb anda kokkulepitud hl7 vastused. RIAs X-tee 

registreerimise juhend saadetakse TTO-dele  detsembris 2018.a.  

6.3 Vabade aegade päringutele vastamine 

6.3.1 Vabade aegade pärimine 

TTO infosüsteem peab oskama vastata TISist tulevale vabade aegade päringule ööpäevaringselt vastavalt 

selleks ettenähtud andmevahetussõnumi standardile. 

6.3.2 Statistika päringud vabade aegade kohta (öised päringud) 

TTO infosüsteem peab oskama vastama öistele statistika tarbeks kogutavatele vabade aegade päringule, 

mille teeb TIS kõikide TTO poolt pakutavate ambulatoorsete teenuste osas iga tööpäeva varahommikul 

vastavalt selleks ettenähtud andmevahetussõnumi standardile. 

6.4 Broneerimise reeglid 

Broneerimisele on SoM ja EHK kehtestanud reeglid, mille jälgimine on kohustuslik nii DR-s kui TTO-

des. Broneeringute olemasolu saab kontrollida broneeringute päringuga QUSC_IN040103EE TIS-st 

nende broneeringute osas, mis on TIS saadetud. 

 

6.4.1 Saatekirja alusel tehtav broneering:  

 Üks saatekiri = üks broneering  

 Broneering seotakse saatekirjaga sõltumatult makseviisist (EHK või patsient) 

 Saatekirjal märgitud teenusele saab vaba aja olemasolul alati broneerida 

 Kui saatekirjal märgitud teenus ei ole saatekirja nõudega teenus (näiteks silmaarsti 

vastuvõtt) ning vastavale teenusele on patsiendil broneering ilma saatekirjata juba 

olemas, siis on broneerimine lubatud 

6.4.2 Ilma saatekirjata tehtav broneering 

 Saatekirja nõudega teenusele 

o Saatekirja puudumisel saab patsient broneerida ainult tasulistele aegadele 

 Saatekirja nõudeta teenusele 

o EHK poolt tasustatavaid broneeringuid ühele ja samale saatekirja nõudeta 

teenusele tohib olla üks ja ainult üks kogu Eesti piires.  Näiteks: 

 Tohib kehtida üks silmaarsti broneering, mis pole seotud 

saatekirjaga ning mille eest tasub EHK  ning N saatekirjaga seotud 

silmaarsti broneeringut ajale, mille eest tasub EHK 

http://pub.e-tervis.ee/standards2/Standards/DR
http://pub.e-tervis.ee/standards2/Standards/DR
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 Tohib kehtida üks silmaarsti broneering, mis pole seotud 

saatekirjaga ning mille eest tasub EHK ning N silmaarsti 

broneeringut, mille eest tasub patsient ise 

o Teenuse eest tasub patsient 

 Patsient võib broneerida piiramatu arvu aegu samale teenusele juhul 

kui ta maksab ise. 

6.4.3 Broneeringu muutmisel peab säilima endine broneering seni, kuni õnnestub broneerida uus 

aeg. Uue aja kinnitamisel eelnev broneering tühistatakse automaatselt. Saatekirja alusel 

toimuva broneeringu muutmisel seotakse saatekiri uue kinnitatud broneeringuga 

automaatselt. 

6.4.4 Broneeringut tühistamisel vabastatakse saatekiri ning seda saab kasutada uue broneeringu 

tegemiseks. 

6.5 Broneerimise sõnumitele vastamine ja vastuvõtuaja broneerimisest teavitamine 

6.5.1 Broneerimisnõude sõnumile vastamine 

TTO infosüsteem peab oskama vastata TISist tulevatele broneeringu nõuetele ööpäevaringselt, neid kas 

kinnitama või tagasi lükkama vastavalt selleks ettenähtud andmevahetussõnumi standardile.  

6.5.2 Broneerimisest teavitamine 

TTO infosüsteem peab olema võimeline saatma TISi teavitusi kõikidest ambulatoorsetest vastuvõtule 

tehtud ajabroneeringutest (nii esmased kui ka korduv vastuvõtud) koheselt peale broneeringu kinnitamist 

juhul, kui broneering on tehtud TTO infosüsteemis kasutades selleks ette nähtud broneeringu teavituse 

sõnumit. 

6.6 Broneeringu tühistamisele vastamine ning tühistamistest teavitamine  

6.6.1 Broneeringu tühistamise nõudele vastamine 

TTO infosüsteem peab oskama vastata TISist tulevatele broneeringu tühistamise nõuetele 

ööpäevaringselt, neid kas kinnitama või tagasi lükkama kasutades selleks ettenähtud 

andmevahetussõnumi standardit.  

6.6.2 Broneeringu tühistamisest teavitamine 

TTO infosüsteem peab olema võimeline saatma TISi teavitusi kõikidest ambulatoorsetest vastuvõtule 

tehtud ajabroneeringute tühistamisest (nii esmaste kui ka korduvvastuvõttude osas) koheselt, mis tehakse 

TTO infosüsteemis. Kasutada tuleb selleks ette nähtud ettenähtud broneeringu tühistamise teavituse 

sõnumit. Broneeringu tühistamisel seob TIS saatekirja lahti broneeringust ning saatekiri muutub uuesti 

kasutatavaks. 

Broneeringu tühistamise puhul on kohustuslik <reasonOf/> bloki edastamine koos tühistamise põhjuse 

äranäitamisega. 

 

6.7 Ambulatoorse vastuvõtu kohta visiiditeatise edastamine 

TTO infosüsteem peab edastama esmase, korduva vastuvõtu toimumise visiiditeatise TIS-i koheselt 

peale selle toimumist.  

Kui broneeritud ajal vastuvõttu ei toimunud, peab  TTO infosüsteem saatma ambulatoorse visiidi 

teavituse staatuse sisuga „ei ilmunud“.  Sellisel juhul muudetakse DSK staatust TISis nii, et DSK oleks 

uuesti kasutatav broneerimiseks. 

 

6.8 TTO kodulehe ja DR liidestamine (valikuline) 

TTO saab oma kodulehele lisada otselingi Digiregistratuuri portaali. Patsient peab antud lingi abil sisse 

logima Patsiendiportaali ning peale autentimist suunatakse ta automaatselt Digiregistratuuri portaali.  
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Täpsem kirjeldus on toodud dokumendis TTO liides Üleriigilisse Digiregistratuuri sisenemiseks.pdf 

6.9 DR ja Perearsti IS liidestamine (valikuline) 

PA IS jaoks on DR-l olemas liides, mille abil on võimalik perearstil broneerida aeg vahetult oma 

infosüsteemist patsiendile väljastatud saatekirja alusel. Täpsem kirjeldus on toodud dokumendis 

Perearsti infosüsteemist sisselogimise liides.pdf 

DR PA liidest on võimalik kasutada ka TTO HIS-s, kui soovitakse täiendada HIS funktsionaalsust nii, et 

eriarst saab enda poolt väljastatud saatekirja alusel broneerida patsiendile aja kasutades DR 

funktsionaalsust.  

6.10 Lepingud pankadega (valikuline) 

Panga linkidega visiiditasu või teenuse eest maksmiseks on TTO-l vajalik sõlmida leping sobiva panga 

või pankadega, st  on vajalik sõlmida eraldi leping(ud) pangaga.  

7 Andmevahetusprotsesside ja kasutatavate sõnumite 
kirjeldus 

Alljärgnevalt kirjeldame protsesse ja kasutatavaid sõnumeid TTO-de Üleriigilise Digiregistratuuriga 

liidestumise kontektstis. 

7.1 Ressursside laadimine, uuendamine ja kasutus 

Vastavalt kokkuleppele uuendavad TTOd igal öösel nende poolt pakutavate teenuste ja asukohtade 

nimekirja (ressursid), mida DR kasutab teenuste valiku võimaldamiseks ning hajuspäringute esitamiseks 

teenust osutavatesse asutustesse. 

Esimesel etapil kasutatakse kehtivat ver.7-s publitseeritud standardit ning kasutavad kõikd TTO-d, mis 

on publitseeritud ka standardi versioon DR koosseisus. 

file:///C:/SVN/eTervis/DR/Liidestujatele/Liidestumine/TTO%20liides%20Üleriigilisse%20Digiregistratuuri%20sisenemiseks.pdf
file:///C:/SVN/eTervis/DR/Liidestujatele/Liidestumine/Perearsti%20infosüsteemist%20sisselogimise%20liides.pdf
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7.1.1 Teenuste ja asukohtade kasutamise protsess 

 

Kuna enamus eriarstiabi teenuste osutajaid on oma teenused TIS üles laadinud vastavalt sellele 

standardile, siis on vaja liidestumise testimise käigus kontrollida eelkõige sisulise poole vastavust 

kokkulepetele, eelkõige maakondade (<county/>) sisu vastavust  standardiseeritud maakondade osas, 

samuti muutub kohustuslikuks elemendi <unitID/> lisamine (ADS või EHAK). Nimekiri on järgmine: 

0045 Ida-Viru maakond 

0037 Harju maakond 

0039 Hiiu maakond 

0050 Jõgeva maakond 

0052 Järva maakond 

0056 Lääne maakond 

0060 Lääne-Viru maakond 

0064 Põlva maakond 

0068 Pärnu maakond 
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0071 Rapla maakond 

0074 Saare maakond 

0079 Tartu maakond 

0081 Valga maakond 

0084 Viljandi maakond 

0087 Võru maakond 
 

Teenuse asukohta (võib erineda TTO asukohast) kirjeldatakse sektsioonis 

<location> 

<!-- teenuse osutamise asukoha ADR_ID väärtus, mis viitab allnimetatud aadressile elemendi <id/> 

edastamine ei ole kohustuslik, kui TTO ei ole liidestunud ADS-ga --> 

 <id root="1.3.6.1.4.1.28284.6.2.4.105" extension="3081414"/> 

<!-- teenuse osutamise asukoha nimi --> 

 <name>Maarjamõisa polikliinik</name> 

<!-- teenuse asukoha kontakt (tehniline) --> 

 <mobileInd/> 

<!-- teenuse osutamise asukoht tekstidena --> 

<!-- MALL: DR aadress --> 

 <addr> 

  <country>EST</country> 

  <county>Tartu maakond</county> 

  <city>Tartu</city> 

  <streetAddressLine>Puusepa 1A</streetAddressLine>   

  <houseNumber>1A</houseNumber> 

  <!--4-kohaline EHAK kood--> 

  <unitID>0793</unitID>       

  <postalCode>49576</postalCode> 

 </addr> 

</location> 

NB ! EHAK kood kirjeldatakse 4-kohalisena. 

7.1.2 Kasutuslugu 

Öösel kokku lepitud kellaajal värskendab TTO vajadusel oma ressursside nimekirja (muudab, uuendab, 

kustutab) tema poolt pakutavate teenuste nimekirja ja asukohti. 

DR pärib TIS-st lepitud kellaajal kõikide liidestunud TTO-de kõik pakutavad teenused ning nende 

toimumise asukohad.  

Teenuseid ja asukohti kasutatakse lõppkasutajale maakondade, teenuse osutajate ja teenuste valiku 

võimaldamiseks kasutades täiendavalt ka esmaste ambulatoorsete eriarsti teenuste nimekirja, mis 

kirjeldab teenusele osutatavaid nõudeid ja reegleid (saatekirja nõue, broneeritavus jne.)  

7.1.3 Standard 

7.1.3.1 Uue ressursi kirjelduse lisamine PRPA_IN202301UV 

7.1.3.2 Ressursi kirjelduse muutmine PRPA_IN202302UV 

7.1.3.3 Ressursi tühistamine PRPA_IN202303UV 

7.1.3.4 Ressursiga seotud arsti lisamine PRPM_IN301030UV 

7.1.3.5 Ressursiga seotud arsti muutmine PRPM_IN303030UV 

7.1.3.6 Ressursside päring PRPA_IN202305UV  

7.1.3.7 Ressursside päringu vastus PRPA_IN202306UV 

7.2 Saatekirjade päringud 

Saatekirjade päringuga TIS-st saadakse teada kõik kasutajale ja tema poolt esindatavatele isikutele 

kuuluvad kehtivad saatekirjad ning nendel kirjeldatud teenus, saatekirja kehtivuse aeg ning andmed selle 

kohta, millisesse raviasutusse on patsiendil soovitatud pöörduda (selle olemasolul). Kuna tegemist on 

http://pub.e-tervis.ee/standards2/Standards/DR/DR/XML/Ressursikirjeldused/PRPA_IN202301UV%20-%20Uue%20ressursi%20kirjelduste%20laadimine%20Digiregistratuuri.xml
http://pub.e-tervis.ee/standards2/Standards/DR/DR/XML/Ressursikirjeldused/PRPA_IN202302UV%20-%20Ressursi%20kirjelduste%20muutuse%20laadimine%20Digiregistratuuri.xml
http://pub.e-tervis.ee/standards2/Standards/DR/DR/XML/Ressursikirjeldused/PRPA_IN202303UV%20-%20Ressursi%20tuhistamine%20Digiregistratuuris.xml
http://pub.e-tervis.ee/standards2/Standards/DR/DR/XML/Ressursikirjeldused/PRPM_IN301030UV%20-%20Ressursiga%20seotud%20arsti%20lisamine%20digiregistratuuri.xml
http://pub.e-tervis.ee/standards2/Standards/DR/DR/XML/Ressursikirjeldused/PRPM_IN303030UV%20-%20Ressursiga%20seotud%20arsti%20muutmine%20Digiregistratuuris.xml
http://pub.e-tervis.ee/standards2/Standards/7.0/DR/XML/Ressursikirjeldused/PRPA_IN202305UV%20-%20Digiregistratuurist%20ressursside%20nimekirja%20paring.xml
http://pub.e-tervis.ee/standards2/Standards/7.0/DR/XML/Ressursikirjeldused/PRPA_IN202306UV%20-%20Digiregistratuurist%20ressursside%20nimekirja%20paringu%20vastus.xml
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teenusepõhise broneerimisega, siis on toetatud ainult saatekirjade versioon 3 ning vastav päringu 

standard. Ligikaudu 97% PA poolt väljastatud saatekirjadest vastab antud standardile. Juhul kui DSK on 

väljastatud vanema standardiga, ei ole seda võimalik DR-s broneerimiseks kasutada (puudub teenus). 

7.2.1 Saatekirjade päringu protsess 

 

7.2.2 Kasutuslood 

7.2.2.1  Saatekirjade päring DR-s  

Isiku sisselogimisel Digiregistratuuri teeb DR päringu isiku ja temaga seotud isikute kehtivate ver.3 

saatekirjade kohta ning kuvab kasutajale kõik kehtivad saatekirjad koondvaate KV.01 osana 
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, samuti saatekirjade kuval SK.01. 

Kuvatakse saatekirja väljastanud asutus, arst ning kehtivusaeg, samuti patsiendi nimi, kellele saatekiri 

on väljastatud. 

7.2.2.2 Saatekirjade päring TTO-s 

Saatekirjade päring TTO-s peab kasutama sama standardit vältimaks erinevust DR-s ja TTO-s. 

7.2.3 Standard 

7.2.3.1 Saatekirjade päring RCMR_IN000029UV 

7.2.3.2 Saatekirjade päringu vastus RCMR_IN000030UV   

7.3 Broneeringute päringud 

DR pärib kõiki broneeringuid TIS-st. TIS saadetavad broneeringuteatised peavad vastama viimasele 

standardile. Kõik broneeringud, mis on seotud ambulatoorsete eriarstiabi teenustega peavad olema 

http://pub.e-tervis.ee/standards2/Standards/7.0/DR/XML/Dokumentide%20paringud%20ja%20vastused/RCMR_IN000029UV%20-%20Saatekirjade%20nimekirja%20paring.xml
http://pub.e-tervis.ee/standards2/Standards/7.0/DR/XML/Dokumentide%20paringud%20ja%20vastused/RCMR_IN000030UV%20-%20Saatekirja%20nimekirja%20paringu%20vastus.xml
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saadetud TIS sõltumata nende tekkimise päritolust (telefoni teel broneeritud ajad, TTO registratuuris 

broneeritud ajad jne.). See on eelduseks DR korrektsele toimimisele.  

e-Konsultatsiooni saatekirjade alusel ning korduvatele vastuvõttudele tehtud broneeringud on patsiendile 

nähtavad, kuid nende muutmine ning tühistamine on DR-s keelatud.  

Kindlustatuse kehtivuse päringut EHK-sse praegusel etapil ei kasutata, kuna EHK saab inimesele 

osutatud raviteenuse eest tasumise üle võtta ainult ravikindlustuse kehtivuse ajal. Kindlustamata isik 

kannab ise oma ravikulud. Järjekorda registreerimise ajal kindlustuse olemasolu või puudumine ei mängi 

rolli. Kui inimene on järjekorda registreerimise ajal kindlustatud ja arsti juurde saabumise päeval 

kindlustamata, siis automaatselt on osutatud raviteenuste eest tasujaks inimene ise. Haigekassa tuleb 

kindlustatud inimese korral mängu peale teenuse osutamist. Kui inimene (ka kindlustatud) jätab 

vastuvõtule ilmumata, siis vastutajaks ja kulude kandjaks/maksjaks on ilmumata jäänud inimene. 

Esimses etapis kindlustatuse päringut ei tehta, kuna patsiendi kindlustatus võib muutuda ajavahemikus 

broneerimise hetk – broneeritud aeg. 

 

7.3.1 Broneeringute päringu protsess 

 

7.3.2 Kasutuslood 

7.3.2.1 Broneeringute päring DR-s 

Isiku sisselogimisel Digiregistratuuri teeb DR päringu isiku ja temaga seotud isikute kehtivate 

broneeringute kohta ning kuvab kasutajale kõik kehtivad saatekirjad koondvaate KV.01  
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osana või broneeringute kuval  VV.01 

 

Kuvatakse teenus, teenuse osutaja ja asukoht, eriarsti nimi, broneeritud visiidi toimumise kuupäev ja 

kellaaeg, patsient, kelle jaoks on broneeringu tehtud ning info broneeringu tingimuste kohta. 
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7.3.2.2 Broneeringute päring TTO-s 

Broneerimisele on kehtestatud üldised reeglid, mis on toodud käesoleva dokumendi punktis 6.4 

Broneerimise reeglid 

Kuna reeglid kehtivad nii DR-s kui TTO- tehtavate broneeringute osas, siis enne broneeringu tegemist 

TTO registratuuris, on vaja kontrollida vastavate broneeringute olemasolu teistes TTO-des kasutades 

standardset broneeringute päringut TIS-st. 

 

7.3.3 Standard 

7.3.3.1 Broneeringute päring QUSC_IN040103EE 

7.3.3.2 Broneeringute päringu vastus QUSC_IN040104EE 

7.4 Vabade aegade otsing 

Päringut kasutatakse vabade aegade leidmiseks vastavalt kasutaja poolt tehtud valikutele DR-s.  

http://pub.e-tervis.ee/standards2/Standards/DR/DR/XML/Broneerimissonumid/QUSC_IN040103EE%20-%20Patsiendi%20broneeringute%20paring.xml
http://pub.e-tervis.ee/standards2/Standards/DR/DR/XML/Broneerimissonumid/QUSC_IN040103EE%20-%20Patsiendi%20broneeringute%20paring.xml
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7.4.1 Vabade aegade päringu protsess 

 

 

7.4.2 Kasutuslood 

7.4.2.1 Vabade aegade otsing saatekirja alusel SK.02 

Aja broneerimiseks vajutab kasutaja nuppu „Otsi aeg“ koondvaates KV.01 või vaates SK.01. 
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Broneerimisel saatekirja alusel ei saa patsient ise teenust valida – see on määratud saatekirjaga. 

Maakonna ja TTO vaikeväärtused võetakse saatekirjalt juhul, kui suunav arst on need sinna märkinud. 

Vabad ajad alates ja kuni vaikeväärtused võetakse saatekirja kehtivuse alusel (sisselogimise või 

saatekirja kehtivuse alguskuupäev kuni saatekirja kehtivuse lõppemiseni. Kasutaja saab kuupäevi nendes 

piirides ka ise kitsendada. 

Teenuse eest tasub haigekassa on võetud vaikeväärtuseks, kuid kasutaja saab ise valida kas mõlemad või 

ühe vastavalt enda soovile.  

Päring saadetakse valitud parameetrite alusel ühele või mitmele TTO-le asünkroonselt ning TIS ootab 

vastuseid teatud konfigureeritava aja jooksul. DR kuvab leitud vabu aegu vastavalt TTO poolt saadetud 

päringuvastustele filtreerimata kujul või kuni timeout saabumiseni.  Kasutajal on võimalik ka päringut 

katkestada, näiteks juhul kui talle juba kuvatakse temale sobiv aeg. 

Kasutades linki „Ava saatekiri“ on võimalik saada saatekirja standardne täisvaade (kasutatakse 

standardset XSL). 

Saatekirja alusel broneerides seotakse broneeringu õnnestumise korral saatekiri igal juhul broneeringuga. 

7.4.2.2 Vabade aegade otsing ilma saatekirjata 

Päring käivitatakse kuvalt VA.01 peale vajalike parameetrite määramist kasutaja poolt. 
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7.4.2.2.1 Vabade aegade päringu sõnum QUSC_IN040101EE  

Päringusse pannakse kaasa valitud patsiendi isikukood, kellele broneering tehakse. Seda eelkõige 

seetõttu, et TTO-l oleks potentsiaalselt võimalik pakkuda patisendispetsiifilisi aegu (näiteks onkoloogia 

mingid spetsiifilised ajad). Sõltuvalt kasutaja poolt valitud maakonnast, lisatakse päringusse ka valitud 

maakond eestikeelsena, mis on vajalik vabade aegade korrektseks leidmiseks juhul, kui TTO pakub 

teenuseid mitmes maakonnas. 

 DR -> TIS -> TTO 

 TTO kuulab sõnumit QUSC_IN040101EE ning vastab vastavalt sõnumis toodud parameetritele 

TTO-s leiduvate sobivate aegadega sõnumiga QUSC_IN040102EE  

7.4.2.3 Vabade aegade päringu vastus 

Vabade aegade päringu vastus tagastab vabad ajad vastavalt vabade aegade päringu parameetritele. Juhul 

kui vabu aegu ei leitud, tagastatakse päringu vastusena <queryResponseCode code="NF"/> 
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Vabade aegade kuval VA.01 näidatakse kasutajale teenuse osutajat, teenuse osutamise asukohta, 

vastuvõtvat arsti, vaba kuupäeva ning kellaaega, samuti tasulise teenuse puhul teenuse maksumust, mille 

eest patsient peab ise tasuma. Nupul „Broneeri“ kuvatakse „mouse-over“-ga teenuse osutamise tingimusi 

(näiteks – Teenust saab tühistada 24 tundi enne broneeritud aega, vmt.) aktiivses keeles, mille TTO 

tagastab vastussõnumi koosseisus. Juhul kui aktiivses keeles TTO teksti ei tagasta, kuvatakse tekst 

eestikeelsena. 

7.4.2.3.1 Vabade aegade päringu vastuse sõnum QUSC_IN040102EE 

 TTO -> TIS -> DR 

 TTO koostab sõnumi QUSC_IN040102EE vastavalt sõnumis QUSC_IN040101EE toodud 

parameetritele ning TTO seesmistele reeglitele. 

 Elemendis resourceSlot/id/@root OID peab olema tervishoiuteenuse osutajale viitav OID,  

puus 1.3.6.1.4.1.28284.1 (Tervishoiuteenuste osutajad) ning koos extensioniga tagama 

unikaalsuse. 

 Vaba aeg antakse sektsioonis <effectiveTime/> minuti täpsusega 

 Sektsioonis <identifiedPlace/> kirjeldatakse teenuse osutamise asukoht 
<ns:identifiedPlace classCode="PLC"> 

 <ns:id root="1.3.6.1.4.1.28284.4" extension="10391131"/> 

<!—ADR_ID või EHAK elemendi lisamine, teenuse osutamise asukoha aadress @displayName väärtusena --> 

<!--<ns:code code="NNNN" codeSystem="1.3.6.1.4.1.28284.6.2.4.105" codeSystemName="ADR-ID" 

displayName="Teenuse osutamise asukoha tegelik aadress"/>--> 

<ns:code code="NNNN" codeSystem="1.3.6.1.4.1.28284.6.2.3.2.14" codeSystemName="EHAK" displayName="Teenuse 

osutamise asukoha tegelik aadress"/>        

<ns:name>TTO nimi</ns:name> 

</ns:identifiedPlace> 

http://pub.e-tervis.ee/oids.py/viewform?oid=1.3.6.1.4.1.28284.1
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 Vabade aegade päring peab tagastama sobivad ajad vastavalt päringu parameetritele 

o Kasutaja poolt valitud teenus 

o Kuupäevade vahemik 

o Teenuse liik (ORG, PAT, ALL) 

o Kasutaja poolt valitud maakond 

o TTO 

o Vajadusel saab tagastada isikuspetsiifilisi aegu 

 Vabade aegade päringu vastuses on võimalik kirjeldada teenusele broneerimisel kehtivaid TTO-

spetsiifilisi reegleid, mida kuvatakse patsiendile enne broneeringu kinnitamist sektsioonis 
<billableClinicalService.code> 

<!-- tervishoiuteenus --> 
      <value codeSystem="1.3.6.1.4.1.28284.6.2.1.293.4" codeSystemName="Ambulatoorsed vastuvõtud" code="AOF001" 

displayName="silmaarsti vastuvõtt"> 

 <originalText language="ee">Selgitav tekst, millistel tingimustel hakkab broneering kehtima</originalText> 
 <originalText language="en">To cancel the booking, you hav to cancel it 24 hours before the visit starts. Otherwise it 

will be lost and your image will be bad.</originalText> 

 <originalText language="ru">Чтобы отменить бронирование, вы должны отменить его за 24 часа до начала 

визита. В противном случае он будет потерян и ваш имидж будет плохим.</originalText> 

 <qualifier> 

<!-- tervishoiuteenuse eriala --> 
   <name code="E630" codeSystem="1.3.6.1.4.1.28284.6.2.1.4.5" codeSystemName="Eriala" 

displayName="oftalmoloogia – silmakirurgia"/> 

 </qualifier> 
       </value> 

<!-- tervishoiuteenuse hind ja valuuta--> 

       <cost value="50" currency="EUR"/> 

</billableClinicalService.code>     

7.4.3 Standard 

7.4.3.1 Vabade aegade päring QUSC_IN40101EE (päringut on täiendatud valitud maakonnaga) 

7.4.3.2 Vabade aegade päringu vastus QUSC_IN40102EE 

7.5 Broneerimine 

Broneerimine saab toimuda nii haigekassa poolt tasustatavatele, kui ka tasulistele teenustele. DR/TIS 

kesksüsteem genereerib broneeringuteatise ning salvestab selle TIS-s. Juhul kui broneeringut alustati 

DSK kasutamisega, seotakse DSK vastava broneeringuga (ka tasulise teenuse juhul). Juhul kui tasuliste 

aegade otsingut alustati ilma saatekirjata, kuid patsiendil on saatekiri olemas, siis broneerimisel saatekirja 

broneeringuga ei seota. 

Broneerimise kinnitamisel genereerib DR/TIS broneeringu teatise, st TTO broneeringu teavitust ei saada. 

Broneerimine toimub vabade aegade päringu vastuses sisalduvatele aegadele sektsioonis resourceSlot, 

kus broneerimiseks võimalik aeg on unikaalselt määratud elemendis <id/> TTO Broneering_ID OID ja 

extensionis sisalduva väärtuste abil (näiteks <ns:id root="1.3.6.1.4.1.28284.1.3.2.20" 

extension="PERH.239563175"/>). TTO peab garanteerima paari OID-extension unikaalsuse. 

http://pub.e-tervis.ee/standards2/Standards/DR/DR/XML/Broneerimissonumid/QUSC_IN040101EE%20-%20Vabade%20aegade%20paring.xml
http://pub.e-tervis.ee/standards2/Standards/DR/DR/XML/Broneerimissonumid/QUSC_IN040102EE%20-%20Vabade%20aegade%20paringu%20vastus.xml
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7.5.1 Aegade broneerimise protsess 

 

7.5.2 Kasutuslood 

7.5.2.1 Broneerimine TTO-s 

Broneerimisele TTO-s tema enda registratuuris peab TTO koheselt edastama TIS-i broneeringu teavituse 

sõnumi PRSC_IN010101UV01.  

Broneerimine DR-s koosneb kolmest etapist – broneeringu eelvaade, kus kasutaja saab enne lõpliku 

otsuse tegemist broneeringu detailid veel üle vaadata ning sisestada/muuta kontaktandmeid ning 

kinnitamisest. 

7.5.2.2 Eelbroneering 

Kasutaja alustab broneerimist peale mõne vaba aja leidmist vajutades nuppu „Broneeri“. 

DRDR TIS TTO-1

Uue broneeringu kinnitus

PRSC_IN030102UV01 

Broneerimine

Kinnitus või 
keeldumine

Kuvatakse sobiv teade

Uue broneeringu nõue
PRSC_IN030101UV01

TTO-n

Ei saa

Sobib

Uue broneeringu tagasilükkamine

PRSC_IN030103UV01 

Konsolideeri vastused

Patsiendi broneeringute päringu vastus
QUSC_IN040104EE

Kuvatakse broneeringud ja 
saatekirjad

Patsiendi saatekirjade päringu vastus
RCMR_IN000030UV 

Uuenda saatekirju ja broneeringuid

Kontrollitakse DSK ja 
seotakse saatekiri, 

TIS genereerib 
broneeringuteatise

Broneeri

Broneeritud

Broneerimine ebaõnnestus

Patsiendi saatekirjade päring
RCMR_IN000029UV 

Patsiendi broneeringute päring
QUSC_IN040103EE

Uuendatud XML

PANK-x

Maksma pangalingiga
Makse õnnestus

Uue broneeringu makse 
õnnestumisest teavitamine

PRSC_IN030102UV01 

Kätte saadud
MCCI_IN000002UV01_toimingu_edastamise_vastus

Uue broneeringu eelbroneering õnnestus

PRSC_IN030102UV01 

Kinnitus või 
keeldumine

Eelbroneeringu nõue
PRSC_IN030101UV01 ("HELD")

Ei saa

Sobib

Eelbroneeringu tagasilükkamine

PRSC_IN030103UV01 

Eelbroneering

Eelbroneerimine ebaõnnestus

Saatekirja kehtivuse 
kontroll

Eelbroneering õnnestus

Uuendatakse 
broneeringut

Eelbroneering tühistatakse

http://pub.e-tervis.ee/standards2/Standards/DR/DR/XML/Broneerimissonumid/PRSC_IN010101UV01%20-%20Uue%20broneeringu%20teavitus%20saatekirjaga.xml
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Peale nupule vajutamist saadab DR TTO-le eelbroneeringu sõnumi (PRSC_IN30101UV01 erikuju 

spetsiaalse OID-ga). Selle tulemusel peaks TTO ajutiselt (teatud perioodiks, mille väärtusena 

tagastatakse sõnumis lõppaeg DR-le) lukustama valitud aja ning mitte seda kuvama järgnevates vaba aja 

päringu vastustes. DR ootab nõudele vastust ning jätkab tegevust positiivse vastuse saamisel 

(PRSC_IN030102UV01). Kasutajale positiivse stsenaariumi puhul mingeid teateid ei edastata. Kasutaja 

võib aja möödumisel jätkata broneerimist antud ajale omal riisikol. Negatiivse stsenaariumi 

(PRSC_IN030103UV01) puhul kuvatakse kasutajale veateade ning suunatakse tagasi vabade aegade 

otsingusse. 

7.5.2.3 Broneerimine EHK ajale ilma saatekirjata - eelvaade 

 

http://pub.e-tervis.ee/standards2/Standards/DR/DR/XML/Broneerimissonumid/PRSC_IN030101UV01%20-%20Eelbroneeringu%20noue.xml
http://pub.e-tervis.ee/standards2/Standards/DR/DR/XML/Broneerimissonumid/PRSC_IN030101UV01%20-%20Eelbroneeringu%20noue.xml
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7.5.2.4 Broneerimine saatekirja alusel - eelvaade 

 

7.5.2.5 Broneerimine patsiendi poolt tasustatavale ajale  - eelvaade 

 

7.5.2.6 Broneeringu kinnitamine  

Kasutaja vajutab kuval BR.00 nuppu „Kinnita“. DR saadab TTO-le uue broneeringu nõude sõnumi. 

Positiivse vastuse korral kuvatakse kasutajale vastavalt TTO poolt tagastatavale sõnumile broneeringu 

kinnitatud kuva BR.01  
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Juhul kui TTO on sõlminud lepingu pangaga pangaliidese kasutamiseks ning vastavad andmed on DR 

haldusliidese kaudu sisestatud, muutub vastava panga link nähtavaks ning kasutaja saab selle abi tasuda 

teenuse eest. Pangalingi testimiseks on vaja kinnitussõnumis edastada <payeeRole 

classCode="PROV"><vk_snd_id>testvpos</vk_snd_id>, samuti viitenumber ja panga andmed vastavalt 

juhendile „SEB testskeskkonna juhend“. 

Broneeringu ebaõnnestumisest teavitatakse kasutajat sobiva teatega, näiteks juhul, kui kasutajal on 

esindatava suhtes ainult andmete vaatamise õigused: 
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7.5.1 Kasutatavad sõnumid 

7.5.1.1 Eelbroneeringu nõude sõnum PRSC_IN030101UV01 

 DR -> TIS -> TTO, TTO lukustab teatud perioodiks valitud aja ning ei paku seda aega 

järgnevates vaba aja päringutes. 

7.5.1.2 Eelbroneeringu nõude kinnituse sõnum PRSC_IN030102UV01 

 TTO -> TIS -> DR, DR saab jätkata broneerimisega 

7.5.1.3 Eelbroneeringust keeldumise sõnum PRSC_IN030103UV01 

 TTO -> TIS -> DR, DR ei saa jätkata broneerimist 

7.5.1.4 Broneeringu nõude sõnum PRSC_IN030101UV01 

 DR -> TIS -> TTO 

7.5.1.5 Broneeringu nõude kinnituse sõnum PRSC_IN030102UV01 

 TTO -> TIS -> DR 

7.5.1.6 Broneeringust keeldumise sõnum PRSC_IN030103UV01 

 TTO -> TIS -> DR 

 

7.5.2 Teenuse eest tasumine 

7.5.2.1 TTO saab edastada broneeringu kinnituse sõnumiga reegleid tasulise (või muu) visiidi 

kehtima hakkamise ning näiteks mittemaksmise puhul millal TTO tühistab broneeringu 

automaatselt, millistel juhtudel TTO kannab raha tagasi või kuidas saab taodelda raha 

tagasisaamist.  

7.5.2.2 Tasulistele teenustele broneerimisel edastab TTO panga rekvisiidid ning viitenumbri 

sõnumiga PRSC_IN030102UV01 DR-le. Kasutajal on võimalik tasuda teenuse eest 

pangalingi abil juhul, kui TTO omab panga või pankadega vastavat liidestumislepingut. 

Juhul kui kasutaja tasub visiidi eest pangalingiga, tagastab DR kesksüsteem makse 

õnnestumisel pangapoolse kinnituse broneeringu kinnitamise sõnumi 

PRSC_IN030102UV01 koosseisus TTO-le. 

7.5.2.3 Juhul kui TTO soovib saada etteulatuvalt visiiditasu EHK poolt tasustatava teenuse eest 

ning on vastavad andmed edastanud broneeringu nõude kinnitamise sõnumi 

PRSC_IN030102UV01 koosseisus koos pangarekvisiitidega DR-le ning patsient on 

selle eest edukalt tasunud pangalingi abil,   tagastab DR pangapoolse kinnituse 

broneeringu kinnitamise sõnumi PRSC_IN030102UV01 koosseisus TTO-le. 

7.5.3 Standard 

7.5.3.1 Eelbroneeringu nõude sõnum http://pub.e-

tervis.ee/standards2/Standards/8.0/DR/XML/Broneerimissonumid/PRSC_IN030101U

V01%20-%20Eelbroneeringu%20noue.xml 

7.5.3.2 Eelbroneeringu kinnitus http://pub.e-

tervis.ee/standards2/Standards/8.0/DR/XML/Broneerimissonumid/PRSC_IN030102U

V01%20-%20Eelbroneeringu%20kinnitus.xml 

7.5.3.3 Eelbroneeringust keeldumine http://pub.e-

tervis.ee/standards2/Standards/8.0/DR/XML/Broneerimissonumid/PRSC_IN030103U

V01%20-%20Eelbroneeringust%20keeldumine.xml 

7.5.3.4 Broneeringu nõude sõnum PRSC_IN030101UV01 

 DR -> TIS -> TTO 

7.5.3.5 Broneeringu nõude kinnituse sõnum PRSC_IN030102UV01 

 TTO -> TIS -> DR 

7.5.3.6 Broneeringust keeldumise sõnum PRSC_IN030103UV01 

 TTO -> TIS -> DR 

7.5.3.7 Uue broneeringu eest pangalingiga maksmise õnnestumisest teavitamise sõnum 

PRSC_IN030101UV01 

 TTO->TIS 

http://pub.e-tervis.ee/standards2/Standards/DR/DR/XML/Broneerimissonumid/PRSC_IN030101UV01%20-%20Eelbroneeringu%20noue.xml
http://pub.e-tervis.ee/standards2/Standards/DR/DR/XML/Broneerimissonumid/PRSC_IN030101UV01%20-%20Eelbroneeringu%20noue.xml
http://pub.e-tervis.ee/standards2/Standards/DR/DR/XML/Broneerimissonumid/PRSC_IN030101UV01%20-%20Eelbroneeringu%20noue.xml
http://pub.e-tervis.ee/standards2/Standards/DR/DR/XML/Broneerimissonumid/PRSC_IN030102UV01%20-%20Eelbroneeringu%20kinnitus.xml
http://pub.e-tervis.ee/standards2/Standards/DR/DR/XML/Broneerimissonumid/PRSC_IN030102UV01%20-%20Eelbroneeringu%20kinnitus.xml
http://pub.e-tervis.ee/standards2/Standards/DR/DR/XML/Broneerimissonumid/PRSC_IN030102UV01%20-%20Eelbroneeringu%20kinnitus.xml
http://pub.e-tervis.ee/standards2/Standards/DR/DR/XML/Broneerimissonumid/PRSC_IN030101UV01%20-%20Uue%20broneeringu%20noue.xml
http://pub.e-tervis.ee/standards2/Standards/DR/DR/XML/Broneerimissonumid/PRSC_IN030102UV01%20-%20Uue%20broneeringu%20kinnitus.xml
http://pub.e-tervis.ee/standards2/Standards/DR/DR/XML/Broneerimissonumid/PRSC_IN030103UV01%20-%20Uue%20broneeringu%20tagasilukkamine.xml
http://pub.e-tervis.ee/standards2/Standards/DR/DR/XML/Broneerimissonumid/PRSC_IN030102UV01%20-%20Uue%20broneeringu%20kinnitus%20tasumine%20onnestus.xml
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7.5.3.8 Uue broneeringu maksmises teavitamine sõnumi edastamise positiivne vastus 

MCCI_IN000002UV01 

7.5.3.9  

7.5.3.10 Uue broneeringu maksmises teavitamine sõnumi edastamise negatiivne vastus 

MCCI_IN000002UV01 

  

  

http://pub.e-tervis.ee/standards2/Standards/7.0/DL/XML/MCCI_IN000002UV01_toimingu_edastamise_vastus.xml
http://pub.e-tervis.ee/standards2/Standards/7.0/DL/XML/MCCI_IN000002UV01_toimingu_edastamise_vastus_negatiivne.xml
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7.6 Tühistamine 

7.6.1 Tühistamise protsess 

DRDR TIS TTO-1

Broneeringu tühistamise nõue

PRSC_IN010601UV01

Broneeringu tühistamine

Kuvatakse broneeringud ja 
saatekirjad

TTO-n

Broneeringu tühistamise kinnitus

PRSC_IN010602UV01 

Broneeringu tühistamise tagasilükkamine

PRSC_IN010603UV01

Ei saa

Sobib

Sobib

Broneeringu tühistamise teade
PRSC_IN020101UV01

Vabastatakse 
saatekiri

Tühista

Tühistatud

Kuvatakse sobiv teade

Tühistamine ebaõnnestus

Konsolideeri vastused

Patsiendi broneeringute päringu vastus
QUSC_IN040104EE

Patsiendi saatekirjade päringu vastus
RCMR_IN000030UV 

Uuenda saatekirju ja broneeringuid
Patsiendi saatekirjade päring

RCMR_IN000029UV 

Patsiendi broneeringute päring
QUSC_IN040103EE

Uuendatud XML

Saatekirja seose 
kehtivuse kontroll

Tühistamine TTO-s

 

7.6.2 Kasutuslood 

7.6.2.1 Tühistamine DR-s 

Tühistamist DR-s alustab kasutaja vaatest VV.01 vajutades broneeringu real nupule „Vaata/Muuda“). 

Kuvatakse vorm VV.02, kus kasutaja saab vajutad nuppu „Tühista“. 
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DR kuvab kinnitusvormi BT.01 
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Nupule „Tühista broneering“ vajutamisel saadetakse TTO-le tühistamise nõude sõnum 

PRSC_IN010601UV01. 

Tühistamise õnnestumisest või ebaõnnestumisest informeeritakse kasutajat kuval BT.02 

 

Ebaõnnestumise korral kuvatakse kasutajale sobivat veateadet 

7.6.2.2 Tühistamine TTO-s 

Broneeringu tühistamisel TTO registratuurides tuleb koheselt saata tühistamise teavituse sõnum TIS 

kasutades broneeringu tühistamise teavituse sõnumit PRSC_IN020101UV01. Kui tühistamine toimub 

DR kaudu, siis tühistamise teavituse sõnumit ei saadeta, kuna TIS-s on vastav broneering juba tühistatud 

ning teavituse saatmisel saadaks viga. 

Tasulise teenuse tühistamisel peab TTO tagama patsiendile ettemaksu tagastamise. 

7.6.3 Broneeringu tühistamise nõude sõnum PRSC_IN010601UV01 

 DR -> TIS -> TTO 

7.6.4 Broneeringu tühistamise teate sõnum PRSC_IN020101UV01 

 TTO -> TIS juhul kui tühistatakse TTO infosüsteemis (peaks olemas olema ka praegu, vajab 

uuele standardile viimist) 

7.6.5 Broneeringu tühistamise kinnituse sõnum PRSC_IN010602UV01 

 TTO -> TIS -> DR 

7.6.6 Broneeringu tühistamise nõudest keeldumise sõnum PRSC_IN010603UV01 

 TTO -> TIS -> DR 

7.6.7 Standard 

7.6.7.1 Broneeringu tühistamise nõude sõnum PRSC_IN010601UV01 

7.6.7.2 Broneeringu tühistamise teavituse sõnum PRSC_IN020101UV01 

7.6.7.3 Broneeringu tühistamise kinnituse sõnum PRSC_IN010602UV01 

7.6.7.4 Broneeringu tühistamise nõudest keeldumise sõnum PRSC_IN010603UV01 

 

  

http://pub.e-tervis.ee/standards2/Standards/DR/DR/XML/Broneerimissonumid/PRSC_IN020101UV01%20-%20Broneeringu%20tuhistamise%20teavitus.xml
http://pub.e-tervis.ee/standards2/Standards/DR/DR/XML/Broneerimissonumid/PRSC_IN010101UV01%20-%20Uue%20broneeringu%20teavitus%20saatekirjata.xml
http://pub.e-tervis.ee/standards2/Standards/DR/DR/XML/Broneerimissonumid/PRSC_IN020101UV01%20-%20Broneeringu%20tuhistamise%20teavitus.xml
http://pub.e-tervis.ee/standards2/Standards/DR/DR/XML/Broneerimissonumid/PRSC_IN010602UV01%20-%20Broneeringu%20tuhistamise%20kinnitus.xml
http://pub.e-tervis.ee/standards2/Standards/DR/DR/XML/Broneerimissonumid/PRSC_IN010603UV01%20-%20Broneeringu%20tuhistamise%20tagasilukkamine.xml
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7.7 Broneeringu muutmine 

Broneeringut saab muuta sama TTO piires või erinevate TTO-de vahel. Kehtib nõue, et muutmisel peab 

säilima endine broneering seni, kuni õnnestub broneerida uus aeg. Uue aja kinnitamisel eelnev 

broneering tühistatakse automaatselt. Saatekirja alusel toimuva broneeringu muutmisel seotakse saatekiri 

uue kinnitatud broneeringuga automaatselt. 

 

Enne muutmise alustamist kontrollib DR broneeringu tühistamise võimalikkust peale vajutamist nupule 

„Muuda“. 
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7.7.1 Broneeringu muutmine ühest TTO-st teise TTO-sse 
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Juhul kui patsiendil on olemas broneering TTO-n arsti ajale, tuleb enne uue aja otsimist kontrollida, kas 

TTO-n lubab broneeringut tühistada. Positiivse vastuse korral saab patsient otsida uue aja ning 

broneerida selle leidmisel uue aja. Kui uue aja kinnitamine õnnestub TTO-1 ajale, siis saadab DR TTO-

n broneerimise tühistamise sõnumi. Juhul kui tühistamine ebaõnnestub ka peale korduvsaatmist, 

teavitatakse TEHIK administraatorit kes hakkab tegelema probleemi lahendamisega. 
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7.7.2 Muutmine ühe TTO piires 
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7.8 Kasutuslood 

Broneeringu muutmiseks DR-s alustab kasutaja vaatest VV.01 vajutades broneeringu real nupule 

„Vaata/Muuda“). 

Kuvatakse vorm VV.02, kus kasutaja saab vajutada nuppu „Muuda“.  

 
Enne järgneva tegevuse käivitamist kontrollitakse kehtiva broneeringu tühistamise lubatavust vastavas 

TTO-s. Juhul kui broneeringu tühistamine on lubatav, käivitub tavaline broneerimise protsess ning 

tegevus jätkub kuval BM.01. Vastasel juhul kuvatakse kasutajale sobiv veateade ning suunatakse tagasi 

broneeringute vaatesse. 
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Kuva vasakus osas kuvatakse patsiendi seni kehtivat broneeringut ning võimaldatakse otsida sama 

teenuse raames uut vaba aega mingis maakonnas või kõikides maakondades, samuti valida TTO, huvi 

pakkuvat perioodi ning teenuse liiki. 

Peale uute parameetrite valikut ning „Alusta otsing“ nupule vajutamist käivitatakse vabade aegade 

otsing. Vabade aegade leidmisel käivitub broneerimise protsess modifitseeritud kujul 

 eelbroneering, kus kuvatakse kehtiva broneeringu andmed ja uue võimaliku 

broneeringu andmed koos võimalusega uuendada oma kontaktandmeid 

 uue broneeringu kinnitamine, vajadusel seotakse saatekiri uue broneeringuga 

 vana broneeringu tühistamine 

Kehtib nõue, et vana broneeringut ei tühistata enne, kui uus broneering on kinnitatud. 
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7.8.1 Standard 

7.8.1.1 Tühistamise võimalikkuse kontrolli sõnum http://pub.e-

tervis.ee/standards2/Standards/8.0/DR/XML/Broneerimissonumid/PRSC_IN010601UV

01%20-%20Broneeringu%20tuhistamise%20kontroll.xml 

7.8.1.2 Tühistamine on võimalik http://pub.e-

tervis.ee/standards2/Standards/8.0/DR/XML/Broneerimissonumid/PRSC_IN010602UV

01%20-%20Broneeringu%20tuhistamine%20on%20voimalik.xml 

7.8.1.3 Tühistamine ei ole võimalik http://pub.e-

tervis.ee/standards2/Standards/8.0/DR/XML/Broneerimissonumid/PRSC_IN010603UV

01%20-%20Broneeringut%20ei%20ole%20voimalik%20tuhistada.xml 

7.8.1.4 Eelbroneeringu nõude sõnum http://pub.e-

tervis.ee/standards2/Standards/8.0/DR/XML/Broneerimissonumid/PRSC_IN030101UV

01%20-%20Eelbroneeringu%20noue.xml 

7.8.1.5 Eelbroneeringu kinnitus http://pub.e-

tervis.ee/standards2/Standards/8.0/DR/XML/Broneerimissonumid/PRSC_IN030102UV

01%20-%20Eelbroneeringu%20kinnitus.xml 

7.8.1.6 Eelbroneeringust keeldumin http://pub.e-

tervis.ee/standards2/Standards/8.0/DR/XML/Broneerimissonumid/PRSC_IN030103UV

01%20-%20Eelbroneeringust%20keeldumine.xml 

7.8.1.7 Broneeringu nõude sõnum PRSC_IN030101UV01 

7.8.1.8 Broneeringu nõude kinnitamise sõnum PRSC_IN030102UV01 

7.8.1.9 Broneeringu nõudest keeldumise sõnum PRSC_IN030103UV01 

7.8.1.10 Broneeringu tühistamise nõude sõnum PRSC_IN010601UV01 (juhul kui muudetakse 

erinevate TTO-de vahel) 

7.8.1.11 Broneeringu tühistamise kinnituse sõnum PRSC_IN010602UV01 (juhul kui 

muudetakse erinevate TTO-de vahel) 

7.8.1.12 Broneeringu tühistamise nõudest keeldumise sõnum PRSC_IN010603UV01 (juhul kui 

muudetakse erinevate TTO-de vahel) 

7.9 Broneeringu teatised 

TTO peab edastama kõik tema infosüsteemi kaudu tehtud broneerimised broneeringuteatistena TIS-i sh 

broneeringud korduvatele visiitidele sõltumatult broneeringu tegemise viisist (telefon, TTO DR, mingi 

teine broneerimissüsteem jne.).  

7.9.1 Standard 

7.9.1.1 Broneeringu teavitus saatekirjaga PRSC_IN010101UV01  

7.9.1.2 Broneeringu teavitus ilma saatekirjata PRSC_IN010101UV01 

7.10 Öised vabade aegade päringud 

Kokkulepitaval ajal käivitatakse TIS-s hajuspäringud vabade aegade otsinguks kõikidesse liidestunud 

TTO-desse vastavalt nende poolt ressurside kaudu defineeritud teenuste osas eesmärgiga saada ülevaade 

tegelikest vabadest aegadest TTO-des antud ajahetkel. Andmed on vajalikud ülevaate saamiseks 

vabadest aegadest järjekordade pidamise ja hindamise kontekstis. 

Selgitus: 

Päring: 

Öises päringus ambulatoorseid teenuseid ette ei anta, päringu vastus tagastab vabad ja 

defineeritud ajad kõikide enda poolt pakutavate esmaste ambulatoorsete teenuste kohta. 

 Päringu periood on defineeritud sektsioonis (vaikeväärtus on 6 kuud) 
<effectiveTime> 

<low value="20190205"/> 

<high value="20190805"/> 

</effectiveTime> 

http://pub.e-tervis.ee/standards2/Standards/DR/DR/XML/Broneerimissonumid/PRSC_IN010601UV01%20-%20Broneeringu%20tuhistamise%20kontroll.xml
http://pub.e-tervis.ee/standards2/Standards/DR/DR/XML/Broneerimissonumid/PRSC_IN010601UV01%20-%20Broneeringu%20tuhistamise%20kontroll.xml
http://pub.e-tervis.ee/standards2/Standards/DR/DR/XML/Broneerimissonumid/PRSC_IN010601UV01%20-%20Broneeringu%20tuhistamise%20kontroll.xml
http://pub.e-tervis.ee/standards2/Standards/DR/DR/XML/Broneerimissonumid/PRSC_IN010602UV01%20-%20Broneeringu%20tuhistamine%20on%20voimalik.xml
http://pub.e-tervis.ee/standards2/Standards/DR/DR/XML/Broneerimissonumid/PRSC_IN010602UV01%20-%20Broneeringu%20tuhistamine%20on%20voimalik.xml
http://pub.e-tervis.ee/standards2/Standards/DR/DR/XML/Broneerimissonumid/PRSC_IN010602UV01%20-%20Broneeringu%20tuhistamine%20on%20voimalik.xml
http://pub.e-tervis.ee/standards2/Standards/DR/DR/XML/Broneerimissonumid/PRSC_IN010603UV01%20-%20Broneeringut%20ei%20ole%20voimalik%20tuhistada.xml
http://pub.e-tervis.ee/standards2/Standards/DR/DR/XML/Broneerimissonumid/PRSC_IN010603UV01%20-%20Broneeringut%20ei%20ole%20voimalik%20tuhistada.xml
http://pub.e-tervis.ee/standards2/Standards/DR/DR/XML/Broneerimissonumid/PRSC_IN010603UV01%20-%20Broneeringut%20ei%20ole%20voimalik%20tuhistada.xml
http://pub.e-tervis.ee/standards2/Standards/DR/DR/XML/Broneerimissonumid/PRSC_IN030101UV01%20-%20Eelbroneeringu%20noue.xml
http://pub.e-tervis.ee/standards2/Standards/DR/DR/XML/Broneerimissonumid/PRSC_IN030101UV01%20-%20Eelbroneeringu%20noue.xml
http://pub.e-tervis.ee/standards2/Standards/DR/DR/XML/Broneerimissonumid/PRSC_IN030101UV01%20-%20Eelbroneeringu%20noue.xml
http://pub.e-tervis.ee/standards2/Standards/DR/DR/XML/Broneerimissonumid/PRSC_IN030102UV01%20-%20Eelbroneeringu%20kinnitus.xml
http://pub.e-tervis.ee/standards2/Standards/DR/DR/XML/Broneerimissonumid/PRSC_IN030102UV01%20-%20Eelbroneeringu%20kinnitus.xml
http://pub.e-tervis.ee/standards2/Standards/DR/DR/XML/Broneerimissonumid/PRSC_IN030102UV01%20-%20Eelbroneeringu%20kinnitus.xml
http://pub.e-tervis.ee/standards2/Standards/DR/DR/XML/Broneerimissonumid/PRSC_IN030101UV01%20-%20Uue%20broneeringu%20noue.xml
http://pub.e-tervis.ee/standards2/Standards/DR/DR/XML/Broneerimissonumid/PRSC_IN030102UV01%20-%20Uue%20broneeringu%20kinnitus%20pangalingiga.xml
http://pub.e-tervis.ee/standards2/Standards/DR/DR/XML/Broneerimissonumid/PRSC_IN030103UV01%20-%20Uue%20broneeringu%20tagasilukkamine.xml
http://pub.e-tervis.ee/standards2/Standards/DR/DR/XML/Broneerimissonumid/PRSC_IN010601UV01%20-%20Broneeringu%20tuhistamise%20noue.xml
http://pub.e-tervis.ee/standards2/Standards/DR/DR/XML/Broneerimissonumid/PRSC_IN010602UV01%20-%20Broneeringu%20tuhistamise%20kinnitus.xml
http://pub.e-tervis.ee/standards2/Standards/DR/DR/XML/Broneerimissonumid/PRSC_IN010603UV01%20-%20Broneeringu%20tuhistamise%20tagasilukkamine.xml
http://pub.e-tervis.ee/standards2/Standards/DR/DR/XML/Broneerimissonumid/PRSC_IN010101UV01%20-%20Uue%20broneeringu%20teavitus%20saatekirjaga.xml
http://pub.e-tervis.ee/standards2/Standards/DR/DR/XML/Broneerimissonumid/PRSC_IN010101UV01%20-%20Uue%20broneeringu%20teavitus%20saatekirjata.xml
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 Element <initialQuantity value="1"/> määrab, et DR soovib saada tagasi ühe 

esimese vaba aja defineeritud perioodis (<low value="20190205"/>).  

 Element <initialQuantityCode code="jah"/> määrab, et soovitakse ka viimast 

defineeritud aega perioodis (<high value=“20190805“/>). Viimane aeg võib olla 

ka broneeritud – selle alusel saadakse teada kui pikalt on TTO-s ajad defineeritud  

Päringus antakse ette, kas küsitakse haigekassa aegu või aegu, mille eest patsient ise 

maksab, hetkel päritakse alati parameetriga „ALL“ 
<!-- Kes maksab, kas Haigekassa (patsiendi jaoks tasuta) - "ORG" või patsient - "PAT" (patsiendi jaoks tasuline). --> 

<payor.code><value code="ORG"/> 

 

 

Päringu vastus: 

Päringu vastuses esitatakse iga pakutava ambulatoorse teenuse kohta järgmiseid andmeid: 

 Vabad ja defineeritud ajad tagastatakse esmaste ambulatoorsete eriarsti 

vastuvõttude kohta 
<code code="1" codeSystem="1.3.6.1.4.1.28284.6.2.1.30.2" codeSystemName="Visiidi liik" displayName="esmane"/> 

 Teenuse osutamise asukoht, eriti oluline on EHAK koodi vastavus ressurssides 

kirjeldatud EHAK koodile <unitID/>. Kasutatakse 4-kohalist EHAK koodi. 
Näiteks 

<!-- Mall: DR teenuse asukoht broneerimisel --> 

<indirectTarget xsi:nil="false"> 

 <identifiedEntity classCode="IDENT"> 

 <identifiedPlace classCode="PLC"> 

 <!-- TTO registrikood. Antud näites on kasutatud PERHi andmeid. --> 

  <id root="1.3.6.1.4.1.28284.4" extension="90006399"/> 

  <!-- TTO teenuse osutamise asukoht --> 

  <code codeSystem="1.3.6.1.4.1.28284.6.2.3.2" codeSystemName="EHAK" code="0784" 

displayName="Tallinn, J. Sütiste tee 19"/> 

<!-- TTO teenuse osutamise asukoha nimi --> 

  <name>Põhja-Eesti Regionaalhaigla</name> 

 </identifiedPlace> 

 </identifiedEntity> 

</indirectTarget> 

 subject/schedule/component/resourceSlot/repeatNumber/@value=“1“ tähistab 

esimest vaba aeg vastavalt teenuse tüübile („ORG“, „PAT“). Kui vabu aegu antud 

teenusele pole, siis repeatNumber=“1“ komponenti ei edastata.  

näiteks 

controlActProcess/subject/schedule/component/ressourceSlot/effectiveTime/@value=“201902151020“ 

ning repeatNumber/@value=“1“ 

 Juhul kui päringus on näiteks <initialQuantity value="4"/>, siis on vajalik 

tagastada 4 esimest vaba aega vastavate repeatNumber/@value väärtustega 1, 2 3, 

4. 

 subject/schedule/component/resourceSlot/repeatNumber/@value=“99999“ 

tähistab viimast defineeritud aega antud teenuse jaoks. Juhul kui viimane slot on 

hõivatud, kasutatakse väärtust statusCode=“held“ 
näiteks  
<component xsi:nil="false"> 

<resourceSlot moodCode="SLOT"> 

 <!-- Pesa id --> 
 <id root="1.3.6.1.4.1.28284.1.3" extension="A039286"/> 

 <!-- Vastuvõtu liik --> 

file:///C:/Users/terje.lasn/Downloads/QUSC_IN040101EE%20-%20Vabade%20aegade%20oine%20paring%20(2).xml
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 <code code="1" codeSystem="1.3.6.1.4.1.28284.6.2.1.30.2" codeSystemName="Visiidi liik" 
displayName="esmane"/> 

 <!-- Vastuvõtu seisund --> 

 <statusCode code="held"/> 
 <!-- Vastuvõtu aeg --> 

 <effectiveTime value="201904311500"/> 

 <!—Viimane defineeritud aeg  --> 
 <repeatNumber value="99999"/> 

 <directTarget xsi:nil="false"> 

  <identifiedEntity> 
   <identifiedPerson xsi:nil="false"> 

    <!-- Arsti kood --> 

    <id root="1.3.6.1.4.1.28284.6.2.4.9" extension="D12345"/> 
    <name> 

    <!-- Arsti perenimi --> 

     <given>Kuusk</given> 
    <!-- Arsti eesnimi --> 

     <family>Mari</family> 

    </name> 

   </identifiedPerson> 

  </identifiedEntity> 

 </directTarget> 
 </resourceSlot> 

</component> 

 

 Juhul kui päringus on parameetriks „ALL“, siis tagastatakse nii „ORG“ kui „PAT“ 

tüüpi aegade info eraldi subject blokkidena 

 Iga pakutav teenus kirjeldatakse eraldi subject blokkidena vastavalt pakutava 

tüübile ORG või PAT. 

Näiteks:  
<subject> 

............. 

<billableClinicalService.code> 
 <!-- Tervishoiuteenus --> 

<value codeSystem="1.3.6.1.4.1.28284.6.2.1.293.4" codeSystemName="Ambulatoorsed vastuvõtud" 

code="AOF001" displayName="silmaarsti vastuvõtt"> 
 </value> 

<!-- Tervishoiuteenuse hind ja valuuta-->     

 <cost value="50" currency="EUR"/> 
</billableClinicalService.code> 

<payor.code> 

 <value code="PAT"/> 

</payor.code> 

</subject> 

 

7.10.1 Standard 

7.10.1.1 Vabade aegade öise päringu sõnum QUSC_IN040101EE 

7.10.1.2 Vabade aegade öise päringu vastuse sõnum QUSC_IN040102EE  

 

8 TTO otselink 
Kasutaja mugavuse tõstmiseks on olemas ka otselink ÜDR, mis on võimalik lisada TTO kodulehele 

Lingi üldine struktuur on järgmine 

https://www.digilugu.ee/login?redirectTo=DR_PORTAL&returnUrl=TTO_kodulehe_URL&d

estPage=search_appointment&providerCode=TTO_reg_number&providerCounty=XXX%

20maakond 
Asendades väärtused sobivatega toimib link järgmiselt: 

http://pub.e-tervis.ee/standards2/Standards/DR/DR/XML/Broneerimissonumid/QUSC_IN040101EE%20-%20Vabade%20aegade%20oine%20paring.xml
http://pub.e-tervis.ee/standards2/Standards/DR/DR/XML/Broneerimissonumid/QUSC_IN040102EE%20-%20Vabade%20aegade%20oine%20paring%20vastus.xml
https://www.digilugu.ee/login?redirectTo=DR_PORTAL&returnUrl=TTO_kodulehe_URL&destPage=search_appointment&providerCode=TTO_reg_number&providerCounty=XXX%20maakond
https://www.digilugu.ee/login?redirectTo=DR_PORTAL&returnUrl=TTO_kodulehe_URL&destPage=search_appointment&providerCode=TTO_reg_number&providerCounty=XXX%20maakond
https://www.digilugu.ee/login?redirectTo=DR_PORTAL&returnUrl=TTO_kodulehe_URL&destPage=search_appointment&providerCode=TTO_reg_number&providerCounty=XXX%20maakond
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8.1 Lingile vajutades avaneb vaade patsiendile sisselogimiseks ID-kaardi või 

mobiilId-ga 

 

8.2 Peale sisselogimist suunatakse patsient otse ÜDR vaatesse „Otsi saatekirjata 

aeg“, kus vaikeväärtuseks seatakse vastav TTO 

 

 

8.3 TTO koduleht tuleb registreerida TEHIKus 

Kui koduleht (returnURL) on registreeritud, siis „Välju“ link vormi ülal paremal viib antud URL-le. 

8.4 Näide 

https://www.digilugu.ee/login?redirectTo=DR_PORTAL&returnUrl=www.saarehaigla.ee&d

estPage=search_appointment&providerCode=90004059&providerCounty=Saare%20maa

kond 

 
 

https://www.digilugu.ee/login?redirectTo=DR_PORTAL&returnUrl=www.saarehaigla.ee&destPage=search_appointment&providerCode=90004059&providerCounty=Saare%20maakond
https://www.digilugu.ee/login?redirectTo=DR_PORTAL&returnUrl=www.saarehaigla.ee&destPage=search_appointment&providerCode=90004059&providerCounty=Saare%20maakond
https://www.digilugu.ee/login?redirectTo=DR_PORTAL&returnUrl=www.saarehaigla.ee&destPage=search_appointment&providerCode=90004059&providerCounty=Saare%20maakond
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9 Testimine 
TEHIK tagab kokkulepitud  perioodiks arendamiseks ja testimiseks vajaliku toetuse ning stabiilse 

testkeskkonna. 

Testida saate aadressil pp.test.digilugu.ee, testkasutajaks saab registreeruda https://tsp.demo.sk.ee/ 
kaudu. 

Kõik kasutusele võetud sõnumid peavad valideeruma vastavalt publitseeritud ning DR jaoks uuendatud 

standarditele, mis publitseeritakse jaanuaris 2019. Sõnumite näited on lisatud käesolevale dokumendile. 

Kuna EA mudel on väga mahukas, siis oleks soovitav EA mudeli väljavõtte saamiseks kontakteeruda 

projektijuhiga lembit.pirn@tehik.ee või TEHIKu standardijatega. 

Testimise käigus valideeritakse ja kontrollitakse TEHIKU poolt täiendavalt ka käsitsi sõnumite vastavust 

täies mahus vastavalt DR toimimiseks vajalikule loogikale. 

Testimise aeg ja täpsed testlood lepitakse kokku TTO ja TEHIKu esindajate vahel enne testperioodi 

algust.  

10 Testjuhtumid 
Tegevused testimisel on toodud Lisas 1. Testid 

10.1 Vajalikud OID-d on TTO-spetsiifilised 

10.2 Ressursside laadimine ja uuendamine 

10.2.1 Kontrollitakse ressursside päringu vastuses olevate teenuste ja asukohtade vastavust 

standardile ning algandmetele. 

10.2.2 Kontrollitakse teenuste nähtavust DR-s, sh maakondade arvestuses TTO nimekirja alusel 

10.3 Broneerimine TTO-s 

10.3.1 Broneeringud peavad olema DR-s nähtavad  

10.3.2 Saatekirja alusel tehtud broneeringud 

10.3.3 Ilma saatekirjata tehtud broneeringud 

10.3.4 Broneeringud tasulistele teenustele 

10.3.5 e-Konsultatsiooni alusel tehtud broneeringud – ainult vaatamine 

10.3.6 korduvatele vastuvõttudele tehtud broneeringud – ainult vaatamine 

10.3.7 TTO-le tundmatu patsiendi lisamine TTO patsientide nimekirja toimib korrektselt. 

10.4 Tühistamine TTO-s 

10.4.1 Ilma saatekirjata broneeringu tühistamine 

10.4.2 Tasulise teenuse tühistamine 

10.4.3 Saatekirja alusel tehtud broneeringu tühistamine 

10.5 Vabade aegade päringud ja vastused 

10.5.1 Vabade aegade päring EHK poolt tasustatavatele teenustele 

10.5.2 Vabade aegade päring tasulistele teenustele 

10.5.3 Vabade aegade päring nii EHK poolt tasustatavatele kui tasulistele aegadele 

10.6 Broneerimine, muutmine (sama TTO ja erinevate TTO-de vahel) ja tühistamine 

Testimisel läbitakse kõik testloos kokku lepitud stsenaariumid, sh. näiteks 

https://tsp.demo.sk.ee/
mailto:lembit.pirn@tehik.ee
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10.6.1 DSK alusel EHK poolt tasustatavatele teenustele 

10.6.2 DSK nõudeta EHK poolt tasustatavale teenustele 

10.6.3 DSK alusel tasuta teenustele visiiditasu nõudega, koos pangalingi kaudu tasumisega 

(valikuline) 

10.6.4 DSK alusel tasulistele teenustele ilma pangalingita 

10.6.5 DSK alusel tasulistele teenustele koos pangalingi kaudu tasumisega (valikuline) 

10.6.6 Broneerimine tasulisele teenusele ilma DSK-ta 

10.6.7 Broneerimine, muutmine ja tühistamine TTO enda broneeringu süsteemi kaudu 

10.6.7.1 Broneerimine DR-s, tühistamine TTO-s 

10.6.7.2 Broneerimine TTO-s, tühistamine DR-s 

10.6.7.3 Broneerimine DR (TTO_demo), muutmine TTO-sse 

10.6.7.4 Broneerimine TTO-s, muutmine DR (TTO_demo), 

10.7 Vabade aegade öised päringud ja vastused 

10.7.1 Vabade aegade päringu vastuste kontrollimine 

10.7.2 On esitatud esimene vaba aeg ning viimane defineeritud aeg teenuste lõikes 

10.7.3 Statistika päringute toimimine testitava TTO lõikes ning koos teiste TTO-dega. 

 

11 LIVE mineku eeldused 

11.1 Enne LIVE minekut peab olema testimine läbitud 100% ulatuses ilma vigadeta 

ning testi tulemused peavad olema TTO ja TEHIKu esindajate poolt kinnitatud 

ning digiallkirjastatud. 

11.2 Alglaadimine teostatud, st kõik kehtivad esmaste ja korduvate broneeringute 

teatised on edastatud LIVE TIS. TTO kontrollib oma nimekirja alusel, kas kõik 

pakutavad teenused on nähtavad. 

11.3 TTO LIVE mineku aeg lepitakse kokku eraldi iga TTOga. 

 

11.4 X-tee konfigureerimine 

 

 TTO turvaserveris peab olema tagatud ligipääs TIS-st 

SUBSYSTEM : EE : GOV : 70009770 : digilugu 

 TEHIKule on vaja edastada 

o TTO reg.number 

o TTO alamsüsteemi nimi ja klass 

o TTO nimetused eesti, vene ja inglise keeles 

 TEHIKule on vaja edastada TTO turvaserveri kirjeldus 

Näiteks kujul: 

#X Haigla 

xroads.90004059.service.memberCode=90004059 

xroads.90004059.service.subsystemCode=liisa 

xroads.90004059.service.memberClass=NGO 

 Tulemüüri olemasolul peab olema tagatud TIS-le ligipääs TTO süsteemi päringutele. 


