
 
 

E-REGISTRATUURI KASUTUSJUHEND  
 

NÕUDED VEEBILEHITSEJALE .................................................................................................................... 2 

SISENEMINE PORTAALI ............................................................................................................................ 3 

KINDLUSTUSE KONTROLL EESTI HAIGEKASSA KINDLUSTUSE REGISTRIST .............................................. 3 

KASUTUSTINGIMUSED ............................................................................................................................ 4 

PATSIENDI TERVISEKAART ....................................................................................................................... 4 

AJA BRONEERIMINE................................................................................................................................. 7 

MUUD TOIMINGUD ............................................................................................................................... 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

Enne portaali kasutamist palun tutvuge e-registratuuri kasutustingimuste ja 
kasutusjuhendiga.  
 
Tehniliste tõrgete esinemisel pöörduge OÜ KLV Arstikabinet  poole tel. 
+372  4445362.  
 

NÕUDED VEEBILEHITSEJALE  
E-registratuur töötab tõrgeteta Internet Explorer veebibrauseris.  
 
Muude lehitsejate ning nimetatud lehitseja vanemate versioonide kui 7.0 
korral ei pruugi portaal olla korrektselt nähtav ja kasutatav. Samuti pole 
tagatud maksimaalne turvalisus. 
 
Kontrollige ega Teie arvutis pole Pop-up Blocker peal. Pop-up Blocker eemaldamine: 
Valige Internet Exploreri ülamenüüst Tools - Internet Options - Privacy ning käskluse 
juurest Turn on Pop-up Blocker võtke ära linnuke: 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



Lisage lubatava veebilehe aadress. Klõpsake nupule „Lisa“. 
 

 
 

SISENEMINE PORTAALI  

Enne E-registratuuri sisse logimist peab ID-kaart olema sisestatud 
kaardilugejasse. Portaali avamisel küsitakse ID-kaardi PIN1.  
Kui Teie ID-kaardi sertifikaadid ei kehti, annab süsteem Teile vastava teate 
ning juhised, kuhu nende uuendamiseks on vaja pöörduda.  

KINDLUSTUSE KONTROLL EESTI HAIGEKASSA 
KINDLUSTUSE REGISTRIST  

Kui süsteemil puudub ühendus Eesti Haigekassaga kindlustuse registriga, 
mille kaudu toimub Teie kindlustatuse kontroll, siis portaali kasutada ei saa. 
Sisse logimisel tuleb teade:  
 
Sisselogimine ebaõnnestus. 
Puudub ühendus Haigekassaga. Palun proovige mõne aja pärast uuesti. 
Vabandame! 
 
Sellisel juhul on probleem tõenäoliselt Haigekassa poolne ning E-registratuuri 
logimist võiks mõne aja pärast uuesti proovida.  
 
Kui kindlustuse kontroll Haigekassast õnnestub, siis pärast PIN1 sisestamist 
avanevad kasutajale kasutustingimused.  
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KASUTUSTINGIMUSED  

Kui portaali sisenemine on õnnestunud, siis kuvatakse ekraanile 
kasutustingimused.  
Kasutustingimuste lehekülje lõpus on kaks valikut:  
 

 
 
Portaali kasutamiseks tuleb kasutustingimused läbi lugeda ja nendega 
nõustuda. Kui seda ei tehta, siis antakse hoiatus:  
 

 
 
Valides „Jah“ pannakse programm kinni. Valides „Ei“ saab 
kasutustingimustega nõustuda ja portaali kasutamist jätkata.  
Pärast kasutustingimustega nõustumist avaneb Registratuuri vaade: 

 

PATSIENDI TERVISEKAART  

Esimesel sisse logimisel ja hiljem iga 3 kuu järel kuvatakse ekraanile Teie 
Patsiendi tervisekaart. Tervisekaardil peab andmed üle kontrollima, need 
vajadusel muutma ja puuduvad andmed sisestama ning andmed salvestama 
klõpsates vasakul all „Salvesta“ nupule. Tervisekaarti saate alati ise avada 
klõpsates avalehel Registratuuri vaates vasakul üleval nurgas oma nimele:  
 

 



 
Patsiendi tervisekaardi täitmine  
Tervisekaardi andmete küsimise aluseks on Sotsiaalministeeriumi määrus nr 
56, 18 september 2008. a.  
 
Üldised andmed – tulevad Tervisekaardile automaatselt ID-kaardilt: Riik, 
Isikukood, Perekonnanimi, Eesnimi, Sünniaeg, Sugu.  
 
Sünnikoht – pole kohustuslik. 
 
Kindlustatuse andmed – tulevad Haigekassast.  
 
Tegelik elukoht – kohustuslik väli on „Riik“.  
 
Isiklik info – isikliku info juures kohustuslikke välju ei ole.  
Soovitame teha märge vastavasse kastikesse  väljade „Kas Te olete nõus, et 
broneeritud aja meeldetuletuse teade saadetakse Teie mobiiltelefonile? 
(patsiendile tasuta)“ või „Kas Te olete nõus, et broneeritud aja 
meeldetuletuse teade saadetakse Teie e-posti aadressile?“ ees: 
 

 

 
Nii saadetakse arsti vastuvõtuaja registreerimise kinnitus  Teie e-posti 
aadressile või  mobiilile. 
 
Kontaktisikud – soovitav on vähemalt ühe kontaktisiku andmete täitmine, 
et haigla saaks vajadusel temaga kontakti võtta. Kontaktisikute puhul peavad 
olema sisestatud vähemalt ees- ja perekonnanimi ning telefoninumber.  
 
Lisaks on võimalik täita kontaktisiku kohta järgmised andmed: Isikukood, 
Telefon, E-post, Seos patsiendiga ja Aadress.  
Kontaktisikuid võib olla rohkem kui üks. Selleks, et lisada uus kontaktisik 
tuleb klõpsata „Lisa kontaktisiku sektsioon“: 
 

  
 
Kui kontaktisikuid ei ole või Te ei soovi neid avaldada, siis tuleb teha 
linnukene kasti „Kontakte ei avaldatud“: 
 

 
 
Perearst ning Pensioni/puuete ajalugu – need andmed tulevad 
automaatselt Haigekassast. Juhul, kui nendes andmetes esineb ebatäpsusi 
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või on need Teie arvates valed, siis palume Teil ühendust võtta Haigekassa 
klienditeeninduse osakonnaga (www.haigekassa.ee).  
 
Salvestamine – kõik Tervisekaardil tehtud muudatused/täiendused tuleb 
salvestada, selleks on Tervisekaardil nupp „Salvesta“:  
 
Kui kõik andmed on korrektselt täidetud, siis antakse teade, „Andmete 
salvestamine õnnestus!“:         
  

 
 
Kui andmed on edukalt salvestatud, siis tekib nuppude „Salvesta” ja „Välju 
süsteemist” juurde nupp „Edasi”:  
 

 
 
Portaali kasutamise jätkamiseks tuleb vajutada nupule „Edasi”, pärast mida 
avaneb kasutajal Registratuuri aken. Siit on võimalik broneerida visiite ja 
protseduure, vaadata oma broneeringuid, maksta arveid, parandada 
Tervisekaardi andmeid jne.  
 
Hilisemal Tervisekaardi andmete muutmisel on all servas „Välju süsteemist” 
nupu asemel nupp „Tagasi esilehele”   
 

 
 

Järgmistel sisse logimistel on Teil võimalus parandada Tervisekaardi andmed. 
Selleks tuleb vajutada oma nimele: 
 

 



 

AJA BRONEERIMINE  

Registratuuri vaade  
Registratuuri aken koosneb kolmest peamisest osast – vasakul üleval on Teie 
isikuandmed, paremal   haigla E-registratuur. 
Vasakul all kõik ambulatoorsed visiidid või tasuliste teenuste ajad 
kronoloogiliselt kahanevas järjestuses ning paremal on visiidi ja protseduuri 
broneerimise  võimalused:  
 

 

 
Visiidi aja broneerimine ja kinnitamine otsingut kasutades  
Selleks, et otsida arsti nime järgi, on vaja teha hiirega klõps   väljal  „ARSTI, 
ÕE, ÄMMAEMANDA NIMI“. Klikates hiirega  väljal saate ise arsti nime 
kirjutada. Teistel väljadel tuleb kasutada rippmenüüd, mis avaneb tehes 
hiirega klõps kastis oleval noolel.  
Vaba aega saab otsida, kui ette anda üks või mitu järgmist tingimust:  

• Arsti, õe või ämmaemanda nimi  
• Teenuse tunniplaanides olevate teenuste hulgast  
• Eriala tunniplaanis olevate erialade hulgast  
• Ressursi tunniplaanis olevate ressursside hulgast  
• Asukoha tunniplaanides olevate asukohtade hulgast  
• Kabineti tunniplaanides olevate kabinettide hulgast.  
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Etteantavad tingimused moodustavad omavahel ühendatud terviku- kui üks 
tingimus on valitud siis teised tingimused on selle valikuga juba piiratud.  
Kui sobivad valikud on tehtud, siis tuleb vajutada nupule „Otsi visiit”: 
 

 
  
Nupuga „Otsi visiit” toimub otsing sisestatud andmete põhjal. Kui klõpsata 
ilma otsingut täpsustamata „Otsi visiit“ nupule leitakse kõik võimalikud 
eriarstide esmased ajad.  
Sama tulemuse saab, kui sisestate ARSTI NIMI väljale näiteks nime ja 
vajutate nupule „Otsi visiit”:  
  

 
 

Portaalis näidatakse alati esimest võimalikku  vaba aega iga konkreetse arsti 
puhul. Kui soovitakse otsingu tingimusi muuta, tuleb vajutada nupule 
„Tühista otsing” – selle vajutusega tühjendatakse väljad ja saab teha uuesti 
valikuid:  
 

 
 
 
 



Aja valmimine 
Aja saate valida klõpsates tunniplaanis sobival kellaajal. Kui on arsti 
vastuvõtule registreeritud ka teisi patsiente, siis on need portaalis nähtavad 
tärnikestena.  
 

 
 
Selleks, et näha mõne teise kuupäeva visiidiaegu, tuleb klõpsata soovitud 
kuupäevale. Broneerida saate aegu nendele kuupäevadele, mis on rohelise 
taustavärviga ja ei ole mineviku kuupäevad.  
 

 
 

Kui 30 minutit on möödas ja valik pole kinnitatud, siis broneeritud aeg 
vabastatakse. Uue aja broneerimiseks tuleb valida aeg uuesti - vana aeg ei 
pruugi enam vaba olla, mistõttu on soovitatav teha uuesti klõps soovitud 
kuupäeval ja valida vabadest aegadest sobivaim.  
Kui aeg on tunniplaanis lilla taustavärviga, siis see tähendab, et aeg on 
kellegi teise poolt hetkel eelbroneeritud. Ühele ja samale ajale kaks inimest 
registreerida ei saa.  
Pärast „Kinnita“ nupule klõpsamist küsitakse üle, kas soovite broneeringut 
kinnitada.  
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Kui vastate „Jah“, siis kuvatakse kohe kutse tekst, mille saate vajadusel välja 
trükkida. Sama kutse saadetakse Teile ka emailile (kui valisite Tervisekaardil 
selle võimaluse).  
 



 
 

Visiitide aknasse on tekkinud uus kanne:  
 

 
 
Visiidi aja kustutamine  
E-registratuuris broneeritud aega saab tühistada vähemalt 24 tundi enne 
vastuvõttu e-registratuuri kaudu, kohapeal, telefonil +372 4445 362 või 
selle automaatvastajale jäetud teate teel või e-kirja teel aadressil klv@klv.ee. 
NB! E-registratuuris broneeritud aeg on soovitatav tühistada e-registratuuri 
kaudu.  
 
Visiidi aega saab kustutada broneeringute aknas. Klõpsake peaaknas ülal 
nupule „Broneeringud/Tühistamine“.  
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MUUD TOIMINGUD  
Registratuuri vaates üleval paremal servas on kolm nuppu:  
 

 
 
 

• kuvab uuesti kasutustingimused. Akna all servas on nupp „Sulge 
aken”.  

• kuvab portaali kasutusjuhendi.  Akna all servas on nupp „Sulge 
aken”.  

• kuvab Teile visiitide   loetelu, kust on võimalik broneeringuid 
tühistada.  

 

Süsteemist väljumiseks tuleb registratuuri vaates vajutada üleval paremal 
nurgas olevale „Logi välja“ nupule. 


