OÜ KLV Arstikabinet
E-REGISTRATUURI KASUTUSTINGIMUSED
1. E-registratuuris on endale võimalik:
1.1. Broneerida aega arsti esmase (E) vastuvõtu vabale ajale ning ämmaemanda vastuvõtu vabale
ajale;
1.2. Broneerida aega kuni 27 aastaste neidude ja noormeeste seksuaaltervisealasele nõustamisele
arsti või ämmaemanda poolt;
1.3. Tühistada enesele broneeritud aega.
2. Eriarsti vastuvõtu broneerimine
2.1. E-registratuuri saab kasutada Eesti Vabariigis väljaantud isikutunnistuse (ID-kaardi) alusel
ennast elektrooniliselt tuvastanud isik;
2.2. Naistearsti ja ämmaemanda vastuvõtule aja broneerimiseks ei ole vajalik perearsti või eriarsti
saatekiri;
2.3. Aeg loetakse broneerituks kui selle kohta kuvatakse e-registratuuri vaates vastav teavitus,
broneering jõustub pärast aja kinnitamist;
2.4. Kuni 27 aastastele neidudele ja noormeestele on seksuaaltervisealane nõustamine arsti või
ämmaemanda poolt rahastatuna Eesti Haigekassa ja Tervisearengu Instituudi poolt tasuta;
2.5. KLV Arstikabinetis kehtib Eesti Haigekassaga ravi rahastamise leping. Alates 27 eluaastast ja
Eesti Haigekassas kindlustatud isiku ravikulud tasub haigekassa. Isikul tuleb tasuda visiiditasu
5 eurot.
2.6
Alates 27 aastastele ravikindlustuseta patsientidele tervishoiuteenuste osutamise eest tasub
isik ise. Ravikindlustuseta isik kinnitab eriarsti vastuvõtule registreerumisega, et kohustub ise
tasuma esitatud arve alusel kõigi talle osutatud teenuste (visiit, analüüsid, uuringud,
protseduurid jms) eest vastavalt Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loetelus toodud
hinnakirjale.
3. Broneeritud aja tühistamine
3.1. E-registratuuris broneeritud aega saab tühistada vähemalt 24 tundi enne vastuvõttu eregistratuuri kaudu, kohapeal, telefonil 4445362 või selle automaatvastajale jäetud teate teel
või e-kirja teel aadressil klv@klv.ee.
4. Muud tingimused
4.1. Patsient peab aja broneerimisel arvestama e-registratuuris KLV Arstikabineti poolt
kehtestatud piirangutega;
4.2. Aja broneerimisega loetakse patsiendi ja KLV Arstikabineti vahel sõlmituks tervishoiuteenuse
osutamise leping;
4.3. Patsient vastutab enda poolt esitatud andmete õigsuse eest ning Haigla käsitleb patsiendi
poolt e-registratuuris avaldatud andmeid õigetena;
4.4. Patsiendi isikuandmeid kasutatakse üksnes patsiendile tervishoiuteenuse osutamiseks ning
sellega kaasnevaks tegevuseks;
4.5. KLV Arstikabinet võib broneeritud aega ühepoolselt muuta töökorralduslikel või muudel
mõjuvatel põhjustel. Broneeritud aja muutmisest teavitatakse eelnevalt patsienti tema poolt
e-registratuuris avaldatud kontaktandmeid kasutades;
4.6. KLV Arstikabinetil on õigus teenuste hinnakirja muuta. Hinnakirja muutmisel jääb patsiendile
kehtima aja kinnitamise hetkel kehtinud tasulise teenuse hind;
4.7. KLV Arstikabinet jätab endale õiguse e-registratuuri kasutustingimuste muutmiseks.
Muudatustest teavitatakse patsienti e-registratuuri sisselogimisel ning küsitakse uuesti
kasutustingimustele nõusolekut;
4.8. Kasutustingimustega nõustumisel kinnitab isik, et on kasutustingimustega tutvunud ning
kohustub neid järgima.
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