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Sissejuhatus 
 

Antud kasutusjuhend annab ülevaate süsteemi põhifunktsioonidest. 
 
Kasutajalt eeldatakse keskmist arvutikasutusoskust. Samuti eeldatakse kasutajalt, et ta on 
kursis valdkonna sisulise ja seadusandliku poolega. 
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1. Süsteemi sisselogimine 

1.1. ID-kaardi ja mobiil-ID abil sisenemine 

Mobiil-ID kasutamiseks on vaja eelnevalt sõlmida vastav leping oma mobiilioperaatoriga. Kui 
kirjutada lahtrisse oma telefoninumber (võib kasutada +372 prefiksit, aga ei ole kohustuslik) 
või isikukood, siis saadetakse mobiilile teenussõnum koos ekraanil nähtava 4-kohalise koodiga. 
Sõnumi infos peab olemas autentija nimi (antud juhul on selleks “Sotsiaalministeerium”). Kui 
nimi on õige ja kood identne, siis toksida mobiili klaviatuuril Mobiili-ID PIN1. 

 

1.2. Parooliga sisselogimine 

Parooliga sisenemine pole lubatud. Kuid selleks, et süsteemi kasutamine ei oleks häiritud 
mõnel kriitilisel juhul, on süsteemi halduril õigus anda konkreetsele isikule personaalne ajutine 
õigus kasutada kasutajanime ja parooli. 
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2. Taotluse esitamine 

Kõik andmete muudatused süsteemis toimuvad läbi toimingutaotluste. Kui taotlusele on 
andmed sisestatud, siis jõuab see menetlejani, kes ilma ise andmeid muutmata teeb otsuse, kas 
andmed on piisavalt korrektsed, et nad võivad sattuda registrisse. Kui ei ole, siis annab 
menetleja sellest süsteemi abil taotlejale teada. Kõik taotlused on jagatud liikidesse ja kui 
mingit liiki taotluse juures MSO menetleja sekkumisel puudub lisaväärtus, siis toimub 
andmemuudatuse automaatne kinnitamine. 

 

 

2.1. Toimingu algatamine 

Toimingu algatamiseks on neli võimalust: 

1. Menüü punktist Uus toiming: 

Uute toimingute nimekiri on jaotatud gruppide kaupa ja toodud on need, millele kasutajal on 
olemas õigus. 

Klikkides vastava toimingu nimetusel avaneb uue taotluse lisamise leht. 

2. Juba registris oleva andmeobjekti lehelt (Menüü Andmekogu alammenüüd): 

Uue toimingute ripploend asub objekti põhiandmete all. Taotluse lisamise alustamiseks tuleb 
valida ripploendist vastava toimingu nimetuse ja klikkida nupul [Alusta toimingut]. 

3. Enda andmetega seotud toiminguid saab algatada avalehelt, plokist 'Minu 
kontaktandmed'. 

4. 'Meditsiiniseadme Eestis turule laskmisest teavitamine' ja 'Meditsiiniseadme mudeli 
levitamisest teavitamine' taotluste esitamise järel on võimalik kohe alustada sarnast taotlust 
(seda nt juhul kui soovitakse registreerida mitu üldiselt sarnaste andmetega seadet). 

2.1.1. Taotluse üldandmed 

Väärtused 'Olek', 'Alustatud' ja 'Sisestaja' täidetakse automaatselt. 

Väljale 'Asutus' tuleb valida asutus, kelle nimel kasutaja esitab taotluse. Asutuse saab valida 
kasutajaga seotud asutuste hulgast. MSO kasutajatel on mõneks aastaks kuni paberipõhise 
asjaajamise kaotamiseni võimalus valida kõigi registreeritud asutuste hulgast. Asutuse nimel 
tehtav taotlus on nähtav ja muudetav kõigi antud asutusega seotud kasutajate poolt. 

Märkused: 

• Mõne taotluse liigi korral ei ole asutuse valikut; 
• Kui taotlus on kord juba esitatud, siis taotluse asutust muuta ei saa. 

2.1.2. Põhiobjekti andmed 

Iga taotlus on seotud vähemalt ühe objektiga: meditsiiniseade, kliiniline uuring, ohujuhtum, 
asutus või isik. Selle andmed täidetakse vastavalt valitud objektile või sisestatakse käsitsi 
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(sõltub taotluse liigist). 

Kui taotlus on algatatud objekti lehelt või taotlus on seotud enda andmete muutmisega, siis 
objekti andmed on kinni ja neid ei saa muuta. Samuti ei saa põhiobjekti vahetada siis, kui 
taotlus on korra juba esitatud. 

2.1.3. Taotluse põhiandmed (sõltuvad taotluse liigist) 

Taotluse põhiandmete osas tuleb lähtuda ekraanil olevast vormist ja täita ära maksimaalselt 
oluline komplekt. Andmekogu parema andmekvaliteedi huvides tuleks proovida täita niipalju 
välju, kui asjaolud vähegi võimaldavad. Eeldatakse, et asutusepoolne andmete sisestaja omab 
vastavaid andmeid. Kui andmed ei ole piisavad, siis lükkab MSO töötaja taotluse tagasi koos 
vastava täpsustusega. Lõppkokkuvõttes jõuavad süsteemi ikkagi korrektsed andmed, aga kui 
andmete kogumisse ja esitamisse hoolikalt mitte suhtuda, siis kujuneb protsess pikemaks.  

2.1.4. Failide lisamine 

Vastavalt valitud taotluse liigile eristatakse kolme failide lisamise printsiipi: 

• Failide lisamise võimalus puudub; 
• Failide lisamine on kohustuslik; 
• Failide lisamine on sõltuv esitatavatest andmetest. 

Failide lisamise blokk asub taotluse allservas. 

• Failide otstarvete ripploendis on antud taotluse puhul määratud failide sisulised liigid. 
See aitab registri tarbijat, MSO-d ja asutustel aru saada, mis on faili sisu, ilma seda enda 
arvutisse alla laadimata. Lisaks saab faili esitaja otstarbe valikuga anda edasi teadmise, et faili 
sisu ei kuulu registri avalikku ossa. 
Faili otstarbed, mille puhul faili ei avalikustata: 

◦ Muu konfidentsiaalne dokument; 
◦ Ohujuhtumiga seotud dokument. 

• Kui pealkiri pole sisestatud, siis võetakse selleks failinimi nagu ta on üleslaadija arvutis, 
seega on soovitav lisada pealkirja lahtrisse võimalikult täpne lahtikirjutus. 
• Välja 'Fail (vali oma arvutist)' tuleb sirvida fail oma arvutist (nupp ja meetod selleks 
sõltub arvuti operatsioonisüsteemist ja veebibrauserist). 
• Järgmise faili lisamiseks tuleb klikkida [Lisa veel]. 
• Lisatud faili eemaldamiseks tuleb klikkida [Eemalda] rea lõpus. 
Reaalselt kustutatakse fail alles pärast salvestamist (edasiminekut, pooleli jätmist). 

Märkus: Lubatud failitüübid on *.pdf, *.jpg, *.png, *.tif ja *.ddoc. 

 

2.2. Taotluste salvestamine, kustutamine ja esitamine 

Taotluse saab töö käigus vahepeal salvestada (nupp [Salvesta] taotluse lõpus); taotluse 
lisamisest saab loobuda (nupp [Loobu] taotluse lõpus) ning taotluse lisamist saab pooleli jätta 
(nupp [Jäta pooleli] taotluse lõpus). Taotluse leiab siis üles oma taotluste nimekirjast. 

Kui taotlus on salvestatud, aga pole veel esitatud, siis saab taotlust kustutada: nupp [Kustuta] 
taotluse lõpus.  

Kui kõik andmed on sisestatud, siis tuleb klikkida nupule [Mine edasi]. Kui kohustuslikud 
andmed on puudu või sisestatud andmed on tehniliselt valed, siis antakse vastav hoiatus ning 
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edasi minna ei saa. Kui takistusi ei ole, avaneb taotluse eelvaade, kus saab veel viimast korda 
kontrollida üle kõik enda poolt sisestatud andmed. 

Andmete parandamiseks tuleb klikkida [Tagasi sisestamisse]. 

Taotluse esitamiseks on nupp [Esita]. Esitatud taotluse saab taotluse menetleja. 

Erijuht: mõned taotlused on automaatse kinnitusega. Antud juhul taotlus kinnitatakse kohe ning 
registris toimuvad vastavad muudatused. 

Pärast esitamist antakse taotluse olekuvaade, kus on olemas vastav info. Tavalise (mitte-
automaatse)  taotluse korral leiab sealt menetlemise tähtaja. Samas on võimalik juba enne 
menetlemist anda MSO menetlejale lisainfot (sh paluda taotlus tagasi lükata, kui esitatud 
andmete viga paistis alles siis silma).  

Taotluse esitaja saab alati e-mailile teavituse, kui menetleja tema taotlusele vastab. 

Taotluse üldandmete väljas 'Aegub' on taotluse aegumiskuupäev esitajale – kuupäev, pärast 
mida ei saa taotlusega enam tegeleda: muuta, esitada uuesti, selgitusi lisada. Esmalt arvutatakse 
siis, kui menetleja lükkab taotluse tagasi, hiljem siis arvutatakse uuesti menetleja viimasest 
vastusest. 

2.3. Konkreetsete taotluste liikide juhud 

2.3.1. Asutus + isik taotlused (Volitamine) 

Kui kasutaja logib süsteemi esimene kord sisse ja ta ei ole ühegi asutusega seotud, siis 
asutusega sidumiseks on kaks võimalust: 

1. Kasutaja esitab taotluse 'Enda sidumine asutusega', kus ta määrab asutuse ja asutuse 
esindaja poolt saadud volituse. 

2. Asutuse volitatud esindaja esitab taotluse 'Isiku sidumine asutusega', kus ta määrab 
asutuse ja isiku isikukoodi. 

Märkused: 

'Enda sidumine asutusega' taotluses edasiminekul tehakse ÄR päring ja saadakse teada, kas isik 
on asutuse esindaja või mitte. Kui on, siis volitust ei küsita ja päring kinnitub automaatselt. 
Vastasel juhul peab kasutaja esitama volituse dokumendi ja läheb menetlejale kinnitamiseks. 

'Isiku sidumine asutusega' taotluses tehakse ka ÄR päring ja saadakse teada, kas taotluse esitaja 
või lisatud isik on asutuse esindajad. Kui on, siis pole volitust vaja. 

 

2.3.2. Automaatselt kinnituvad taotlused 

Automaatse kinnitusega taotlus kinnitatakse siis, kui kasutaja esitab taotluse. Taotlusega 
kaasnevad muudatused lähevad kohe registrisse. 

Selliste taotluste juures puudub selgituste plokk. 

Need taotlused on näiteks 'Enda andmete muutmine', 'Enda parooli muutmine', 'Enda 
eemaldamine asutuse küljest', 'Meditsiiniseadme mudeli levitamise lõpetamine', 'EC 
vastavussertifikaadi oleku märkimine'. 
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3. Suhtlus taotluse esitamise protsessis 

Kui taotlus on esitatud ning see ei ole automaatselt kinnituv, siis taotluse esitaja ja MSO 
kasutajad saavad taotluse juurde lisada selgitusi (jutelda). Selleks on selgituste plokk taotluse 
vaate paremas servas. 

Iga selgituse juures on olemas ka lisamise hetk ja lisaja nimi. Uuemad selgitused on ees. 

Kui taotlus on MSO poolt lükatud parandusse, siis selgitusi saavad lisada ka kõik teised 
taotluse esitanud asutusega seotud isikud (mitte ainult esitaja isik). 

Peale taotluse kinnitamist läheb selgituste plokk kinni, aga lisatud selgitused jäävad alles. 

Kui taotlus on lõplikult tagasi lükatud, siis selgituste plokk jääb esialgu aktiivseks ja sulgub 
mõne aja pärast. 
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4. Taotluste vaatamine 

Kõik esitamata, menetlemises olevad ja lõpetatud taotlused asuvad tabelis 'Jooksvad 
menetlused': Minu asjad > Minu menetlused. 

Kasutades filtri välja 'Taotluse esitaja' saab vaadata ka kõikides olekutes kolleegide taotlusi. 
See annab võimaluse nt kolleegi puhkuse ajal tema algatatud asutuse taotlustega edasi tegeleda. 

Tulemust saab piirata ka taotluse oleku, taotluse liigi ja meditsiiniseadme nime järgi. 
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5. Registri andmete vaatamine 

 
Kõiki registrisse jõudnud andmeid on võimalik vaadata sel määral kuivõrd nad on avalikud. 

 

Kasutaja ja tema kolleegide poolt lisatud andmeid on võimalid eraldi vaadata Minu asjade all. 

 

5.1. Meditsiiniseadmed 

Leitud meditsiiniseadmeid saab piirata kasutades filtrit. Pildi näide: IIA klassi 
meditsiiniseadmed, mis on lisatud alates 01.01.2011. 

 

 

Meditsiiniseadme tabeli andmeid saab eksportida PDF või CSV failina. 

Nimi veerus 'Tootja nimi' on lingitav, mis viitab asutuse üldandmete vaatesse. 

Nimi veerus 'Levitajaid' on lingitav, mis viitab asutuse üldandmete vaatesse. Kui levitajaid on 
vähemalt kaks, siis tuleb klikkida numbril. Avanevas loetelus on asutuste nimed ka lingitavad. 

Nimi veerus 'Seadme nimi' on lingitav, mis viitab meditsiiniseadme üldandmete vaatesse. 

Meditsiiniseadme lehelt saab algatada uut toimingut. 
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Meditsiiniseadme lehel saab vaadata ka seadmega seotud lisaandmeid ja objekte: 

• Lisatud failid (avalikud ja kasutaja asutusega seotud konfidentsiaalsed); 
• Levitamise andmed; 
• Järelevalvemenetluste andmed (kasutaja asutusega seotud menetlemise ajal ja 

lõpetatud); 
• Ohujuhtumi andmed (avalikustatud ja kasutaja asutusega seotud); 
• Kliinilise uuringu andmed (kasutaja asutusega seotud). 

 

 

5.2. Ohujuhtumid 

Ohujuhtumite tabeli filter annab võimaluse piirata leitud ohujuhtumid. Pildi näide: kõik minu 
asutusega seotud aktiivsed ohujuhtumid. 

 

 

Ohujuhtumi tabeli andmeid saab eksportida PDF või CSV failina. 

Nimi veerus 'Seadme mudel' on lingitav, mis viitab meditsiiniseadme üldandmete vaatesse. 

Kood veerus 'Kood' ja tekst veerus 'Kirjeldus' on lingitavad, mis viitavad ohujuhtumi 
üldandmete vaatesse. 

Ohujuhtumi lehelt saab algatada uut toimingut. 
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6. Väljundid 

6.1. Teatis meditsiiniseadme andmekogusse kandmise kohta 

Pärast taotluse kinnitamist määrab MSO töötaja, kellele tuleb saata registreerimisteatis. 

Kui kasutaja on taotluse esitaja, siis tuleb registreerimisteatis tema e-mailile (kui tal see on), 
muidu läheb asutuse kontaktisikule ja kui seda ka ei ole, siis MSO töötaja ise valib asutuse 
teiste isikute ja asutuse üldise e-maili vahel.  

MSO töötaja saab hiljem registreerimisteatise uuesti saata. Kui kasutaja ei saanud seda kätte, 
siis saab ta seda uuesti küsida. 

 

6.2. Taotluse PDF väljund 

Pärast taotluse esitamist ilmub PDF ikoonike taotluse üldandmete plokis. 

PDF failis on kõik taotluse andmed. Kui taotlus on uuesti esitatud, siis PDF fail uuendatakse. 

 

6.3. Andmekogu PDF ja CSV väljundid 

Andmekogu tabelite andmeid saab eksportida PDF või CSV failina. Vastavad ikoonid asuvad 
tabeli ees. 

 

Faili salvestamiseks tuleb klikkida vastaval ikoonil. 

Märkus: Kui kasutatakse Microsofti toodet (Excel), siis mitte teha topeltklikki allalaetud faili 
avamiseks. Käituda järgmiselt: Avada Microsoft Excel, valida Data > From Text (Microsoft 
Excel 2003: Data > Import External Data > Import Data...) ja avanevas pop-up aknas 
häälestada seadistused õigeks (MSA annab andmed välja universaalses UTF-8 vormingus). 

LibreOffice ja OpenOffice saavad ise aru, et tegu on importfailiga ja annavad häälestuse akna 
ette ka tavaliselt faili avamisel, ning üldjuhul pakuvad välja ka õiged seadistused impordiks. 
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7. MSO poolsed tegevused 

7.1. Taotluste menetlemine 

7.1.1. Esitatud taotluste menetlemine 

Kõik esitatavad taotlused (kui need ei ole automaatselt kinnituvad) jõuavad MSO töötajani, kes 
on taotluse vaikimisi menetleja. 

MSO töötaja ei saa taotluse andmeid muuta. Tema saab ainult taotluse kinnitada, lükata 
parandamisse või lükata täielikult tagasi. 

Vajadusel saab menetleja vaikimisi vahetada taotluse menetlejat. Näiteks puhkusel oleva 
menetleja tööasjade üleandmine.  

 

7.1.2. Pabertaotluste sisestamine 

MSO töötajal on võimalus esitada esialgu veel paberkandjal saabuvad taotlused teise asutuse 
nimel. Sel juhul on taotluse esitaja taotluse menetlejaks. 

Kui taotlus on parandamisse lükatud, siis saavad taotlusega edasi tegeleda ka teised taotluse 
asutusega seotud isikud.  

 

 


