
Iseteeninduse nimistute halduse teenuse kirjeldus

Vaade v1 - Nimistute nimekiri

Esimene vaade on n.ö stardi vaade, mis avaneb kohe pärast iseteeninduse avamist.  Seal 
näidatakse teenuseosutaja ettevõtet (Asutus), tegevusloa koodi ja kehtivusaega ning asutusega 
seotud nimistuid, kus konkreetse lingi vajutus viib nimistu üldvaatesse (v2).

Tabelis näidatakse viimases veerus orientiirina nimistus tänase seisuga töötavate (erinevate) 
isikute arvu. Nimistu vaates on võimalik näha täpset nimekirja ning tulevikus tööleasujaid.

Vaade v2 - Nimistu üldvaade

Nimistu üldvaade koosneb üldandmetest, töötajate tabelist, asenduse aktiveerimiste tabelist, 
vastuvõtukohtade nimekirjast ja telefonikonsultatsiooniaegade tabelist. Lisaks alguses ja lõpus link
"Tagasi nimistute nimekirja" nimekirja vaatesse (v1) viimiseks.
Üldandmete osas näidatakse nimistu nime, perearsti või kehtivat ajutist asendajat koodi ja 
nimega, võimalikku asendajat koodi ja nimega, teenuseosutaja ettevõtte nime, tegevusloa koodi ja
kehtivusaega, teeninduspiirkonda, telefoni, e-posti aadressi ja kodulehte. Kontaktandmete lingi all 
on nende muutmise võimalused. Ka mõned arvulised näitajad: piirsuurus, täituvus (protsent 
piirsuurusest), kindlustatud- ja kindlustamata patsientide arvu koos protsendiga täituvusest. Ka 
link M-veebist selle nimistu kohta andmete vaatamiseks.
Töötajate tabelis näidatakse hetkel kehtivate ja tulevate töösuhetega kirjeid, milles on töötaja roll, 
kood, nimi, alguse- ja lõpukuupäevad, erialad ja töösuhte muutmise link. Tabeli all asub nupp uue 
töösuhte loomiseks.
Asenduse aktiveerimiste tabelis asendaja koodi, nime, asenduse algu- ja lõpukuupäevi, olekut 
(möödunud, kehtiv, tulev). Kehtiva ja tuleva asenduse juures on link "Muuda" ning vaid tuleva 
asenduse korral link "Kustuta" asenduse tühistamiseks. Otse tabeli all on ka märge võimalikust 
asendajast ja asendusarsti korral uue asenduse aktiveerimise link.
Vastuvõtu kohtade nimekirjas iga vastuvõtu koha juures näidatakse aadressi, telefoni ja e-posti 
koos muutmise võimalusega ja vastuvõtu aegade tabelit. Tabelis asuvad ametinimetus (Kes), 
tööajad ning tegevuste lingid muuda ja kustuta. Tabeli all asub link uue lisamiseks.
Vaates on ka telefonikonsultatsiooniaegade tabel, kus asuvad ametinimetus (Kes), telefon, ajad 
ning kustutamise ja muutmise lingid. Tabeli all asub link uue telefonikonsultatsiooniaja lisamiseks. 
Lisaks vaate alguses ja lõpus on link algvaatesse tagasi saamiseks.
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Vaade v3 - Töötaja otsing uue töösuhte lisamiseks

Otsingu vaatesse saab lingiga "Lisa uus töösuhe" nimistu üldvaates v2.
Uusi töötajaid saab otsida töötaja koodi või isikukoodi järgi. Nupuga "Otsi" tehakse otsingu päring, 
tühja tulemuse korral on teade andmete mitte leidumise kohta

või leitud töötajate tabel, kus asuvad kood, ee- ja perenimi, tema erialad ning link "Vali", mis viib 
uue töösuhte lisamise vaatesse v4. Otsingu tulemust saab ka tühistada vastava lingiga. Link 
"Tagasi" viib nimistu üldvaatesse (v2) ja see asub ka kõigil järgmistel allolevatel vaadetel 
(v4,..,v16).

Vaade v4a - Uue töösuhte lisamine

Töösuhte lisamise juures määatakse algus ja lõpukuupäev. Alguskuupäev ei tohi olla enne tänast ja
lõpukuupäev enne alguse omast. Määratakse ka rolli nimetus ja töökoormus tundides (väärtus 
vahemikus 1-99) nädalas, mis pereõe korral on kohustuslik. Rolli puhul on, kui otsitud isiku kutseks

3



on õde, siis rolliks pakutakse ainsaks valikuks "Pereõde", kui on tegemist arstiga, siis on rolliks kaks
valikut: "Nimistu juures töötav arst" ja "Võimalik asendaja".  Sisestuse kontroll on nii vormi enda 
poolel kui ka serveri poolel. Vorm tunneb osadel juhtudel ära ebaõige sisestuse ja deaktiveerib 
nupu "Salvesta".
Nupuga "Salvesta" tehakse salvestuse katse ja õnnestumise korral viiakse vaatesse (v4b).

Vaade v4b - Uue töösuhte lisamise tulemus

Salvestamise õnnestumise korral, pakutakse võimaluseks tagasi mimistu vaatesse (v2) minna või 
lisada vaatega v4a veel töösuhteid (nupp "Lisa uus").

Vaade v5 - Töösuhte muutmine

Töösuhte muutmise vaatesse saab lingiga "Muuda" nimistu üldvaates (v2). Töösuhte muutmisel 
toimub sisuliselt lõpukuupäeva muutmine või tähtajatu korral määratakse lõpu kuupäev. Nupuga 
"Muuda" tehakse salvestus. Salvestusvea korral näidatakse veateadet ja salvestamise õnnestumise
korral viiakse tagasi nimistu üldvaatesse (v2), kus kuvatakse infoks "Töösuhte lõpukuupäev 
muudetud".

Vaade v6 - Vastuvõtukoha kontaktandmete muutmine

Kontakti muutmise juurde pääseb lingiga "Muuda" vaates v2 konkreetse vastuvõtukoha kontakti 
juures.

Vaates näidatakse nimistut, aadressi telefoni ja E-maili. Kahte viimast on kohustuslik täita, ja eduka
salvestuse korral viiakse tagasi vaatesse v2.
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Vaade v7a - Vastuvõtuaja lisamine

Vastuvõtu aja lisamise vaatesse saab lingiga "Lisa vastuvõtuaeg" vaates v2.

Lisamisel tuleks täita ametinimetus (Kes), alguse ja lõpu kellaajad ning nädalapäevade ja 
paaris/paaritu kuupäevade linnukesed ning märkus. Paaris ja paaritut kuupäeva korraga valida ei 
saa. Kellaajad on antud ripploenditena vahemikus 07:00 – 20:00 täpsusega 15 minutit. 
Samasugused andmed sisestatakse ka vaadetes v8 (Vastuvõtu aja muutmine), v14a 
(Telefonikonsultatsiooniaja lisamine) ja v15 (Telefonikonsultatsiooniaja muutmine) Nupp tagasi 
viib nimistu üldvaatesse ilma salvestamiseta ja nupp "Salvesta" teeb salvestuskatse, mille 
õnnestumisel pakutakse lisada veel aegu vaates v7b.  Telefonikonsultatsiooniaja lisamisel ja 
muutmisel märkus puudub.

Vaade v7b - Vastuvõtuaja lisamise tulemus

Salvestamise õnnestumise korral pakutakse lisada veel aegu:

Nupp "Tagasi" viib nimistu üldvaatesse ja nupp "Lisa uus" viib vastuvõtu aja lisamise vaatesse v7a.
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Vaade v8 - Vastuvõtuaja muutmine
Vastuvõtu aja muutmise juurde saab teatud asukoha osast vastuvõtu aegade tabelis konkreetse 
lingi "Muuda" kaudu. Vaade toimib sama moodi nagu vaade v7a. Nupuga "Salvesta" viib 
õnnestumise korral nimistu üldvaatesse (v2), kus üleval on ka teade selle õnnestumisest.

Vaade v9 - Vastuvõtuaja kustutamine

Vastuvõtu aja kustutamise vaatesse saab lingiga kustuta konkreetse tegevuskoha vastuvõtu 
aegade tabelis. Nupuga "Kustuta" kustutatakse konkreetne aeg ja viiakse nimistu üldvaatesse (v2).

Vaade v10a - Nimistu kontaktandmete muutmine

Nimistu kontaktandmete muutmise vaatesse saab nimistu üldvaates nupuga "Muuda nimistu 
kontakte" ja toimib sama moodi, nagu vaade v6, siin asub ka nimistu kodulehekülje väli.
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Vaade v11a - Üheks ajavahemikuks asenduse aktiveerimine

Aktiveerimise vaatesse saab lingiga "Aktiveeri". Siin on kohustuslikud kõik väljad. Nupuga 
"Salvesta" aktiveeritakse. Vähemalt kolme kuu pikkuse aktiveeringu puhul saadetakse 
Terviseametile vastav teade.
Kontrollitakse ka, et aktiveeritav asenduse alguskuupäev ei ole pärast kuupäeva, põhjus on 
märgitud ja asenduse algus on alates tänasest.

Vaade v12 - Kehtiva asenduse lõpu muutmine

Asenduse lõpu muutmise vaatesse pääseb nimistu üldvaate (v2) lingiga "Muuda". Selles vaates 
kuupäeva muutmine ja nupuga "Muuda" salvestatakse sobiva kuupäeva korral.

Vaade v13 - Tuleviku asenduse kustutamine

Asenduse kustutamise vaatesse saab vaid tulevate asenduste korral lingiga "Kustuta" nimistu 
üldvaate (v2) asenduste akteiveerimiste tabelis. Selles vaates kustutatakse vastava nupuga.
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Vaade v14a - Telefonikonsultatsiooniaja lisamine

Telefonikonsultatsiooni lisamise vaatesse saab lingiga "Lisa konsultatsiooniaeg". Kas see vaade 
toimib samamoodi nagu  vaade v7a. Nupp "Salvesta" viib vaatesse v14b, kus antakse võimalust 
veel telefonikonsultatsiooniaega lisada.

Vaade v14b - Telefonikonsultatsiooniaja lisamise tulemus

Võimalus veel aegu lisada. Nupp "Lisa uus" viib tagasi vaatesse v14a.
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Vaade v15 - Telefonikonsultatsiooniaja muutmine

Vaatesse saab lingiga "Muuda" nimistu üldvaate (v2) telefonikonsultatsiooniaegade tabelist ja 
vaade toimib sama moodi kui vastuvõtu aja muutmise vaade (v8).

Vaade v16 - Telefonikonsultatsiooniaja kustutamine

Vaatesse saab lingiga "Kustuta" nimistu üldvaate (v2) telefonikonsultatsiooniaegade tabelist ja 
vaade toimib sama moodi kui vastuvõtuaja kustutamise vaates (v9).
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