
  Teenuste laadimine digiregistratuuri 
 

Antud juhend eeldab, et ettevõttel on aktiveeritud digiregistratuuri lisamoodul maksumusega 50€. Seda saab teha 

Connected OÜ klienditugi. 

1. Kõige pealt peab veenduma, et ettevõtte EHAK kood(teenuse osutamise asukoha kood) on sisestatud kohta 

Püsiandmed – Süsteemsed andmed – Haigekassa: EHAK. Või kui ettevõttel on kasutuses mitme asukoha 

funktsionaalsus, siis peab EHAK kood olema sisestatud ka kohas Püsiandmed – Süsteemsed andmed – Asukohad ja 

ruumid iga asukoha rea peal. 

2. Menüüst Püsiandmed – Kasutajad tuleks soovitud erialaga(nt E430) kasutajatele lisada sakkidel Teenused 

linnukesed "Teostab" ja "Online" nendele teenustele, mida soovitakse digiregistratuuris kuvada. Allpool on toodud 

näitena teenuse 3039 võimaldamine: 

 

PS: Oluline on, et linnukestega märgitud teenus oleks seotud ka vastava haigekassa teenusega, seda saab teha 

menüüst Püsiandmed – Teenused. 

3. Menüüst Püsiandmed – Süsteemsed andmed – X-tee ja pildipank alt algab teenuse laadimine digiregistratuuri, 

valides asukoha ja klikates nupul Uuenda teenuseid DR-is: 

 

4. Avaneb vaheaken, kus on kirjas milliseid teenuseid proovitakse digiregistratuuri laadida, kinnitamiseks klikata 

nupul OK: 

 



 

 

Sellega on teenused laetud. Et neid aga riigi TEHIK süsteemis kuvama hakata, on veel vaja teha järgmised kaks 

sammu: 

 

1.Vaja on leida aadressi ID(ADR-ID) ja see sisestada programmi menüüst Püsiandmed – Süsteemsed andmed – Xtee ja 

pildipank vastavasse lahtrisse. Kui ettevõttel on kasutuses mitu asukohta, on vajalik liikuda menüüst Püsiandmed – 

Süsteemsed andmed – Asukohad ja ruumid ning aadressi ID sisestada sinna vastavatesse lahtritesse. 

 

Nõutud aadressi ID leidmiseks vajalikud sammud: 

-Vaja liikuda leheküljele http://xgis.maaamet.ee/adsavalik/ads 

-Seal sisestada enda ettevõtte asukoht vastavasse lahtrisse ning valida tulemuste seast õige aadress ja seejärel klikata 

ülespoole tekkinud lingi peale 

 
  

http://xgis.maaamet.ee/adsavalik/ads


-Avaneva lehe peal ongi kirjas vajalik aadressi ID ehk ADR-ID 

 
 

2.Lõpetuseks tuleb veenduda, et ettevõttel on olemas OID kood .17 lõpuga. Kõige lihtsamalt leiab OID koodid 

sisestades Google otsingumootorisse märksõnadeks ettevõtte nime ja sõna "OID". 
OID koodid on numbrite jada punktidega eraldatult, mis määratakse tervise ja heaoluga tegelevatele ettevõtetele, mille abil erinevad 

infosüsteemid ja registrid saavad neid ettevõtteid tuvastada. 

 

Allpool toodud näide OID koodidest Connected OÜ näol 

 

  



Kui vajalik OID on puudu, tuleb see lisada ettevõtte juhatajal logides ID-kaardiga siia portaali: https://pub.e-tervis.ee/ 

 

 

Täpsemalt kirjas siin juhendis: 

http://pub.e-tervis.ee/manuals/OID-ide%20halduse%20juhend/1/OID-ide%20halduse%20juhend.pdf 

 

https://pub.e-tervis.ee/

