
Analüüside ja uuringute vastuste vaatamine Rakvere Haigla 

programmis Ester 

 

JUHEND 

 

Sisselogimine 

 

 

 Sisestage oma ID-kaart kaardilugejasse. 

 

 Avage veebi brauser (Internet Explorer, Firefox, Opera vm) 

 

 Sisestage aadressi aknasse järgnev aadress: http://www.rh.ee/registratuur, nagu 

on näha järgneval pildil: 

 

 Avaneb ID-kaardi sertifikaadi aken (kui arvutit kasutab rohkem kui üks kasutaja, 

tuleb valikust võtta oma ID kaardi sertifikaat) ja valida OK 

 

 Nõutakse isikutuvastust, millele tuleb sisestada ID-kaardi PIN 1 kood 

 

 
 

 Avaneb uus aken, kuhu sisestage Teile omistatud kasutajanimi 

 
 

 Vajutage nupule  

 

http://www.rh.ee/registratuur


 Ilmub teade, millega nõus olles pääsete edasi 

 

 
 

 Avaneb patsiendi otsingu aken 

 

 
 Sisestage Teid huvitava patsiendi nimi või isikukood. 

 

NB! Nime sisestamisel kasutage kindlasti nimekuju perekonnanimi, 

eesnimi (suured/väiksed tähed ja tühik nimede vahel pole oluline; 

kindlasti peab nimesid eraldama koma) 

 

NB! Samuti võite sisestada isikukoodi. Nimi ja isikukood on 

programmi seisukohalt samaväärsed. Eriti on see soovitav vene 

päritolu (kuid mitte ainult need) nimede puhul, kuna nende kirjapilt ei 

pruugi vastata Teile teadaolevale. 

 

 Vajutage nupule Leia 

 

 Avaneb uus aken patsiendi andmetega: 

 

 



 

 



Analüüside ja uuringute vastuste vaatamine 

 

 Vajutage ikoonile E-Terviselugu  

 

 
 

 
 

 

 Leidke Teid huvitav kuupäev ja klõpsake vasakut hiirenuppu. Teile kuvatakse kõik 

otsitaval päeval tehtud analüüsid/uuringud. 

 

 Klõpsake vasakut hiirenuppu Teid huvitaval analüüsil/uuringul 

 

NB! kuna programm nimetab näit. analüüse teatud üldise 

nimetusega (RH labori analüüsid) ja kui Te juhtute otsima 

mingit ühte konkreetset näitajat, ning otsitaval kuupäeval on 

neid RH labori analüüse mitu, tuleb paraku need kõik läbi 

vaadata, kuni leiate Teid huvitava näitaja. 

 

NB! Analüüside vastuseid näete alates novembrist 2004. 

Varasemaid Te paraku programmi versiooni muutuse tõttu ei 

näe. 

 

 Avanenud aknas on Teid huvitava analüüsi tulemused, mida võite soovikorral ka 

välja trükkida. Selleks leidke printerit kujutav nupp ja vajutage sellele. Nii saate 

näha kõiki uuritavale patsiendile väljastpoolt Rakvere Haiglat tellitud analüüse ja 

uuringuid. 

 



 
 

 

 Kui klõpsate Uuring peal, avaneb uuringu vastuse aken 

 

 
 

NB! Alates maist 2005 töötab Rakvere Haiglas elektrooniline 

röntgenipiltide arhiveerimise süsteem ja kõik, nii haiglas kui ka 

Tuleviku tn polikliinikus tehtud röntgenpildid, saadetakse Tervishoiu 

Pildipanka. 

 

 Kui klõpsate uuringu vastuse paremal ülanurgas olevale nupule Kõik, siis juhul, 

kui Teid huvitav uuringu pilt on salvestatud ülalmainitud pildipanka, saate seda 

läbi haigla infosüsteemi vaadata. 



 
 

 Nende nuppude  kaudu saab näha kõiki 

patsiendile tehtud analüüse/uuringuid. Ka neid, mis on tehtud Rakvere Haiglas 

(ambulatoorne ja statsionaarne). 

 

 Uue patsiendi analüüside/uuringute tulemuse otsimiseks minge tagasi Pealehele 

 

 

 



Uuringute tellimine 

 

 Uuringute tellimiseks klõpsake kaaludega ikoonil 

 

 
 

 Avaneb tellimise aken, kus patsiendi andmed on juba olemas 

 

 
 Valige Teid huvitav uuringugrupp ja klõpsake nimetuse ees olevale + -le 

 

 
 

 Edasi valige vajalik uuringuaparaat 

 
 Vajutage nupule Lisa 

 



 
 

 Avaneb esimene võimalik vastuvõtu päev oma vabade aegadega. Tunniplaanist 

valige sobiv kellaaeg ja tehke sellel vasaku hiirenupuga klõps. 

 Kõik rohelisega märgitud päevad jooksva kuu kalendris sisaldavad vabu vastuvõtu 

aegasid. 

 

 Kui jooksval kuul sobivat vaba päeva ei juhtu olema, minge kursoriga kalendri 

kuunimetusest paremale jääva „>>” (kahekordse nooleotsa) peale ja sellele 

klõpsates saate järgmise kuu kalendri koos vabade vastuvõtu päevadega. 

 

 
 

 

 Valiku tegemise tulemusena kuvatakse ekraanile patsiendi meelespea, mille võib 

välja trükkida ja seejärel tuleb aken sulgeda. 

 



 
 

 Kui mingil põhjusel juba reserveeritud aeg patsiendile ei sobi on seda aega veel 

võimalik tühistada, kas kohe all paremal oleva x abil või klõpsates kirjal ava ja 

avanenud aknas patsiendile reserveeritud aja reas olevale x klõpsates. Sellele 

järgneb ka vastav teade – visiit on edukalt tühistatud (vt. allpool olevat pilti). 

 
 

 

 
 

 
 



Registreerimine erialaarsti vastuvõtule 

 

 Teil on võimalik registreerida enda patsiente Rakvere Haigla ambulatoorse ravi 

erialaarstide vastuvõtule 

 

 
 

 Sisestage arsti nimi, vajutage nupule Leia number ning tehke võimalikest 

vastuvõttudest Teile vajalik valik. 

 

 Uues avanevas aknas leidke sobiv vaba kuupäev (roheline), tehke sellel klõps ning 

avaneb otsitava kuupäeva tunniplaan. 

 

 Sealt leidke sobiv vaba aeg ning tehke klõps sellel kellaajal. See aeg 

reserveeritakse Teie patsiendile. 

 
 



 Uue patsiendi leidmiseks minge esmalt tagasi Pealehele ja sisestage tema nimi 

või isikukood. 

 

 
 

 Töö lõpetamine: Töö lõpetamiseks sulgege lihtsalt kõik töö käigus avatud aknad. 

Viimaseks jäänud aknas, mis ei ole analüüsi/uuringu vastuse aken, on soovitav 

vajutada ristiga nupule. Sellega logite süsteemist korrektselt välja. 

 

 Nõuandeid ja märkusi: 

a. Analüüside tellimine ei ole praegu kasutatav 

 

b. Töö käigus on soovitav jälgida Tööriistariba (Taskbar) ekraani alaservas. 

Programm avab Teie valikute põhjal tihti uue akna ja neid võib Teil tekkida 

palju. Soovitav on mittevajalikud aknad sulgeda (näit aknad, mis on 

seotud patsiendiga, kellega Te enam sel päeval ei tegele). 

 
c. Kui Te pole poole tunni jooksul programmis ühtegi toimingut teinud, 

„viskab” programm Teid „välja” ja töö jätkamiseks peate uuesti sisse 

logima oma kasutajanimega. Seetõttu on soovitav programm (brauser) 

sulgeda, kui on teada, et mõnda aega (seega üle poole tunni) ei ole vaja 

antud programmist andmeid otsida. Seda ka selleks, et mitte ülearu oma 

arvutit koormata. Kui on palju programme korraga avatud võib töö 

arvutiga muutuda mingist hetkest aeglaseks. 

 

d. Selleks, et mitte igakord vastuste vaatamiseks brauseri käivitamise järel 

vajalikku aadressi peast teada ja seda õigesse kohta kirjutada, pakun välja 

kaks võimalust töö lihtsustamiseks: 

 Kui olete harjunud enamkasutatavate aadresside käepäraseks 

hoidmiseks kasutama Internet Exploreris Favorites-i (lemmikud), 

FireFox-i ja Opera puhul Bookmarks-i, siis pärast aadressi 

http://www.rh.ee/registratuur sisestamist (vt. p.1) ja Enter 

klahvile vajutamist või Go nupule hiirega vajutamist (Internet 

Exploreri puhul), lisage see aadress oma „lemmikute” hulka. 

 Kui soovite selleks Töölauale (Desktop) eraldi ikooni luua, siis 

tehke Töölaua (Desktop) vabal pinnal hiire parempoolse nupuga 

klõps, viige kursor valikule New, kõrval avaneb teine aken, valige 

avanevas aknas käsk Shortcut 

 



 
 

 Selle tulemusena tekib ekraanile/Töölauale uus ikoon ja avaneb aken 

Create Shortcut. Kirjutage vajalik aadress http://www.rh.ee/registratuur ja 

vajutage nupule Next 

 

 
 

Avaneb uus aken. Pange oma uuele ikoonile üks ilus poisslapse nimi, vajutage 

nupule Finish ja Teie töö hõlbustamiseks on ikoon valmis. Lohistage ikoon veel 

endale sobivasse või meelepärasesse kohta ekraanil ja ongi valmis. Edaspidi, kui 

Teil on vaja mõne patsiendi analüüside/uuringute tulemusi vaadata, tehke sellel 

ikoonil topeltklõps ja Teil tuleb korra vajutada nupule Yes (p.3 ja 4), sisse logida 

(p. 5,6 ja 7) ning Te saategi kätte Teile vajaliku info. 

 

 
 



Probleemide puhul programmi sisse logimisel ja/või töötamisel helistage telefonil 

32 29 799. Samuti võite kirjutada aadressile toomas@rh.ee  

 

 

Jõudu ja edu Teile 

mailto:toomas@rh.ee

