
ÜDR otselingi kasutamine 

Eesmärk 

Võimaldada TTOdel suunata patsient otse vajalikule teenusele ning väljumisel 

naasta TTO kodulehele. 

 

ÜDR URL on  

• LIVE keskkonnas digiregistratuur.ee 

• TEST keskkonnas dr.test.digilugu.ee 

Otselingi kasutamisel näiteks TTO kodulehel või mujal TTO infosüsteemis, on 

võimalik päringule kaasa panna allpool toodud parameetrid.  

Juhul kui parameetrid on määramata 

• kasutaja suunatakse ÜDR sisselogimise lehele. 

• Jätkub töö tavalisel viisil 

Juhul kui parameetrid on määratud: 

• Kasutaja suunatakse ÜDR sisselogimise lehele 

• Avatakse sobiv vorm vastavalt parameetrile destPage  

• päringule kaasa pandud parameetritele ning vorm täidetakse 

vaikeväärtustega sobivate parameetri alusel  

• Edasi saab liikuda patsient nii nagu tavalise sisselogimise korral 

• ÜDR „Välju“ link viib lehele, mis on defineeritud parameetriga returnURL 

Parameetrid, mis saab kasutada otselingiga: 

Parameetri 

nimetus 
Kirjeldus Näide 

destPage 
Vaade url (search_appointment, 

search_risk_appointment, dsk_detail) 
destPage=search_appointment 

providerCode Tervishoiuasutuse registri kood providerCode=90001478 

providerCounty Maakond providerCounty=Tartu%20maakond 

https://digiregistratuur.ee/
https://dr.test.digilugu.ee/


serviceCode Teenuse kood serviceCode=ADV001 

serviceFieldCode Teenuste valkonna kood serviceFieldCode=DV 

referralNr Saatekirja number referralNr=42115 

referralOid Saatekirja OID referralOid=1.2.3.4.5.6.7.2.2 

returnUrl 

Väljalogimise url, mille väärtust 

kontrollitakse ÜDR whitelist alusel 

(määratakse liidestuslepingus).  

returnUrl=kliinikum.ee 

Kõiki teisi parameetreid ignoreeritakse 

Teenuste valdkonnad seisuga 13.10.2022 on: 

AD androloogia 

AI allergoloogia-immunoloogia 

AN anestesioloogia 

CO COVID vaktsineerimine infektsioonhaigused 

DV dermatoveneroloogia 

EK endokrinoloogia 

EM erakorraline meditsiin 

GE gastroenteroloogia 

HE hematoloogia 

IH infektsioonhaigused 

KA kardioloogia 

KK kardiokirurgia 

LA laborimeditsiin 

LK lastekirurgia 

LP logopeedia 

MA mammoloogia 

MG meditsiinigeneetika 

NE neuroloogia 

NF nefroloogia 

NK neurokirurgia 

OF oftalmoloogia ja optomeetria 

ON onkoloogia 

OR ortopeedia ja traumatoloogia 

OT otorinolarüngoloogia 



PA psühhiaatria 

PE pediaatria 

PH psühholoogia 

PL palliatiivravi 

PM peremeditsiin 

PR plastika- ja rekonstruktiivkirurgia 

PU pulmonoloogia 

RA radioloogia 

RE reumatoloogia 

RK rindkerekirurgia 

SG sünnitusabi ja günekoloogia 

SI sisehaigused 

SN suu-, näo- ja lõualuukirurgia 

SP spordimeditsiin 

ST stomatoloogia 

TF taastusravi ja füsiaatria 

TN toitumisnõustamine ja kliiniline toitmine 

TT töötervishoid 

UR uroloogia 

VK vaskulaarkirurgia 

YK üldkirurgia 

Teenuste nimekiri 

Seisuga 13.10.2022 kehtiv nimekiri on saadaval https://pub.e-

tervis.ee/classifications/Ambulatoorsed%20vastuv%C3%B5tud/16 

Näiteid 

• Soovitakse kasutajale avada kuva:  "Otsi saatekirjata aeg" , vaikimisi soovitakse valida 

tervishoiuasutus: TÜK , ülejäänud osas soove pole 

https://dr.test.digilugu.ee/login?providerCode=90001478&returnUrl=http://www.

kliinikum.ee&destPage=search_appointment 

• Soovitakse kasutajale avada kuva:  "Otsi saatekirjata aeg" , vaikimisi valida maakond: 

Tartu maakond, tervishoiuasutus: TÜK, teenuste valdkond:  Dermatoveneraloogia, ning 

konkreetne teenus: ADV001 - naha-ja suguhaiguste arsti vastuvõtt 

https://pub.e-tervis.ee/classifications/Ambulatoorsed%20vastuv%C3%B5tud/16
https://pub.e-tervis.ee/classifications/Ambulatoorsed%20vastuv%C3%B5tud/16


https://dr.test.digilugu.ee/login?providerCode=90001478&providerCounty=Tartu%

20maakond&serviceCode=ADV001&serviceFieldCode=DV&destPage=search_appointment 

• Soovitakse kasutajale avada kuva:  „Otsi saatekirjaga aeg", TTO töölaualt näiteks saab 

kaasa panna saatekirja numbri: 42115, saatekirja OID: 1.2.3.4.5.6.7.2.2 

https://dr.test.digilugu.ee/login?referralNr=42115&referralOid=1.2.3.4.5.6.7.

2.2&destPage=dsk_detail 


