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Perioodil välja kirjutatud retseptide nimekirja vaatamiseks valige programmi töölaual 

„Arsti töö“ ja „Retseptid“: 

 

Avaneb retseptide nimekiri. Valige kuupäevade vahemik vajutage nuppu „Värskenda“ 

(kiirklahv F5). Kuvatakse kõik etteantud kuupäevade vahemikus välja kirjutatud 

retseptid. Valige retsept ja vajutage „Enter“ või klõpsake avatud raamatu pildiga 

nuppu „Ava dokument“. Avaneb patsiendile kirjutatud retseptide aken. 

 

Patsiendi retseptide akna saate avada ka patsientide nimekirjast ja patsiendi 

ravijuhtude aknast.  
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Patsiendi retseptide tabelis on kõige viimati kirjutatud retsept kõige esimene. Uue 

retsepti alustamiseks klikkige nuppu „Uus“ (Ctrl+N). Korduvretsepti tegemiseks 

vajutage nupule „Kopeeri kirje“. Sel juhul kantakse vanalt retseptilt  jooksva 

kuupäevaga uuele retseptile ravimi ja annustamise andmed ja neid pole vaja uuesti 

sisestada. Ravimiametis registreeritud ravimite nimekiri koos võimalike 

soodusmääradega asub tööarvutis. Te saate otsida ravimit nimekirjast nii ravimi 

nimetuse kui toimeaine järgi. Vajadusel tehke linnuke lahtrisse „Soodusravimid“, siis 

näidatakse nimestikus ainult soodusravimeid.  

 

 
 

Juhul kui Teie arvutis olevas ravimite registris ei ole mõnda uut ravimit, siis saate 

seda otsida ka päringuga üle X-tee Ravimiametist. Enne digiretsepti saatmist 

Retseptikeskusesse kontrollitakse automaatselt Retseptikeskusest jooksval päeval 

kehtivaid soodusmäärasid, mis sõltuvad ravimi andmetest, retseptil olevast 

diagnoosist, arsti erialast, patsiendi vanusest, pensionäristaatusest ja ravikindlustusest. 

Juhul kui leitakse üks soodusmäär, kantakse see automaatselt retseptile. Kui 

võimalikke  soodusmäärasid on mitu, siis peab arst tegema võimalike soodusmäärade 

vahel valiku, lähtudes talle teadaolevatest lisatingimustest. Alati on soovitav 

eksimuste vältimiseks ka paberretsepti tegemisel kontrollida soodustust 

Retseptikeskusest. Sel juhul vajutage vastavale nupule („Leia soodustus“).    

 

Peale vajalike andmete sisestamist salvestage dokument nupuga „Salvesta“  (Ctrl+S). 

Printige paberretsept blanketile või saatke digiretsept Retseptikeskusesse.   

 

Kuni 2009 aasta lõpuni saate kasutada digiretseptide saatmiseks pilootkeskkonda, aga 

peate ikkagi patsiendile printima ka blanketil paberretsepti. 

 

Kui püüate hakata muutma juba Retseptikeskusesse saadetud retsepti, siis küsitakse 

Teilt, kas soovite seda retsepti annulleerida. Annulleerimise korral tehakse päring 
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Retseptikeskusesse ja juhul kui retsept on välja ostmata, siis saab selle väljakirjutanud 

arst retsepti vajadusel annulleerida.  

 

Retseptikeskusest on võimalik vajadusel vaadata patsiendile mingil ajavahemikul (ka 

teistes raviasutustes) välja kirjutatud retsepte. 

 

 
 

 
 

Valige kuupäevade vahemik ja vajutage nuppu „Nimekiri“. Peale päringu sooritamist 

näidatakse tabelis välja kirjutatud retsepte.  
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Valides tabelis retsepti, saate nupule „Vaata“ vajutades teha Retseptikeskusesse uue 

päringu selle retsepti kohta ja seejärel näha vastava retsepti täpseid andmeid. Töö 

jätkamiseks vajutage nuppu „Katkesta“.  

 

 


