
Perearst esmakordsel sisenemisel ID kaardiga uude MISP2 aadressilt 

https://misp2.digilugu.ee/misp2  

võib saada teate 

 

 

Teade kaob, kui Perearst valib ülevalt paremast nurgast rippmenüüst „Perearstiportaal“ 

 

 

 

Rolli valik toimub rakenduse üleval paremas nurgas asuva Perearstiportaali all asuvast 

Rolli valiku  rippmenüüst 

Valige Tavakasutaja ehk päringuõigustega kasutaja 

Roll  Tavakasutaja  kasutab oma kasutajagrupile avatud ja avalikke e-teenuseid 

Tavakasutajal on sulgudes perearsti nimi, kelle nimistuga soovite vastavaid nimistu 

toiminguid teha. 

 

 

https://misp2.digilugu.ee/misp2


 

 

Isiku perearsti avalduste sisestamiseks, nimistu muudatuste vaatamiseks ja nimistu koosseisu 

aruande saamiseks vajutage valikule Kindlustatute isikute register 

Avanenud vaates valige Perearsti nimistu haldus 

 

 

 

 

Perearsti nimistuga seotud toimingud on Perearsti nimistu halduses 

 

 



 

1. Isiku nimistusse lisamine 

 

Vajutades Isiku nimistusse lisamisele, avaneb Isiku otsimise vaade  

 

 

Isikut otsida saab ainult isikukoodi järgi. Peale isikukoodi sisestamist vajutage nupule Esita 

päring 

Isik leitud, vajutage nupule Lisa isik nimistusse 

 

 

 

 

 

 



Avaneb vaade Lisandunud patsiendid 

Isiku lisamisel nimistusse sisestage Avalduse kuupäev 

 

Kuupäeva sisestamisel avaneb kalender 

 

 

 

 

 



 

Kuupäev valitud, vajutage nupule Esita päring 

Päringu vastuseks saate Lisatud isikuid 1 

 

 

Kui isik on juba nimistusse lisatud, siis päringu vastuseks saate Lisatud isikuid 0  

 

 

Kui isik on surnud või ei ole haigekassa kindlustatud isikute registris, siis päringu vastuseks 

on sõnum  Süsteemist ei leitud isikut 



 

 

Uue isiku lisamiseks perearsti nimistusse valite Lisa uus isik 

Nimistu halduse algmenüüsse saamiseks vajutage valikule Nimistu haldus 

 

2. Ajas toimunud nimistute muudatuste vaatamine 

Kui soovite näha muudatusi koos äsja sisestatud avaldustega, siis peate arvestama asjaoluga,  

et kui patsiendi avaldus on esitatud ja sisestatud jooksval kuul, siis  isik arvatakse nimistusse 

avalduse kirjutamise kuule järgnevast kuust. 

Kui avalduse kuupäev oli varasema kuu päev, siis isik arvatakse nimistusse sisestamise päeval. 

Kui soovite näha muudatusi näiteks alates jaanuarist kuni tänase kuupäevani, siis peate lahtrisse  

Muudatused alates sisestama 01.01.2015 ja Muudatused kuni sisestama järgmise kuu alguse 

kuupäeva. Valides järgmise kuu alguse, näete jooksva kuu kuupäevaga avalduste 

registreerumist nimistusse. 

Muudatuste vaatamiseks Perearsti isikukoodi sisestama ei pea. Perearst identifitseeritakse 

Rollis oleva perearsti järgi. 

Vajutada nupule Esita päring 

 



 

 

Päringu tulemusena kuvatakse ekraanile etteantud vahemikus nimistusse lisatud, lahkunud 

teise nimistusse või surnud isikud. 

Aruandest on näha, kelle juurest patsient tuli ja kelle juurde patsient läks 

Kui kuupäev Kuni on 0000-00-00, siis patsient lisati nimistusse. Kui veerus Kuni sisaldab 

väärtust ja arsti koodi ning nime, siis patsient on lahkunud teise nimistusse. Kui arsti kood ja 

nimi puuduvad, siis patsient on kas surnud või nimistust välja arvatud (välismaale elama 

asunud) 

 

 



 

 

 

Nimistu muudatusi kajastava aruande trükkimiseks kasutada Excelit. Aktiveerige isikutest 

koosnev tabel ja copy-pastega Excelisse. 

Nimistu halduse algmenüüsse saamiseks vajutage valikule Nimistu haldus 

 

3. Nimistu koosseis 

 

 

Nimistu koosseisu vaatamiseks sisestage kuupäev, missuguse kuupäeva seisuga soovite 

vaadata nimistus olevaid isikuid. 

Peale kuupäeva sisestamist vajutage nupule Esita päring 

Nimistu koosseis väljastatakse lehtede kaupa, igal lehel 200 isikut. 



 

Iga lehe lõpus on näha mitmes leht ja kui palju on lehti nimistu koosseisu saamiseks. 

Nimistu koosseisu trükkimiseks kasutage Excelit, aktiveerides ekraanile kuvatud lehest 

isikute koosnev tabel ja copy-pastega Excelisse. Ekraanil isikud kuvatakse Nimistus alates 

kuupäeva järgi. 

Excelisse kopeeritud tabelit saab sorteerida vastavalt vajadusele kas nime, isikukoodide või 

kuupäevade järgi 

 


