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Nõuded Eesti Haigekassa ravikindlustuse andmekogusse pöördumisel
1. Eesti Haigekassa (edaspidi EHK) annab Tervishoiuasutusele tema töötaja (edaspidi volitatud
töötaja) autentimiseks kasutajatunnuse ja esmase parooli.
2. Kasutajatunnus ja esmane parool edastatakse volitatud töötajale isiklikult suletud ümbrikus
allkirja vastu või saadetakse krüpteeritult e-kirja manuses.
3. Volitatud töötaja peab esmase parooli vahetama esimesel sisselogimisel (süsteem nõuab),
mitte rohkem kui 3 tööpäeva pärast kasutajatunnuse ja esmase parooli kättesaamist.
4. Parooli peab olema vähemalt üheksa märki pikk, peab sisaldama suuri ja väikseid tähti ning
numbreid.
5. Volitatud töötaja peab tagama parooli konfidentsiaalsuse, st parool ei tohi saada teatavaks
teistele isikutele.
6. Parool peab olema unikaalne ning seda võib kasutada ainult EHK ravikindlustuse andmekogu
poole pöördumisel. Volitatud töötajal on keelatud selle parooli kasutamine teistes
keskkondades (nt internetis, koduarvutis vms).
7. Volitatud töötaja peab parooli uuendama 90 päeva pärast eelmist paroolivahetust (süsteem
nõuab).
8. Paroolide korduvkasutus pole lubatud.
9. Volitatud töötaja on kohustatud muutma parooli, kui on oht, et see on sattunud või võib
sattuda võõraste isikute kätte ja teavitama sellest EHK kontaktisikut.
10. EHK peatab koheselt volitatud töötaja kasutajatunnuse ja parooli kasutuse, kui
Tervishoiuasutus on teatanud kirjalikult või e-posti teel EHK kontaktisikule kokkulepitud
kasutajanime või salajase parooli vargusest või ohust, et need on sattunud võõraste isikute
kätte.
11. Volitatud töötaja tohib pöörduda EHK andmekogusse ainult oma otseste tööülesannete
täitmiseks ja EHK poolt antud õiguste piires.
12. Kui volitatud töötaja unustab parooli, väljastab EHK vastavalt punktile 2 uue esmase parooli.
13. Volitatud töötaja poolt käesolevate nõuete rikkumisel peatab EHK ühepoolselt volitatud
töötaja õigused ja nõuab volitatud töötaja väljavahetamist Tervishoiuasutuse poolt.
14. Kui autentimiseks kasutatakse ID-kaarti, siis kaardi ja PIN-koodide üleandmine kolmandate
osapooltele on keelatud.
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Taotlus volitatud töötaja kasutajanimele ja paroolile (valige sobiv variant)
☐ kindlustatuse staatuse kontrolliks ravikindlustuse andmekogust.
☐ raviteenuste arvete elektrooniliseks edastamiseks.
☐ tsentraalse järjekorra andmete elektrooniliseks edastamiseks.
☐ perearstide kvaliteeditasu (PKS) tagasiside andmete vaatamiseks.
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Tervishoiuasutus kohustub:
1. Täitma Eesti Haigekassa (edaspidi EHK ) andmekogusse pöördumisel isikuandmete kaitse
seadust, avaliku teabe seadust ja teisi asjakohaseid õigusakte.
2. Kasutama EHK andmekogusse pöördumise parooli ainult taotletud tegevuse teostamiseks.
3. Kehtestama Tervishoiuasutuses EHK andmekogusse pöördumise parooli kasutamise korra,
arvestades EHK ravikindlustuse andmekogusse pöördumise nõudeid.
4. Hüvitama EHK-le isikuandmete kaitse seaduse ja avaliku teabe seaduse rikkumise või EHK
ravikindlustuse andmekogusse pöördumise nõuete rikkumise tagajärjel tekkinud kahju.
5. Volitatud töötaja lahkumisel asutusest, viivitamatult teavitama sellest EHK-t.
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