
 

SA Pärnu Haigla haiglainfosüsteemi ESTER kasutamisel vajalikud 

tehnilised nõuded 
 

 

1. Perearsti riistvarale ja internetiühendusele esitatavad tehnilised nõuded SA Pärnu 

Haigla haiglainfosüsteemi ESTER E-Terviseloo kasutamiseks: 

 

1.1. Nõuded ekraani resolutsioonile 

Arvuti ekraani resolutsioon peab olema vähemalt 1024x768. See tagab parima 

tulemuse haiglainfosüsteemi ESTER E-Terviseloo kasutamisel. 

 

1.2. Nõuded lehitsejale 

 Lehitsejas peab olema lubatud JavaScript (TööriistadInterneti-

suvandidTurveKohandatud taseteha valik - Java appletid on lubatud 

(Scripting of Java appletsEnable) 

 Lehitsejas peab olema lubatud aadressi real UTF-8 kodeeringu kasutamine. 

Tavaliselt on see väikeväärtusena lubatud. 

(TööriistadInterneti-suvandidTäpsemaltRahvusvaheline „Saada URL-id 

UTF-8 vormingus“ peab olema sisse lülitatud). 

 Hüpikublokk (PopUp) peab olema lubatud. (TööriistadInterneti 

suvandidPrivaatsusSättedLisada lubatava veebisaidi aadress 

 

Haiglainfosüsteemi ESTER E-Terviselukku sisenemine ja tõrgeteta kasutamine on 

võimalik järgmiste veebilehitsejatega:  

 

Lehitseja Versioon Operatsioonisüsteem 

Internet Explorer 7.0 või uuem  Windows XP/Vista/Windows 7 

Internet Firefox 3.0 või uuem Windows XP/Vista/Windows 7 

 

Muude lehitsejate ning eelpool nimetatud lehitsejate vanemate versioonide korral ei 

pruugi  haiglainfosüsteem ESTER E-Terviselugu olla korrektselt nähtav ja kasutatav. 

Samuti pole tagatud maksimaalne turvalisus.  

Oma lehitseja versiooni saate kindlaks teha, kui avada küsimärgi           menüüvalik 

Teave Internet Exploreri kohta (HelpAbout Internet Explorer). Avanevas aknas 

tuuakse välja tarkvara tüüp ja versioon, mida kasutate. Kui on välja toodud sõna "pre-

release" vői versiooninumber sisaldab tähte "b", on tegemist mitteametliku 

versiooniga, millega haiglainfosüsteemi ESTER E-Terviselugu ei pruugi töötada. 

 

1.3. Interneti ühendus 

Internetiühenduse lahendustest on eelistatud püsiühendus. Sissehelistamine ja aeglased 

kiirused võivad muuta kasutamise ebamugavamaks.  

Interneti kiirus peab olema allalaadimisel vähemalt 512Kb/sek.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. ID-kaardi kasutamine 

 

Haiglainfosüsteemi ESTER E-Terviselukku sisenemiseks ID-kaardiga peab arvutiga 

olema ühendatud kiipkaardilugeja. ID-kaardi kasutamise tehnilised juhised on 

Interneti aadressilt http://www.id.ee/?id=10358 

 

NB! Kui tekib probleeme ID-kaardi kasutamisega, siis soovitame kontrollida ID-kaart 

üle ID-kaardi haldustarkvaraga (StartID-kaartID-kaardi haldusvahend) 

 

 

3. Küsimused  haiglainfosüsteemi ESTER E-Terviseloo kasutamise kohta 

 

SA Pärnu Haigla haiglainfosüsteemi ESTER E-Terviseloo kasutamist puudutavates 

probleemides ja küsimustes saab pöörduda: 

3.1. e-posti aadressile perearst@ph.ee (e-postiga ei tohi edastada patsiendi 

isikuandmeid juhul, kui need ei ole krüpteeritud); 

3.2.    telefonile 44 73 144. 
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