
 
 
JUHEND COVID-19 HAIGUSE TESTIMISEKS PATSIENTIDEL ENNE PLAANILIST RAVI VÕI OPERATSIOONI 
 

 

VÕTAME PROOVI ISE  

SOOVIME PATSIENDI 
SAATA 
PROOVIVÕTUPUNKTI 

1. Vormistan patsiendile elektroonse tellimuse programmis: 
SYNLABi list - Nakkustekitajate uuringud (PCR) - SARS 
koroonaviirus 2 RNA. Sisestan ribakoodi, salvestan ja saadan 
tellimuse.  
Analüüsi saab tellida ka pabersaatekirjaga. 
Palun patsiendil broneerida endale proovivõtu aja telefonil 
17123 või klienditugi@synlab.ee (E-R 8-18). 
Proove on võimalik anda: Tallinnas, Töökoja 1; Tartus, Teguri 
37b; Pärnus, Suur-Sepa 14; Jõhvis, Jaama 34. 

 
2. Vormistan elektroonse tellimuse oma programmist TTO 
Covid-19 labori alt. 
 
3.  Asutuse kontaktisikuna saadan tellimusmeili koos Exceli 
tabeliga (paneme lingi vormile) aadressile: 
tto.koroonatest@medicum.ee krüpteeritult isikukoodidega Hille 
Peitel (ik 47104104917), Kerlin Kark (ik 48604050289), Jelena 
Filkova (ik 49205052539). Vastuste saamiseks krüpteeritult 
saadan ka kontaktisiku isikukoodi. Medicum vormistab ja 
edastab saatekirja testimise kõnekeskusele. 

3. Patsient annab proovi: 
a) lähimas mobiilses 
proovivõtupunktis; 
b) mobiilne brigaad liigub 
patsiendi juurde ja võtab 
proovi patsiendi kodus. 

4. Proov transporditakse SYNLABi 
ja tehakse analüüs.   

1. Vormistan patsiendile elektroonse 
tellimuse programmis: SYNLABi list - 
Nakkustekitajate uuringud (PCR) - 
SARS koroonaviirus 2 RNA. Sisestan 
ribakoodi, salvestan ja saadan tellimuse.  
Analüüsi saab tellida ka 
pabersaatekirjaga.  
 
Palun vormistage tellimus 2 tööpäeva 
enne soovitud vastuse kuupäeva. 
Analüüsi HK kood on 66610 (67,04€). 
Tellida saab nii HK poolt tasustatud kui ka 
isemaksvatele patsientidele. 

3. Kui asutusel ei ole SYNLABiga 
kokkulepitud logistikat, siis kirjutan 
kliendihaldus@synlab.ee või helistan 
Klienditoele numbril 17123, et leppida 
kokku, kuidas proovid SYNLABi 
transporditakse. 

4. Proov jõuab SYNLABi ja 
tehakse analüüs.   

2. Võtan ninaneelukaape proovi 
vastavalt juhisele. Pakendan ning 
markeerin proovi vastavalt juhisele. NB! 
Ninaneelukaape katsutile kirjutan 
patsiendi nime, isikukoodi ja 
elektroonse tellimuse puhul kleebin 
ka ribakoodi.  

2. Testimise kõnekeskus 
helistab patsiendile ja 
lepib kokku proovivõtu 
koha ja aja. 

5.Valideeritud tulemus liigub 
patsiendi digilukku ja elektroonse 
tellimuse puhul ka programmi. 

5.Valideeritud tulemus liigub 
patsiendi digilukku ja elektroonse 
tellimuse puhul ka programmi. 

Tellimusvormiga edastatud 
analüüside vastused saadetakse 
teile krüpteeritud meiliga 
tellimusmeilist 2 päeva jooksul. 
Vastamise kiirus sõltub sellest, kus 
patsient elab ja kus proov on 
antud. 

1. Palun saatke tellimus 60 tundi enne soovitud vastuse 
kuupäeva ehk üle-eelmisel tööpäeval (või selle lõpus). 
Teenuse hind on HK hinnakirjajärgselt 67,04€. Tellida saab nii 
HK poolt tasustatud kui ka isemaksvatele patsientidele. 


