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E-konsultatsiooni saatekirja ja selle vastuse nõuded hambaarsti poolt patsiendi
suunamisel ortodondi e-konsultatsioonile tervise infosüsteemi vahendusel (vastavalt 

Eesti Hambaarstide Liidu ja Eesti Ortodontide Seltsi sõlmitud kokkuleppele) 

A. Patsient suunatakse e-saatekirjaga ortodondi e-konsultatsioonile mistahes
ortodontilist ravi puudutavates küsimustes.
E-konsultatsiooni antakse patsiendi nõusoleku korral.

B. Patsient suunatakse e-saatekirjaga e-konsultatsioonile eesmärgiga määrata
ortodondi vastuvõtuaeg alljärgnevatel juhtudel:
1. Vähemalt rahuldav suuhügieen.
2. Hammaskond on saneeritud.
3. Patsient on motiveeritud saama ortodontilist ravi.
4. Patsient on koostöövalmis.

C. Määruse „Tervise infosüsteemi edastatavate dokumentide andmekoosseisud ning
nende säilitamise tingimused ja kord“ nõuete kohaselt vormistatud saatekirjal ja
saatekirja vastusel tuleb esitada järgmised patsiendi seisundi kohta käivad kliinilised
ja muud andmed:

1. Saatekirjal tuleb esitada:
1.1 kvaliteetne panoraamröntgen OPTG, mis on tehtud viimase kolme kuu jooksul;
1.2 kuus suu-sisest fotot:

 frontvaade täisoklusioonis;

 frontvaade minimaalselt avatud suuga, kus on näha esihammaste intsisaalseid servasid;

 lateraalne foto paremalt;

 lateraalne foto vasakult;

 foto peegliga ülakaarest;

 foto peegliga alakaarest;
1.3 kolm suu-välist fotot:

 otsevaade;

 otsevaade naeratusega;

 foto näoprofiilist, kus on näha ka patsiendi rüht;
1.4 eelnev üldanamnees – kroonilised ja akuutsed haigused, allergiad, traumad, ravimid;
1.5 suunava arsti täpne ja objektiivne kirjeldus ning konkreetne, selgelt sõnastatud küsimus

ortodondile; 
1.6 kas patsient on koostöövalmis? 



1.7 missugune on patsiendi suuhügieen? 
1.8 kas patsiendil on saneeritud hammaskond? 
1.9 kas patsiendil esineb funktsioonianomaaliaid? 
1.10 kas patsiendil esineb keele-, põse-, huulekidade anomaaliaid? 
1.11 sagitaalne lahi (mm); 
1.12 kas patsiendil esineb TML kaebusi (valud, helid, deviatsioonid)? 
1.13 teostatud ja planeeritud ravi – hambaravi, paroravi, kirurgiline ravi, proteetiline ravi; 
1.14 teiste spetsialistide kaasatus; 
1.15 lapsevanema/hooldaja (märkida nimi) nõusolek e-konsultatsiooniks; nooruki (kuni 18-

aastane isik) nõusolek e-konsultatsiooniks. 
 
2. E-konsultatsiooni vastuse korral antava saatekirja vastusel tuleb 15 tööpäeva 

jooksul esitada: 
 
2.1 diagnoosi või selle hüpoteesi kood ja nimetus RHK-10 klassifikatsiooni alusel; 
2.2 ravisoovitused ja patsiendi edasise jälgimise soovitus; 
2.3 lisainformatsioon. 
 

 
3. E-konsultatsiooni korral ravi ülevõtmisega (e-konsultatsiooni vastuse liik vastavalt 

vastuvõtt 7 päeva jooksul, 8–42 päeva jooksul, rohkem kui 42 päeva pärast) tuleb 
saatekirja vastusel esitada: 
 

3.1 millal on vaja raviga alustada; 
3.2 ortodondi vastuvõtule tulemise kuupäev (ortodontilist teenust osutav raviasutus võtab 
patsiendiga ühendust, et teavitada planeeritavast vastuvõtuajast); 
3.3 vastuvõtule tulemiseks eelnevalt vajalik täiendav informatsioon. 
 


