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E-konsultatsiooni saatekirja ja selle vastuse nõuded perearsti poolt patsiendi 

suunamisel neuroloogi e-konsultatsiooni tervise infosüsteemi vahendusel (vastavalt 

Eesti Perearstide Seltsi ja Ludvig Puusepa nimelise Neuroloogide ja Neurokirurgide Seltsi 

9. oktoobril 2014. a sõlmitud kokkuleppele) 

  

  

A. Patsient suunatakse saatekirjaga neuroloogi e-konsultatsioonile järgmiste seisundite 

korral:   

1. ekstrapüramidaal- ja liigutushäired (parkinsonism, treemor, düstoonia, korea) diagnoosi 

täpsustamiseks või ravi korrigeerimiseks;  

2. epilepsia diagnoosiks või ravi korrigeerimiseks;  

3. kroonilised ebatüüpilised ja/ või ravile allumatud peavalusündroomid;  

4. perifeerse närvisüsteemi haigused (s.h. polüneuropaatia) diferentsiaaldiagnostiliste 

raskuste korral;  

5. kahtlus müasteeniale;  

6. teised lahendamata neuroloogilise haiguse või neuroloogilise leiuga patsiendid.  

 

B. Patsienti ei suunata saatekirjaga neuroloogi e-konsultatsioonile:  

1. järgmiste vältimatut abi vajavate seisundite korral:  

1.1.kahtlus kesknärvisüsteemi põletikulistele haigustele;  

1.2.insult k.a. TIA;   

1.3.esmakordne epileptiline hoog;  

1.4.SM ägenemine;  

1.5.muu äge neuroloogiline haigus;  

2. seljavalu, millel puudub kliiniline viide neuroloogilisele haigusele;  

3. radikulaarne valu, mis eeldatavalt nõuab neurokirurgilist ravi.   



 

C. Määruse „Tervise infosüsteemi edastatavate dokumentide andmekoosseisud ning 

nende säilitamise kord” nõuete kohaselt vormistatud saatekirjale ja saatekirja vastusele 

esitada järgnevad patsiendi seisundi kohta käivad kliinilised ja muud andmed: 

1. Saatekirjale esitada järgnev informatsioon:   

1.1. eelnevate analüüside ja uuringute tulemused sõltuvalt probleemist;  

1.2. kaasuvate haiguste kohta;  

1.3. varem probleemi lahendamiseks saadud ravi;   

1.4. patsiendi poolt regulaarselt kasutavate ravimite kohta;  

 

2. E-konsultatsiooni  vastuse korral antava saatekirja vastusel esitada: 

2.1. otsuse andmed (ravisoovitused, patsiendi edasise jälgimise vajadus (kelle poolt, kui sageli, 

millised näitajad);  

2.2. kliiniline diagnoos (diagnoosi kood ja nimetus RHK-10 järgi) juhul, kui eriarsti poolt on 

enne diagnoos püstitatud, vastasel juhul on tegemist esialgse diagnoosiga või selle 

hüpoteesiga. 

 

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

vastuvõtt 7p jooksul, 8-42p jooksul, rohkem kui 42p pärast) esitada saatekirja vastusele 

järgnev informatsioon:  

3.1. neuroloogi vastuvõtule tulemise kuupäev; 

3.2. vastuvõtule tulemiseks eelnevalt vajalik täiendav informatsioon. 

 


