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E-konsultatsiooni saatekirja ja selle vastuse nõuded perearsti poolt patsiendi
suunamisel lastekirurgi e-konsultatsioonile tervise infosüsteemi vahendusel
(vastavalt Eesti Perearstide Seltsi ja Eesti Lastekirugide Seltsi 04.06.2020 sõlmitud
kokkuleppele)

E-konsultatsiooni saatekirja ja selle vastuse nõuded perearsti poolt patsiendi
suunamisel lastekirurgi e-konsultatsioonile tervise infosüsteemi vahendusel
(vastavalt Eesti Perearstide Seltsi ja Eesti Lastekirugide Seltsi 04.06.2020 sõlmitud
kokkuleppele)
A. Patsient (vanuses kuni 15 aastat) suunatakse saatekirjaga lastekirurgi ekonsultatsioonile järgmiste seisundite korral:
1) kaasasündinud või omandatud kirurgilist või ortopeedilist ravi vajav haigus või selle kahtlus.
B. Patsienti ei suunata saatekirjaga lastekirurgi e-konsultatsioonile järgmiste seisundite
korral:
1) erakorralist ravi vajava seisundiga patsiendid;
2) üldseisundi häirega patsiendid;
3) neuro-, südame-, veresoonte-, näo-lõualuude kirurgiliste haigustega patsiendid.
Probleemi menetleva lastekirurgilise eriala spetsialisti määrab saatekirjal oleva info
alusel raviasutus, kuhu patsient on suunatud, vastavalt selle töökorraldusele.
C. Määruse „Tervise infosüsteemi edastatavate dokumentide andmekoosseisud ning
nende esitamise 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 järgmine informatsioon:
1) kaebused, probleemi olemus, kestus;
2) probleemiga seonduvad olulised faktid anamneesist;

3) objektiivne leid (kõrvalekalded normist), võimalikult täpne kirjeldus, võimaluse korral lisada
foto;
4) eelnevad analüüsid ja uuringute tulemused sõltuvalt probleemist:
- vereanalüüsid: kliiniline veri, SR, biokeemilised ja immunoloogilised analüüsid;
- uriin, uriini bakterioloogia;
- vajaduse korral röntgenuuringud (ülesvõtte kuupäev ja info selle digitaalse kättesaadavuse
kohta);
- lülisamba deformatsiooni kahtluse korral lisada deformatsiooni kirjeldus, soovituslikult ka
skoliomeetri näit (perearsti poolt tellitud röntgen ei ole antud juhul vajalik);
- vajaduse/võimaluse korral sonograafiline uuring (tehtud pediaatrilise täiendkoolituse läbinud
sonografisti poolt);
- puusaliigese düsplaasia korral sõltub ultraheliuuringu vajadus kliinilisest leiust:
a) kindla arengulise düsplaasia (Barlow’ või Ortolani test positiivne) korral ei ole ultraheliuuring
vajalik,
b) düsplaasia kahtluse või riskirühma kuuluva patsiendi puhul on ultraheliuuring vajalik;
- muud lastekirurgi konsultatsioonile suunamise kontekstis olulised esmatasandil või teiste
erialade spetsialistide tehtud uuringute ja analüüside tulemused, võimaluse korral lisada
koopia või viide;
5) probleemi lahendamiseks saadud ravi ja nõuanded;
6) muud patsiendi poolt kasutatavad ravimid;
7) konsultatsiooni küsimus/eesmärk.
2. E-konsultatsiooni vastuse korral antava saatekirja vastusel tuleb esitada järgmine
informatsioon:
1) otsuse andmed (ravisoovitused, patsiendi edasise jälgimise vajadus (kelle poolt, kui sageli,
millised näitajad);
2) kliiniline diagnoos (diagnoosi kood ja nimetus RHK-10 järgi) juhul, kui eriarst on enne
diagnoosi pannud, vastasel juhul on tegemist esialgse diagnoosiga või selle hüpoteesiga.
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 järgmine informatsioon:
1) lastekirurgi vastuvõtule tulemise kuupäev;
2) vastuvõtule tulemiseks eelnevalt vajalik täiendav informatsioon.

