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E-konsultatsiooni saatekirja ja selle vastuse nõuded perearsti poolt patsiendi
suunamisel neurokirurgi e-konsultatsioonile tervise infosüsteemi vahendusel
(vastavalt Eesti Perearstide Seltsi ja Ludvig Puusepa nimelise Neuroloogide ja
Neurokirurgide Seltsi 16.06.2020 sõlmitud kokkuleppele)
A. Patsient suunatakse saatekirjaga neurokirurgi e-konsultatsioonile järgmiste
seisundite korral:
1) kesknärvisüsteemi kasvaja või selle kahtlus;
2) kompressioonneuropaatiad, mis on ENMG-ga kinnitunud;
3) peaaju arterite aneurüsmid ja vaskulaarsed malformatsioonid;
4) peaaju ja arahnoidaaltsüstid;
5) hüdrotsefaalia;
6) süringomüeelia ja süringobulbia;
7) seljaaju kompressioonist tingitud müelopaatia;
8) krooniline cauda equina sündroom;
9) sekkumist vajav lumbaalstenoos ja kompressioon radikulopaatia.
B. Patsienti ei suunata saatekirjaga
neurokirurgi e-konsultatsioonile järgmiste
seisundite korral:
1) selja- ja kaelavalu, lumbaalstenoos ja radikulopaatia, mis reeglina on ravitavad
konservatiivsete vahenditega (vt ravijuhend “Alaseljavalu diagnostika ja ravi esmatasandil”);
2) vältimatut abi nõudvad seisundid (nt subarahnoidaalse hemorraagia kahtlus, äge cauda
equina sündroom, teadvusehäiretega seotud seisundid, kiirelt progresseeruvad halvatused,
kesknärvisüsteemi ja lülisamba akuutsed traumaatilised kahjustused, muud akuutsed
neurokirurgilised haigused).
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) patsiendi kaebused;
2) eelnev anamnees;
3) varasemate uuringute ja analüüside tulemused;
4) teiste eriarstide otsused;

5) varem probleemi lahenduseks saadud ravi;
6) kaasuvad haigused;
7) kasutatavad ravimid;
8) patsiendi objektiivne seisund;
9) patsient on nõus (arvestab) võimaliku kirurgilise raviga.
2. E-konsultatsiooni vastuse korral antava saatekirja vastusel tuleb esitada järgmine
informatsioon:
1) diagnoosi või selle hüpoteesi kood ja nimetus RHK-10 klassifikatsiooni alusel;
2) ravisoovitused ja patsiendi edasise jälgimise soovitused;
3) vajaduse korral soovitused täiendavateks uuringuteks.
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) eriarsti vastuvõtule tulemise kuupäev;
2) vastuvõtule tulemiseks eelnevalt vajalik täiendav informatsioon.

