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"Kindlustatud isikult tasu maksmise kohustuse Eesti
Haigekassa poolt ülevõtmise kord ja tervishoiuteenuse
osutajatele makstava tasu arvutamise metoodika"
Lisa 57
(sotsiaalministri 15.08.2020 määruse nr 36 sõnastuses)

E-konsultatsiooni saatekirja ja selle vastuse nõuded perearsti poolt patsiendi
suunamisel suu-, näo- ja lõualuukirurgi e-konsultatsioonile tervise infosüsteemi
vahendusel
(vastavalt Eesti Perearstide Seltsi ja Eesti Näo-lõualuukirurgia Seltsi 13.07.2020 sõlmitud
kokkuleppele)
A. Patsient suunatakse saatekirjaga suu-, näo- ja lõualuukirurgi e-konsultatsioonile
järgmiste seisundite korral:
1) näo-lõualuude piirkonna deformatsioonid (omandatud ja kaasasündinud);
2) kaasasündinud huule-suulaelõhed;
3) alalõualuuliigeste kirurgiline ravi, temporo-mandibulaarliigese proteesimine (peale
stomatoloogilist ja ortodontilist ravi ja füsioteraapiat);
4) alalõualuuliigese luksatsioonid (peale stomatoloogilist ja ortodontilist ravi ja füsioteraapiat);
5) süljenäärmete haigused (kasvajad, põletikud);
6) kaelapiirkonna tsüstid;
7) kraniosünostoosid;
8) pea- ja kaelapiirkonna hea- ja pahaloomulised kasvajad;
9) näopiirkonna nahamoodustised, mis tuleb eemaldada meditsiinilisel näidustusel;
10) suu limaskesta ja keele moodustised;
11) hambumushäired, peetunud hambad ja lisahambad;
12) lõualuude tsüstid;
13) suuõõne mikroanomaaliad (keele- ja huulekidad, mis logopeedi hinnangul vajavad
kõnehäire raviks kirurgilist sekkumist);
14) teised lahendamata suu- ja näolõualuude piirkonna haiguse või kahtlusega patsiendid.
B. Patsienti ei suunata saatekirjaga suu-, näo- ja lõualuukirurgi e-konsultatsioonile
järgmiste seisundite korral:
a) patsient, kes tuleb suunata erakorralise meditsiini osakonda:
1) erakorralist sekkumist vajavad näo-lõualuude traumad;
2) ulatuslikud põletikud näo-lõualuude piirkonnas;
b) patsient, kes tuleb suunata hambaarstile:
1) isoleeritud hammaste traumad;
2) suu limaskesta ja keele haigused;
3) hambast lähtunud lokaalsed põletikud;

4) igemehaigused;
5) alalõualiigese funktsionaalsed häired (esmalt suunata hambaarstile, kes vajaduse korral
suunab edasi alalõualuuliigeste ravile spetsialiseerunud hambaarstile).
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 ja anamnees;
2) objektiivne leid;
3) eelnevad analüüside ja uuringute tulemused sõltuvalt probleemist;
4) varem probleemi lahendamiseks saadud ravi, sealhulgas kirurgiline ravi (võimaluse korral
viide epikriisile);
5) olulised kaasuvad haigused;
6) patsiendi poolt regulaarselt kasutatavad ravimid.
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 soovitus.
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.

