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Sotsiaalministri 19. jaanuari 2007. a määrus nr 9 

„Kindlustatud isikult tasu maksmise kohustuse Eesti 

Haigekassa poolt ülevõtmise kord ja tervishoiuteenuse 

osutajatele makstava tasu arvutamise metoodika" 

Lisa 50 

(sotsiaalministri 24.03.2020 määruse nr 12 sõnastuses)

E-konsultatsiooni saatekirja ja selle vastuse nõuded perearsti poolt patsiendi

suunamisel androloogi e-konsultatsioonile tervise infosüsteemi vahendusel

(vastavalt Eesti Perearstide Seltsi ja Eesti Uroloogide Seltsi 06.02.2020 sõlmitud 

kokkuleppele) 

A. Patsient suunatakse saatekirjaga androloogi e-konsultatsioonile järgmiste

seisundite korral:

1) mehe viljakuse uuringud partnersuhte viljatuse korral (lapse soov > 1 aasta; kui partneri

vanus on > 35 aastat, siis erandkorras ka 6 kuu möödumisel);

2) hüpogonadismi ja/või hüpoandrogenismi (testosteroon alla vanuselist referentspiiri) leiu

või kahtluse korral;

3) kusemishäired < 50-aastastel meestel;

4) kusemishäired, mis on seotud vaagnapiirkonna ebamugavustunde või valudega;

5) PSA tõus üle kahekordse ealise mediaanväärtuse (vaata: Eesti Arst 2011; 90(5):244);

6) vaagnapiirkonna ebamugavustunne või valud;

7) meeste seksuaalhäired (seksuaalse huvi vähenemine, erektsioonihäire, varane

seemnepurse jne);

8) kuse-sugutrakti ja genitaalpiirkonna põletikud (eesnaha ja peenisepea põletik,

kondüloomid, uretriit, põiepõletik, reievoldipõletik, munandi- ja munandimanuse põletik peale

esmast ravikäsitlust);

9) mehe välissuguelundite mittekirurgiliste haiguste diagnostika ja ravi;

10) rinnanäärmehaigused meestel;

11) mehepoolset kontratseptsiooni puudutav nõustamine, vasektoomia eelne ja järgne

nõustamine ning uuringud;
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12) EMO-s esmaabi saanud ja lahendamata androloogiliste haigustega patsiendid; 

13) muud androloogilised haigused ja probleemid. 

B. Patsienti ei suunata saatekirjaga androloogi e-konsultatsioonile järgmiste 

vältimatut abi vajavate seisundite korral: 

1) äkki tekkinud valu skrootumis (munandi torsiooni kahtlus); 

2) parafimoos; 

3) priapism; 

4) palavikuga kulgevad ägedad kuseteede põletikud; 

5) suguelundite äge trauma. 

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 järgmine informatsioon: 

1) suunamise aluseks oleva terviseprobleemi käsitluse käigus tehtud uuringute tulemused; 

2) suunamise aluseks oleva terviseprobleemi käsitluse (kui on tehtud) kokkuvõte: rakendatud 

ravi ja senised tulemused; 

3) viimased (aasta jooksul) tehtud laboriuuringute tulemused; 

4) PSA ja androloogiliste hormoonuuringute puhul nende aegrida; 

5) kaasuvad haigused; 

6) varem diagnoositud onkoloogilised haigused; 

7) patsiendi poolt regulaarselt kasutatavad ravimid. 

2. E-konsultatsiooni vastuse korral antava saatekirja vastusel tuleb esitada järgmine 

informatsioon: 

1) esialgne diagnoos või selle hüpotees;  

2) tehtud otsused; 

3) edasine käsitlus ülevõtmisega edasiseks erialaseks käsitluseks; 

4) edasine käsitlus suunava arsti poolt koos uuringu- ja ravisoovitustega, soovitused 

patsiendi edasise jälgimise vajaduse kohta (kelle poolt, kui sageli, millised näitajad). 

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) planeeritud androloogi või androloogia õe vastuvõtule / uuringutele tulemise kuupäev; 

2) vastuvõtule tulemiseks eelnevalt vajalik täiendav informatsioon. 




