Tervise- ja tööministri 19. detsembri 2014. a määrus nr 76
„Sotsiaalministri 19. jaanuari 2007. a määruse nr 9
„Kindlustatud isikult tasu maksmise kohustuse Eesti
Haigekassa poolt ülevõtmise kord ja tervishoiuteenuse
osutajatele makstava tasu arvutamise metoodika“ muutmine“
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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“
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E-saatekirja ja vastuse nõuded perearsti poolt patsiendi suunamisel kõrva-nina-kurguarsti
e- konsultatsioonile või e-vastuvõtule tervise infosüsteemi vahendusel
(vastavalt Eesti Perearstide Seltsi ja Eesti Kõrva-Nina-Kurguarstide ja Pea- ja Kaelakirurgide
Seltsi 23. oktoobril 2013. sõlmitud kokkuleppele)
A. Patsient suunatakse e-saatekirjaga kõrva-nina-kurguarstile järgnevalt loetletud
seisundite korral:
1. kuulmishäired;
2. häälehäired;
3. haistmishäired;
4. tasakaaluorganihäired;
5. püsiv ninahingamishäire;
6. operatiivse ravi eesmärgil krooniline tonsilliit;
7. punktsiooni vajavad sinusiidid;
8. kuulmekile šunteerimise eesmärgil sagedasti otiiti põdevad väikelapsed;
9. unehäired;
10. pea ja kaelapiirkonna hea-ja pahaloomulised kasvajad;
11. teised lahendamata nina-, kurgu-, kõrvapiirkonna haiguse või haiguskahtlusega
patsiendid.
B. Patsienti ei suunata e-saatekirjaga kõrva-nina-kurguarstile järgnevalt loetletud
vältimatut abi vajavate seisundite korral:
1. ulatuslik hingamisteede verejooks (s.h ulatuslik ninaverejooks);
2. võõrkeha ninas, kõrvas või kurgus;
3. peritonsillaar abstsessid;
4. järsku tekkinud hingamispeetus (ülemiste hingamisteede võõrkeha, ülemiste
hingamisteede kiiresti tekkinud turse);
5. äkk-kurtus.
C. Määruse «Tervise infosüsteemi edastatavate dokumentide andmekoosseisud ning nende
säilitamise tingimused ja kord» nõuetekohaselt vormistatud saatekirjale ja
saatekirjavastusele lisatav informatsioon:

1. Saatekirjale lisada järgnev informatsioon:
1.1. kaebused ja anamnees;
1.2. objektiivne leid;
1.3. eelnevad analüüside ja uuringute tulemused sõltuvalt probleemist;
1.4. varasemalt probleemi lahendamiseks saadud ravi ,sh kirurgiline (võimalusel viide
epikriisile);
1.5. olulised kaasuvad haigused;
1.6. patsiendi poolt regulaarselt kasutavad ravimid.
2. Saatekirja vastusele lisada e-vastuvõtu korral järgnev informatsioon:
2.1.
kõrva-nina-kurguarsti vastuvõtule tulemise kuupäev;
2.2.
vastuvõtule tulemiseks eelnevalt vajalik täiendav informatsioon.
3. Saatekirja vastusele lisada e-konsultatsiooni korral järgnev informatsioon:
3.1.
kliiniline diagnoos ja RHK-10 kood;
3.2.
ravisoovitused;
3.3.
patsiendi edasise jälgimise vajadus (kelle poolt, kui sageli, millised
näitajad).

