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 lastearsti
e-konsultatsioonile või e-vastuvõtule tervise infosüsteemi vahendusel
(vastavalt Eesti Perearstide Seltsi ja Eesti Lastearstide Seltsi 6. oktoobril 2014 sõlmitud
kokkuleppele)

A. Patsient vanuses 1 kuu kuni 18 aastat (19 a vanuseks saamiseni) suunatakse esaatekirjaga lastearstile järgmistel juhtudel:
1. üldpediaatri, gastroenteroloogi, kardioloogi, pulmonoloogi, allergoloogi,
reumatoloogi, endokrinoloogi, nefroloogi, hematoloogi, onkoloogi või neuroloogi
konsultatsiooni vajadus seoses järgmiste seisunditega:
1.1. pikemat aega kestnud või korduvad kaebused;
1.2. kõrvalekalded elundleius;
1.3. arenguprobleemid;
1.4. kõrvalekalded analüüsides ja uuringutes.
B. Patsienti ei suunata e-saatekirjaga lastearstile järgmistel juhtudel:
1.
2.
3.
4.

äge haigestumine;
üldseisundi häirega patsient;
esimese elukuu laps;
eeldatavalt kirurgi, ortopeedi, psühhiaatri, kõrva-nina-kurguarsti ja dermatoloogi
konsultatsiooni vajavad patsiendid.

Probleemi menetlev pediaatrilise eriala spetsialist otsustatakse saatekirjal oleva info
alusel raviasutuse poolt, kuhu patsient on suunatud, vastavalt selle töökorraldusele.
C. Määruse „Tervise infosüsteemi edastatavate dokumentide andmekoosseisud ning
nende säilitamise kord“ nõuete kohaselt vormistatud saatekirjale ja saatekirja vastusele
lisada alljärgnev informatsioon:
1. Saatekirjale lisada järgnev informatsioon:

1.1. Kaebused, probleemi olemus, kestus.
1.2. Antud probleemiga seonduvad olulised faktid anamneesist (sünni- ja pereanamnees,
varasemad haigused).
1.3. Objektiivne leid (kõrvalekalded normist), sealhulgas vajadusel vererõhk alates 3.
eluaastast ja nahalööbe korral selle võimalikult täpne kirjeldus või foto.
1.4. Kaalu-kasvukõver kõigil koolieelses vanuses lastel, kuhu on kantud kõik varasemad
mõõtmistulemused; suuremate laste puhul sõltuvalt probleemist. Kõver lisatakse
võimalusel e-saatekirjale, võimaluse puudumisel võtab patsient kõvera vastuvõtule
kaasa. Vanemate pikkuse andmed lisatakse vajadusel/võimalusel.
1.5. Eelnevad analüüsid ja uuringute tulemused sõltuvalt probleemist:
1.5.1. vereanalüüsid: kliiniline veri, SR, biokeemilised ja immunoloogilised analüüsid;
1.5.2. uriin, uriini bakterioloogia;
1.5.3. EKG (ealisi iseärasusi arvestav) – vajadusel/võimalusel (EKG kuva lisatakse esaatekirjale);
1.5.4. röntgenuuringud – vajadusel (ülesvõtte kuupäev ja info selle digitaalse
kättesaadavuse kohta);
1.5.5. sonograafiline uuring – vajadusel/võimalusel (tehtud pediaatrilise täiendkoolituse
läbinud sonografisti poolt);
1.5.6. muud käesolevale konsultatsioonile suunamise kontekstis olulised esmatasandil
või teiste erialade spetsialistide poolt tehtud uuringute ja analüüside tulemused,
võimalusel lisada koopia või viide.
1.6. Probleemi lahendamiseks saadud ravi ja nõuanded.
1.7. Muud patsiendi poolt kasutatavad ravimid.
1.8. Konsultatsiooni küsimus/eesmärk.
2. Saatekirja vastusele lisada e-vastuvõtu korral järgnev informatsioon:
1. eriarsti vastuvõtule tulemise kuupäev;
2. vastuvõtule tulemiseks vajalik eelnevalt täiendav informatsioon.
3. Saatekirja vastusele lisada e-konsultatsiooni korral järgnev informatsioon:
1. kliiniline diagnoos ja RHK-10 kood;
2. ravisoovitused;
3. patsiendi edasise jälgimise vajadus (kelle poolt, kui sageli, millised näitajad).

