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Saatekirja andmekoosseis  

   

1.  Dokumendi number *  

1.1. dokumendi number  

2.  Dokumendi tüüp *  

2.1. saatekiri haiglaravile  

2.2. saatekiri päeva/kirurgia ravile  

2.3. saatekiri eriarsti visiidile  

2.4. saatekiri koduõendusele  

2.5. saatekiri uuringule  

2.6. saatekiri analüüsile  

2.7. saatekiri protseduurile/teenusele  

2.8. kutse skriiningus osalemiseks  

2.9. eriarstidevaheline konsultatsioon  

3.  Tervishoiuasutuse andmed *  

3.1. nimi  

3.2. äriregistri või mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri kood või äriregistrisse 

mittekantud füüsilisest isikust ettevõtja isikukood  

3.3. aadress  

3.4. telefon, faks, e-post  

4.  Patsiendi isikuandmed *  

4.1. ees- ja perekonnanimi  



4.2. isikukood või tundmatu isiku kood  

4.3. sünniaeg  

4.4. vanus  

4.5. sugu  

4.6. tegelik elukoht  

4.7. amet  

4.8. telefon, faks, e-post  

5.  Suunaja andmed *  

5.1. ees- ja perekonnanimi  

5.2. registreerimistõendi number  

5.3. isikukood  

5.4. eriala  

5.5. telefon  

6.  Suunamine *  

6.1. täpsustatud vastuvõtmise aeg  

6.2. tervishoiuasutus  

6.2.1.  nimi  

6.2.2.  aadress  

6.2.3.  osakond  

6.2.4.  telefon, faks, e-mail  

6.3. tervishoiutöötaja  

6.3.1.  ees- ja perekonnanimi  

6.3.2.  registreerimistõendi number  

6.3.3.  eriala  

6.4. CITO! Saatekiri  

6.5. CITO! Põhjendus  

7.  Suunatud uuring/analüüs/protseduur/teenus *  

7.1. uuring, analüüs, protseduur, teenus, millele suunatud  

8.  Suunamise põhjus *  

8.1. suunamise põhjus  

9.  Diagnoos *  

9.1. diagnoos  

9.2. täpsustus  

9.3. määraja  

10.  Anamnees, staatus *  

10.1.  anamnees  

10.2.  staatus (tehniline)  

11.  Varem teostatud uuringud, protseduurid, analüüsid *  

11.1.  uuringud ja protseduurid  

11.1.1.  uuring, protseduur  

11.1.2.  kirjeldus  



11.1.3.  kuupäev  

11.2.  analüüsid  

11.2.1.  analüüs  

11.2.2.  parameeter  

11.2.3.  referentsväärtused  

11.2.4.  kuupäev  

11.2.5.  vastuse kuupäev  

11.2.6.  tulemus  

11.3.  märkused  

   

* - jaotise pealkiri  
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Saatekirja vastuse andmekoosseis  

1.  Dokumendi number *  

1.1. dokumendi number  

2.  Vastuse näitamine/mittenäitamine arstile *  

2.1. konfidentsiaalsuse tunnus  

3.  Tervishoiuasutuse andmed *  

3.1. nimi  

3.2. äriregistri või mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri kood või äriregistrisse 

mittekantud füüsilisest isikust ettevõtja isikukood  

3.3. aadress  

3.4. telefon, faks, e-post  

4.  Patsiendi isikuandmed *  

4.1. ees- ja perekonnanimi  

4.2. isikukood või tundmatu isiku kood  

4.3. sünniaeg  

4.4. vanus  

4.5. sugu  

4.6. tegelik elukoht  

4.7. amet  

4.8. telefon, faks, e-mail  


