
E-konsultatsiooni saatekirja ja selle vastuse nõuded perearsti poolt patsiendi suunamisel 

infektsioonhaiguste arsti e-konsultatsioonile tervise infosüsteemi vahendusel  (vastavalt 

Eesti Perearstide Seltsi ja Eesti Infektsioonhaiguste Selts (EIS) 23.03.2020.a sõlmitud 

kokkuleppele)  

 

A. Patsient suunatakse saatekirjaga infektsionisti e-konsultatsioonile järgmiste 

seisundite korral: 

1. Vaktsineerimisega seotud küsimused (riikliku immuniseerimiskava vaktsiinid ja riikliku 

kava välised vaktsiinid ( puukentsefaliit, pneumokokk, tuulerõuged, marutaud jne.)  

2. Viirushepatiidid 

3. Seroloogiliste analüüside interpreteerimine: 

a. tsütomegaloviirus 

b. Epstein-Barr viirus 

c. toksoplasmoos 

d. HSV1 ja HSV2 

e. Mycoplasma pn. ja Chlamydia pn 

f. Puukidega levivad haigused 

g. Muud seroloogilised analüüsid, mis suunava arsti hinnangul vajavad 

infektsioonhaiguste arsti konsultatsiooni 

4. Pikalt kestnud ebaselge etioloogiaga palavikud 

5. Antibiootikumide kasutamisega seotud küsimused 

6. Resistentsete mikroorganismidega seotud küsimused  

7. Soolepatogeenide (nt.salmonella) kroonilise kandlusega seotud küsimused 

8. Parasiidid ja nende raviga seotud küsimused 

 

B. Patsienti ei suunata saatekirjaga infektsionisti e-konsultatsioonile  

1.Reisinõustamise/-vaktsineerimise küsimustes 

2. Seisundite ja haigusjuhtude korral, mis arstliku hinnangu kohaselt vajavad vältimatut abi:

  a. HIV infektsioon 

         b. Reisilt tulnud ägedad infektsioonid 

         c. Muud ägedad infektsioonid, mis arstliku hinnangu kohaselt vajavad  vältimatut 

abi 

 

C. Määruse „Tervise infosüsteemi edastatavate dokumentide andmekoosseisud ning 

nende säilitamise tingimused ja kord“ nõuete kohaselt vormistatud saatekirjale ja 

saatekirja vastusele esitada järgnevad patsiendi seisundi kohta käivad kliinilised ja 

muud andmed:  

 

1.Saatekirjale lisada järgnev informatsioon 

1. kaebused ja haiguse anamnees 

2. objektiivne leid organsüsteemide kaupa (eelkõige kõrvalekalded normist). Nahalööbe 

korral selle võimalikult täpne kirjeldus või foto; 

3. eelnevad analüüsid, uuringute tulemused, konsultatsioonid sõltuvalt probleemist 

4. olulised kaasuvad haigused 

5. varem probleemi lahendamiseks saadud ravi 

6. patsiendi poolt regulaarselt kasutatavad ravimid 



7. immuniseerimise staatus (kas on immuniseeritud vastavalt riiklikule 

immuniseerimiskavale, lisada täiendavad immuniseerimised) 

8. konsultatsiooni küsimus/eesmärk 

 

 

2. E-konsultatsiooni vastuse korral antava saatekirja vastusel esitada:  

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 7p jooksul, 8-42p jooksul, rohkem kui 42p pärast) esitada saatekirja vastusele 

järgnev informatsioon:  

 

3.1. Eriarsti vastuvõtule tulemise kuupäev; 

3.2. Vastuvõtule tulemiseks eelnevalt vajalik täiendav informatsioon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


