
Lugupeetud perearst 
 

Sotsiaalministeerium, Eesti Haigekassa, TEHIK, Eesti Perearstide Selts ja haiglavõrgu 

haiglad tegutsevad koostöös selle nimel, et 2017. aasta lõpuks oleks perearstide poolt 

väljastatud saatekirjad digitaalsed. Digisaatekiri on tervise infosüsteemi kaudu edastatav 

saatekiri.  

 

Enamik eriarstiabi osutajaid küsivad ambulatoorsele vastuvõtule aja broneerimiseks juba täna 

digisaatekirja. Näiteks Põhja-Eesti Regionaalhaigla broneerib alates 1. juunist aegu eriarstile 

ainult digisaatekirja alusel.  

 

Seoses muutunud eriarsti ambulatoorse vastuvõtu digisaatekirjaga anname järgnevalt 

suuniseid digisaatekirjade täitmiseks ja kasutamiseks sõltuvalt patsiendi tervisevajadusest.  

 

Soovitame eriarsti ambulatoorse vastuvõtu saatekirja täitmist alustada valdkonna valikust, 

seejärel valida suunatav teenus ja siis soovitav teenuseosutaja. 

 

Saatekirja täitmist alustades tuvastage kindlasti isik isikukoodi alusel. See aitab vältida valele 

isikule saatekirja väljastamist.  

 

Eriarsti ambulatoorse vastuvõtu digisaatekirjal on kohustuslikud väljad, ilma mille täitmiseta 

pole võimalik saatekirja tervise infosüsteemi ehk TIS-i saata. Need väljad on lisaks patsiendi 

andmetele: suunatud teenus
1
 (mis asendab senist arstiliku erialale suunamist), suunamise 

eesmärk, patsiendi anamnees, vastuvõtule suunav diagnoosi kood RHK-10 järgi ja 

sõnaline diagnoos. Suunatavat teenust aitab valida teenuse valdkond. Sõltuvalt Teie poolt 

kasutatavast programmist võib nende väljade kirjapilt mõnevõrra siintoodust varieeruda. 

Saatekirja koostades saate kasutada automaatselt  tervisekaardil juba olemasolevaid andmeid
2
.   

 

Lisaks on digisaatekirjal kohustuslikud patsiendi andmed ja andmed saatekirja väljastaja 

kohta, mis tulevad saatekirjale üldjuhul infosüsteemist vastavalt patsiendikaardilt ja valitud 

rolli järgi. Kontrollige alati kindlasti üle, kas saatekirjal olev patsiendi (või tema 

usaldusisiku) kontakttelefon on korrektne. 

 

Eriarstile on väga oluline, et kirjeldaksite saatekirjal piisava põhjalikkusega objektiivse leiu, 

uuringuid ning analüüse, lisades vajadusel varasemad tulemused. Patsient näeb talle 

väljastatud digisaatekirju riiklikust patsiendiportaalist digilugu.ee ja seetõttu on kasulik 

märkuste lahtrisse lisada saatekirjale ka soovitused patsiendile, mida näiteks eriarsti 

vastuvõtule minnes silmas pidada. 

 

Saatekirjal saab valida ka suunatava asutuse, kuid see ei ole kohustuslik. Asutust valides on 

piisav valida raviasutuse juriidilise isiku nimi (st ei pea valima aadressi täpsusega). Suunatava 

raviasutuse valimine lihtsustab patsiendil tervishoiusüsteemis liikumist ja aitab eriarstiabi 

osutajatel hinnata teenusvajadust. Patsient võib soovi korral siiski pöörduda selle saatekirjaga 

ka mõne teise eriarstiabi teenuse osutaja poole, kuid ainult juhul, kui saatekiri ei ole juba 

eriarsti ajabroneeringuga seotud. 
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 Uue ambulatoorsete teenuse loendi kohta saate täiendavat infot lugeda siit http://pub.e-

tervis.ee/manuals/Ambulatoorsete%20vastuv%C3%B5ttude%20loendi%20%C3%BClevaade%20ja%20muudatu

ste%20haldus/1.  
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 Täpsema juhendi selle kohta annab Teile teie infosüsteemi arendaja 

http://pub.e-tervis.ee/manuals/Ambulatoorsete%20vastuvõttude%20loendi%20ülevaade%20ja%20muudatuste%20haldus/1
http://pub.e-tervis.ee/manuals/Ambulatoorsete%20vastuvõttude%20loendi%20ülevaade%20ja%20muudatuste%20haldus/1
http://pub.e-tervis.ee/manuals/Ambulatoorsete%20vastuvõttude%20loendi%20ülevaade%20ja%20muudatuste%20haldus/1


 

NB! Palume patsiendile selgitada, et digisaatekirja alusel on võimalik broneerida üks 

vastuvõtu aeg ainult ühe eriarstiabi teenuse osutaja juures. 
 

Teenused, mis on seotud patsiendi liikumisega digisaatekirjaga eriarsti ambulatoorsele 

vastuvõtule on:  

- eriarstilt e-konsultatsiooni küsimine patsiendikäsitluse kahtlusel – e-konsultatsiooni 

eesmärk on patsiendi aitamine võimalusel esmatasandil ja eriarsti juurde füüsilise 

mineku vajaduse vähendamine, vajadusel eriarst kutsub patsiendi oma vastuvõtule; 

- patsiendi eriarsti vastuvõtule saatmine – digisaatekirja eesmärk on aidata kaasa 

patsiendi põhjendatud ja järjepidevale liikumisele esmatasandilt eriarstiabi süsteemi 

plaanilise ravi korral (st vältida patsiendi jäämist perearstiabi ja eriarstiabi süsteemi 

vahele);  

- info saatmine erakorralise meditsiini osakonnale – eesmärk on info andmine EMO 

arstile erakorralise patsiendi kiiremaks käsitlemiseks sh dubleerivate uuringute 

vältimiseks (eeldusel, et perearst on patsienti eelnevalt uurinud). 

 

E-konsultatsiooni kasutamisel on oluline patsiendile/tema esindajale selgitada, et ta peab 

järgneva nelja tööpäeva jooksul vastama perearstile antud kontakttelefonile. Vastasel juhul 

ei saa eriarst patsienti  oma vastuvõtule registreerida. 

 

Kui perearst teeb otsuse suunata patsient EMO-sse, on tal reeglina olemas eelnev teave 

patsiendi tervisliku seisundi kohta.  Perearstil on võimalus kasutada eriarsti ambulatoorse 

saatekirja vormi ja vastav info läbi tervise infosüsteemi haigla EMO-sse edastada. Tegemist 

on digisaatekirja kasutamise erisusega ja sellele saatekirjale haigla tavapäraseid 

vastussõnumeid ei anna. Peale patsiendi läbivaatust EMO-s (ja vajadusel ravi osutamist 

haiglas) saadab haigla epikriisi tervise infosüsteemi üldises korras. 

  

Haigla EMO-le info edastamiseks valige oma töölaualt saatekirja tüübiks „eriarsti 

ambulatoorne saatekiri“, valdkonnaks „erakorraline meditsiin“ ja suunatavaks teenuseks „info 

andmine erakorralise meditsiini osakonnale“. Vajalik on täita vähemalt saatekirja 

kohustuslikud väljad (analoogiliselt tavalisele ambulatoorsele digisaatekirjale).  

 

Soovitame küsida ka oma töölaua arendajalt juhendit, kus on saatekirja täitmise kirjeldus 

asutuse infosüsteemi kohaselt. 

 

 

Meeldivat koostööd soovides! 

 

 


