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Esmatasandi paketi arenduse talitus



• e-konsultatsiooni olemus (EHK).

• e-konsultatsiooni protsessi kirjeldus (ETSA).

• Perearsti kogemused. e-konsultatsiooni 
saatekirja koostamine, vastuse lugemine. 

• Eriarsti kogemused.



E-KONSULTATSIOONI TEENUS

Perearst küsib konsultatsiooni eriarstilt 

TIS-i kaudu.



E-konsultatsiooni teenus annab võimaluse
perearstil tervise infosüsteemi (TIS) kaudu:

• kiiresti konsulteerida eriarstidega patsiendi 
edasise ravitaktika, täiendavate uuringute ja 
eriarstiabisse üleandmise vajalikkuse osas;

• pakkuda patsiendile asjakohast ravi ka 
keerulisematel juhtudel.



… e-konsultatsiooni teenus annab 
võimaluse eriarstil

• tänu iga eriala vajadusi arvestades eelnevalt kokkulepitud 
standardile saada patsiendi terviseküsimuse kohta põhjalikku 
eelteavet koos uuringute andmetega ja võimaldab hõlpsamalt 
teha kvaliteetseid raviotsuseid;

• lähtuvalt patsiendi terviseseisundist  diferentseerida vastuvõtu 
ooteaja;

• läbi e-konsultatsiooni suudab eriarst vältida asjatuid visiite;

• vajadusel anda saatekirjad täiendavateks  uuringuteks ja 
määrata nendeks ajad enne esmast vastuvõttu, säästes nii kõigi 
osaliste aega.



… e-konsultatsiooni teenus annab 
võimaluse patsiendil
• säästa aega, hoides ära lisaks perearstile 

täiendavalt eriarsti külastus; 

• säästa eriarstiabi visiiditasuks kuluvat raha;

• teadmise ja kindlustunde, et ooteaeg eriarstile 
on kaalutletud ja vastuvõtu järjekorras 
ootamisel ei ole ohtu tervise halvenemiseks;

• saada lisaks teise spetsialisti arvamuse.



E-konsultatsiooni rakendamise abil on 
võimalik:

• senisest tõhusamalt leppida kokku tööjaotust
arstiabi eri tasandite vahel

– standardid kokku leppida ja järgida;

• tagada esmatasandi- ja eriarstiabi
integreeritud patsiendikäsitlus;

• vältida dubleerivate uuringute tegemist;

• säästa tervishoiusüsteemi ressursse.



2016.aasta eesmärgid

• suurendada perearstide ja eriarstide 
teadlikkust e-konsultatsioonist;

• suurendada e-konsultatsiooni kasutatavate 
perearstide arvu;

• laiendada erialade loetelu;

• suurendada teenuseid osutavate piirkondlike 
ja keskhaiglate arvu.



 E-konsultatsiooni SK ja SKV nõuded on välja toodud 
sotsiaalministri 19.01.2007 määruses nr 9 

"Kindlustatud isikult tasu maksmise kohustuse Eesti 
Haigekassa poolt ülevõtmise kord ja tervishoiuteenuse 
osutajatele makstava tasu arvutamise metoodika" lisades 
19 – 23, 27-29 ja 31-35.

 E-konsultatsioonile suunamise nõuded on iga eriala 
lõikes eelnevalt kokkulepitud vastavate erialaseltside ja 
Eesti Perearstide Seltsi vahel, st standard on töögrupi 
põhjaliku arutelu konsensuslik tulemus

https://www.riigiteataja.ee/akt/122122015055


Millistel erialadel?











Joonis 1. e-konsultatsiooni protsessiskeem RKH vaatekohast 

 

 

 

 

 

 

            

                          

                                                                                                                                

Perearsti vastustusala  

Eriarsti vastustusala  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patsient on PA 
vastuvõtul. 

PA näeb vajadust e-
konsultatsiooni või 

edasi suunamise järele 

PA algatab HJ ja 

koostab SK eriarsti 

konsultatsioonile või e-

konsultatsioonile 

EA tutvub SK-ga, 
otsustab edasise 

protsessi üle 

Lükkab 
tagasi 

e-konsultatsioon 

ülevõtmisega Annab e-

kons, 

koostab  

SKV 

EA 

vastuvõtt 

EA Koostab SKV 

vastava 

tunnusega 

PA saab vastuse  

EA koostab SKV 

sisuga: 

konsultatsioon 
EA koostab SKV 4 päeva jooksul.  

Määrab VV kiiruse võtab patsiendiga 

ühendust VV osas; broneerib VV aja; 

annab majasisesed juhised ja vormistab 

saatekirjad uuringutele. 

 

E-kons. lõpp 

SK 
e-kons 

SK amb 

vv 

https://www.riigiteataja.

ee/akt/129122013057 

https://www.riigiteataja.

ee/akt/125112011004 
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• 2016.a. I kvartalis on e-konsultatsiooni teenust 
küsinud 120 perearsti 845 korral ja laekunud 
on 764 e-konsultatsiooni vastust













• PA-d eksivad praegu kõige enam õige 
saatekirja tüübi valimisega (suunamisel tuleb 
valida e-konsultatsiooni saatekirja tüüp 63.9 
mitte (digi)saatekirja.

• Tehnilised probleemid.



Suunamise põhjused 

• Häälehäired.

• Kaelavalu, mis ei leevendu, trauma kuu tagasi,  keel hoiab 
rohkem paremale.

• Jalaravi kabinet. Konsultatsiooniks.

• Test.

• 3039 E-konsultatsioon tervise infosüsteemi vahendusel.

• Saadan Celoni teostamiseks.

• Kontakttelefon 52XXXXX.



Suunamise põhjused 

• ‟Palun konsultatsiooni. Kuidas kommenteeriks kirjeldatud 
muutust? Kas vajab jälgimist (perioodilisus)? Või vajab 
täpsustavaid uuringuid? Hematoloogi konsultatsiooni?‟

• ‟Palun eriarsti konsultatsiooni diagnoosi täpsustamiseks, 
täiendavateks uuringuteks ja raviks. Kas on näidustatud Celon 
?FESS?‟

• ‟1. Kas käsitleda patsienti kui artroosi või põletikulise 
reumaatilise haigusega patsienti. 2. Kui pikalt planeerida ravi 
(raviskeem). 3. Kas näidustatud reumatoloogi vastuvõtt, nagu 
soovitas radioloog?‟
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