
HEA PATSIENT 

 

Eestis toimub u leminek pabersaatekirjadelt digisaatekirjadele. See ta hendab, et eriarsti saatekirja enam 

paberil patsiendile ei va ljastata, vaid see liigub digitaalselt tervise infosu steemi kaudu. Selleks, et 

u leminek oleks sujuv ja toimuks to rgeteta, teevad  Sotsiaalministeerium, Eesti Haigekassa, Tervise ja 

heaolu infosu steemide arendamise keskus, Eesti Perearstide Selts ja Eesti Haiglate Liit omavahel tihedat 

koosto o d. 

 

Millal on saatekirja vaja? 

● Eriarstile aja broneerimise aluseks on perearsti vo i teise eriarsti otsuse tulemusena vormistatud 

digisaatekiri. Saatekiri koostatakse ainult meditsiinilisel na idustusel ning see sisaldab teise arsti jaoks 

olulist informatsiooni patsiendi terviseprobleemi kohta. Saatekiri on vajalik  nii juhul, kui perearst 

suunab patsiendi eriarsti vastuvo tule, kui ka juhul kui u he eriala eriarst suunab patsiendi teise eriarsti 

juurde. 

● Saatekiri on vajalik po o rdumiseks ko igi eriala arstide poole v.a. perearst, gu nekoloog, naha-

suguhaiguste arst, silmaarst ja psu hhiaater.  

● Saatekiri peab olemas olema enne eriarsti vastuvo tuaja broneerimist 

● Kui patsient po o rdub saatekirja no udega eriarsti vastuvo tule ilma saatekirjata, siis on vastuvo tt ja 

ko ik kaasnevad teenused talle tasulised. 

● Patsient saab vaadata nii ko iki talle va ljastatud kui ka broneeringuga seotud digisaatekirju riiklikust 

patsiendiportaalist digilugu.ee. Seal on na htavad ka ko ik eestkostetavate ja esindatavate saatekirjad. 

 

Perearst saab eriaarstiga konsulteerida ka e-konsultatsiooni kaudu 

● Vajadusel vo ib perearst kasutada ka e-konsultatsiooni teenust Sel juhul  saadab perearst patsiendi 

raviga seotud ku simuse la bi tervise infosu steemi otse eriarstile. Ku simus vaadatakse  eriarsti poolt la bi 

ning konsulteeritakse perearsti patsiendi edasise ka sitluse suhtes vo i patsient kutsutakse eriarsti 

vastuvo tule st patsient vo etakse eriarsti poolt u le. Perearst teavitab alati patsienti kui ta eriarstilt e-

konsultatsiooni ku sib ning palub ka patsiendi kontakttelefoni, mis ma rgitakse saatekirjale.  

● Eriarst annab perearstile tervise infosu steemi kaudu tagasisidet hiljemalt nelja to o pa eva jooksul. Kui 

eriarst otsustab patsiendi vastuvo tule kutsuda, siis vo etakse patsiendiga, arvestades terviseprobleemi 

kiireloomulisust, u hendust kuni kuue to o pa eva jooksul, misto ttu on oluline, et patsiendi antud 

telefoninumber oleks korrektne ja patsient ise sel perioodil telefoni teel ka ttesaadav. 

 

Mis muutub pabersaatekirjade asendumisel digisaatekirjadega? 

● Arst teavitab alati patsienti digisaatekirja koostamisest ja tervise infosu steemi saatmisest.  Patsiendi 

palvel vo ib arst anda talle meeldetuletuseks kaasa ka kirjaliku meelespea. 

● Kirjalik  meelespea ega ka  digisaatekirja va ljatru kk ei asenda digisaatekirja – eriarsti aja broneering 

tehakse ainult digisaatekirja alusel. Kui inimene po o rdub aja broneerimiseks haigla poole paberile 

tru kitud saatekirjaga, siis on haiglal kohustus alati kontrollida digisaatekirja olemasolu. Registratuuri 

to o tajal ei ole o igust broneerida aega ilma digisaatekirjata. 

● Juhul, kui arstil ei o nnestu vastuvo tu ajal digisaatekirja koostada/tervise infosu steemi saata, siis vo ib 
ta selle patsiendiga kokkuleppe korral koostada/tervise infosu steemi saata ka hiljem, kuid tuleb 
arvestada, et patsiendil on vo imalik aega broneerida vaid digisaatekirja alusel. 

● Isikule, kellel ei ole Eesti isikukoodi, va ljastatakse pabersaatekiri. 

 

 

 



Mida peab kindlasti teadma digisaatekirjadest? 

● Saatekiri peab tervise infosu steemis olema olemas enne aja broneerimist, seda kontrollitakse eriarsti 

aja broneerimisel. 

● Saatekirja ei va ljastata patsiendile tagasiulatuvalt. Na iteks olukorras, kus  eriarsti vastuvo tt juba ka ib 
vo i on a ra toimunud, ei ole perearstil enam vo imalik sellele vastuvo tule saatekirja va ljastada.   

● Digisaatekirjal on kehtivusaeg. See on aeg, mille jooksul on vo imalik saatekirjaga vastuvo tuaega 

broneerida. Vastuvo tt vo ib toimuda ka hiljem peale saatekirja kehtivusaja lo ppu st, kui patsiendil on 

kehtiva digisaatekirja alusel aeg broneeritud, siis arsti vastuvo tu pa eval  ei pea saatekiri enam kehtiv 

olema.  

● Digisaatekirjaga saab broneerida korraga ainult u he aja. Tervise infosu steem ei vo imalda broneerida 

u he saatekirja alusel samaaegselt aega mitme erineva arsti juurde. Kui patsient soovib panna uue aja 

sama saatekirja alusel, siis ta peab enne seda eelmise ajabroneeringu tu histama. 

● Juhul, kui patsient ja tab vastuvo tule ilmumata vo i arst/teenuseosutaja tu histab vastuvo tuaja, 

vabastatakse saatekiri vanast broneeringust ja patsient saab seda kasutada uue aja broneerimiseks, 

kui saatekirja kehtivusaeg pole la bi. 

 

Kui arsti vastuvõtul on käidud…. 

● Ravi lo ppedes koostab eriarst alati ravi kokkuvo tte ehk epikriisi. Sinna ma rgib ta omapoolsed 
soovitused patsiendile ning vajadusel suunised teistele tervishoiuto o tajatele.  Epikriisis peab olema 
alati ma rgitud, kui eriarst ja tab patsiendi enda ja lgimisele vo i suunab tagasi perearsti ja lgimisele. 
Perearst saab seda infot tervise infosu steemi kaudu vajadusel kasutada. 

● Patsiendil on arsti koostatud epikriisi  vo imalik na ha riiklikus patsiendiportaalis www.digilugu.ee 
● Kui eriarsti juures selgub, et patsient vajab teise eriarsti vastuvo ttu, siis vormistab uue  saatekirja 

seesama eriarst. Patsient ei pea minema saatekirja saamiseks tagasi oma perearsti juurde.  
● Kui eriarst ja tab patsiendi enda juurde ja lgimisele ja vastuvo tu graafik on avatud selle ajani, mil ta 

patsienti tagasi kutsub, broneerib eriarst ise patsiendile uue aja. Saatekirja sel juhul  vormistama ei 

pea. Juhuks kui patsiendil on vaja vastuvo tuaega muuta, antakse talle selle tarvis kontaktnumber/ e-

posti aadress vms.  

● Kui eriarst ja tab patsiendi enda juurde ja lgimisele ja vastuvo tu graafik pole veel avatud selle ajani, mil 

ta patsienti tagasi kutsub, siis vormistab eriarst patsiendile nn tagasikutse saatekirja. Patsient ei pea 

sel juhul uuesti po o rduma perearsti poole saatekirja saamiseks, vaid vo ib olla kindel, et saab eriarsti 

va ljastatud saatekirjaga ja rgmise eriarsti vastuvo tuaja broneerida. Seejuures tuleb arvestada ka 

vo imalusega, et ja rgmisel korral ei saa ta pselt sama eriarsti vastuvo tule. 

● Juhul, kui eriarstil ei ole tehnilistel po hjustel vo imalik patsiendile tagasikutse saatekirja vormistada ja 

tervise infosu steemi saata, korraldab ta patsiendi tagasikutsumise oma vastuvo tule muul moel, andes 

patsiendile sellekohase selgituse. Kindlasti peab eriarst sel juhul lisama tagasikutse kohta info 

patsiendi ravi kokkuvo ttesse ehk epikriisi, mis edastatakse tervise infosu steemi.  

● Kui patsiendile ja a b segaseks, kas eriarst kutsus ta enda vastuvo tule tagasi vo i mitte, siis tuleks see 

eriarstilt enne vastuvo tu kabinetist lahkumist u le ku sida.  

● Kui eriarst ei andnud uut vastuvo tu aega, ei va ljastanud tagasikutse saatekirja ega teinud epikriisi 

tagasikutse kohta ma rget, siis on ta ka esoleva terviseprobleemi osas patsiendiga ravisuhte lo petanud 

ning edasiseks ja lgimiseks vo i kaebuste su venemise korral tuleb patsiendil po o rduda perearsti 

vastuvo tule. 

 

Ta name Teid koosto o  eest! 

Sotsiaalministeerium ja Eesti Haigekassa 


