
 
 

Hyvä potilas! 

Terveysongelmissa ensimmäinen neuvojasi on terveydenhoitaja tai omalääkäri 

Ota aina ensin yhteyttä terveydenhoitajaasi tai omalääkäriisi, työajan ulkopuolella soita julkiseen 
terveysneuvontanumeroon 1220. 

Omalääkäri arvioi terveysongelmaasi, tekee päätöksen hoidon tarpeesta ja konsultoi tarvittaessa 
erikoislääkäriä. Omalääkäri voi tilata nopeasti ja kätevästi erikoislääkäriltä sähköisen konsultaation 
tai lähettää sinut erikoislääkärin vastaanotolle. 

Mitä sähköinen konsultaatio on? 

Sähköinen konsultaatio antaa omalääkärille mahdollisuuden neuvotella erikoislääkärin kanssa 
lähettämättä sinut toistaiseksi vastaanotolle. Erikoislääkäri antaa omalääkärille suositukset hoidon 
jatkamiseksi tai kutsuu sinut vastaanotolleen. Konsultaation vastauksen erikoislääkäri lähettää 
terveystietojärjestelmään.   

Omalääkäri tiedottaa sinulle sähköisen konsultaation tilaamisesta. Sähköisen konsultaation 
lähetteeseen merkitään aina yhteystietosi, jotta tarvittaessa voidaan ottaa yhteyttä sinuun.  

HUOM.! Jos erikoislääkäri katsoo tarpeelliseksi kutsua sinut vastaanotolleen, sinuun otetaan 
yhteyttä 4–6 arkipäivän kuluessa ja sovitaan sopiva vastaanottoaika. Sen takia oikeat yhteystiedot 
lähetteessä ovat erittäin tärkeitä. 

Mikä sähköinen lähete on? 

Sähköinen lähete on terveystietojärjestelmän kautta erikoislääkärille lähetetty viesti, jolla lähettävä 
lääkäri toimittaa hänelle terveystietosi ja perustelee lähettämisen tarvetta. Sähköinen lähete antaa 
mahdollisuuden lähettää sinut tarvittavan asiantuntijan vastaanotolle. Sähköisen lähetteen voivat 
lähettää ja ottaa vastaan kaikki Viron omalääkärit ja suurehkoissa hoitolaitoksissa toimivat 
erikoislääkärit. 

Tarvittaessa lääkäri voi tulostaa lähetteen sinulle paperille. Näet sähköisiä lähetteitäsi myös 
kansallisessa potilasportaalissa www.digilugu.ee  

Erikoislääkärin vastaanotolle lähettämisen tarpeesta tekee päätöksen omalääkäri. Vasta sen 
jälkeen, kun omalääkäri on lähettänyt terveystietojärjestelmään sähköisen lähetteen, voit varata 
ajan erikoislääkärin vastaanotolle. Lähete ei kuitenkaan ole pakollinen hakeuduttaessa 
silmälääkärin, psykiatrin, naistentautilääkärin tai iho- ja sukupuolitautien lääkärin vastaanotolle.  

Omalääkäri voi suosittaa sinulle hoitolaitosta ja merkitä sen lähetteeseen. Halutessasi voit 
hakeutua tällä lähetteellä myös muuhun hoitolaitokseen, jossa jono on lyhyempi. Muista, että 
kullakin lähetteellä voi varata ajan vain yhdelle vastaanotolle.  

Vastaanottoajan varaamiseen on kolme vaihtoehtoa: ajanvaraus hoitolaitoksen kotisivulla, soitto 
ajanvaraustiskille tai käynti ajanvaraustiskillä. Kaikissa kolmessa tapauksessa tarkastetaan ensin 
terveystietojärjestelmästä lähetteen olemassaolo. 

Ellei sinulla ole lähetettä erikoislääkärin vastaanottoaikaa varatessasi, hoitolaitoksella on oikeus 
tarjota sinulle vain maksullista vastaanottoaikaa. Muista, että sairausvakuutuskassa ei korvaa 
ilman lähetettä tapahtuneen erikoislääkärin vastaanoton kuluja, joten joudut itse maksamaan 
vastaanotosta ja mahdollisista lisätutkimuksista.  
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