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ERIOLUKORRAS PLAANILISE RAVI OSUTAMISE NÕUDED   
21.04.2020 

 

1. NÕUDED AMBULATOORSELE RAVILE (VASTUVÕTULE) PÖÖRDUMISEL 

Tulenevalt eriolukorrast ei saa me hetkel ambulatoorselt teenindada kõrge COVID-19 
nakkusriskiga patsiente, kelleks on: 

➢ Üle 65-aastased patsiendid; 

➢ Patsiendid, kes põevad kroonilisi haigusi (kroonilised haigused on näiteks 

diabeet, südamepuudulikkus, kõrge vererõhk, kasvajad, kroonilised neeru- ja 

maksahaigused, immuunpuudulikkus, astma ja kroonilised kopsuhaigused); 

➢ Keemiaravi saavad vähihaiged. 

Kõrge COVID-19 nakkusriskiga patsientidel on võimalik taotleda kaugkonsultatsiooni teenust 
Skype’i, telefoni, e-kirja teel. Teenuse maksumuseks on 20 eurot. Kaugkonsultatsiooni 
teenuse kohta leiab rohkem infot siit:  

https://www.ortopeediaarstid.ee/kaugkonsultatsioon-video-telefoni-e-kirja-teel/ 

 

Patsientidel, kes ei kuulu riskirühmadesse, tuleb vastuvõtule pöördumisel täita järgmisi 
nõudeid: 
 

1. Vastuvõtule tuleb tulla võimalusel üksi (saatjata) ning võimalikult TÄPSELT. Juhul, kui 

jääte vastuvõtule hiljaks rohkem kui 10 minutit, on Ortopeedia Arstidel õigus Teid 

mitte teenindada. Kohale tulla palume mitte varem kui 5-10 minutit enne 

vastuvõtuaega, kuivõrd soovime maksimaalselt vältida inimestevahelist kontakti 

vastuvõtu ootesaalis. Juhul, kui jõuate kohale varem, soovitame õiget aega oodata 

õues, värskes õhus jalutades. 

2. Hoida AS Ortopeedia Arstid ootesaalis ning kabinettides vähemalt 2-meetrist vahet 

teiste külastajate ning personaliga.  

3. Läbida fuajees asuv nn kontrollpunkt, kus küsitakse patsiendilt infot, millisesse 

asutusse visiidi aeg on kokku lepitud, teostatakse käte antiseptika ja esmane 

nakkusriski hindamine. 

4. AS-is Ortopeedia Arstid palutakse patsiendil täita COVID-19 tervisedeklaratsioon, 

millega patsient kinnitab, et: tema või keegi Tema leibkonnast ei ole viimase 14 

päeva jooksul kokku puutunud COVID-19 haigega; tal ei esine COVID-19-ga seotud 

haigussümptomeid ning talle ei ole varasemalt tehtud COVID-19 testi, mille vastus on 

positiivne. 

5. Patsiendile antakse kandmiseks kirurgiline mask. 
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2. NÕUDED KIRURGILISE RAVILE PÖÖRDUMISEL 

Tulenevalt eriolukorrast ei saa me hetkel ambulatoorselt teenindada kõrge COVID-19 
nakkusriskiga patsiente, kelleks on: 

➢ Üle 65-aastased patsiendid; 

➢ Patsiendid, kes põevad kroonilisi haigusi (kroonilised haigused on näiteks 

diabeet, südamepuudulikkus, kõrge vererõhk, kasvajad, kroonilised neeru- ja 

maksahaigused, immuunpuudulikkus, astma ja kroonilised kopsuhaigused); 

➢ Keemiaravi saavad vähihaiged. 

Patsientidel, kes ei kuulu riskirühmadesse, tuleb haiglasse pöördumisel täita järgmisi 
nõudeid: 
 

1. Kõik patsiendid, kes tulevad operatsioonile, peavad olema testitud COVID-19 suhtes 

maksimaalselt kuni 48h enne ravi algust ning testimise tulemus peab olema negatiivne. 

Testimise korraldusest informeerib Teid haigla sekretär või raviarst. 

2. Haiglasse tuleb tulla võimalusel ÜKSI (saatjata) ning ÕIGEAEGSELT. Haiglasse 

saabumise aja teatab Teile haigla sekretär. 

3. Haiglasse sisenemisel tuleb läbida fuajees asuv nn kontrollpunkt, kus toimub 

isikutuvastus ning esmane nakkusriski hindamine. Täpsematest juhistest haiglasse 

sisenemise kohta informeerib Teid haigla sekretär. 

4. Haiglasse sisenemisel palutakse patsiendil täita COVID-19 tervisedeklaratsioon, 

millega patsient kinnitab, et: tema või keegi Tema leibkonnast ei ole viimase 14 

päeva jooksul kokku puutunud COVID-19 haigega; tal ei esine COVID-19-ga seotud 

haigussümptomeid ning talle ei ole varasemalt tehtud COVID-19 testi, mille vastus on 

positiivne. 

5. Haigla ootesaalis tuleb hoida vähemalt 2-meetrist vahet teiste külastajate ning 

personaliga.  

6. Enne osakonda suunamist teostatakse patsiendile kehatemperatuuri mõõtmine ning 

vajadusel varustatakse patsient täiendavate isikukaitsevahenditega. 

 
 
 
 


