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SAATEKIRI  ISESEISVALE STATSIONAARSELE ÕENDUSABILE 

Suunava tervishoiuasutuse andmed 

Tervishoiuasutuse nimetus: 

Tervishoiuasutuse äriregistri kood: 

Tervishoiuasutuse tegevusloa number: 

Tervishoiuasutuse aadress: 

E-posti aadress ja telefoninumber: 

Arsti ees- ja perekonnanimi /registrikood: 

Õe ees- ja perekonnanimi /registrikood: 

Perearsti nimi ja andmed /kui suunajaks on eriarst/: 

Iseseiseva statsionaarse õendusabi alustamise  soovituslik kuupäev: 

Patsiendi andmed 

Ees- ja perekonnanimi: 

Isikukood:                                                               Vanus: 

Telefoninumber: 

Alalise elukoha aadress: 

Registreeritud elukoha aadress /vajadusel/: 

Patsiendi omaste või seadusliku esindaja andmed 

Ees- ja perekonnanimi: 

Isikukood: 

Seos patsiendiga: 

Aadress, telefoninumber, e-post: 

Diagnoositud haiguste nimetus ja kood RHK-10 järgi 

Põhihaigus: 

 

Kaasuvad haigused: 

 

 

 

 

 

Patsiendi haigestumisega seotud viimati tehtud uuringute vastused 
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Patsiendi anamneesi (sh allergia) ja terviseseisundi andmed ning kasutatavad ravimid  

Isolatsiooniabinõude rakendamise vajadus: Ei ............   Jah ............ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raviskeem 

Palume vormistada digiretseptid raviskeemipõhistele ravimitele 
 

Ravimi nimetus 

 

Hommik 

 

Lõuna 

 

Õhtu 

 

Öö 

 

Märkused 
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Suunava arsti poolt määratud ravi ning õe poolt hinnatud õendusabi vajadus ja sagedus 
Määratud ravi ja hinnatud õendusabi vajadus Vajaduse 

olemasolul 

märkida „x” 

Sagedus 

Valuravi teostamine ja hindamine   
Muu sümptomaatilise ravi rakendamine   
Elutähtsate näitajate regulaarne mõõtmine ja hindamine: 

kehatemperatuur, vererõhk, pulsisagedus, hingamissagedus, 

saturatsioon, diurees 

  

Veresuhkru mõõtmine glükomeetriga    
Naha seisundi jälgimine, lamatiste ennetamine ja/või ravi    
Asendiravi    
Pneumoonia ennetamine   
Haavaravi koos sidumisega   
Haavaõmbluste eemaldamine haavalt   
Suu ja silmade hooldus   
Vedeliku tasakaalu säilitamine   
Trahheostoomi hooldus   
Aspireerimine    
Hapnikravi    
Inhalatsioonide teostamine    
Klistiiri teostamine   
Kusepõie kateteriseerimine, püsikateetri hooldus   
Epitsüstostoomi hooldus ja vahetus   
Stoomi hooldus   
Perifeerse veenikanüüli paigaldamine ja hooldamine    
Nasogastraalsondi paigaldamine ja hooldamine   
Parenteraalne toitmine   
Peritoneaaldialüüsi teostamine   
Jahutavad ja soojendavad protseduurid   
Liikumisravi ja tegevusjuhendamine   
Medistsiiniseadmete ja abivahendite kasutamise õpetamine 

ning juhendamine 
  

Pereliikmete juhendamine ja nõustamine   
Õendusalane nõustamine   
Keskkonna hindamine ja vajaduse korral ümberkorraldamine   

 

Saatekirja vormistamise kuupäev: ........................................................................................... 

Arsti ja õe allkiri: ....................................................................................................................... 
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