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Tagasivaade varasematele 

hindamistele

• November 2007 – tervise edendamise (TE) 

rakendamise enesehindamine Eesti tervist 

edendavate haiglate ja terviseteenuste 

(TEH) võrgustikku kuuluvates haiglates.

• Jaanuar-mai 2008 – välishindamine.

• 2009 II poolaasta – enesehindamise 

siseaudit.



Hindamistegevused 2012. 

aastal

Enesehindamine

Enesehindamise tulemuste analüüs

Välishindamine 

Välishindamise tulemuste analüüs



Välishindamise eesmärk

• Hinnata haiglates TE standardite 

rakendamise dünaamikat.

• Analüüsida töötajate hinnangut ja 

teadlikkust TE tegevuste kohta.

• Saada tagasisidet enesehindamise 

metoodika kohta.



Välishindamise metoodika 1

• Välishindamise etapid:

– töötajate küsitlus;

– enesehindamise tulemuste analüüs;

– haiglate külastamine;

– tagasiside aruande koostamine;

– koondaruande esitamine Tervise Arengu 

Instituudile;

– tulemuste esitlus.



Välishindamise metoodika 2

• Välishindamise teostajaks oli Tartu Ülikool.

• Hindajad:
– Kaja Põlluste, TÜ sisekliiniku vanemteadur;

– Eda Merisalu, TÜ tervishoiu instituudi dotsent;

– Mari Põld, SA Rapla Maakonnahaigla arst;

– Lagle Suurorg, SA Tallinna Lastehaigla kvaliteedijuht.

• Välishindamise periood: 19.10 – 26.11.2012.

• Hinnatavad haiglad: 

– 2008. aastal välishindamise protsessis osalenud 

haiglad.



TULEMUSED
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Järjepidevus ja koostöö

Tervisliku töökoha edendamine

Patsiendi informeerimine ja

tervisedenduslik sekkumine

Patsientide hindamine

Juhtimispoliitika

Teised haiglad

Välishindamises osalenud haiglad 

Kõik haiglad

Enesehindamise tulemused 

2012



Töötajate küsitlus (n=202)

• Eesmärk:
– hinnata, kuivõrd teadvustavad töötajad seoseid igapäevaste 

tegevuste ja TE põhimõtete vahel.

• Tulemused:
– teadlikkus TEH tegevustest Eestis - 72% ja oma haiglas –

66%;

– TEH võrgustikku kuulumise mõju erinevatele 
tegevusvaldkondadele oskasid oluliselt enam hinnata 
juhtivtöötajad ja TEH võrgustikuga seotud inimesed.

AGA:

Kuna küsitletud ei moodustanud esinduslikku 
valimit välishindamises osalenud haiglate 

töötajaskonnast, siis ei saa küsitluse tulemustest 
teha kõigile haiglatele üldistatavaid järeldusi.



TE standardite rakendumise 

dünaamika 1
• Juhtimispoliitika:

– TE integreerumist igapäevatöösse toetatakse 
haiglate juhtkondade tasemel;

– selgemalt on määratletud vastutus ja ressursid;

– TE kajastub kõigis olulisemates dokumentides;

– haiglate tegevusplaanid sisaldavad lisaks 
patsientide ja personali TE-le ka paikkonna 
tervisedendust;

– TE rakendub erinevates ravi- ja tegevusjuhistes;

– kuna TE on integreeritud igapäevastesse 
tegevustesse, siis on suures osas ühildatud ka 
TE ja kvaliteedi tagamine.



TE standardite rakendumise 

dünaamika 2

• Patsiendi hindamine, informeerimine ja TE 
sekkumine:
– õdede iseseisva vastuvõtu rakendamine;

– juhised TE vajaduste hindamiseks;

– hindamistulemuste dokumenteerimine enamasti 
praktikasse rakendamise faasis;

– patsiendiõpetus ja ettevalmistus haiglast 
lahkumiseks;

– info kättesaadavuse ja raviga rahulolu hindamine;

– ei hinnata eraldi rahulolu TE teabe 
kättesaadavusega.



TE standardite rakendumise 

dünaamika 3

• Tervisliku töökoha edendamine:

– töötingimused on vastavuses kehtiva

seadusandlusega; 

– personalile tutvustatakse tööga seotud 

terviseriske;

– suitsetamise levimuse vähendamine 

personali hulgas;

– suurimaks töötajate tervise edendamise 

probleemiks on tööülekoormus.



TE standardite rakendumise 

dünaamika 4

• Järjepidevus ja koostöö

– praktikasse on rakendunud 2008. aasta 

välishindamise tulemuste põhjal esitatud 

soovitused:

• koostöö teiste tervishoiuasutuste, kohalike 

omavalitsuste ning sotsiaalhoolekandega; 

• kõik arstlikud epikriisid ja osa õendusepikriisidest 

edastatakse terviseinfo süsteemi.



Enesehindamise metoodika

• Tehtud muutused on olnud positiivsed:

– küsimuste arusaadavus on paranenud;

– laiem skaala võimaldab paremini määratleda 

tegevuste tegelikku rakendatust.

• Endiselt on probleemiks indikaatorite 

hindamine:

– indikaatorite sisu täpne määratlemine;

– vajalik info peab olema rutiinselt kogutavad ja 

kergesti arvutatavad.



ETTEPANEKUD JA 

SOOVITUSED



Ettepanekud õigusaktide 

muutmiseks
• Esitada Vabariigi Valitsusele ettepanekud

– tubakaseaduse muudatuseks, millega keelataks 

suitsetamine ka tervishoiuasutuste territooriumil;

– vabastada osaliselt või täielikult erisoodustus-

maksust tööandja poolt tehtud kulutused töötajate 

tervise edendamiseks.

• Toetada tervishoiutöötajate normkoormuste 
väljatöötamist, et tagada

– töötajate ülekoormusest tulenevate terviseriskide 

vähendamist ning

– tervishoiuteenuse kvaliteedi tagamist.



Ettepanekud enesehindamise 

protsessi täiustamiseks 1

• Koostada TEH tegevuste enese- ja 
välishindamiste pikemaajalisem plaan, mis 
võimaldaks ka tervishoiuasutusel paremini oma 
tegevusi (auditid, küsitlused jms) planeerida.

• Vaadata tervikuna üle TEH standardite 
indikaatorid, töötada välja indikaatorite pakett, 
mis  sisaldaks nii üldisi kui spetsiifilisi 
indikaatoreid.



Ettepanekud enesehindamise 

protsessi täiustamiseks 2

• Vaadata läbi 5. standardi tegevuste 

sõnastused, et need oleksid kooskõlas 

toimunud muutustega terviseinfo valdkonnas.

• Vaadata koos Eesti Haigekassaga läbi PATH 

projekti raames välja töötatud patsiendi 

rahulolu küsimustik ja täiendada küsimustikku 

tervist edendavate tegevuste hindamiseks 

vajalike küsimustega.



Ettepanekud enesehindamise 

protsessi täiustamiseks 3

• Edendada TEH võrgustiku raames 

koostööd dokumenteerimise vormide 

väljatöötamise osas:

– üldiste ja spetsiifiliste riskitegurite 

dokumenteerimise vormid;

– patsiendiga tegelevate teiste erialade 

spetsialistide antud info dokumenteerimine.



Ettepanekud enesehindamise 

protsessi täiustamiseks 4

• Koostöös erialaseltside ja Eesti Haigekassaga 

edendada kroonilistele haigetele mõeldud 

tervisedenduslike (kroonilise haiguse 

süvenemist ennetavate ja eluviisiga seotud) 

juhendite eestindamist.



Kokkuvõte

• Suurimaks edasiminekuks on TE mõtteviisi 

muutus, mille kohaselt tervise edendamist ei 

vaadelda enam projektipõhise tegevusena, 

vaid tervisedendus on integreeritud haigla 

igapäevastesse tegevustesse ja moodustab 

koos ravitööga ühtse terviku.

• Selles märkimisväärne osa on võrgustiku 

tegevustel, mistõttu jätkuv koostöö on oluline. 



Hindajad tänavad kõiki TEH 

enesehindamise protsessis 

osalejaid!

Suur tänu haiglate TEH juhtrühmade 
liikmetele, kelle aktiivsel osalusel käesolev 

välishindamine teoks sai!


