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Kokkuvõte 
 

 
2012. aasta sügisel toimus  Eesti tervist edendavate haiglate ja terviseteenuste (TEH) 

võrgustikku kuuluvates haiglates järjekordne terviseteenuste ja tervise edendamise 

rakendamise enesehindamine.  

2012. aasta enesehinnangu andmetel oli standarditele vastavus väljendunud kõige 

enam järjepidevuse ja koostöö osas, kõige vähem patsiendi informeerimise ja 

tervisedendusliku sekkumise osas. Võrreldes standardites kirjeldatud tegevuste rakendatuse 

astet 2007. ja 2012. aastal, ilmnes positiivne dünaamika ligikaudu kolme neljandiku tegevuste 

osas, eeskätt juhtimispoliitika, patsiendi hindamise ning koostöö ja järjepidevuse osas. 

Samal ajal oli mõningate tegevuste (eeskätt patsiendi informeerimise ja 

tervisedendusliku sekkumise ning tervisliku töökoha edendamise) osas vähenenud haiglate 

osakaal, kus tegevus praktikas toimib. Siin võib põhjuseks olla asjaolu, et võrreldavatel 

aastatel on kasutatud erinevaid hindamisskaalasid ning laiema skaala kasutusele võtmine 

võimaldas täpsemalt määratleda tegevuse rakendatuse astet. Teisteks põhjusteks võivad olla 

hinnangute subjektiivsus, aga ka hindaja enesekriitilisus. Samuti vaadeldi käesoleva aasta 

enesehindamise protsessis tegevuste täiustamise tõttu mõningaid 2007. aastal praktikas 

toimivaid tegevusi praktikas juurutamisel olevate tegevustena. 

Välishindamiseks valiti 2012. aastal samad haiglad, kus 2008. aastal toimus 

välishindajate poolt teostatud audit (enesehindamise valideerimine). Seetõttu keskenduti 

seekordse välishindamise käigus eeskätt tervise edendamise standardite rakendamise 

dünaamikale. Kuna 2008. aasta auditi tulemuste alusel täiendati enesehindamise metoodikat, 

siis sooviti käesoleva välishindamise käigus saada haigla TEH juhtrühma liikmetelt ka 

tagasisidet enesehindamise metoodika kohta. Lisaks koostasid välishindajad küsimustiku 

haiglate töötajatele, et saada ülevaadet, kuivõrd on töötajad teadlikud tervist edendavatest 

tegevustest haiglas. 

Küsitluses osalesid 202 inimest neljast haiglast, kellest ca kaks kolmandikku olid 

suuremal või vähemal määral teadlikud TE võrgustikuga seonduvatest tegevustest oma 

haiglas. Kuna aga küsitletud ei moodustanud esinduslikku valimit välishindamises osalenud 

haiglate töötajaskonnast, siis ei saa küsitluse tulemustest teha kõigile haiglatele üldistatavaid 

järeldusi. Seetõttu saab küsitlust vaadelda prooviuuringuna ning need tulemused võiksid olla 
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edaspidi aluseks töötajate teadlikkuse ja TEH tegevustesse kaasatuse hindamiseks kasutatava 

küsimustiku koostamisel. 

Suurim muutus on välishindamises osalenud haiglate esindajate sõnul toimunud 

mõtteviisis, mille kohaselt tervise edendamist ei vaadelda enam projektipõhise tegevusena, 

vaid tervisedendus on integreeritud haigla igapäevastesse tegevustesse ja moodustab koos 

ravitööga ühtse terviku. Seetõttu kajastub tervise edendamisega seonduv nii haigla juhtimises 

kui ka muudes tegevustes. Viimaste aastate suurimaks edasiminekuks nii patsientide tervise 

edendamise valdkonnas kui ka patsiendikäitluses üldiselt on õdede iseseisva vastuvõtu 

rakendamine. 

Edasiminek on toimunud erinevate patsiendigruppide vajaduste hindamiseks vajalike 

juhiste rakendamises, kuid mõnevõrra kriitilisemalt hinnati dokumenteerimisega seonduvat. 

Kriitilisemate hinnangute põhjused on seotud nii uute infosüsteemide rakendamine, hindajate 

subjektiivsuse ja enesekriitilisuse, aga ka hindamisskaala muutusega, mis võimaldab 

paremini eristada tegevuste rakendatuse astet. Endiselt on olulisel kohal patsiendiõpetus ning 

info edastamine patsientidele, samuti patsientide ning nende lähedaste nõustamine ja 

koolitamine.  

Varasematel aastatel on suund olnud eelkõige patsiendikesksusele ja selles 

valdkonnas on saavutatud ka häid tulemusi. Käesoleval ajal on muutumas prioriteediks 

töötajate heaolu ja tervise edendamine, mis peaks aitama kaasa ka töötajate rahulolu ja 

motivatsiooni suurenemisele. Olulisel kohal on TEH võrgustikku kuuluvates haiglates 

suitsetamise levimuse vähendamine personali hulgas ning haigla muutmine suitsuvabaks. 

Järjepidevust ja koostööd kirjeldavad tegevused on võrreldes teiste standarditega 

rakendunud kõige paremini ning 2008. aasta välishindamise käigus antud soovitused on 

praktikasse rakendatud.  

Võttes arvesse 2008. aasta välishindamise soovitusi, vaadati üle TEH võrgustiku 

enesehindamise küsimustik – korrigeeriti küsimuste sõnastust, laiendati skaalat, mis 

võimaldab osaliselt rakendunud tegevuste puhul määratleda, kas tegevus on planeerimisel või 

praktikasse juurutamisel ning vaadati üle indikaatorid. Haiglate TEH juhtrühmade liikmete 

hinnangul on nimetatud muutused olnud positiivsed, küsimuste arusaadavus on paranenud 

ning laiem skaala võimaldab paremini määratleda tegevuste tegelikku rakendatust. Kuid 

siiski tuleks jätkuvalt tegelda enesehindamise instrumendi küsimuste ülevaatamisega, nt 

vajaksid üle vaatamist 5. standardi tegevuste sõnastused kui ka standardi indikaatorid, et need 

oleksid kooskõlas toimunud muutustega. 
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Sissejuhatus 
 

Tervist edendavate haiglate (TEH) liikumine tugineb WHO poolt väljatöötatud neljale 

põhisuunale: edendada patsientide ja haiglapersonali tervist, kohandada organisatsiooni 

tegevusi tervist edendavale (TE) suunale ja edendada elanikkonna tervist, kus haigla TE 

tegevussuunad kattuvad piirkondliku tervisepoliitika programmidega (1). 

2007. aasta novembris toimus Eesti tervist edendavate haiglate ja terviseteenuste 

(TEH) võrgustikku kuuluvates haiglates tervise edendamise rakendamise enesehindamine ja 

2008. aasta esimeses pooles sellele järgnev välishindajate osalusel teostatud valideerimine, 

mille eesmärgiks oli hinnata tervise edendamise rakendumist haiglates ning tõhustada ja 

täiustada tervise edendamise integreerumist kvaliteedijuhtimise süsteemi. Välishindamine 

teostati neljas haiglas. 2012. aastal toimus järjekordne välishindamine, kus osalesid samad 

haiglad. Käesolevas aruandes on esitatud lühike ülevaade enesehindamise protsessi 

metoodikast ja kõigi hindamises osalenud haiglate esitatud tulemustest. Aruanne koosneb 

kahest osast: 1) haiglate 2012. aasta enesehindamise tulemused ja võrdlus 2007. aasta 

enesehindamise tulemustega ning 2) välishindamise tulemused: välishindamise metoodika, 

töötajate küsitluse tulemused, TEH standardite rakendamine haiglates ning soovitused ja 

ettepanekud edaspidiseks.  
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TEH võrgustiku haiglate enesehindamine  
 

Enesehindamise metoodika 
 
Eesti tervist edendavate haiglate ja terviseteenuse (TEH) võrgustiku haiglate enesehindamise 

metoodiliseks aluseks on WHO 2006. aasta väljaande „Implementing health promotion in 

hospitals: Manual and self-assessment forms“ eestikeelne redaktsioon, „Tervise edendamise 

rakendamine haiglates: Käsiraamat ja enesehindamise vormid“ (2, 3). Enesehindamiseks 

kasutatakse küsimustikku, mille abil hinnatakse haiglate tegevuse vastavust WHO poolt välja 

töötatud viiele standardile: 

• Juhtimise poliitika (standard 1) 

• Patsiendi hindamine (standard 2) 

• Patsiendi informeerimine ja sekkumised (standard 3) 

• Tervisliku töökoha edendamine (standard 4) 

• Järjepidevus ja koostöö (standard 5) 

Igas standardis on 2-3 alastandardit ning iga alastandard sisaldab omakorda 2-5 

küsimust konkreetsete tegevuste rakendatuse kohta. Enesehindamise küsimustiku 

originaalversioonis hinnatakse iga tegevuse rakendatust 3-astmelisel skaala: ei, osaliselt, jah. 

Lisaks on 2.-5. standardi puhul esitatud ka loetelu indikaatoritest, mida soovitatakse TEH 

võrgustikku kuuluvatel asutustel hinnata ja jälgida. Küsimustiku usaldusväärsust on hinnatud 

rahvusvahelises uuringus, mis hõlmas 38 haiglat kaheksast riigist (4) 

Eesti TEH võrgustiku haiglate enesehindamiseks kasutati WHO poolt soovitatud 

metoodikat esmakordselt 2007. aasta teises pooles. 2007. aasta lõpuks laekusid 

enesehindamise andmed 21 TEH võrgustikuga ühinenud haiglast, sh kahest piirkondlikust 

haiglast, kahest keskhaiglast, 11 üldhaiglast, neljast kohalikust ja hooldushaiglast ning kahest 

erihaiglast (sh taastusravikeskusest). 

2008. aastal toimus Tervise Arengu Instituudi eestvedamisel haiglate enesehindamise 

valideerimine (5), mille eesmärgid olid: 

1. hinnata ja analüüsida tervise edendamise standardite rakendamist haiglas ja 

2. saada tagasisidet TEH võrgustiku haiglate projektijuhtidelt ja projektimeeskonna 

liikmetelt enesehindamise metoodika kohta. 

Kasutatud enesehindamise metoodika tugevate külgedena nimetati võimalust 

kirjeldada erinevate tervist edendavate tegevuste rakendatust haiglas. Samuti peeti TEH 

enesehindamise küsimustikuga kogutavat informatsiooni osaliselt ühildatavaks 
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tervishoiuteenuste kvaliteedi hindamiseks vajaliku infoga. Kuna TEH standardid kattuvad 

osaliselt kvaliteedijuhtimise standarditega, siis on võimalik neid kasutada ka haigla 

juhtimiskvaliteeti iseloomustavate näitajate hindamisel. 

Olulisemate probleemidena nimetati küsimustest arusaamist, kuna esitatud küsimused 

olid vastajatele mitmeti tõlgendatavad. Mitmed küsimused olid pikalt ja raskelt sõnastatud, 

mis raskendas mõistmist küsimustiku esmasel lugemisel. Probleem võis olla seotud tõlkega, 

kuid samas on ka ingliskeelses variandis küsimused üsna keeruliselt sõnastatud. Samuti leiti, 

et oleks otstarbekas rakendada laiemat vastusevariantide skaalat, kuna vastus „osaliselt“ 

hõlmab väga laia tegevuse rakendatuse astet, alates planeerimisest kuni praktikasse 

juurutamise lõppfaasini, mis võib ajaliselt kesta mitu aastat. Seetõttu ei ole ka 

korduvhindamiste puhul võimalik hinnata tulemusi dünaamikas.  

Probleemiks peeti ka TE indikaatorite arvutamist, kuna haiglates kasutatav andmete 

kogumise süsteem ei võimalda koheselt nimetatud indikaatoreid leida. Et hinnata 

indikaatoreid, tuleks koguda täiendavat infot, mis aga nõuab lisaressursse ja ei ole seetõttu 

teostatav. Küll võiks TE indikaatorite küsimused anda edaspidiseks tõuke haiglate 

infosüsteemide täiustamisele.  

Välishindamisest saadud tagasiside alusel vaadati 2008. aasta jooksul enesehindamise 

küsimustik uuesti läbi (6). Korrigeeriti küsimuste sõnastust. Samuti otsustati 

vastusevariantide skaala muuta laiemaks – senise kolme variandi asemel võeti kasutusele 

neljaastmeline skaala ning igale vastusevariandile lisati täiendav selgitus: 

1) Jah (praktikas toimib) – (ala)standardis kirjeldatud valdkonna rakendatuse kohta on 

piisavalt tõendusi, tegevused on praktikas järjepidevad. 

2) Osaliselt (praktikas juurutamisel), – (ala)standardis kirjeldatud valdkonna 

rakendatuse kohta on olemas mõningad tõendused, tegevused on praktikasse 

juurutamisel. 

3) Osaliselt (planeerimisel), – (ala)standardis kirjeldatud valdkond on prioriteetne, on 

algatatud selle valdkonnaga seonduvaid tegevusi, väljatöötamisel on dokumendid, 

juhised vms, on määratletud vastutavad isikud või töörühmad, kuid praktikasse 

rakendatuse kohta tõendid veel puuduvad. 

4) Ei – (ala)standardis kirjeldatud valdkonna rakendatuse kohta puuduvad tõendused, 

organisatsioon ei tegele nimetatud valdkonnaga või pole ette võetud reaalseid tegevusi 

selle rakendamiseks. 
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Aastal 2012 toimus järjekordne TEH võrgustiku haiglate enesehindamine, millele 

järgnes valitud haiglate välishindamine. 2012. aastal täitsid enesehindamise küsimustiku kõik 

24 TEH võrgustikku kuuluvat tervishoiuasutust. Kolm asutust (AS Lääne-Tallinna 

Keskhaigla, Tõstamaa Tervisekeskus ja Kaitseväe Meditsiiniteenistus) ühinesid 

enesehindamisega esmakordselt. Võrgustikuga alles ühinenud asutuste enesehindamise 

tulemused on eeskätt olulised selleks, et fikseerida algtase, kuid nende tervishoiuasutuste 

tulemused on 2012. aasta andmete analüüsist välja jäetud. 

Võrreldes 2007. aastaga on 2012. aastal TEH võrgustikku kuuluvate 

tervishoiuasutuste loetelu mõnevõrra erinev. 2007. aastal kuulusid TEH võrgustikku 22 

tervishoiuasutust, millest enesehindamise protsessis osalesid 21 ehk 87,5% (võrdluseks: 

2012. aastal oli enesehindamisega hõlmatus 100%). Aastaks 2012 on nimetatud asutustest 

kaks TEH võrgustikust lahkunud. Samas on ajavahemikul 2007-2012 on võrgustikku 

lisandunud kolm uut liikmesasutust.  

Seega on 2007. ja 2012. aasta enesehinnangute tulemuste võrdluses võetud arvesse 

ainult nende 19 tervishoiuasutuse andmed, kus enesehindamine oli teostatud mõlemal aastal. 

 

 

TEH võrgustikku kuuluvate tervishoiuasutuste enesehindamine 
 

Järgnevalt on esitatud:  

1. 2012. aastal enesehindamise protsessis osalenud haiglate (n=21) tulemuste kokkuvõtte 

standardite ja alastandardite lõikes1 ja  

2.  2007. ja 2012. aasta enesehindamise protsessis osalenud haiglate (n=19) tulemuste 

võrdlus. 

 

Enesehindamise tulemused 2012. aastal 

 

Standardite rakendumise hindamiseks arvutati iga standardi jaoks keskmine skoor, mis 

põhines alastandardite skooridel (vastused kodeeriti järgmiselt: jah – 4, osaliselt/praktikas 

juurutamisel – 3, osaliselt/planeerimisel – 2, ei – 1). Kõige enam oli standarditele vastavus 

väljendunud järjepidevuse ja koostöö osas (keskmine skoor ± standardviga SE 3,69±0,05), 

kõige vähem patsiendi informeerimise ja tervisedendusliku sekkumise osas (3,32±0,10).  

                                                
1 Välja on jäetud kolme tervishoiuasutuse andmed, kus enesehindamise küsimustikku täideti esmakordselt. 
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Võrreldes välishindamise protsessis osalenud haiglate skoore teiste, protsessis mitte 

osalenud haiglate skooridega, selgus, et välishindamise protsessis osalenud haiglates oli 

standardite rakendatuse keskmine hinnang 1.-4. standardi osas mõnevõrra kõrgem (eelkõige 

juhtimispoliitika osas) ning 5. standardi osas madalam. Kuid nimetatud erinevused ei olnud 

statistiliselt olulised (vt. joonis 1). Ka haigla liikide võrdluses olulisi erinevusi ei ilmnenud. 

Sarnased tulemused saadi ka 2007. aasta enesehindamise andmeid analüüsides. See asjaolu 

lubab ka välishindamise protsessi tulemusi üldistada kõigile Eesti TEH võrgustikuga 

ühinenud haiglatele. 

1 1,5 2 2,5 3 3,5 4

Järjepidevus ja koostöö

Tervisliku töökoha edendamine

Patsiendi informeerimine ja tervisedenduslik
sekkumine

Patsientide hindamine

Juhtimispoliitika

Standardi rakendumine

Välishindamises osalenud haiglad Teised haiglad Kõik haiglad
 

Joonis 1. TEH standardite rakendamine Eesti TEH võrgustikku kuuluvates haiglates 

2012. aastal. 

 

Järgnevalt on esitatud 21 haigla enesehindamise 2012. aasta tulemused standardite ja 

alastandardite kaupa. Juhtimispoliitikat kirjeldavas standardis on kõige enam vastavust 

alastandarditele, mis kirjeldavad haigla kinnitust projektis osalemiseks ning inimeste ja 

ressursside määratlemist. Kõige vähem aga esines vastavust alastandarditele, mis kirjeldavad 

TE tegevuste kvaliteedi hindamist ning eelarve ja/või inimressursside määramist TE teenuste 

jaoks (vt. joonis 2). 
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0% 20% 40% 60% 80% 100%

1.3.2. Haiglal on TE tegevuste kvaliteedi hindamise
programm

1.3.1. Andmed TE sekkumiste kohta on personalile
kättesaadavad

1.2.3. Haigla määrab tervisedenduseks vajalikud ressursid
ja abivahendid

1.2.2. TE kajastub ravi- ja tegevusjuhistes

1.2.1. Haigla määrab eelarve ja/või inimressursid TE
teenuste jaoks

1.1.4.Haigla määrab inimesed TE koordineerimiseks

1.1.3. Haigla tegevusplaanid sisaldavad tervisedendust
patsientidele, personalile ja paikkonnale

1.1.2. Juhatuse kinnitus WHO HPH projektis osalemiseks

1.1.1. Haigla püstitab TE eesmärgid

jah osaliselt (praktikas juurutamisel) osaliselt (planeerimisel) ei 
 

Joonis 2. Juhtimispoliitikat kirjeldavate alastandardite rakendumine. 

 

Patsiendi hindamise standardis on eneseanalüüsi tulemuste põhjal rakendunud kõige 

paremini alastandardid, mis kirjeldavad patsiendi hindamise dokumenteerimist. Vähem on 

kooskõla alastandarditega, mis kirjeldavad juhendite läbivaatamise protseduuri ja juhiste 

olemasolu patsiendi eluviisi, sotsiaalse staatuse ning TE vajaduste määramiseks (vt. joonis 3). 

Patsiendi informeerimist ja tervisedenduslikku sekkumist kirjeldavas standardis on 

kõige paremini rakendunud üldise terviseteabe kättesaadavus, kuna haiglatel on palju 

patsientidele vajalikku teavet oma kodulehekülgedel. Info edastamiseks on haiglates ise 

koostatud erinevaid teabematerjale, samuti vahendatakse Eesti Haigekassa, Tervise Arengu 

Instituudi jt asutuste poolt koostatud infolehti ja voldikuid). Vähem on rakendunud 

alastandardid, mis kirjeldavad patsiendi TE teabe kättesaadavusega rahulolu hindamist, 

dokumenteerimist ning integreerimist kvaliteedijuhtimissüsteemi, samuti TE tegevuste ja 

oodatavate tulemuste ja hindamist ja dokumenteerimist (vt. joonis 4). 
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0% 20% 40% 60% 80% 100%

2.3.2. Patsiendi haiguslugu/tervisekaart kajastab tema
sotsiaalset ja kultuurilist tausta sobival kujul

2.3.1. Arstilt saadud info on patsiendi kaardis

2.2.2. Juhendid patsientide vajaduste ümberhindamiseks
haiglast lahkumisel või TE sekkumise lõppemisel

2.2.1. Patsiendi hindamine on dokumenteeritud

2.1.3. TE vajaduste hindamise juhised

2. 1.2. Juhised/protseduurid on üle vaadatud viimase 2 aasta
jooksul

2.1.1. Haiglal on juhised patsiendi eluviisi ja sotsiaalse
olukorra määramiseks

jah osaliselt (praktikas juurutamisel) osaliselt (planeerimisel) ei  

Joonis 3. Patsiendi hindamist kirjeldavate alastandardite rakendumine. 

 
 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

3.2.3. Informatsioon patsientide ühendustest on
kättesaadav

3.2.2. Info kõrge riskiga haiguste kohta on
kättesaadav

3.2.1. Üldine terviseteave on kättesaadav

3.1.3. Patsiendi rahulolu TE teabe
kättesaadavusega on hinnatud, dokumenteeritud ja

integreeritud kvaliteedijuhtimise süsteemi

3.1.2. TE tegevused ja oodatavd tulemused on
hinnatud ja dokumenteeritud

3.1.1. Patsiendile antud teave on dokumenteeritud

jah osaliselt (praktikas juurutamisel) osaliselt (planeerimisel) ei 
 

Joonis 4. Patsiendi informeerimist ja tervisedenduslikku sekkumist kirjeldavate 

alastandardite rakendumine. 
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Tervisliku töökoha edendamine alastandarditest on kõige suuremal määral 

rakendunud tööga seotud terviseriskide tutvustamine personalile. Suures osas on rakendunud 

ka alastandard, mis kirjeldab töötingimuste vastavust õigusaktidele. Mõnevõrra vähem on 

rakendunud alastandardid, mis kirjeldavad personali teadlikkust TE sisust haiglas ning 

personali rahulolu uuringutes tervisekäitumise, TE teadlikkuse ja TE tegevustes osalemise 

hindamist (vt. joonis 5). 
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4.3.3. Personal hindab rahulolu-uuringutes oma
tervisekäitumist, TE teadlikkust ja osalemist TE-s

4.3.2. Haiglal on suitsetamisest loobumise programmid
ja neid pakutakse abivajajatele

4.3.1. Personalile on kättesaadavad terviseteadlikkust 
toetavad dokumendid

4.2.5. Personal osaleb haigla tegevuse planeerimises ja
sellele hinnangute andmises

4.2.4.  Tööjuhendid on koostatud paremaid kogemusi
arvestades

4.2.3. Toimib tervise ja TE väärtustamise süsteem ja
jätkuv professionaalne areng, milles sisaldub TE

4.2.2.  Kõikide osakondade personal on teadlik TE
sisust haiglas.

4.2.1. Uutele töötajatele tutvustatakse haigla TE poliitikat

4.1.2. Personalile tutvustatakse tööga seotud
terviseriske

4.1.1. Töötingimused on vastavuses kehtiva
seadusandlusega

jah osaliselt (praktikas juurutamisel) osaliselt (planeerimisel) ei  

Joonis 5. Tervisliku töökoha edendamist kirjeldavate standardite rakendamist 

kirjeldavad alastandardid. 

 

Nagu juba eespool kirjeldatud, on 2012. aasta enesehinnangu andmetel kõige 

paremini rakendunud järjepidevust ja koostööd kirjeldav standard. Kõige enam on nimetatud 

standardi puhul rakendunud tegevused, mis on seotud koostööpartnerite nimekirja olemasolu 

ning organisatsioonide vahelise teabevahetusega. Vähem on rakendunud alastandard, mis 

kirjeldab kirjalike koostööplaanide olemasolu patsientidega tegelemise järjepidevuse 

tagamiseks (vt. joonis 6). 
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5.2.4. Vajadusel edastatakse info rehabilitatsiooniplaani
kohta, kus on märgitud asutuse ja koostööpartnerite roll

5.2.3. Kirjalik kokkuvõte patsiendi kohta saadetakse
õigeaegselt asutusele, kus jätkub ambulatoorne ravi

5.2.2. On olemas kokkulepitud viis teabevahetuseks
erinevate organisatsioonide vahel

5.2.1. Patsientidele on antud juhised, kuidas toimida
ambulatoorsel konsultatsioonil, haiglasse tagasitulekul või

haiglast lahkumisel

5.1.4. On olemas kirjalik koostööplaan patsientidega
tegelemise järjepidevuse tagamiseks

5.1.3. Koostöö teiste asutustega põhineb regionaalse
tervisepoliitika täideviimisel.

5.1.2. Haiglal on koostööpartnerite nimekiri, kes pakuvad
tervise- ja sotsiaalteenuseid

5.1.1. Haigla juhtimisel ja TE tegevuste kavandamisel
võetakse arvesse regionaalset tervisepoliitikat

jah osaliselt (praktikas juurutamisel) osaliselt (planeerimisel) ei  

Joonis 6. Järjepidevust ja koostööd kirjeldava standardi alastandardite rakendumine. 

 

 

Enesehindamise tulemuste dünaamika 2007. ja 2012. aastal 

 

Joonistel 7-11 on esitatud vaid standardite täieliku rakendatuse dünaamika (võrreldud 

vastusevariant „jah“ osakaalu) 2007. ja 2012. aastal, kuna kasutusel olid erinevad skaalad. 

2007. aastal hinnati standardite rakendatust 3-astmelisel (jah, osaliselt, ei), aga 2012. aastal 

aga 4-astmelisel skaalal (vt lk 8). 

Juhtimispoliitika standardis kirjeldatud tegevuste rakendatuse dünaamikat hinnates 

selgub, et kõige suurem edasiminek on seotud tervishoiuasutuse juhtkonna tasandil. Rohkem 

on teadvustatud TE olulisust ning eraldatud rohkem TE tegevusteks vajalikke ressursse (nii 

eelarve kui ka inimesed, kes otseselt vastutavad TE tegevuste eest tervishoiuasutuses). 

Samuti on 2012. aastal oluliselt rohkem tervishoiuasutusi, kus TE andmed on personalile 

kättesaadavad (p<0,01). Võrreldes 2007. aastaga oli vähem neid tervishoiuasutusi, kes 

hindasid TE eesmärkide püstitamist. Veidi vähem oli sel aastal ka neid haiglaid, kelle 

tegevusplaanides sisaldus TE patsientidele, personalile ja paikkonnale ning see ka täielikult 
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praktikas toimis. Juhtimispoliitika standardi tegevuste rakendatuse dünaamika on esitatud 

joonisel 7. Hinnangute erinevuse olulisust väljendab p-väärtus (* p<0,05; ** p<0,01). 
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1.3.2. Haiglal on TE tegevuste kvaliteedi hindamise programm

**1.3.1. Andmed TE sekkumiste kohta on personalile
kättesaadavad

1.2.3. Haigla määrab tervisedenduseks vajalikud ressursid ja
abivahendid

1.2.2. TE kajastub ravi- ja tegevusjuhistes

*1.2.1. Haigla määrab eelarve ja/või inimressursid TE teenuste
jaoks

**1.1.4. Haigla määrab inimesed TE koordineerimiseks

1.1.3. Haigla tegevusplaanid sisaldavad tervisedendust
patsientidele, personalile ja paikkonnale

**1.1.2. Juhatuse kinnitus WHO HPH projektis osalemiseks

1.1.1. Haigla püstitab TE eesmärgid

Osakaal, %

2007 2012

 

Joonis 7. Juhtimispoliitika standardi tegevuste rakendatuse võrdlus 2007. ja 2012. 

aastal (*p<0,05; **p<0,01) 

 

Patsiendi hindamist kirjeldava standardi osas on positiivne dünaamika väljendunud 

kõige enam kogutud patsiendi info dokumenteerimises (p<0,001) ja arstilt saadud info on 

patsiendi kaardil olemas. Ka teiste tegevuste osas on 2012. aastal suurenenud nende haiglate 

osakaal, kus hindamisega seotud tegevused praktikas toimivad. Samas aga TE vajaduste 

hindamise juhendite praktikas toimimist on 2012. aastal hinnatud mõnevõrra kriitilisemalt kui 

2007. aastal (vt. joonis 8). 

Positiivne dünaamika ilmneb ka viie patsiendi informeerimise ja tervisedendusliku 

sekkumise standardis kirjeldatud tegevuse rakendatuse osas. Kuid võrreldes 2007. aastaga on 

oluliselt (p<0,05) vähenenud nende haiglate osakaal, kus patsiendi TE teabe kättesaadavusega 

rahulolu hindamine ja dokumenteerimine ning saadud tulemuste integreerimine kvaliteedi-

juhtimissüsteemi praktikas toimib (vt joonis 9). 
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2.3.2. Patsiendi haiguslugu/tervisekaart kajastab tema
sotsiaalset ja kultuurilist tausta sobival kujul

2.3.1. Arstilt saadud info on patsiendi kaardis

2.2.2. Juhendid patsientide vajaduste ümberhindamiseks
haiglast lahkumisel või TE sekkumise lõppemisel

**2.2.1. Patsiendi hindamine on dokumenteeritud

2.1.3. TE vajaduste hindamise juhised

2. 1.2. Juhised/protseduurid on üle vaadatud viimase 2
aasta jooksul

2.1.1. Haiglal on juhised patsiendi eluviisi ja sotsiaalse
olukorra määramiseks

Osakaal, %

2007 2012

 

Joonis 8. Patsiendi hindamise standardi tegevuste rakendatuse võrdlus 2007. ja 2012. 

aastal (**p<0,01) 

 

0 10 20 30 40 50 60 70 80

3.2.3. Informatsioon patsientide ühendustest on
kättesaadav

3.2.2. Info kõrge riskiga haiguste kohta on
kättesaadav

3.2.1. Üldine terviseteave on kättesaadav

*3.1.3. Patsiendi rahulolu TE teabe
kättesaadavusega on hinnatud, dokumenteeritud
ja integreeritud kvaliteedijuhtimise süsteemi

3.1.2. TE tegevused ja oodatavd tulemused on
hinnatud ja dokumenteeritud

3.1.1. Patsiendile antud teave on dokumenteeritud

Osakaal, %

2007 2012

 

Joonis 9. Patsiendi informeerimise ja tervisedendusliku sekkumise standardi tegevuste 

rakendatuse võrdlus 2007. ja 2012. aastal (*p<0,01) 
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Võrreldes teiste standarditega on 2012. aastal tervisliku töökoha edendamise 

standardis antud hinnangud poolte tegevuste osas võrreldes 2007. aastaga enam-vähem 

sarnased. Oluline edasiminek (p<0,05) on saavutatud tööjuhendite koostamises. Mõningal 

määral on edasiminekut töötingimuste vastavusse viimises kehtivate õigusaktidega ning TE 

valdkonna sisseviimises personali rahulolu uuringutesse. Kriitilisemalt on hinnatud 

valdkondi, mis on seotud nii terviseriskide kui TE poliitika tutvustamisega töötajate hulgas. 

Rangemalt on hinnatud ka töötajate TE teadlikkust on võrreldes 2007. aastaga (vt. joonis 10). 
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ja jätkuv professionaalne areng, milles sisaldub TE

4.2.2.  Kõikide osakondade personal on teadlik TE
sisust haiglas.

4.2.1. Uutele töötajatele tutvustatakse haigla TE
poliitikat

4.1.2. Personalile tutvustatakse tööga seotud
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4.1.1. Töötingimused on vastavuses kehtiva
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Joonis 10. Tervisliku töökoha edendamist kirjeldava standardi tegevuste rakendatuse 

võrdlus 2007. ja 2012. aastal (*p<0,05) 

 

Järjepidevust ja koostööd kirjeldava standardi tegevused on enamasti 2012. aastal 

suuremal määral praktikasse rakendatud. Oluline edasiminek (p<0,05) on toimunud tegevuste 

osas, mis kirjeldavad teabevahetust organisatsioonide vahel ning vajadusel info edastamist 

rehabilitatsiooniplaani kohta. Rohkem on täna ka haiglaid, kel on olemas tervise- ja 

sotsiaalteenuseid pakkuvate koostööpartnerite nimekiri ning patsientidele koostatud juhised 
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ambulatoorseks konsultatsiooniks või haiglasse vastuvõtuks. Varasemaga võrreldes on 

kriitilisemalt hinnatud patsiendi ravi kohta käiva info edastamist ambulatoorsele raviasutusele 

(vt joonis 11). 
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*5.2.4. Vajadusel edastatakse info
rehabilitatsiooniplaani kohta, kus on märgitud asutuse

ja koostööpartnerite roll

5.2.3. Kirjalik kokkuvõte patsiendi kohta saadetakse
õigeaegselt asutusele, kus jätkub ambulatoorne ravi

*5.2.2. On olemas kokkulepitud viis teabevahetuseks
erinevate organisatsioonide vahel

5.2.1. Patsientidele on antud juhised, kuidas toimida
ambulatoorsel konsultatsioonil, haiglasse tagasitulekul

või haiglast lahkumisel

5.1.4. On olemas kirjalik koostööplaan patsientidega
tegelemise järjepidevuse tagamiseks

5.1.3. Koostöö teiste asutustega põhineb regionaalse
tervisepoliitika täideviimisel.

5.1.2. Haiglal on koostööpartnerite nimekiri, kes
pakuvad tervise- ja sotsiaalteenuseid

5.1.1. Haigla juhtimisel ja TE tegevuste kavandamisel
võetakse arvesse regionaalset tervisepoliitikat

Osakaal, %
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Joonis 11. Järjepidevust ja koostööd kirjeldava standardi tegevuste rakendatuse 

võrdlus 2007. ja 2012. aastal (*p<0,05) 

 

 

Kokkuvõte enesehindamise tulemustest 
 

2012. aasta enesehinnangu andmetel oli standarditele vastavus väljendunud kõige enam 

järjepidevuse ja koostöö osas, kõige vähem patsiendi informeerimise ja tervisedendusliku 

sekkumise osas. 

Võrreldes standardites kirjeldatud tegevuste rakendatuse astet 2007. ja 2012. aastal, 

ilmneb positiivne dünaamika ligikaudu kolme neljandiku tegevuste osas. See tähendab, et 

suurenenud on nende haiglate osakaal, kus standardis kirjeldatud tegevused on praktikasse 
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rakendatud. Positiivne dünaamika on väljendunud eeskätt juhtimispoliitika, patsiendi 

hindamise, koostöö ja järjepidevuse osas. 

Samal ajal on mõningate tegevuste (eeskätt patsiendi informeerimise ja 

tervisedendusliku sekkumise ning tervisliku töökoha edendamise) osas vähenenud haiglate 

osakaal, kus tegevus praktikas toimib. Siin võib põhjuseks olla asjaolu, et erinevatel aastatel 

on kasutatud erinevaid hindamisskaalasid ning laiema skaala kasutusele võtmine võimaldas 

täpsemalt määratleda tegevuse rakendatuse astet. Teisteks põhjusteks võivad olla hinnangute 

subjektiivsus, aga ka hindaja enesekriitilisus ning samuti tegevuste täiustamine. Tuli tõdeda, 

et mõningaid 2007. aastal praktikas toimivaid tegevusi vaadeldi käesoleva aasta 

enesehindamise protsessis praktikas juurutamisel olevate tegevustena. 

Enesehindamise tulemused olid aluseks välishindamise kavandamisel, millest on 

ülevaade antud käesoleva aruande teises osas. 
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TEH võrgustiku haiglate välishindamine 
 

Välishindamise metoodika  

 

Kuna 2012. aastal valiti hindamiseks samad haiglad, kus 2008. aastal toimus enesehindamise 

audit (2008. aastal lähtuti haiglate valikul põhimõttest, et oleks esindatud kõik haiglatüübid 

ja kaetud võimalikult erinevad Eesti piirkonnad), siis keskenduti seekordse välishindamise 

käigus eeskätt tervise edendamise standardite rakendamise dünaamikale. 2008. aasta auditi 

tulemuste alusel täiendati enesehindamise metoodikat, mistõttu sooviti välishindamise käigus 

saada haigla TEH juhtrühma liikmetelt ka tagasisidet enesehindamise metoodika kohta. 

Lisaks koostasid välishindajad küsimustiku töötajatele, et saada ülevaadet, kuivõrd on 

haiglate töötajad teadlikud tervist edendavatest tegevustest haiglas. 

Välishindamise protsess koosnes järgmistest etappidest: 

• välishindamise protsessis osalevate haiglate töötajatele suunatud veebipõhise 

küsitluse ettevalmistamine, läbiviimine ning tulemuste analüüs; 

• haiglate enesehindamise 2012. aasta tulemuste analüüs, võrdlus 2007. aasta 

tulemustega ja dünaamika hindamine;  

• haiglate külastamine ja intervjuu kontaktisikutega; 

• tagaside aruande koostamine kooskõlastatult haiglaga; 

• lõpparuande esitamine haiglale; 

• koondaruande esitamine TAI-le, 

• koondtulemuste esitamine Eesti TEH Võrgustiku aastakonverentsil 29.11.2012. 

Välishindamine toimus ajavahemikul 19. oktoober – 26. november ja välishindamist 

teostasid: 

• Kaja Põlluste, Tartu Ülikooli sisekliiniku vanemteadur 

• Eda Merisalu, Tartu Ülikooli tervishoiu instituudi dotsent 

• Mari Põld,  SA Rapla Maakonnahaigla arst 

• Lagle Suurorg, SA Tallinna Lastehaigla kvaliteedijuht 

 

Välishindamise tulemustel põhinev haiglatele esitatud tagasiside aruanne ning 

käesoleva aruande välishindamise tulemuste peatükk koosnevad kolmest osast: 

1) Töötajate küsitluse tulemused. 

2) Tervise edendamise standardite rakendamise dünaamika haiglas standardite lõikes. 

3) Hinnang ja parandusettepanekud enesehindamise metoodika kohta. 
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Välishindamise tulemused 
 

Töötajate küsitluse tulemused 

 

Ajavahemikul 22.-31. oktoober 2012 toimus välishindamises osalevate haiglate 

töötajate hulgas küsitlus, et saada ülevaadet, kuivõrd teadvustavad töötajad seoseid 

igapäevaste tegevuste ja tervise edendamise põhimõtete vahel. Küsitlus oli veebipõhine ja 

küsitluse lingi edastamiseks töötajateni paluti haiglate TEH võrgustiku kontaktisikute abi. 

Kolmes haiglas oli küsitluse link pandud haigla siseveebi, ühes haiglas edastati kutse 

küsitluses osalemiseks töötajatele e-posti kaudu.  

Küsitlus oli anonüümne, kuid oli palutud märkida, mis liiki haiglas ja mis ametikohal 

vastaja töötab. Samuti oli küsitud, kas vastaja töötab juhtival ametikohal ja/või on seotud 

TEH võrgustiku tegevustega. Kokku täitsid küsimustiku täielikult või osaliselt 204 inimest, 

kellest 24% töötasid piirkondlikus haiglas, 42% keskhaiglas, 22% üldhaiglas ja 12% 

hooldushaiglas. Rohkem kui pooled vastanutest (56%) olid õendusala töötajad, arste oli 

vastanute hulgas 11%, hooldajaid 6% ja muudel ametikohtadel töötavaid inimesi 27%. 

Juhtival ametikohal töötasid 27% vastanutest ning TEH võrgustiku tegevustes aktiivselt 

osalejaid oli vastanute hulgas 10%. Ligikaudu üks kolmandik (32%) vastanutest on ka ise 

TEH võrgustiku üritustel osalenud. 

TEH tegevustega Eestis olid suuremal või vähemal määral kursis peaaegu kolm 

neljandikku vastanutest (72%). Oma haiglas toimuvatest TEH võrgustikuga seonduvatest 

tegevustest olid teadlikud rohkem kui kaks kolmandikku (68%) vastanutest. Ligikaudu 

kolmandik vastanutest teadsid, millal haigla liitus TEH võrgustikuga. Kõige enam on TEH 

võrgustiku tegevuste kohta saadud infot oma kolleegidelt (35%) ja haigla juhtkonnalt (32%), 

mõnevõrra vähem TEH võrgustiku üritustelt (21%), internetist (27%) ja muudest allikatest 

(7%). 

Rohkem kui 90% vastanutest teadsid, et nende haiglas on viimase viie aasta jooksul 

toimunud nii töötajate tervisekontroll (94%) kui ka patsiendi rahulolu uuringud (91%). 

Vähem teati töökeskkonna riskianalüüsi ning personali rahulolu uuringute toimumisest 

(nendest tegevustest olid teadlikud vastavalt 60% ja 55% vastajatest).  

Oma arvamust selle kohta, kuivõrd on TEH võrgustikku kuulumine mõjutanud 

patsientide ja personali tervise edendamisega seonduvat, oskasid avaldada ligikaudu kaks 

kolmandikku vastanutest. Kas ja kuivõrd võiks TEH võrgustikku kuulumine mõjutada haigla 

koostööd teiste organisatsioonidega, selle kohta oskasid arvamust avaldada vähem kui pooled 
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vastanutest (vt tabel 1), kusjuures ca 15% küsitluses osalenutest olid jätnud nimetatud 

küsimusele vastamata. 
 

Tabel 1. TEH võrgustikku kuulumise mõju haigla tegevustele erinevates valdkondades (%, n 
– küsimusele vastanute arv). 

TEH võrgustiku tegevustega seonduv valdkond 
Jah 

Mingil 
määral 

Ei 
Ei tea/ ei 

oska öelda 

1) Patsientide informeerimine ja patsiendiõpetus 
(n=170) 

37,1 25,3 5,3 32,4 

2) Patsientide tervise edendamine (n=170) 35,3 25,9 5,4 32,4 

3) Haigla personali tervise edendamine (n=170) 30,6 24,7 13,5 31,2 

4) Tööga seotud terviseriskide ennetamine (n=170) 31,8 21,8 12,9 33,5 

5) Haiglate omavaheline koostöö (n=166) 17,5 24,1 7,8 50,6 

6) Koostöö perearstidega (n=168) 10,8 16,7 9,5 57,1 

7) Koostöö sotsiaalhoolekandesüsteemiga (n=170) 11,8 24,1 8,2 55,9 

8) Koostöö haridusasutuste, ettevõtete, KOVi ja 
riigiasutustega TE valdkonnas (n=168) 

11,3 26,2 6,0 56,5 

 

Erinevatel ametikohtadel töötavate inimeste vastuste võrdluses olulisi erinevusi ei 

ilmnenud. Küll aga mõjutasid hinnanguid juhtival ametikohal töötamine ning osalemine TEH 

võrgustiku tegevustes. Juhtival ametikohal töötavad inimesed oskasid tabelis 1 esitatud 

tegevuste kohta oluliselt enam oma arvamust esitada. Nii näiteks oli juhtide hulgas neid, kes 

omasid arvamust TE mõjust haigla sisestele tegevustele, mis olid seotud patsientide ja 

personaliga (valdkonnad 1.-4. tabelis 1) 88%-94%; teistest töötajatest oskasid TE mõju 

nimetatud valdkondadele hinnata 55%-59%. Juhtidest 61%-80% ning 33-36% teistest 

töötajatest omas oma arvamust TE mõju kohta haigla koostööle teiste organisatsioonidega 

(valdkonnad 5.-8. tabelis 1). Hinnangute erinevus kõigi valdkondade osas on statistiliselt 

oluline, p<0,01. 

Osalemine TEH võrgustiku tegevustes või haigla TEH juhtrühmas mõjutas samuti 

vastajate hinnanguid. Võrreldes teistega, oskasid TEH võrgustikuga seotud oluliselt enam 

avaldada arvamust TE mõju kohta erinevatele valdkondadele. Nii juhid kui TEH 

võrgustikuga seotud töötajad olid teistega võrreldes sagedamini arvamusel, et TEH 

võrgustikku kuulumine on mõjutanud nii haigla siseseid tegevusi kui ka koostööd teiste 

organisatsioonidega. 

Kuna küsitletud ei moodustanud esinduslikku valimit välishindamises osalenud 

haiglate töötajaskonnast, siis ei saa küsitluse tulemustest teha kõigile haiglatele 

üldistatavaid järeldusi. Seetõttu saab küsitlust käsitleda prooviuuringuna ning need 
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tulemused võiksid olla edaspidi aluseks töötajate teadlikkuse ja TEH tegevustesse kaasatuse 

hindamiseks kasutatava küsimustiku koostamisel. 

 

 

Tervise edendamise standardite rakendamine haiglas 

 
Standard 1. Juhtimispoliitika 

 

Käesolevaks ajaks on välishindamises osalenud haiglates kõik juhtimispoliitika 

standardis ja alastandardites kirjeldatud tegevused praktikasse rakendunud või praktikasse 

juurutamisel (sh kahes välishindamises osalenud haiglas toimivad praktikas kõik standardis 

nimetatud tegevused; ühes haiglas on juurutamisel üks tegevus ning ühes haiglas kolm 

tegevust). Positiivsed muutused võrreldes 2008. aastaga on väljendunud kõigis valdkondades. 

Kõige suurem edasiminek on haiglate esindajate sõnul toimunud mõtteviisi muutuses, 

mille kohaselt tervise edendamist ei vaadelda enam projektipõhise tegevusena, vaid 

tervisedendus on integreeritud haigla igapäevastesse tegevustesse ja moodustab koos 

ravitööga ühtse terviku. Seetõttu kajastub tervise edendamisega seonduv peaaegu kõigis 

haigla tegevustes, kaasa arvatud haigla juhtimises. See võib ka olla üheks põhjuseks, miks 

töötajad sageli ei seosta paljusid tegevusi oma igapäevatöös tervise edendamise ideoloogiaga 

nagu selgus töötajate küsitlusest, vaid nt patsiendiõpetust, töötajate tervise edendamist ja 

asutustevahelist koostööd peetakse oma igapäevase töö loomulikuks osaks. Samas aga nii 

juhtivatel ametikohtadel kui ka TEH võrgustiku tegevustega tihedalt seotud inimesed 

tunnetavad TEH võrgustiku rolli erinevate valdkondade arengus, kuna just võrgustiku kaudu 

on omandatud vajalikke teadmisi ja kogemusi ning loodud koostööks vajalikke kontakte. 

TE integreerumist igapäevatöösse toetatakse haiglate juhtkondade tasemel, tänu 

millele on selgemalt määratletud TE tegevuseks nii vastutus kui ka ressursid ning TE 

kajastub kõigis olulisemates dokumentides (missioon, arengukava, tegevusplaanid jt 

dokumendid). Kui varasemalt toimus TE tegevuste rahastamine haiglates paljuski 

projektipõhiselt, siis käesolevaks ajaks eraldatakse TE tegevusteks vajalikud ressursid 

enamasti haigla oma eelarvest. Nii näiteks toetatakse suitsuvaba haigla loomist kui ka 

töötajate tervise edendamist (suitsetamisest loobumise toetamine, sportimisvõimaluste osaline 

kompenseerimine jms), mis aga kehtiva seadusandluse kohaselt maksustatakse 

erisoodustusmaksuga. TE tegevusi haiglates koordineerivad juhtrühmad, kuhu kuuluvad 

erinevate ametikohtade (juhtkonna, erinevate kliinikute, töötervishoiuteenistuste jt esindajad) 



 24 

või struktuuriüksuste esindajad (nt ülemõdede nõukogu). Teatud tegevuste ellurakendamiseks 

moodustatakse töörühmad (nt suitsuvaba haigla töörühm, beebisõbraliku haigla töörühm jne). 

Oluline on rõhutada, et haiglate tegevusplaanid sisaldavad lisaks patsientide ja 

personali TE-le ka paikkonna tervisedendust. Nii näiteks korraldatakse tervise ja 

tervishoiualaseid loenguid elanikkonnale, teabepäevi kindlatele sihtrühmadele, 

mitmesuguseid terviseüritusi ning osaletakse üleriigilistel ja kohalike omavalitsuste 

eestvedamisel korraldatud terviseüritustel. 

Järjest enam rakendub TE ka erinevates ravi- ja tegevusjuhistes. 2008. aastal esitati 

enesehindamise auditi käigus ettepanek koostada ja rakendada juhend raviarstidele, mille abil 

täpsustatakse, kuidas ja millal nõustada patsiente riskitegurite osas ning kuidas on arsti ja õe 

vastutused selles protsessis. Käesolevaks ajaks on jõutud arusaamisele, et patsientide tervise 

edendamine, sh nõustamine riskitegurite osas eeskätt krooniliste haigete puhul kuulub 

valdavalt õdede vastutusalasse. Suurema võimaluse patsientide tervise edendamisega 

tegelemiseks annab piirkondlikus ja keskhaiglas õdede iseseisvate ambulatoorsete 

vastuvõttude osakaalu suurenemine, kuna õed tegelevad oma vastuvõttudel eeskätt korduvate 

krooniliste haigetega ja nõustavad neid nii eluviisi kui ka oma haigusega toimetuleku osas. 

Kuna TE on integreeritud igapäevastesse tegevustesse, siis on suures osas ühildatud 

ka TE ja kvaliteedi tagamine. See soovitus esitati ka neli aastat tagasi toimunud 

enesehindamise valideerimise käigus ning käesolevaks ajaks on see suures osas praktikasse 

rakendatud. Sel põhjusel pole haiglates ka eraldi TE tegevuste kvaliteedi hindamise 

programmi, vaid TE kvaliteediga seonduv sisaldub haigla kvaliteediplaanides, -tegevustes ja 

kvaliteedidokumentatsioonis. 

 

Tervise Arengu Instituudile esitati ettepanek koostada TEH tegevuste enese- ja 

välishindamiste pikemaajalisem plaan (nt enesehindamine võiks toimuda üle aasta), mis 

võimaldaks ka tervishoiuasutusel paremini oma tegevusi (auditid, küsitlused jms) planeerida. 
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Standardid 2 ja 3. Patsiendi hindamine. Patsiendi informeerimine ja tervisedenduslik 
sekkumine. 

 

Standardites 2 ja 3 kirjeldatud tegevuste rakendatust oli välishindamises osalevates 

haiglates kirjeldatud erinevalt – mõnes haiglas kui praktikas toimivaid, mõnes pigem kui 

praktikasse juurutamisel olevaid tegevusi. Samuti täheldasid välishindajad nimetatud 

standardite puhul, et 2012. aastal hinnati tegevuste rakendatust kriitilisemalt kui 2007. aastal. 

Nii näiteks oli 2007. aastaga võrreldes toimunud edasiminek erinevate patsiendigruppide 

vajaduste hindamiseks vajalike juhiste rakendamises – haiglatel on olemas juhised 

patsiendirühmade TE vajaduste hindamiseks (näiteks hooldushaiglas toimub TE vajaduste 

hindamine kõigil patsientidel koos üldise hindamisega ning kui hindamisel ilmneb probleem, 

siis tegeldakse probleemi(de)ga süvitsi) kui ka juhendid ja protseduurid patsientide vajaduste 

ümberhindamisel haiglast lahkumisel. Hindamise dokumenteerimist ja asjakohase info 

olemasolu patsiendi tervisekaardis, haigus- või õendusloos hinnati aga kriitilisemalt – mitmes 

haiglas, kus neid tegevusi 2007. aastal oli hinnatud kui praktikas toimivateks, leiti 2012. 

aastal, et tegevused on siiski pigem praktikasse juurutamise faasis. Ühes haiglas nimetati siin 

põhjusena haigla infosüsteemi ümberkorraldust, mis on mõjutanud nii õendus- kui ka 

haiguslugudesse kantava info dokumenteerimist ja seetõttu ei saa pidada tegevust antud 

ajamomendil veel täielikult praktikas toimivaks. Patsientide tervisedenduslike tegevuste ja 

oodatavate tulemuste hindamine ja dokumenteerimine kuulub peamiselt õendusabi 

valdkonda. Kuna aga õendusabi vajadusi veel süstemaatiliselt ei hinnata, ei tegelda 

järjepidevalt ka nende vajaduste rahuldamisega. Piirkondliku ja keskhaigla koostöös 

arendatakse EHL-i eesmärgiga rakendada patsiendi vajaduste ja vastavate õendusabi 

meetmete dokumenteerimist ühtse vormi alusel.  

Kriitilisemate hinnangute põhjustena nimetati veel mitut asjaolu. Esiteks, patsiendi 

hindamisega seotud tegevused on ajas muutuvad protsessid, mille puhul toimub pidevalt 

tegevuste hindamine ning hindamistulemuste alusel muudatuste ja uute tegevuste 

rakendamine. Kuigi enamasti protsessid toimivad, ei saa eeskätt just suurtes 

organisatsioonides olla 100%-liselt kindel, et need hõlmavad kogu organisatsiooni või et 

hindamise dokumenteerimisse oleksid kaasatud kõik patsiendiga tegelevad spetsialistid. Nii 

näiteks kajastuvad dokumentatsioonis enamasti küll raviprotsessis osalevate spetsialistide 

(arstid, õed) sissekanded, kuid mitte alati teiste spetsialistide (sotsiaaltöötaja, psühholoogi, 

füsioterapeudi jt) kanded. Hinnanguid mõjutab ka hindamise skaala muutus, mistõttu on 

võimalik paremini eristada tegevuste rakendatuse astet, hinnangud on subjektiivsed, lähtuvad 
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praktilistest võimalustest. Mida rohkem valdkonnaga tegeldakse, seda enam suurenevad 

teadmised sellest, mida kõike on nimetatud valdkondades veel võimalik ära teha, mistõttu 

inimesed muutuvad enesekriitilisemaks ning seatavad endale järjest kõrgemaid standardeid. 

Seetõttu selgubki rakendatuse astme ülevaatusel, et mõned standardis kirjeldatud tegevused ei 

ole veel täielikult kõigis struktuuriüksustes või kõikide oluliste ametikohtade lõikes praktikas 

rakendunud. 

Kuigi dokumenteerimise vormide väljatöötamise osas juba tehakse koostööd, oleks 

siin võimalik seda koostööd TEH võrgustiku raames edendada – nt erinevate 

patsiendirühmade (k.a. erinevatesse vanusrühmadesse kuuluvate patsientide) üldiste ja 

spetsiifiliste riskitegurite dokumenteerimise vormide arendamine ning patsiendiga tegelevate 

teiste erialade spetsialistide (sotsiaaltöötaja, psühholoog, füsioterapeut) antud info 

dokumenteerimine.  

Eelkirjeldatu selgitab ka mõningast vastuolu enesehindamise ja välishindamise 

tulemuste vahel. Enesehindamise tulemuste analüüsist selgus, et hindamise, sh arstilt saadud 

info dokumenteerimine on enam rakendunud kui 2007. aastal, kuid nagu selgus 

välishindamise käigus, on enam probleeme just õendusabi ja teiste spetsialistide antud info 

dokumenteerimisega. 

Endiselt on haiglate kvaliteedipoliitikas olulisel kohal patsiendiõpetus, sh ka 

patsiendi ettevalmistamine haiglast lahkumiseks. Patsiendile antud teave dokumenteeritakse: 

haiguslood/ õenduslood/ tervisekaardid/ hoolduslood sisaldavad andmeid nii patsiendi 

teavitamise ja nõusoleku võtmise kui patsiendi informeerimise, õpetamise ja nõustamise 

kohta, samuti infot tervisedenduslike tegevuste ja tulemuste kohta.  

Nii üldine terviseinfo kui ka info kõrge riskiga haiguste kohta on hästi 

kättesaadav. Patsiendiinfo materjalid on haiglates olemas nii kirjalikul kui ka elektroonilisel 

kujul (haiglate kodulehtedel). Samuti edastatakse patsientidele suulist infot. Toimub koostöö 

ja infovahetus patsiendiühendustega, kuid info edastamine patsientidele nende ühenduste 

kohta on muutunud mõnevõrra keerulisemaks, kuna uusi ühendusi tuleb järjest juurde ja 

haiglal puudub patsiendiühendustest täielik ülevaade.  

Lisaks oma haiglas välja töötatud infomaterjalidele vahendavad haiglad ka teiste 

asutuste (Tervise Arengu Instituut, Eesti Haigekassa, Sotsiaalministeerium jt) poolt välja 

töötatud infomaterjale nii oma kodulehel kui ka paberkandjal. Samuti on haiglate 

kodulehtedel rida viiteid asjakohastele infoallikatele. Kindlasti on oluline lisaks personaalsele 

nõustamisele suunata patsiente ka Internetis oleva adekvaatse ja kontrollitud terviseinfo 

juurde, kuna viimastel aastatel on Internet kui infoallikas oluliselt täienenud – 2011. aasta 
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uuringu andmetel eelistasid 45% Eesti täiskasvanud elanikest saada tervisealast 

informatsiooni just Internetist (7). Teabematerjale levitatakse ka tervisepäevadel. Kõrge 

riskiga haiguste osas on infomaterjalide väljatöötamisel  aluseks eeskätt haiguse eripära ja 

olulisus. Kuigi kõigi haiguste kohta infomaterjale veel koostatud pole, on olemasolevaid 

täiendatud ja püütud teha maksimaalselt heaks.  

Enamikus haiglates tegeldakse kroonilisi haigusi põdevate inimestega, mistõttu TE 

tähendab lisaks tervisedenduslikele soovitustele ja informatsioonile eluviisi (toitumise, 

liikumise, harjumuste jms) osas ka haiguse süvenemise ärahoidmist ehk ennetamist. 

Selleteemalisi juhendeid on eesti keeles vähe ning edaspidi võiks Tervise Arengu Instituut 

kui TEH võrgustiku juhtasutuse üheks tegevusvaldkonnaks olla edaspidi koos erialaseltside ja 

Eesti Haigekassaga TE-teemaliste juhendite eestindamise koordineerimine. 

 

Olulisel kohal on nii patsientide kui ka nende lähedaste nõustamine ja 

koolitamine. Headeks näideteks on perekoolid, emadekool, imetamise nõustamise, 

noortekabinetid, elustiili nõustamine (nt elustiilikabinet keskhaigla kardioloogia osakonna 

patsientidele), reumatoloogiliste, diabeedi- ja kopsuhaigete nõustamine. Üheks hea praktika 

näiteks tervise edendamise ja haiguste ennetamise valdkonnas on rinnakabineti loomine 

keskhaiglas. Rinnakabinet on naistekliiniku, sisekliiniku onkoloogia spetsialistide ning 

diagnostikakliiniku koostöövõrgustik, kus tegeldakse rinnavähikahtlusega patsientidega. 

Patsiendid, kes on pöördunud Haigekassa kutsel rinnavähi sõeluuringusse ja kellel on leitud 

kõrvalekaldeid, suunatakse edasi rinnakabinetti ning pärast täiendavate uuringute tegemist 

vajadusel ka koheselt ravile. Tegemist on patsiendikeskse koostöövõrgustiku hea tava 

näitega, kus patsient ei pea ise erinevate spetsialistide poole pöörduma, vaid vajalikud 

edasisuunamised korraldatakse rinnakabineti töötajate poolt. Selles ettevõtmises kannavad 

suure osa nõustamisest ämmaemandad ja kirurgid. 

Üheks hiljuti rakendatud tervisedendusliku sekkumise ja patsiendi nõustamise näiteks 

üldhaiglas on suitsetamisest loobumise nõue noortekabinettide patsientidele, kes on 

suitsetajad ning soovivad saada hormonaalseid rasestumisvastaseid vahendeid. Patsientidele 

selgitatakse suitsetamisest loobumise olulisust ning lisaks pakutakse nõustamisteenust. 

 

Suurema võimaluse patsiendiõpetuse, informeerimise ja patsientide tervise 

edendamisega tegelemiseks annab ka õdede iseseisvate ambulatoorsete vastuvõttude osakaalu 

suurenemine. Õed tegelevad oma vastuvõttudel eeskätt korduvate krooniliste haigetega ja 

nõustavad neid nii eluviisi kui ka oma haigusega toimetuleku osas. Õdede iseseisva 
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vastuvõtu rakendamist võib pidada viimaste aastate suurimaks edasiminekuks 

patsientide tervise edendamise valdkonnas kui ka patsiendikäsitluses üldiselt. 

Piirkondlikus ja keskhaiglas on olemas või väljatöötamisel õe iseseisva vastuvõtu kvaliteedi 

juhendid, mille kohaselt on õe vastuvõtul peamiseks eesmärgiks õpetada patsiendile oma 

eluga toimetulekut ning suurendada ravisoostumust. Esialgu töötatakse selliseid juhendeid 

välja haigla siseselt, kuid hiljem on kavas koostöös teiste haiglate ja Sotsiaalministeeriumiga. 

Edaspidi on plaanis olemasolevate juhendite alusel töötada välja ka riiklikult kehtestatavad õe 

vastvõtu kvaliteedinõuded. 

Ka üldhaiglas tegelevad patsientide TE vajaduste, sh haigusega toimetuleku 

hindamisega eeskätt õed, nt kopsuõde, diabeediõde, reumaõde. Sarnaselt patsientide 

tervisedenduslike vajaduste hindamisega tegelevad õed olulisel määral ka patsientide 

informeerimise ja nõustamisega. Suurem osa õdedest on läbinud koolituse patsiendiga 

suhtlemise alal, kuid õed, kes tegelevad vahetult patsiendi nõustamisega, peaksid läbima ka 

vastava koolituse (näiteks koolitus motiveerivast intervjueerimisest/ nõustamisest ja patsiendi 

valmisoleku hindamisest oma käitumise  muutmiseks). Et tagada õendusabi parem kvaliteet, 

on üldhaiglas koostöös Tallinna Tervishoiu Kõrgkooliga plaanis võimaldada õdedele 

kõrghariduse omandamine kohapeal. 

Hooldushaiglas on õe roll patsiendi tervise edendamises esmatähtis. Õed õpetavad 

oma patsientidele nii tegevusi haigusega paremaks toimetulekuks kui ka riskitegurite 

vähendamise võimalusi. 

Jätkuvalt hinnatakse patsiendi rahulolu informatsiooni kättesaadavuse ning 

saadud ravi osas. Kuid eraldi pole hinnatud patsiendi rahulolu tervisedendusliku teabe 

kättesaadavusega. 

Teabega rahulolu hindamine on mõnevõrra problemaatiline. Tuleb tõdeda, et kuigi 

kõigis Eesti piirkondlikes, kesk- ja üldhaiglates kasutatakse ühesugust patsiendi rahulolu 

hindamise vormi (välja töötatud Eesti Haigekassa eestvedamisel moodustatud PATH 

töörühma poolt), ei sisaldu selles küsimust tervist edendava teabega rahulolu kohta. Küll aga 

hinnatakse patsientide rahulolu mitmete erinevate teabevaldkondadega (teave uuringute 

tulemustest, ravimitest, ravimite kõrvaltoimetest, kodus hakkama saamisest jne). Kuna 

rahulolu nimetatud valdkondades jagatava teabega hinnatakse kõigis haiglates ning info on 

kergesti kättesaadav, võiks edaspidi ka nende teabeliikidega rahulolu hakata kasutama 3. 

standardi indikaatoritena. Samas tuleks aga kindlasti patsiendi rahulolu küsimustikku lisada 

küsimused tervise edendamise kohta. Nimetatud ettepaneku tegid välishindajad ka 2008. 

aastal, kuid ettepanek ei ole siiski veel praktikas realiseerunud.  
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Seetõttu tuleks ettepanek vaadata patsiendi rahulolu hindamise küsimustik üle ja 

täiendada seda TE valdkonna küsimustega võtta TEH võrgustiku 2013. aasta tegevusplaani.  

 
Probleemiks on ka 2. standardi indikaatoritest patsientide osakaal, keda on hinnatud 

üldiste riskide osas ning kellel on hinnatud spetsiifilisi riske. Indikaatori tähendus ei ole 

üheselt mõistetav, kuna tegelikkuses hinnatakse nii üldisi kui ka spetsiifilisi riske kõigil 

patsientidel (seega hinnatud patsientide osakaal on 100%) – see on ravi- ja õendusprotsessi 

lahutamatu osa. Seetõttu esitasid keskhaigla TEH juhtrühma liikmed ettepaneku, et nimetatud 

standardid tuleks väga täpselt defineerida, vastasel juhul ei ole indikaatori kasutamine 

otstarbekas.  

 

 

Standard 4. Tervisliku töökoha edendamine 
 

Kõigis välishindamises osalenud haiglates on töötingimused vastavuses kehtiva 

seadusandlusega ning personalile tutvustatakse tööga seotud terviseriske. Üks 

välishindamises osalenud haiglatest – keskhaigla – on juba 2005. aastal liitunud ka tervist 

edendavate töökohtade võrgustikuga ning tervisliku töökoha edendamise tulemuslikkust 

haiglas kinnitavad mitmed rahvusvahelised tunnustused.  

Üheks tervisliku töökeskkonna edendamise näiteks on riskianalüüsi teostamine enne 

uute töökohtade planeerimist. Nii näiteks viiakse keskhaigla diagnostikakliinikus kiirgusohu 

vähendamise eesmärgil läbi riskide hindamine enne uute kabinettide avamist ja töökohtade 

planeerimist. Ka hooldushaiglas toimus seoses uue korpuse käikulaskmisega käesoleva aasta 

jaanuaris riskianalüüs. 

Kõigis haiglates teavitatakse töötajaid tervisedenduse sisust ning uued töötajad 

viiakse kurssi nii tööohutuse nõuetega kui ka haigla tervisedenduse poliitikaga. Selleks on 

töökohtades olemas ohutuskaardid ja tegevusjuhendid. Korraldatakse erinevaid väljaõppeid: 

koolitused uue aparatuuri kasutuselevõtul, tööohutusalased koolitused teatud töötajate 

rühmadele (nt hooldajatele) jne. Näiteks keskhaiglas ühendati jaanuaris 2012 

töökeskkonnateenistusega kriisireguleerimise valdkond. Käesoleva aasta sügisel viidi 

keskhaiglas läbi tuletõrje- ning evakuatsiooniplaani õppused. Koolituse käigus kontrolliti 

signalisatsioonisüsteemide korrasolekut ja töötajate valmidust evakueeruda avariiolukorras. 

Ka üldhaiglas toimuvad koostöös Päästeametiga iga-aastased tuletõrjeõppused. 
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Töötajate teadlikkuse tagamiseks tervisedenduse sisust haiglas kajastatakse TE 

temaatikat haigla kodulehel ja siseveebis, samuti erinevates dokumentides. Inimestele on 

loodud võimalused infole juurdepääsuks. Ühes haiglas hinnati töötajate teadlikkust TE 

tegevustest 2012. aastal mõnevõrra kriitilisemalt kui 2007. aastal, sest hetkel ei ole seal 

personali informeerimine olnud prioriteetseks valdkonnaks (varasematel aastatel jagati infot 

rohkem), vaid rohkem on probleeme personali voolavuse ning õdede ja arstide puudusega. 

Kriitilisema hinnangu põhjuseks on ka enesehindamise skaala muutus. Et aga personali on 

teadlik TE tegevustest, näitab töötajate suur huvi igasuguste TE ürituste, konverentside ja 

suvekoolides osalemise vastu.  

Töötajate tervise edendamiseks on haiglates rakendatud mitmesuguseid abinõusid. 

Töötajad läbivad perioodiliselt tervisekontrolli, samuti toetatakse haiglate poolt tervist 

edendavaid üritusi (nt üldhaiglas pakutakse töötajatele võimalust külastada soodushinnaga 

ujulat). Näiteks keskhaiglas toimub töötajate hulgas südameveresoonkonna haiguste 

ennetustöö, riskide hindamine ning järelkontroll, samuti on EMO osakonnas läbi viidud 

tööstressi uurimus. Paraku aga maksustatakse tööandja poolsed investeeringud oma töötajate 

tervisesse kehtiva seadusandluse kohaselt erisoodustusmaksuga. Kuigi sellest probleemist on 

ühiskonnas varemgi juttu olnud, oleks vajalik Tervise Arengu Instituudi kui tervist 

edendavate haiglate ja tervist edendavate töökohtade võrgustiku tegevust juhtiva asutuse 

poolt esitada Vabariigi valitsusele konkreetne ettepanek vabastada tööandjad kasvõi osaliselt 

töötajate tervise edendamise eesmärgil tehtud kulutused erisoodustusmaksust. Kaaluda võiks 

ka tööandjate poolt tehtud TE kulutuste majanduslikku hindamist. 

Olulisel kohal on TEH võrgustikku kuuluvates haiglates suitsetamise levimuse 

vähendamine personali hulgas. Neljast välishindamises osalenud haiglast üks haigla 

(hooldushaigla) on juba mitu aastat tagasi kuulutatud personali poolt suitsuvabaks haiglaks 

ning töötajate hulgas suitsetajaid ei ole, mistõttu ei vajata ka suitsetamisest loobumise 

nõustamist. Teistes haiglates on võrreldes 2007. aastaga suitsetajate osakaal vähenenud. 

Kõikides hinnatud haiglates pakutakse töötajatele suitsetamisest loobumise võimalust, mida 

haigla poolt igati toetatakse. Näiteks keskhaiglas korraldati soovijatele suitsetamisest 

loobumiseks koolitus Allen Carri meetodil. Samuti küsitletakse suitsetamise kohta töötajate 

tervisekontrolli käigus ja vajadusel pakutakse ka nõustamist suitsetamisest loobumiseks. 

Piirkondlikus haiglas pakutakse töötajatele materiaalset abi suitsetamisest loobumiseks. Ka 

üldhaiglal on olemas suitsetamisest loobumise programmid ja suitsetamisest loobumise 

nõustamist pakutakse nii patsientidele kui ka töötajatele. 
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Keskhaigla TEH juhtrühma liikmed peavad viimaste aastate suurimaks saavutuseks 

suitsuvaba haigla otsuse vastuvõtmist juhatuse poolt 2011. aastal. Selle otsusega on keelatud 

suitsetamine kogu haigla territooriumil, kuigi üldine seadusandlus seda ei nõua. Seetõttu 

esitasid TEH juhtrühma liikmed ka ettepaneku, et välishindamise lõpparuandes peaks olema 

esitatud soovitus Tervise Arengu Instituudile teha Vabariigi Valitsusele ettepanek 

tubakaseaduse muudatuseks, millega keelataks suitsetamine ka tervishoiuasutuste 

territooriumil (nii nagu nt on suitsetamine keelatud haridusasutuste territooriumil). See 

aitaks oluliselt kaasa tervishoiuasutuste suitsuvabaks muutmisele2. Ka piirkondlikus haiglas 

on moodustatud suitsuvaba haigla töörühm ning tehakse ettevalmistusi suitsetamise 

keelustamiseks haigla territooriumil. 

Üldhaigla TEH juhtrühma liikmed tõid suurima probleemina töötajate tervise 

edendamise seisukohalt välja töötamise mitmes tervishoiuasutuses, mistõttu paljude 

töötajate ühe kuu töötundide arv on oluliselt suurem normkoormusest. See omakorda võib 

kaasa tuua nii töötajate terviseprobleemide avaldumise ja süvenemise kui ka ohustada 

osutatava teenuse kvaliteeti. Seetõttu on TEH juhtrühma esindajad seisukohal, et tervishoius 

peaks olema rangelt piiratud normkoormusest suurema koormusega töötamise võimalus. 

Enamasti on haigla töötajatele loodud ka võimalus osaleda haigla tegevuse 

planeerimises ja hinnangute andmises. Nii näiteks piirkondlikus haiglas saavad töötajad 

anda oma panuse erinevate töörühmade kaudu. Ettepanekuid töökorraldusega seotud 

probleemide lahendamiseks on esitatud ka kaebuste juhtimise süsteemi kaudu. Alates 

käesoleva aasta oktoobrist rakendus piirkondlikus haiglas patsiendi kahju- ja ohujuhtumite 

(POI) süsteem, mille kaudu tulevad samuti hästi esile paljud mitmeid struktuuriüksusi 

hõlmavad töökorraldusega seotud probleemid ning töötajatel on selle süsteemi kaudu 

võimalik anda omapoolseid hinnanguid ja teha ettepanekuid probleemide lahendamiseks. 

Kuna nimetatud süsteem on suunatud eeskätt patsiendi ohutuse tagamisele, aga samas leida 

üles ka kitsaskohad töökorralduses, peetakse POI süsteemi rakendamist piirkondlikus haiglas 

üheks olulisemaks saavutuseks kogu haigla tegevuste hulgas. 

Keskhaiglas kajastub personali osalemine nõukogude ja töörühmade koosolekute 

protokollides ja arengukavade planeerimisel, personal osaleb rahulolu-uuringute läbiviimisel; 

personali arvamuste ja hinnangute saamiseks tehakse suunatuid küsitlusi ning tehakse 

                                                
2 Nimetatud ettepanek esitati 2012. aasta novembri alguses, kui avalikkuse ette ei olnud veel jõudnud 
informatsioon kavandatavatest muudatustest tubakapoliitika osas (Tubakapoliitika Roheline Raamat), mille 
kohaselt peaksid kõik tervishoiu-, haridus-, riigi- ja kohalike omavalitsuste asutused muutuma suitsuvabaks. 
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kokkuvõtteid. Toimuvad arenguvestlused ja muud tagasiside süsteemid, nt koosolekud, 

arutelud jms. 

Ka hooldushaiglas on personalil võimalus kaasa rääkida nii oma töökeskkonda 

mõjutavate kui ka kogu haigla tegevust puudutavate otsuste tegemisel, mis väikese personali 

arvuga on suhteliselt kergemini teostatav kui suuremates organisatsioonides. 

Üldhaigla TEH juhtrühma hinnangul on personali osalus haigla tegevuste 

planeerimises ja hinnangute andmises suhteliselt tagasihoidlik ning seda on mõjutanud 

viimaste aastate suur personalivoolavus. 

Viimase viie aasta jooksul on personali rahulolu uuring toimunud hooldushaiglas. 

Uuringu tulemused näitasid, et rohkem kui kaks kolmandikku töötajatest rahul nii 

töötingimuste kui ka töösuhetega. 

Teistes haiglates on kavas lähiajal läbi viia töötajate rahulolu uuringud. Näiteks 

keskhaiglas on lisaks tavapärastele personali rahulolu uuringutele planeerimisel töötajate 

tervisekäitumise, tervist toetavate tegevuste teadlikkuse ja tervise edendamises osalemise 

hindamine personali rahulolu uuringutes. Piirkondlikus haiglas on personali rahulolu uuring 

planeerimisel ning prooviuuring ühe kliiniku baasil toimumas. Üldhaiglas toimus personali 

rahulolu uuring viimati 2006. aastal ning seda plaaniti korrata 2009. aastal, kuid vahepealse 

majanduslanguse perioodi tõttu ei olnud võimalik kõiki planeeritud tegevusi, sh personali 

rahulolu uuringut teostada. Siiski soovitakse lähiajal soovitakse uuringut korrata.  

Kui haiglates üldiselt on palju ära tehtud tööohutuse ja füüsilise keskkonna turvalisuse 

tagamiseks, siis üks edasi arendamist vajav valdkond on psühhosotsiaalne keskkond. Areng 

peaks olema tõenduspõhine ja keskenduma eeskätt personali tervise edendamisele tööga 

seotud ohutegurite vähendamisele., sh psühhosotsiaalsete ohutegurite toime hindamisele  

Varasematel aastatel on suund olnud eelkõige patsiendikesksusele ja selles 

valdkonnas on saavutatud ka häid tulemusi. Käesoleval ajal on muutumas prioriteediks 

töötajate heaolu ja tervise edendamine, mis peaks aitama kaasa ka töötajate rahulolu ja 

motivatsiooni suurenemisele. Tervishoiutöötajate väärtustamiste ja töökorralduse 

parendamise ootusi toetab ka Eesti arstide streigi käigus Vabariigi Valitsusele esitatud 

nõudmised. 

Tervisliku töökoha edendamise standardi indikaatoritest on käesoleval ajal olemas 

andmed suitsetajate osakaalu kohta, samuti selle kohta, kui palju on suitsetamisest loobunuid 

ning kui suur osa töötajatest on saanud suitsetamisest loobumise nõustamist. Välishindamise 

käigus selgus siiski, et haiglates kasutatakse suitsetajate osakaalu selgitamiseks erinevaid 

meetodeid ning seetõttu ei pruugi haiglate esitatud andmed olla võrreldavad, samuti 
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põhjustab erinevate metoodikate kasutamine raskusi suitsetajate osakaalu dünaamika 

hindamises erinevate aastate lõikes. 

Valdavalt esitati ka andmed töötajate lühiajalise töölt puudumise kohta. See 

indikaator oli määratletud järgmiselt: Lühiajalised töölt puudumised on kuni 7 päeva kestvad 

haigusjuhud, millest esimese kolme päeva eest haigushüvitist ei maksta ja 4-7 päeva maksab 

haigushüvitist tööandja. See tähendab, et töölt puudumise hindamisel ei võeta enam arvesse 

hooldus- ja sünnituslehtede tõttu töölt eemalolekut, vaid ikkagi ainult töötaja enda 

haigestumisest põhjustatud töölt puudumist. 

Tööinspektsioonis registreeritud tööõnnetuste arvu olid esitanud kolm haiglat, neist 

ühes (hooldushaiglas) ei esinenud ühtegi tööõnnetust. 

 

 

Standard 5. Järjepidevus ja koostöö 
 

Käesoleva aasta enesehinnangu andmetest selgus, et kõige paremini oli haiglates rakendunud 

järjepidevust ja koostööd kirjeldav standard. See järeldus leidis kinnitust ka välishindamise 

käigus. Järjepidevust ja koostööd kirjeldavad alastandardid on kõigis välishindamises 

osalenud haiglates valdavalt praktikas rakendunud.  

Nii haigla juhtimisel, tervist edendavate tegevuste planeerimisel kui ka teiste 

asutustega koostöös arvestatakse regionaalset tervisepoliitikat, oma tegevustes lähtutakse nii 

rahvastiku tervise arengukavast 2009-2020 kui ka maakondade tervise arengukavadest. 

Toimub ka koostöö kohalike omavalitsustega, eeskätt sotsiaaltöötajatega ning koostöö 

sotsiaalhoolekandega on aasta-aastalt muutunud paremaks. Koostöös kohalike omavalitsuste 

ning maavalitsustega osaletakse paikkonna inimestele suunatud terviseürituste korraldamises 

ja läbiviimises. Samuti toimub koostöö teiste haiglatega (eeskätt üld- ja kohalike haiglate 

tasandil), mis on alguse saanud TEH võrgustiku üritustelt. 

Edasiminek on toimunud ka patsiendi ravi järjepidevuse tagamises. Piirkondlikus 

ja üldhaiglas edastatakse kõik arstlikud epikriisid terviseinfo süsteemi, piirkondlikus haiglas 

ka õendus-hooldusosakonna patsientide õendusepikriisid. Keskhaiglas on osaliselt 

rakendunud patsiendi ravi ja uuringutega seotud info edastamine, mis on tingitud uute IT-

lahenduste rakendamisest.  

Hooldushaiglas edastatakse terviseinfo süsteemi käesoleval ajal 25% epikriisidest. 

Patsientidega tegelemise järjepidevuse tagamiseks edastatakse kõigi patsientide 

õendusepikriis perearstidele ja teistele patsiendiga tegelevatele asutustele. Hooldushaiglas on 
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rakendamisel elektrooniline terviselugu, mis peaks oluliselt kaasa aitama patsiendiga 

tegelemise järjepidevusele.  

Üldhaigla hinnangul esineb aeg-ajalt probleeme infovahetuses perearstidega. 

Perearstidel on olemas juurdepääs üldhaigla infosüsteemi kaudu oma patsientide 

terviseinfole, kuid samas haiglas töötavatel arstidel perearstide infosüsteemile juurdepääs 

puudub. Samuti toimib mitteformaalne infovahetus, kuna kõik maakonna arstid (nii perearstid 

kui ka eriarstiabisüsteemis töötavad arstid) kuuluvad arstide liitu, siis on võimalik paljusid 

probleeme arutada ka igakuistel maakonna arstide kokkusaamistel. Lisaks infojagamisele ja 

organisatsiooniliste probleemide arutamisele käsitletakse ka patsientide raviga seotud 

küsimusi ja teha otsuseid raviküsimuste osas. Sarnaseid kokkusaamisi korraldavad ka Eesti 

Õdede Liidu liikmed eesmärgiga edendada koostööd maakonna õdede vahel ning kavandada 

koolitusi (nt motiveeriva nõustamise õpetus õdedele).  

Kõigis haiglates hinnatakse patsientide rahulolu haiglast lahkumise 

ettevalmistustega, rahulolu-uuringute andmetel on rahulolevate patsientide osakaal kahest 

kolmandikust kuni 97%-ni. Aktiivravi haiglates hinnatakse ka patsientide rahulolu neile 

antud teabega selle kohta, kuidas pärast aktiivravi oma terviseprobleemidega toime tulla.  

Eelkirjeldatud tegevused näitavad, et järjepidevuse ja koostöö tagamisel on 

praktikasse rakendunud mõlemad 2008. aasta enesehindamise auditi tulemuste põhjal esitatud 

soovitused:  

• jätkata ja vajadusel tihendada koostööd nii oma regiooni kui ka teiste TEH 

võrgustiku haiglatega ning sotsiaalvaldkonnaga;  

• edastada patsiendiinfo perearstile või teistele tervishoiuteenuse osutajatele ning  

koos haiguse epikriisiga ka õendusepikriis. 

Kuna viimastel aastatel on toimunud rida muutusi terviseinfo valdkonnas (terviseinfo 

süsteemi ja sellega seonduvate õigusaktide rakendumine, uued infotehnoloogilised 

lahendused tervishoiuasutustes jne), oleks otstarbekas läbi vaadata nii 5. standardi tegevuste 

sõnastused kui ka standardi indikaatorid, et need oleksid kooskõlas toimunud muutustega.  
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Kokkuvõte välishindamise tulemustest 
 

Välishindamises osalenud haiglate esindajates sõnul on suurim muutus toimunud mõtteviisis, 

mille kohaselt tervise edendamist ei vaadelda enam projektipõhise tegevusena, vaid 

tervisedendus on integreeritud haigla igapäevastesse tegevustesse ja moodustab koos 

ravitööga ühtse terviku. Seetõttu kajastub tervise edendamisega seonduv peaaegu kõigis 

haigla tegevustes, kaasa arvatud haigla juhtimises.  

Edasiminek on toimunud erinevate patsiendigruppide vajaduste hindamiseks vajalike 

juhiste rakendamises – haiglatel on olemas juhised patsiendirühmade TE vajaduste 

hindamiseks, kuid mõnevõrra kriitilisemalt hinnati dokumenteerimisega seonduvat. 

Kriitilisemate hinnangute põhjused on erinevad – uute infosüsteemide rakendamine, hindajate 

subjektiivsus ja enesekriitilisus, aga ka skaala muutus, mis võimaldab paremini eristada 

tegevuste rakendatuse astet. 

Endiselt on olulisel kohal patsiendiõpetus ning info edastamine patsientidele, aga ka 

patsientide ning nende lähedaste nõustamine ja koolitamine. Viimaste aastate suurimaks 

edasiminekuks nii patsientide tervise edendamise valdkonnas kui ka patsiendikäitluses 

üldiselt on õdede iseseisva vastuvõtu rakendamine. 

Varasematel aastatel on suund olnud eelkõige patsiendikesksusele ja selles 

valdkonnas on saavutatud ka häid tulemusi. Käesoleval ajal on muutumas prioriteediks 

töötajate heaolu ja tervise edendamine, mis peaks aitama kaasa ka töötajate rahulolu ja 

motivatsiooni suurenemisele. Kõigis välishindamises osalenud haiglates on töötingimused 

vastavuses kehtiva seadusandlusega ning personalile tutvustatakse tööga seotud terviseriske. 

Töötajatel võimaldatakse osaleda haiglate tegevuse planeerimises ja hinnangute andmises 

.Olulisel kohal on TEH võrgustikku kuuluvates haiglates suitsetamise levimuse vähendamine 

personali hulgas ning haigla muutmine suitsuvabaks. 

Võrreldes teistes standardites kirjeldatud tegevustega on järjepidevust ja koostööd 

kirjeldavad tegevused rakendunud kõige paremini ning 2008. aasta välishindamise käigus 

antud soovitused on praktikasse rakendatud. Toimub tihe koostöö nii oma regiooni kui ka 

teiste piirkondade TEH võrgustiku haiglatega ja sotsiaalvaldkonnaga, samuti edastatakse 

asjaosalistele vajalik info patsiendi ravi järjepidevuse tagamiseks. Kuna aga viimastel aastatel 

on toimunud rida muutusi terviseinfo valdkonnas, oleks otstarbekas läbi vaadata nii 5. 

standardi tegevuste sõnastused kui ka standardi indikaatorid, et need oleksid kooskõlas 

toimunud muutustega. 
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Välishindamise käigus esitati ka mitmeid ettepanekuid ja soovitusi, mille 

realiseerumine võimaldaks veelgi edukamalt TE-ga seotud tegevusi ellu viia. 

 

 

Enesehindamise metoodika analüüs 

 

Võttes arvesse 2008. aasta välishindamise soovitusi, vaadati üle TEH võrgustiku 

enesehindamise küsimustik – korrigeeriti küsimuste sõnastust, laiendati skaalat, mis 

võimaldab osaliselt rakendunud tegevuste puhul määratleda, kas tegevus on planeerimisel või 

praktikasse juurutamisel ning vaadati üle indikaatorid. 

Haiglate TEH juhtrühmade liikmete hinnangul on nimetatud muutused olnud 

positiivsed, küsimuste arusaadavus on paranenud ning laiem skaala võimaldab paremini 

määratleda tegevuste tegelikku rakendatust. Kuid siiski tuleks jätkuvalt tegelda küsimustike 

ülevaatamisega, sest seoses elektroonilise infotulva suurenemisega saab üht-teist parandada, 

lihtsustada või ka ümber nimetada. 

Probleemiks on endiselt indikaatorite hindamine, indikaatorid vajavad täpset 

defineerimist (nt 2. standardi indikaatorid – üldiste ja spetsiifiliste riskide hindamine), samuti 

peaksid indikaatorid olema kergesti arvutatavad rutiinselt kogutava info põhjal. Käesoleval 

ajal on indikaatorid küll olemasoleva info puhul enamasti leitavad, kuid see põhjustab siiski 

lisatööd, kuna sageli ei ole vajalikke andmeid olemas igapäevaselt kogutava info hulgas. 

Samuti piirab indikaatorite hindamist ka töötajate nappus – nii näiteks üldhaiglas olid andmed 

töötajate lühiajaliste haigestumiste ning tööõnnetuste kohta personaliosakonnas olemas. Kuid 

kuna enesehindamise aruande täitmise perioodil ei olnud personalitöötaja tööl, jäid ka 

nimetatud indikaatorid aruandesse märkimata. Kuna aga neid indikaatoreid saab kasutada ka 

kvaliteedijuhtimise hindamisel, oleks haiglates kasulik tulevikus koguda üldnäitajate infot 

süsteemsemalt ning see võiks muutuda hea tava näiteks. 

Seega, TEH enesehindamise indikaatorid vajaksid kogu paketina üle vaatamist. 

Indikaatorite paketis võiksid olla üldised indikaatorid, mida hinnatakse kõigis TEH 

võrgustike haiglates. Lisaks tuleks arvesse võtta mõned spetsiifilised indikaatorid erinevate 

tervishoiuasutuste nii TEH tegevuste hindamiseks kui ka haigla eripärast tulenevate 

spetsiifiliste tegevuste (nt hooldushaiglas või tervisekeskuses rakendatavad indikaatorid). 

Edaspidi võiks ka välja töötada automaatse tulemuste skoorimise süsteemi, samuti vastuste 

süsteemi, mida siis vastava skooriga peale hakata. 
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Järeldused 
 

1. Kõigi haiglate enesehindamise tulemused näitasid, et kõige enam oli TEH standarditele 

vastavus väljendunud järjepidevuse ja koostöö osas, kõige vähem patsiendi 

informeerimise ja tervisedendusliku sekkumise osas.  

2. Võrreldes 2007. aastaga on suurenenud haiglate osakaal, kus standardites kirjeldatud 

tegevused on praktikasse rakendunud; positiivne dünaamika on väljendunud eeskätt 

juhtimispoliitika, patsiendi hindamise ning koostöö ja järjepidevuse osas. 

3. Välishindamise tulemustest selgus, et kõige suurem edasiminekuks TEH standardite 

rakendumises võib pidada muutust mõtteviisis, mille kohaselt tervise edendamist ei 

vaadelda enam projektipõhise tegevusena, vaid tervisedendus on integreeritud haigla 

igapäevastesse tegevustesse ja moodustab koos ravitööga ühtse terviku. Seetõttu kajastub 

tervise edendamisega seonduv peaaegu kõigis haigla tegevustes, kaasa arvatud haigla 

juhtimises: 

• TE integreerumist igapäevatöösse toetatakse haiglate juhtkondade tasemel, 

selgemalt on määratletud vastutus kui ka ressursid ja 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. 

4. Viimaste aastate suurimaks edasiminekuks nii patsientide tervise edendamise valdkonnas 

kui ka patsiendikäsitluses üldiselt on õdede iseseisva vastuvõtu rakendamine, kuna õed 

tegelevad oma vastuvõttudel eeskätt korduvate krooniliste haigetega ja nõustavad neid nii 

eluviisi kui ka oma haigusega toimetuleku osas. 

5. Võrreldes 2007. aastaga on toimunud edasiminek erinevate patsiendigruppide TE 

vajaduste hindamiseks vajalike juhiste rakendamises. 

6. Kuigi enesehinnangu andmetel on 2012. aastal patsiendi hindamisega seonduv üldiselt 

paremini rakendunud kui 2007. aastal, siis välishindamises osalenud haiglates nähti 

hindamise dokumenteerimist ja asjakohase info olemasolu patsiendi tervisekaardis, 

haigus- või õendusloos pigem praktikasse juurutamise faasis olevateks. 

7. Endiselt on haiglate kvaliteedipoliitikas olulisel kohal patsiendiõpetus, sh ka patsiendi 

ettevalmistamine haiglast lahkumiseks. 
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8. Jätkuvalt hinnatakse patsiendi rahulolu informatsiooni kättesaadavusega ning saadud 

raviga, kuid pole eraldi hinnatud patsiendi rahulolu tervisedendusliku teabe 

kättesaadavusega. 

9. Kõigis välishindamises osalenud haiglates on töötingimused vastavuses kehtiva 

seadusandlusega ning personalile tutvustatakse tööga seotud terviseriske, samuti 

organisatsiooni TE poliitikat. 

10.  Olulisel kohal on TEH võrgustikku kuuluvates haiglates suitsetamise levimuse 

vähendamine personali hulgas. 

11. Töötajate tervise edendamise probleemiks mitmes tervishoiuasutuses on tööülekoormus, 

mistõttu paljude töötajate ühe kuu töötundide arv on oluliselt suurem normkoormusest. 

Lisaks üleväsimusele võib see suurendada töötajate terviseprobleemide süvenemist ja 

personalivoolavust ning seeläbi ohustada osutatava teenuse kvaliteeti. 

12. Järjepidevuse ja koostöö tagamisel on praktikasse rakendunud 2008. aasta 

enesehindamise auditi tulemuste põhjal esitatud soovitused: 

• toimub koostöö teiste tervishoiuasutustega ja kohalike omavalitsustega, eeskätt 

sotsiaaltöötajatega ning ka koostöö sotsiaalhoolekandega on aasta-aastalt 

muutunud paremaks; 

• edasiminek on toimunud patsiendi ravi järjepidevuse tagamises; kõik arstlikud 

epikriisid ja osa õendusepikriisidest edastatakse terviseinfo süsteemi. 

13. Enesehindamise metoodika läbivaatamisel tehtud muutused on haiglate TEH juhtrühmade 

liikmete hinnangul olnud positiivsed, küsimuste arusaadavus on paranenud ning laiem 

skaala võimaldab paremini määratleda tegevuste tegelikku rakendatust. 

14. Endiselt on probleemiks indikaatorite hindamine. Indikaatorid vajavad täpset 

defineerimist. Samuti peaksid indikaatorid olema rutiinselt kogutavad ja kergesti 

arvutatavad. Käesoleval ajal on indikaatorid küll olemasoleva info puhul enamasti 

leitavad, kuid see põhjustab siiski lisatööd, kuna sageli ei ole vajalikke andmeid olemas 

igapäevaselt kogutava info hulgas. 
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Ettepanekud ja soovitused  

 

1. Ettepanekud õigusaktide muutmiseks 

a. Teha Vabariigi Valitsusele ettepanek viia tubakaseadusesse sisse muudatus, 

millega keelataks suitsetamine ka tervishoiuasutuste territooriumil (nii nagu nt on 

suitsetamine keelatud haridusasutuste territooriumil). See aitaks oluliselt kaasa 

tervishoiuasutuste suitsuvabaks muutmisele3. 

b. Teha ettepanek vabastada osaliselt või täielikult erisoodustusmaksust tööandja 

poolt tehtud kulutused töötajate tervise edendamiseks 

c. Toetada tervishoiutöötajate normkoormuste väljatöötamist, et tagada töötajate 

ülekoormusest tulenevate terviseriskide vähendamist ning tervishoiuteenuse 

kvaliteedi tagamist. 

2. Ettepanekud enesehindamise protsessi täiustamiseks 

a. Koostada TEH tegevuste enese- ja välishindamiste pikemaajalisem plaan (nt 

enesehindamine võiks toimuda üle aasta), mis võimaldaks ka tervishoiuasutusel 

paremini oma tegevusi (auditid, küsitlused jms) planeerida. 

b. Vaadata tervikuna üle TEH standardite indikaatorid, töötada välja indikaatorite 

pakett, mis sisaldaks nii üldisi indikaatorid, mida hinnatakse kõigis TEH 

võrgustike haiglates ning lisaks spetsiifilisi indikaatorid erinevate 

tervishoiuasutuste TEH ja muude tegevuste hindamiseks (nt hooldushaiglas või 

tervisekeskuses rakendatavad indikaatorid). 

c. Vaadata läbi 5. standardi tegevuste sõnastused, et need oleksid kooskõlas 

toimunud muutustega terviseinfo valdkonnas. 

d. Vaadata koos Eesti Haigekassaga läbi PATH projekti raames välja töötatud 

patsiendi rahulolu küsimustik ja täiendada küsimustikku tervist edendavate 

tegevuste hindamiseks vajalike küsimustega. 

e. Edendada TEH võrgustiku raames koostööd dokumenteerimise vormide 

väljatöötamise osas – nt erinevate patsiendirühmade üldiste ja spetsiifiliste 

riskitegurite dokumenteerimise vormide arendamine ning patsiendiga tegelevate 

                                                
3 Nagu juba eespool kirjeldatud, tehti nimetatud ettepanek enne, kui avalikkuse ette jõudis teave Tubakapoliitika 
Rohelise Raamatu valmimisest. Selle kontseptsiooni kohaselt nähakse ette suitsetamise keelustamist avalikes 
kohtades, sh tervishoiuasutustes. Kuid aruande koostajad peavad oluliseks siiski selle ettepaneku esiletoomist 
välishindamise lõpparuandes, kuna see näitab selgelt tervishoiutöötajate toetust planeeritavale 
seadusemuudatusele. 



 40 

teiste erialade spetsialistide (sotsiaaltöötaja, psühholoog, füsioterapeut) antud info 

dokumenteerimine. 

f. Koostöös erialaseltside ja Eesti Haigekassaga edendada kroonilistele haigetele 

mõeldud tervisedenduslike (kroonilise haiguse süvenemist ennetavate ja eluviisiga 

seotud) juhendite eestindamist 
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