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Mida peaks teadma

• Integreeritud teenuste mudelid

• Sihtgrupp

• Teenusele tulevate isikute abivajadus

• Hooldus- ja õendusabi reguleerivad õigusaktid, sh 

kvaliteedinõuded

• Teenuse osutamiseks vajalik raha ehk tulubaas

• Teenuste kombinatsioonid

• Personal 

• Teenuse osutamise eesmärk ehk tulem



Integreeritud teenuse mudelitest

• Erinevad juriidilised isikud

• Multifunktsionaalsed asutused

meeskonnatöö

• Teenuste valik:

õendusabiteenused iseseisev statsionaarne õendusabi

koduõendus

sotsiaalteenused        koduväline hooldus        

koduhooldus (avahooldus) jt.



Sihtgrupp

• Multiprobleemsed kliendid/patsiendid

hooldus- ja  õendusabiteenuste vajadus

isiku teenuste vajadus on muutuv ja toob kaasa  teenuse 

tasandite kombinatsiooni muutmise  

erinevate teenuste vajadus on omavahel seotud, süvenev 

hooldusteenuste vajadus  viib  õendusabi vajaduseni ja 

vastupidi 

• Teeninduspiirkond

vald, vallad, linn, muud



Teenusele tulevate isikute  abivajadus

• Isiku hooldus- ja õendusabi teenuse vajadus 

tuleb hinnata enne teenuse osutamise 

alustamist

• Vajaduste hindamine võimaldab määrata 

sobiv teenusetasand ja seada teenuse 

osutamise eesmärgid

• Kasutatavad hindamisinstrumendid peavad 

olema ühtsed ja asutusteülesed



Teenuste osutamiseks vajalik raha ehk 

tulubaas

• Teenuse tasu: isik + KOV + haigekassa 

hooldustasu peab olema piirkonna jaoks 

mõistlik

• Finantsjuhtimine:

ühine tulubaas

eelarve

personalikulu planeerimine

finantsarvestus kulukohtade lõikes

• KOV sihtfinantseering



Hooldus- ja õendusabi teenuseid 

reguleerivad õigusaktid 

Teenuse osutamist reguleerivad õigusaktid, sh:

• Tervishoiuteenuste korraldamise seadus 

(TTKS) ja teised tervishoiu valdkonda 

reguleerivad õigusaktid 

• TTKS-ist  lähtuvad regulatsioonid

• Sotsiaalhoolekande seadus

Ühe valdkonna teenuste osutamise nõudeid on 

soovitav laiendada kogu kombineeritud teenuste 

komplektile, kui see toetab seatud eesmärkide 

saavutamist ja paremaid tulemusi



Teenuste kombinatsioonid

• Teenuste valik

kodu        koduhooldus 

koduõendus

asutus      hooldus

õendusabi

• Võimalikud teenuste kombinatsioonid

olemasolevad 

kas valitud kombinatsioon toetab soovitud         

tulemust

uute teenuste loomise võimalus



Personal

Professionaalne ja piisav

suhtlemisoskus

konfidentsiaalsus



Teenuse osutamise eesmärk ja tulem

• Patsiendi/kliendi rahulolu

turvalisus,  lugupidamise tunnetamine,     

igapäevaelu toimingutes suutlikkuse paranemine,  

aktiviseerimine ….

• Lähedaste rahulolu

teenuse tulemused, kaasamine, suhtlemine

• Teenuse osutaja eesmärgid

Patsiendi/kliendi rahuolu, lähedaste rahulolu, 

oskus ette näha probleemsituatsioone ja neid vältida,

(töökohtade loomine) 



Mida teeks teisiti

• Püüaks leida enam personali motiveerimise 

võimalusi

• Oleks tähelepanelikum personali algava 

läbipõlemise märkamisel

• Parandaks koostööd isikule erinevate teenuste 

planeerimisel, enam  kaasates lähedasi ja 

klienti/patsienti 



Mis vajaks arendamist/muutmist

• Ühtse abivajaduste hindamise süsteemi loomine – raha 

lisamine süsteemi vajaduste hindamiseta  on 

sümptomaatiline ravi

• Peame teadma, millised on riigi hinnatud kulud 

hooldus ja (õendusabi) teenusele: vajalike ressursside 

hindamine

• Koolitatud hooldaja on spetsialist – ameti maine! 

• Abivajaja suutmatus tasuda teenuse eest ei saa olla 

põhjuseks teenusest kõrvalejäämisel

• Hoolduskindlustus, hoolduskassa



Tänan kuulajaid!

miia.sultsmann@gmail.com




