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KOKKUVÕTE

Serli Raudseping (2021). Tallinna Tervishoiu Kõrgkool. Õenduse õppetool. Terviseteaduse
magistriõpe. Töötervishoius töötavate õdede iseseisva vastuvõtu tegevusjuhendi koostamine
AS Qvalitas Arstikeskuse näitel. Arendusprojekt. Töö on esitatud 64 leheküljel, kasutatud on
49 kirjandusallikat. Töö sisaldab 2 joonist ja 4 tabelit. Lisasid on 6, kokku 24 leheküljel.
Arendusprojekti eesmärk on viia läbi empiiriline uuring analüüsimaks õdede osalust
töötervishoiuteenuse pakkumisel ja koostada töötervishoius töötavate õdede iseseisva
vastuvõtu

tegevusjuhend

AS

Qvalitas

Arstikeskuse

näitel.

Töö

käigus

uuriti

töötervishoiuspetsialistide vajadust antud tegevusjuhendi osas ning koostati tegevusjuhend.
Teoreetilise osa metoodikas kasutati süstemaatilise kirjanduse ülevaadet, kus toodi välja
töötervishoius töötavate õdede vähest rakendamist töötervishoiuteenuse sooritamisel, kuigi
õdedel on olemas piisavad teadmised baaspädevuse näol. Praktilise osa metoodika tulemused
toovad välja töötervishoius töötavate õdede vajadust panustada töötervishoidu.
Arendusprojekti eeluuringu põhijäreldusena võib tuua esile tegevusjuhendi vajalikkuse, mis
loob pädevuspiirid üldõe, töötervishoiuõe ning töötervishoiuarsti töös. Arendusprojekti
tulemina valmis tegevusjuhend AS Qvalitas Arstikeskusele.

Võtmesõnad: töötervishoid, töötervishoiuõde, töötervishoiuarst, õendusalane tegevusjuhend
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SUMMARY

Serli Raudseping (2021). Tallinn Health Care College. Master of Health Sciences.
Development of the guidelines for the independent counseling of nurses working in
occupational health on the example of AS Qvalitas Arstikeskus. Development project. The
thesis is on 64 pages, and 49 literary sources have been used. This thesis consists of 2 graphs
and 4 tables. There are 6 appendices on 24 pages in total.
The aim of the development project was to develop the nursing guidelines for the independent
counseling of nurses working in occupational health on the example of AS Qvalitas
Arstikeskus, which is in line with the optimal distribution of work in the tasks and
competencies of occupational health nurses. In the course of the work, the need for
occupational health specialists for this guideline was investigated and the nursing guidelines
were developed.
A systematic review of the literature was used in the theoretical framework, which pointed out
the low application of nurses working in occupational health in the provision of occupational
health services, although they have sufficient knowledge in the form of basic competencies.
The results of the methodology of the practical part highlight the need for nurses working in
occupational health to invest more knowledge in occupational health.
The main conclusion of the development project is the need for the nursing guidelines, which
creates a competency standards framework in the work of a general nurse, an advanced practice
registered nurse, and an occupational health physician, and as a result the development of the
guidelines.

Keywords: occupational health, occupational health nurse, occupational health physician,
nursing guidelines
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SISSEJUHATUS

Töötervishoius antakse vajalikke ja tõenduspõhiseid teadmisi, kuidas edasi viia ja rakendada
töökohapõhist tervisedendamist ning paljud teenused aitavad lisaks tervisedendamisele
kaudselt leevendada ka vaesust ja vähendada soolist ebavõrdsust (Wolf jt, 2018: 54). Eesti
töötervishoiu ja tööohutuse seadus (1999: §19) määrab peale töö kohandamise, füüsilise,
vaimse ja sotsiaalse heaolu edendamise, ka meditsiinilise abi ja ohutu töökeskkonna
reguleerimist. Tööohutuse väljaselgitamiseks, riskianalüüsiks, tervisekontrolliks, tervise
hindamiseks, nõustamiseks ja taastusravi määramiseks on Eestis ette nähtud töötaja
töötervishoiukontroll, kus kõike eelnevat teostab töötervishoiuarst koos töötervishoiuõega
(1999: § 19). Maailma Tervise Organisatsiooni (World, Health Organization, WHO) sõnul
aitab

töötervishoiuteenus

vähendada

globaalselt

haiguste

puhanguid

tegeledes

terviseteadlikkuse tõstmisega, töökeskkonna ohutegurite väljaselgitamisega ja mõju
vähendamisega (Wolf jt … 2018: 59).
Eesti Statistikaameti 2019. aasta II kvartali andmetel moodustab eesti 15-74-aastaste töötavate
inimeste arv 71,7 % rahvaarvust (1 324 820) (15-74-aastaste hõiveseisund ..., 2019). Sellele
arvule lisanduvad võõrtöölised ja Eesti riiki lähetatud töötajad (Töö- ja ettevõtlusränne ...,
2018) ning samuti võib arvestatava tööjõu hulka arvestada ka töötavad osalise töövõimega
töötajad ja pensionärid (Pensionärid ..., 2019). Raport „Global Health“ (2016) tõstab esile, et
eestlaste halvenev tervis on seotud paljude tervist mõjutavate teguritega, sealhulgas elu- ja
töötingimuste ning riskikäitumisega. Statistika kohaselt 37% haigustest võib olla tingitud
elustiilist, sealhulgas alkoholi tarbimisest ja suitsetamisest, kui ka vähesest liikumisest ning
toitumisest (Global Health ..., 2016).
Õdedel on pädevused aitamaks muuta tervisealaseid väljakutseid nagu elustiilist põhjustatud
haigused. Õendusoskused kommunikatsiooni ja õpetamise teel hõlbustavad tervist edendavaid
käitumisharjumusi (Carlson jt, 2010: 299). Õde on iseseisev spetsialist, kes omab
ettevalmistust töötamaks esmatasandi, teise ja kolmanda etapi tervishoiusüsteemis (Õdede
erialase …, 2003: 4).
Töötervishoiuõdedel, kui eriõdedel (Eriõe …, 2018), on tähtis roll nõustamisel ning
tervisedendamisel.

Aidates

vähendada

elustiilist

põhjustatud

haigestumisi

saavad

töötervishoiuõed aidata organisatsioone ning vähendada tervishoiukulusid (Huffman, 2010:
249). Euroopa Liidu Töötervishoiuõdede Föderatsioon (Federation of Occupational Health
7

Nurses within the European Union, FOHNEU) on organisatsioon, mis esindab sinna kuuluvaid
töötervishoiuõdesid ning kus on esindatud ka Eesti. FOHNEU on märkinud oma eesmärgiks
ühendada ja esindada töötervishoiuõdesid Euroopa Liidus, et edendada Euroopa tööjõu tervist,
ohutust ja heaolu. Töötervishoiuõed aitavad kaudselt ja positiivselt kaasa töötajate
tootlikkusele, toodete kvaliteedile, töömotivatsioonile, tööga rahulolule ning inimeste ja
ühiskonna üldisele elukvaliteedile. (Core Curriculum ..., 2001).
2002. aastal jõustunud Tervishoiuteenuste korraldamise seadusest (2002: §24 (2)) lähtuvalt
nimetati erinevates esmatasandi valdkondades töötavad õed ühtselt terviseõdedeks. Seega
puudub täielik ülevaade töötervishoiu valdkonnas töötavate õdede koguarvu suhtes ja
informatsioon nende spetsialiseerumise kohta. Tervise Arengu Instituudi Tervisestatistika ja uuringute andmebaasi andmete kohaselt on Eestis 98 töötervishoiuõde, kuid arvatavasti on
statistikas toodud välja kõik töötervishoiu keskustes töötavad õed ning puudub selgus, millistel
õdedel on töötervishoiuõe kutse (Tervisestatistika ja ..., 2020).
Eesti Töötervishoiuarstide Selts (Töötervishoiu eriala .., 2012: 14) rõhutab, et “vajalik on
alustada töötervishoiuõdede ettevalmistamist, täiendades terviseõdede koolitusprogrammi
lisaeriala omandamise võimalusena”. Töötervishoiuteenust saab muuta efektiivsemaks
tööandjatele ja töötervishoiuteenuse osutajatele, kui rakenduks õdede iseseisvad vastuvõtud
(Töötervishoiu eriala .., 2012: 14). Ka töötervishoiuteenuse uuringu hankekutse (2019) toob
välja, et riiklikul tasandil ei ole töötervishoiuteenus optimaalne ning ei kasutata ära erinevate
spetsialistide ressursse (Töötervishoiuteenuse uuring …, 2019). Lisaks toob Eesti õenduse ja
ämmaemanduse arengustrateegia 2021- 2030 (2020: 5-8) välja, et kuigi positiivse trendina võib
nimetada laienenud iseseivaid vastuvõtte õdede poolt, siis õendustöötajate vastutuspiirid on
selgeks tegemata ning neil puudub erialale vastav rakendus.
Qvalitas Arstikeskuse AS nimetab end suurimaks töötervishoiuteenuse pakkujaks üle Eesti –
nii kliinikutes kui tervisebussides (Qvalitas Arstikeskus, 2020). Qvalitas Arstikeskuses
tegelevad 2020. aasta II kvartali seisuga töötervishoiuga 13 arsti ning umbes 50 õde. Asutuse
töötervishoiuarstide esindaja ja õendusjuht on kaaskirjas nimetanud vajaduseks õdede
laiapõhjalisemat kaasamist, usaldamist ja väärtustamist meeskonnaliikmena. Samuti on toodud
välja, et rutiinsest tööst vabanemine tõstab õdede motiveeritust ja vähendab läbipõlemise ohtu
töökeskkonnas, mille lisakasuna vabaneb suurel hulgal arsti potentsiaali tegelemaks
peaasjalikult normist kõrvalekallete, haigustega ja nende ravimisega (vt ptk 2.3).
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Arendusprojekti uurimisprobleem seisneb selles, et vaatamata töötervishoiu valdkonnas
töötavate õdede baaspädevusele iseseisvat teenust osutada (Õe baaspädevused ..., 2018), on
õdede ressurss töötervishoius kasutamata, sest puuduvad juhendid, kus, kuidas ja mil määral
õdesid töötervishoiuteenuse osutamise juures rakendada (Töötervishoiu eriala .., 2012: 14).
Arendusprojekti eesmärk on viia läbi empiiriline uuring analüüsimaks õdede osalust
töötervishoiuteenuse pakkumisel ja koostada töötervishoius töötavate õdede iseseisva
vastuvõtu tegevusjuhend AS Qvalitas Arstikeskuse näitel.
Eesmärgi saavutamiseks on seatud uurimisülesanded:
1. Hinnata empiirilise uuringu põhjal õdede tööülesandeid ja osalust töötervishoiuteenuse
pakkumisel ning sellest lähtuvalt vajadust antud juhendi koostamiseks.
2. Koostada tegevusjuhend asutuse õdedele, võttes arvesse asutuse töökorraldust
töötervishoiuteenuse pakkumisel.
Käesolev töö koosneb: teoreetilisest osast, projekti metoodikast, mis kirjeldab, kuidas antud
projekti ellu viidi; arendusprojekti detailsest ülevaatest, kus tuuakse välja konkreetsed
tegevused ajalise graafiku alusel. Arendusprojekti koostaja ja elluviija on ametialaselt
töötervishoius praktikseeriv õde. Järgnevalt on välja toodud kesksed mõisted, mis avavad
töötervishoiu mõiste, töötervishoiuarsti ja -õe tegevuse, kirjeldab õe iseseisvat vastuvõttu ning
õendustegevusjuhendi mõistet.
Töötervishoid (occupational health) - erinevad tegevused, mis aitavad hoida töökeskkonnas
töötaja tervist ning töötervishoiuna nimetatakse tervisekahjustuse vältimiseks töökorraldus- ja
meditsiiniabinõude rakendamist, töö kohandamist töötaja võimetele ning töötaja füüsilise,
vaimse ja sotsiaalse heaolu edendamist (Töötervishoiu ja..., 1999: § 2).
Töötervishoiuõde (occupational health nurse) – eriõde, kes töötab töötervishoiu meeskonnas
ja teostab tervisekontrolle (Töötervishoiuõde ..., 2019).
Töötervishoiuarst (occupational health physician) – spetsialiseerunud arst, kes teostab
töötajatele tervisekontrolli, hinnates töötajate terviseseisundit, töökeskkonna või töökorralduse
sobivust töötajale ning selgitab töötajale tööst põhjustatud haigestumised või kutsehaigused
(Töötajate tervisekontrolli ..., 2019: § 4) .
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Õe iseseisev vastuvõtt (nursing counseling) – „Õe vastuvõtuteenuse sisuks on patsiendi
terviseteadlikkuse, enesehoolduse ja terviseseisundi jälgimisega seonduvad tervist säilitavad,
edendavad ja haigusi ennetavad tegevused ning ägeda haiguse paranemisperioodis pikaajalise
ja kroonilise haiguse toimetuleku õpetus koos arsti määratud ravi toetava õendustegevusega“
(Iseseisvalt osutada ..., 2016: § 6).
Õendusalane tegevusjuhend (nursing guidelines) – süstemaatiliselt välja töötatud dokument,
mis on kooskõlas riiklike ja rahvusvaheliselt tunnustatud juhenditega. Ühtlasi tugineb
tõenduspõhisele teabele, praktilisele kogemusele ja kliendi vaatekohtadele. (Tervishoiu
kvaliteedisüsteemi ..., 2015: 3).
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1. ARENDUSPROJEKTI TEOREETILINE RAAMISTIK

1.1.

Demograafilised muutused tervise kontekstis

Tervislik eluviis viib terve kogukonna ja rahvani, seega tööandjate panus tervisedendamisse on
suur. Töötajatele on tähtsad tööandjate poolt loodud võimalused, et tõsta füüsilist aktiivsust,
toituda tervislikult või saada abi suitsetamisest loobumisel kuna töötajad nimetavad
töökeskkonda kohana, kus on raske teha tervislikke eluviise puudutavaid otsuseid (Siddiqui jt,
2012: 1029; Siren jt, 2013: 2; Carlson jt, 2010: 299). Samas võrdluseks eelnevale mainib
Huffman (2010: 249), et kuigi tööandjad pakuvad omalt poolt tihti stiimuleid, auhindu ja
kohapealseid treenimisvõimalusi ning näiteks jalutusradasid, et edendada töötajate tervist, siis
sellele vaatamata krooniliste haiguste arv järjest kasvab. Seega leiab ta, et töötervishoiuõdede
poolne tervisenõustamine aitab paremini kaasa töötajate tervisedendamisele. (Huffman, 2010:
249).
Nooijen (2019: 2) on kirjeldanud, et kõrge risk terviseprobleemide tekkeks on istuva ja
väheliikuva töölaadiga töötajal. Kontoritöötajad istuvad vähemalt kaks kolmandikku oma
tööpäevast, mistõttu on nad oluline grupp, kes vajavad nõustamist, kuidas tuua ellu rohkem
füüsilist liikumist ja vähendada väheliikuvat tervisekäitumist. Istuvat tööd seostatakse halva
kognitiivse võimekusega ja vähene liikuvus mõjutab organismis erinevaid füsioloogilisi
mehhanisme. Aju normaalseks funktsioneerimiseks vajab ta pidevat hapnikku ning muid
kemikaale, mis viiakse ajuvereringesse aktiivsel liikumisel. Samuti mainib Nooijen (2019: 2)
oma uuringus, et füüsiline aktiivsus võib aidata kaasa neurogeneesile, mis on võime kasvatada
juurde uusi ajurakke. Seega istuva töölaadiga töötajad on üks oluline grupp, kellele on vajalik
spetsiaalne tervisenõustamine. Samas eluviisiga seotud tervisenõustamise tõhusus sõltub
sellest, kas töötajal on haiguse tekkeks risk või mitte. (Nooijen, 2019: 2).
Groeneveld jt (2010: 203) toob välja, et töötajate jaoks mõjutab ebatervislik eluviis ja
ülekaalulisus mitte ainult südamehaiguste riski, vaid ka tööga seotud puudujääke. Ebapiisav
füüsiline aktiivsus on seotud puuduliku füüsilise töövõimega ja sagenenud haigusjuhtumitega.
Lisaks nimetatakse ülekaalu, kui seisundit, mis ennustab pikki haigusperioode ja töövõimetust.
Samuti on ülekaalulisus seotud sagenenud vigastustega. Vähene liikumine ja ülekaal on
märgitud, kui kaudsete kulude olulised põhjustajad. (Groeneveld jt, 2010: 203).
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Fitzgerald jt (2013: 612) on toonud välja, et teistmoodi lähenemist vajavad eakamad töötajad,
keda hinnatakse, kui lojaalseid ja suure teadmispagasiga töötajad – Soome näitel võib kasutada
töökohtade ergonoomiliseks muutmisi ning individuaalsete terviseplaanide loomist, milles
ennetatakse terviseprobleeme ja säilitatakse võimekust. Kuna oodatav eluiga on tõusnud, siis
võivad Fitzgerald jt (2013: 612) uurimistöö väitel praegused 65-aastased pensioniealised elada
veel 17,8 (mees) ja 20,4 (naine) aastat. Elamiskulud, vajalikud ressursid ja kindlustused ei ole
piisavad ning seoses riikidepoolse pensioniea tõstmisega peavad pensioniealised kauem tööl
käima. Järjest rohkem töötatakse ka valdkondades, mis vajavad rohkem kognitiivseid võimeid,
kui füüsilist jõudu, mis loob võimaluse töötajatel rohkem aastaid töösse panustada.
Töötervishoid on siiani keskendunud rohkem töötajate füüsilise võimekuse jälgimisele, mis
vähenevad kuni 20% vanuses 40-60 aastat, kuid vähem on pööratud tähelepanu vanusega
seotud eripäradele. (Fitzgerald jt, 2013: 612).
Eriti vajavad tähelepanu erivajadustega ning krooniliste haigustega töötajad, mistõttu on
oluline tagada nendele tervisenõustamise kättesaadavus ning luua valmidus ka tööandjatele
oskamaks tööga seotud probleeme välja uurida ja neid selgitada, tagada tõhus
kommunikatsioon töötajatega ja leida koos töötajaga lahendusi probleemidele ning neid
realiseerida. (Varekamp jt, 2009: 224). Kui töötaja töövõime väheneb ühe punkti võrra kümne
punkti skaalal, suureneb haigestumise risk 15% võrra ja töölt lahkumised 33% (Holtermann jt,
2010: 2).

1.2.

Töötervishoiuteenuse süsteem suundumused maailmas ning Eesti kontekstis

Koostöö tervishoiutöötajate vahel on oluline, et saavutada hea kvaliteediga tervishoiuteenus.
Lisaks on tõstetud esile kommunikatsiooni ning teadmiste jagamist. Poolas koostatud uuringus
tuuakse esile, et üks õde kolmest on rahul töötervishoiuarstide ja -õdede vahelise koostööga
ning 15% õdedest on väga rahulolematud. Tulemused näitavad, et töötervishoiuarstide ja õdede teadmised üksteise tööülesannete täitmise kohta on kesised. (Sakowski, 2010: 626). Ka
Brasiilia uuringus märgitakse sarnaseid probleeme ja tuuakse esile informatsiooni osas
möödarääkimisi. Kõik spetsialistid peaksid fokusseerima ühesugusele informatsioonile ning
otsustama ühiselt, kuidas iga situatsiooniga tegutseda. (Cavalheiro jt, 2010: 307).

Tervishoiuteenuste tagamine on meeskonnatöö, milles omavaheline kommunikatsioon on üks
olulisemaid aspekte, seega on oluline kaasata kõik liikmed, milles ainult arstid ei vastuta kogu
12

süsteemi eest (Sakowski, 2010: 626; Cavalheiro jt, 2010: 307). Ameerika Ühendriikides on
töötervishoiuõde nimetatud, kui tähtsat tervishoiutöötajat, kes jälgib järjepidevalt töötajate
tervise heaolu – nende ülesannete hulka kuulub tervisedendamine, töötajate tervise hindamine,
protseduuride teostamine, terviseprobleemide ennetamine ja teadustöö. Võimalused on loodud
peale spetsialiseerumise ka töötervishoiuõdede täiendkursusteks. (McCullagh, 2012: 171).

Ühendkuningriikides tehtud uurimistöö tõstab samas esile seal riigis hästi arendatud
töötervishoiu valdkonda, kuid mainitakse, et kestev väljakutse on töötajate jõudmine
töötervishoiukontrollini, sest spetsialiste, eriti arste, on vähe. Sellegi poolest edeneb
töötervishoid

koos

tehnoloogiaga,

töötajate

ja

töökohtade

muutustega

ning

sotsiaalmajanduslike muutustega. Modernne töötervishoiumeeskond Ühendkuningriikides on
tihti multidistsiplinaarne, kuhu kuuluvad arstid, õed, hügienistid, tehnikud, füsioterapeudid,
psühholoogid ja ergonoomid. Uurimistöös tuuakse esile, et spetsialistide oskusi ja pädevusi
tuleks uurida, et teha kindlaks, kes saab mida teha, ja tagada ressursside optimaalne
kasutamine. Olemuselt on tervishoiutöötajate kliiniline tegevus teatud määral kattuv, kuid on
välja töötatud ka teenuste osutamise mudelid, kus teatavaid ülesandeid, mida tavaliselt täidavad
ainult arstid, saavad täita ka õed. Igas meeskonnas on tähtsustatud töötervishoiuarsti ja -õdede
koostööd. Ühistel koolitustel õpitakse üksteise rolle ja pädevust mõistma ning väärtustama.
(Lalloo jt, 2017: 384).

2020. aastal koostatud Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli õenduse õppetooli, terviseteaduse
magistri õppekava arendusprojekt “Töötervishoiualane vaimse tervise õe vastuvõtt” kirjeldab,
et vaimse tervise probleemid on muutunud ühiskonnas järjest aktuaalsemaks ning esineb
vajadus pakkuda patsientidele terviklikke lahendusi. Samuti toob töö esile, et järjest olulisem
on, et töötervishoiu vastuvõttudel pöörataks rohkem tähelepanu vaimse tervise probleemide
avastamisele ning ennetamisele. (Rebane, 2020: 7). Nimetatud arendusprojektis uuris Rebane
(2020) erinevaid töötervishoiukontrolli vajavaid töötajaid enda asutuse raames ning koostas
küsitlustest kokkuvõtte, millest lähtuvalt pani kokku vaimse tervise õe vastuvõtu (Lisa 3 ja Lisa
4). Oma töös mainib Rebane (2020: 7), et COPSOQ 3 küsimustik on parimaks meetodiks
töötajate vaimse tervisega seotud riskide avastamiseks ja nende parendamiseks ning seda on
siiani kasutanud vaid Qvalitas Arstikeskus.
Qvalitas Arstikeskus AS on üks Eesti suurimatest eraarstikeskustest, mis pakub nõustamist ja
ravi paljudelt erinevate erialade spetsialistidelt alates aastast 1996. Keskustes on võimalik teha
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erinevaid uuringuid, analüüse, terviseauditeid, koormusteste jms. Lisaks erateenustele nimetab
Qvalitas Arstikeskus end Eesti suurimaks töötervishoiuteenuse pakkujaks ning rõhutab terve
inimese ja rahuloleva töötaja tähtsust. (Töötervishoid …, 2020). Eesti Terviseameti
töötervishoiuteenuse pakkujatena on nimekirjas 2020. aasta IV kvartali seisuga 63 teenuse
pakkujat (Tegevuslubade register ..., 2020).
Qvalitas Arstikeskus pakub teenust Eesti kui ka rahvusvahelistele ettevõtetele erinevatel
tegevusaladel, alustades tööstustest ja lõpetades idufirmadega (Qvalitas …, 2020).
Tervisekontrolle teostatakse üle Eesti, sest keskused asuvad Eesti suuremates piirkondades
(Tallinn, Tartu, Pärnu, Jõhvi) ning tervisebussid võimaldavad töötervishoiuteenuseid osutada
ka nendes piirkondades, mille lähedal tervisekeskust ei asu (Tervisekontroll …, 2020).
Qvalitas Arstikeskus AS-is töötab 2020. aasta II kvartali seisuga 205 töötajat. Töölepingulisi
töötajaid on 146, kuid lisaks ka palju töövõtulepingulisi töötajaid, kelle töötamine ei pruugi
olla nii pidev. Meditsiinipersonali on 160 inimest, millest õdesid on 50 ja arste 70, kellest 32
töötavad põhikohaga. Töötervishoiuarstide nimistikku kuuluvad 13 arsti. Optometriste töötab
11, füsioterapeute 3 ning administratiivtöötajaid (sh bussijuhid ja insenerid) 33.
Tulenevalt eelnevast on vajadus luua iseseisva vastuvõtu tegevusjuhend Qvalitas Arstikeskuse
õdedele,

mis

püstitab

pädevuspiirid

töötervishoius

töötavatele

õdedele

ja

töötervishoiuarstidele.
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2. METOODIKA

2.1. Tegevusjuhendi väljatöötamise metoodika

Töötervishoid on valdkond, mis kuulub esmatasandi tervishoiuteenuste hulka ning on tähtis
osa Eesti tervishoiussüsteemist. Selle teenuse eesmärgiks on aidata kaasa töötaja tervisele
ohutu töökeskkonna loomisele, ennetada tööga seotud haigestumisi ning säilitada ja edendada
töötaja tervist ja töövõimet. (Töötervishoiu ja ..., 2019: §19). Töötervishoiuõed saaksid
panustada töötervishoiuteenuse osutamisel suuremal määral, lähtudes baaspädevustest (Õe
baaspädevused …, 2018). Selleks, et õde, kes asub ametisse, saaks järgida valdkonnapõhiseid
õendustegevusi, omada selgust, millised on töötervishoius tema pädevuspiirid, leidis autor, et
vajalik on luua tegevusjuhend – antud kontekstis AS Qvalitas Arstikeskuse näitel
arendusprojektina.
Algfaasis pani autor kokku meeskonna, kes juhendaks arendusprojekti tööd ning panustaks
arendusprojekti koostamisse. Meeskond, kelleks on asutuse valdkonnaspetsialistid, koostasid
kaaskirja, mis toetab arendusprojekti vajalikkust. Järgnevalt taotles autor asutuse juhtidelt
nõusolekut, et asutuses arendusprojekti läbi viia ning vajadusel teostada uurimust. Taotlus
hõlmas motivatsioonikirja, uurimisartiklit ning projektikavandit. Nõusolek kinnitati kirjalikult,
nii vabas vormis, kui allkirjastatud dokumendina 13.05.2020.
Planeerimisfaasis toetuti eelnevalt koostatud uurimisartiklile, mis toetub tõenduspõhisele
kirjandusele ning loodi teoreetiline raamistik. Kuna arendusprojekt on planeeritud kindla
asutuse näitel, oli vajalik uurida töötervishoius töötavate spetsialistide (õed, arstid, eksperdid)
käest antud juhendi vajadust ning saada ettepanekuid, milliseid koolitusi vajavad
töötervishoiuõed, et töötada iseseisva spetsialistina. Selleks, et saada materjali uurimiseks,
kasutati meetodina poolstruktureeritud intervjuud, milles loodi intervjuukava, mis kohandati
vastavalt vastustele. Uuritavate valimi moodustamisel kasutati teoreetilise valimi põhimõtet.
Lagerspetzi (2017: 105) sõnul moodustatakse teoreetiline valim, et saada näiteid erinevatelt
spetsialistidelt, mis uurimisprobleemi seisukohast oleks huvipakkuvad.
Järgnevalt koostati intervjuukava (vt Lisa 1), mis oli toetavaks intervjuu läbiviimiseks ning
koosnes temaatilistest ja täpsustavatest küsimustest. Õdede, arstide ning ekspertide intervjuu
temaatika oli ühtne, kuid küsimuste arv erinev. Edasise sammuna uuriti valmisolekut uuringus

15

osaleda, mille järgselt autor jagas allkirjastamiseks tutvustava nõusolekuvormi (vt Lisa 2) ning
leppis kokku intervjuude toimumisajad. Intervjuud viidi läbi 20.05. - 02.06.2020. aastal. Kõik
intervjuud salvestati diktofoniga ja toimusid kontaktintervjuudena ning erinevatel platvormidel
nagu Zoom ja Skype seoses puhkuste ja pandeemiaperioodi töökorraldusest tulenevate
takistuste tõttu. Intervjuusalvestised on salvestatud anonüümsete märgistega pilveplatvormile
ning on kättesaadavad vaid autorile ja juhendajatele.
Edasiselt teostas autor intervjuude transkribeerimise ning sealt lähtuvalt uuris materjali.
Materjali uurimiseks eelistas autor kvalitatiivset sisuanalüüsi, mille kategooriad toetuvad
esmalt intervjuukavale. Lagerspetz (2017: 201) on toonud välja, et kvalitatiivse analüüsi korral
jõutakse olulise ja ebaolulise tulemuseni alles analüüsi käigus, millest materjali kirjeldav
struktuur on analüüsi tulemus, mitte lähtekoht. Kuna uurija on huvitatud uuritava teksti
käsitemisest tervikuna, valis autor uurimiseks kvalitatiivse sisuanalüüsi.
Teostamisfaasis kaardistas autor tulemused ja koostas tegevusjuhendi. Samuti tutvustas
asutusele arendusprojekti pilootprojektina esitlusvormis ning tegi järeldused suulise ja vabas
vormis tagasiside kohta.
Kontrollfaasis kaardistas autor, kas pilootprojekt vastab uurimisülesannetele ning kinnitas
lõpliku arendusprojekti.
Hilisemas rakendusfaasis luuakse töörühm, kes regulaarselt kontrollivad ja vajaduselt
täiendavad tegevusjuhendit. Kuna tegevusjuhend muutub ja täieneb ajas vastavalt vajadustele
(tervishoiusüsteem, tervishoiutöötajad, töötajad), siis tagamaks tervishoiuteenuse kvaliteeti
koguneb töörühm perioodiliselt kontrollimaks ja täiendamaks juhendit. Selleks soovitab autor
kasutada PDCA (Plan-do-check-act) mudelit (vt joonis 1).

Joonis 1. PDCA mudel mugandatud eestikeelseks (Moen ja Norman, 2010: 25).
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Jaapani ärimeeste koostatud PDCA mudel on inspiratsiooni saanud Demingi mudelist ehk
Demingi ringist, milles algselt oli antud mudel koostatud kui PDSA (plan-do-study-act) mudel
(Moen ja Norman, 2010: 25). Mudel hõlmab muudatuste protsessi täiustamist, mille
eesmärgiks ei ole asutuse põhimõtete muutmine, vaid teatud koostisosade töötamist paremini
(Taylor, 2017: 79). Planeerimisfaasis (plan) tuleb püstitada probleem ning leida hüpoteetilised
põhjused ning lahendused; teostamisfaasis (do) rakendatakse lahendus; kontrollfaasis (check)
hinnatakse tulemusi ning tegutsemisfaasis (act) kinnitatakse rahuldavad lõpptulemused või
naastakse tagasi algsesse planeerimisfaasi, kui tulemused ei ole rahuldavad (Moen ja Norman,
2010: 26)
PDCA mudeli kasutamine antud tegevusjuhendi iga-aastase täiendamise kontekstis loob
meeskonnale konkreetse tegevusjärjestuse ning loob loogiliselt jätkuva plaani tegevusjuhendi
taaskontrollideks ja täiendamisteks.

2.2. Eeluuringu metoodika

Eelnevas peatükis nimetatud planeerimisfaas on aluseks eeluuringu metoodika koostamiseks,
mille valimi moodustamisel kasutati teoreetilise valimi põhimõtet. Antud arendusprojektis
moodustatud valimiks on AS Qvalitas Arstikeskuse seitse töötervishoiuõde, kaks
töötervishoiuarsti ja töötervishoiuvaldkonnas aktiivselt töötavad kolm eksperti. Uuritavate
privaatsus on tagatud sidudes nende vastused anonüümsete koodidega, jättes välja nende soo
ja vanuse.
Andmete analüüsiks valiti induktiivne sisuanalüüs, mille tulemusel tehti andmete põhjal
üldistusi ning andmed kodeeriti eelnevalt. Õunapuu (2014: 47) on kirjeldanud, et induktiivne
uurimisprotsess algab vaatluste põhjal andmete kogumisega ja seejärel leiduvate
seaduspärasuste selgitamistega, mille lõpptulemusena täiustatakse olemasolevat teooriat.
Kodeerimisel kasutati Microsoft Word, Microsoft Excel ning draw.io tarkvara, milles esmalt
märgiti tekstides erinevate värvidega kategooriad. Koodidele ja kategooriatele määras autor
vastavalt värvid roheline, kollane, oranž, sinine ja punane (vt Joonis 2), et rühmitamine oleks
selgepiirilisem. Uuritavate tunnuste analüüsimisel saadud tulemused moodustavad kodeeritud
algandmeid, millest luuakse andmestik, mis võimaldab neid analüüsida (Õunapuu, 2014: 178).
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Joonis 2. Andmete kategooriate analüüs (autori poolt koostatud).
Andmed analüüsiti lähtuvalt koodidest, millest moodustusid alakategooriad. Alakategooriad
koondusid peakategooriatesse, mis omakorda jagunesid uurimisülesannete vahel.

2.3. Eetika ja usaldusväärsus

Eetikapõhimõtete järgmine on ühine mistahes uuringu puhul. Nende üldiste põhimõtete hulka
kuuluvad uuringu läbiviimise õigustamise ja sellega seotud kasuga seotud asjaolude, kui ka
uuritavate vabatahtliku osalemise, nende mittekahjustamise ning privaatsuse tagamise ja
isikuandmete kaitse nõuded. (Soosaar, 2016). „Hea teaduse olulisemad väärtused on vabadus,
vastutus, ausus ja objektiivsus, austus ja hoolivus, õiglus, avatus ning koostöö“ (Hea
teadustava, 2017: 7).
Antud arendusprojekti eetika ja usaldusväärsus on tagatud asutusepoolsete lubade taotluste
ning kinnitustega arendusprojekti koostamiseks asutuse näitel. Arendusprojekti vajalikkus on
kinnitatud õendusjuhi ja töötervishoiuarstide esindaja poolt ning ühtlasi on kinnitatud ametlik
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nõusolek elektronkirjana asutuse juhtkonnalt. Arendusprojekti autor tõstab esile eetilist
kohustust kaitsta organisatsiooni, mistõttu kõiki dokumente ei ole võimalik teha avalikult
kättesaadavaks.
Eeluuringu metoodika eetika on tagatud asutuse töötajaskonna kaasamisena uuringusse.
Uurimusse kaasati inimesed vabatahtlikkuse alusel, koostati eelnevalt informeerivad
nõusolekuvormid (vt Lisa 2) ning saadi vastustena kinnitavad allkirjad nõusolekuks osalemaks
uurimuses. Eetikakomitee luba ei olnud vajalik, kuna eriliiki isikuandmeid ei kogutud ja
intervjueeritavatega arutleti nähtuse (töötervishoiuteenuse) olemuse, sisu ja (p)arenduse üle.
Osalejate anonüümsus tagati mitte avaldades tulemustes nende sugu ja vanust. Ühtlasi määrati
igale uuritavale koodid, mis moodustati uuritavate töökoha eripärast (õde – Õ, arst – A, ekspert
– E). Seejärel määrati igale responendile number, vastavalt, millises järjekorras neid
intervjueeriti. Arendusprojektis kasutati analüüsis uuritavate tsitaate ja tervikmõtteid.
Intervjuusalvestised

salvestati

anonüümsete

märgistega

pilveplatvormile

ning

on

kättesaadavad vaid autorile ja juhendajatele kuni arendusprojekti kaitsmiseni, mille järgselt
salvestised kustutatakse peale arendusprojekti kaitsmist 14. jaanuaril 2021. aastal. Kõikide
autorite seisukohad töös on viidatud ning tähestikulises järjekorras kasutatud kirjanduse
loetelus välja toodud, tagamaks uurimistöö usaldusväärsus ning vältida plagieerimist.
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3. EELUURINGU TULEMUSED

3.1. Õdede positsioon töötervishoiuteenuse osutamise raames ja töötervishoiuarstide
ning õdede ootused ja ettepanekud tegevusjuhendi koostamiseks

3.1.1. Töötervishoiu tähtsus ühiskonnas ja õdede positsioon töötervishoiuteenuse
osutamise raames
Töötervishoid on intervjueeritavate poolt toodud välja, kui vajalik ja tähtis teenus, mis on
töötajate tervise suhtes ennetava iseloomuga.
„Töötervishoid on väga tähtsal kohal, sellepärast, et üks kolmandik kahekümne neljast tunnist
inimene on seotud oma tööga. Erinevatel töödel on need ohutegurid, mis võivad tema tervist
halvendada, väga erinevad ja sellepärast peab olema kontroll ja abivõimalus. Lisaks
profülaktika, et need ohutegurid ei saaks tegelikkuses realiseeruda.“(A_01)
Eelnev tsitaat kirjeldab, et suure osa oma ajast viibib töötaja oma töökohal, mistõttu toetamaks
töötajate tervislikku heaolu, on vajalik, et töötajad käiksid regulaarselt töötervishoiukontrollis.
Antud tervisekontrolli kasutegurina on tagatud töötajate tervise säilimine ning ohutu
tööülesannete sooritamine. Uuringus osalejad tõid välja ka seadusandlikku kohustust tänapäeva
töötervishoius.
„...et kõige laiem võib-olla, et riigi tasandil ja üldiselt, et, et ma arvan, et seadusandlikult
poolt on riigi poolt see päris kenasti korraldatud ja kõikidel tööandjatel on ju kohustus enda
töötajat töötervishoiukontrolli suunata. Teine tasand on tööandja tasand. Et minu meelest siin
eristub päris ilusti niukest kaks äärmuslikku poolt. Et tööandjad, kelle jaoks
töötervishoiukontroll on pelgalt niisugune juriidiline kohustus - tehakse linnukese pärast,
tehakse ainult otsuse pärast.“ (E_02)
Antud tsitaat osutab, et probleem võib olla selles, et tööandja ei mõista tööterviskontrolli
sisulist vajadust, mida nähakse sageli kohustusena. See võib viidata vajadusele tööandjaid
harida, et nad näeks nn laiemat pilti vananeva töötajaskonna hoidmise vajadusest.
Intervjueeritavad nimetasid ka õdede vähest kaasatust tööterviskontrollide teostamises.
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„...väga-väga siuke tähtis teema, aga ta on nagu täiesti peidus, et selles suhtes teda
väärtustatakse vähe. Õdesid on tegelikult endiselt töötervishoidu, nagu nõustamise pool,
kaasatud vähe.“(E_01)
Eelnev intervjueeritav rõhutas õe oskust rohkem panustada, näiteks nõustamise osas, mis on
oluline osa tervisedendamisel, aga paralleelina tõi järgnev uuritav välja, et töötajad ei mõista
alati töötervishoiu vajalikkust.
„Tegelikult tähtis, aga inimesed võtavad seda vastu kuidagi nagu teistmoodi. Nad arvavad, et
see ongi selleks, et nemad ei saaks tagasi tööle, et tahetakse nendest lahti saada.“ (Õ_07)
Võib tuua esile, et kui töötajad käivad töötervishoiukontrollis teadmisega, et tegemist on
kohustusliku teenusega, kuhu on saatnud teda tööandja, teadmata teenuse eesmärgist, võib see
tekitada töötajates ebakindlust oma töökoha suhtes ning mitte mõista teenuse kasulikkust nende
tervise osas.
Töötervishoiu tähtsust ühiskonnas on kirjeldatud eelnevalt, kui tähtsat ja olulist teenust, mis
ennetab erinevaid terviseprobleeme, küll aga tuuakse probleemidena välja tööandjate ja
töötajate vähest teadlikkust antud terviseteenuse vajalikkusest ning ka õdede vähest
rakendamist teenuse osutamisel.

3.1.2. Töötervishoius töötava õe oskused ja vajadused muutusteks

Mitmed vastajad tõid esile õdede vähese osaluse ja panuse töötervishoiu töösse, kuigi nende
sõnul on olemas motivatsioon, et panustada rohkem.
„...et see käeline tegevus on lihtsalt see, mida ta teeb praegu….Piisab sellest nendest
baasteadmistest selles ametis tegelikult praegu nagu, aga lihtsalt on tore, kus sa saad kliendiga
midagi rääkida ja ta saab läbi sinu kuidagi midagi rohkem teada…“ (Õ_05)
Õed hindasid oluliseks rakendada oma teadmisi ja nõustamisoskusi, kuid antud ressurssi ei ole
piisvalt ära kasutatud. Töötervishoius töötavad õed teevad tööd lähtuvalt baasteadmistest või
baaspädevusest, millega õendusõpe lõppeb, kuid üldjoones tuuakse välja protseduurikesksust,
mis ei toeta õdede järjepidevat arengut. Eelnimetatud protseduurikesksuse tõttu võib õde küll
nõustada, kuid oskused selleks ei pruugi olla piisavad, mistõttu vajaksid õed vastavaid
täiendkoolitusi.
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„Praegu on õe roll nagu selles üldse töötervishoius ju tegelikult päris minimaalne. Et selles
mõttes me teeme täpselt seda protseduuride põhiliselt. Me ei ole praegu üldse välja koolitatud,
et anda nõu või midagi. Selles mõttes ma arvangi, et see ongi suur puudus, et, et kui tahetakse
nagu päris töötervishoiuõdesid nagu välja koolitada, et siis on nagu nendel juba oma
spetsiifika. Et praegu nagu me oleme lihtsalt õed.“(Õ_01)
Töötervishoiuõed

töötamaks

iseseisvate

töötervishoiuspetsialistidena

vajavad

lisaks

baasoskustele ka lisaoskuseid koolituste näol või eriõeks spetsialiseerumist. Samas toodi välja,
et õed, kes on läbinud spetsialiseerumise, saavad vähe rakendada oma õpitud oskuseid.
„...kuna ma olen spetsialiseerunud töötervishoiuõeks. See kursus oli poolteist aastat, aga neid
ma nagu rakendada, ei saa, neid teadmisi, mis ma sellelt kursuselt sain… siis peaks seda
töökorraldust ja süsteemi, täiesti muutma. Et seda on nagu praegu raske teha…. läbimõeldult
ja planeeritult, võib olla võimalik.“ (Õ_05)
Kuigi töötervishoius töötavad praegu õed, kes on läbinud eriõe spetsialiseerumise ning saaksid
töötada eriõena, siis ei saa nad oma oskusi hetkel rakendada kuna selleks pole praegu
raamistikku. Samuti toodi välja, et olukorra muutmiseks oleks tarvilik see seadusandlusesse
sisse kirjutada.
„Mina arvan, et oleks ikkagi kõigepealt vaja seadusandlusesse kirjutada sisse
töötervishoiuõdede iseseisvus. Nii nagu kooliõdedel, haiglaõdedel ja nii edasi. Et iseseisvus
oleks olemas ja ka see, et oleks seadusandluses ära mainitud, et töötervishoiuõde ikkagi teeks
seda tööd, mis on töötervishoiuga seotud…“ (E_03)
Iseisesva spetsialistina ei ole töötervishoiuõel seaduspõhiselt õigus töötada, kuid eraldi toodi
välja vaimse õe rakendamist töötervishoiu valdkonda, kui vajalikku sammu.
„Praegu põhimõtteliselt, ma arvan, on meil see vaimse tervise osa see, mis hädavajalik, et
tuleks edasi arendada.“ (A_01)
Tänapäeval omab vaimne tervis järjest rohkem tähelepanu omades olulisust inimeste stressi
ennetamisel ja juhtimisel, seega annab vaimse tervise õe rakendamine töötervishoiuteenusele
vajaliku lisaväärtuse.
Töötervishoius töötavad õed on toonud välja, et teevad rohkem käelisi tegevusi, kuid lähtudes
baaspädevusest oleks neil oskusi ja tahtmist rohkem panustada. Eraldi toob välja eriõde oma
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spetsialiseerumise,

mida

ta

pole

saanud

rakendada.

Ettepanekuna

on

nimetatud

seadusandlusesse töötervishoiuõe iseseisvuse märkimine, mis annab antud valdkonna õele
õigused teha tegevusi oma pädevuse piirides.

3.1.3. Tegevusjuhendi vajalikkus

Õdede tegevusjuhendi vajalikkuse tõid respondendid välja, kui vajaliku põhidokumendi.
„Tegevusjuhend on esmatasandil igal pool täiesti vajalik alusdokument, kus on siis need
miinimumasjad kirjas, mis peavad olema.“ (A_01)
Õendustegevusjuhend peaks intervjueeritavate sõnul sisaldama miinimumnõuded ning antud
dokumenti nähakse kui vajalikku juhist õe ülesannete täitmisel, mis nimetab tööülesanded ja
loob ühtluse, kust algab ja lõppeb tema pädevus. Samas toodi esile ka võimalust läbi
tegevusjuhendi õenduskvaliteedi tõstmiseks.
„...et see teeb nagu selle teenuse nagu ühtlasemaks, ma arvan. Et selle kvaliteedi nagu
ühtlasemaks.“ (Õ_05)
Teenuse tagamisel on oluline teenuse kvaliteet, milles osalevad nii õed kui ka arstid. Seega,
kui õed saavad kasutades tegevusjuhendit oma töö kvaliteeti tõsta, ühtlustab see kogu teenuse
kvaliteeti. Ühtlasi toodi esile, et tegevusjuhend annab töötamiseks esmaaluse tööle asuvale
õele.
„...kui tuleb mingi uus inimene, näiteks ennem ta töötas statsionaaris, see töö on natukene
teistmoodi, siis võib-olla oleks hea, kui on mingi paber, kus on kõik kirjas ja ta võib seda
lugededa ja vaadata. Et kas üldse see töö sobib talle või ei sobi, kas ta saab sellega hakkama
või ei saa.“ (Õ_06)
Arendusprojektis koostamisel olev tegevusjuhend töötervishoius töötavatele õdedele loob
selguse uuele õele, kas antud töö on tema pädevusele vastav ning vastab tema ootustele. Esines
vastajaid, kes ei pidanud tegevusjuhendit vajalikuks ning tõid välja dokumendi formaalsuse ja
ebavajalikkuse praeguses töös.
„Tegelikult jääb see formaalseks, kuni inimene selle lõpuks läbi loeb...pigem...mina ei ole selle
poolt.“ (A_02)
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Dokumente nähakse kui ebavajalikke bürokraatlikke elemente ning samuti on selleks
nimetatud juhendeid, kuid kindlate punktidega ülesehitatud juhend oleks lihtsalt loetav ja
jälgitav ning ei oleks formaalne.
Tegevusjuhendi koostamiseks tõid uuritavad näiteid, milline võiks antud juhend olla ning
millistest punktidest koosneda.
„Kõigepealt peaks selle sisendi mõtlema, et kus need töötervishoiuõed siis töötaksid eksju, et
mis valdkonna jaoks seda tegevusjuhendit vaja on, kas ta töötab keskuses või mõne ettevõtte
jaoks üldse, need on natuke erinevad ülesanded… mina näed töötervishoiuõe rolli selles
nõustamises ja teadmistes. Võiks võtta küll pereõdede tegevusjuhendilt neid malle niiöelda. Ja
siis kooliõdedelt.... näiteks Soome mudelis on nii... kui seal on vaja arsti tuge, siis ta saab
temaga kontakteeruda.“ (E_03)
Eelnev osaleja tõi näiteks Soome töötervishoiumudeli, mille alusel õde saab vajadusel
konsulteerida arstiga ning tõi näitena esile pereõdede ja kooliõdede tegevusjuhendeid, milles
on märgitud iseseisvalt töötavatele spetsialistidele pädevuspiirid. Oluline on töötervishoius õel,
peale protseduure, rakendada oma oskusi tervisedenduses, kuid rõhutati erisust juhendite puhul
üldõele ning õele, kes teostab iseseisvaid vastuvõtte.
„…kui mõelda edasi kaugemale, siis mida ta võiks katta nagu kogu esiteks seda, mida sa pead
teadma eelnevalt, kui sa tööd teed, siis mida sa võiksid ja peaksid oskama, millised on mingid
peamised, mis iganes, kas peamises valdkonnas tehtavad protseduurid või peamised sellised
nõudmised.“ (E_01)
Lähtuvalt õdede baaspädevustest suudab eriõde panustada rohkem töötervishoiuteenuse
osutamisel. Seega võib eriõde (töötervishoiuõde) teostada rohkem tegevusi, kui üldõde. Eriõe
teoreetilised teadmised ja praktilised oskused on teatud õenduse erialal suuremad kui baasõppe
lõpetanul (Eriõe …, 2018). Lähtuvalt ohuteguritest võib töötervishoiuõde käsitleda iseseisvalt
töötajaid, kes vajavad töötervishoiukontrolli.
„Lähtub nagu kõik tegevusjuhendid, mis patsient hakkab pihta ja kus, mis ameti pealt tuleb,
et siis kuidas teda noh, kuidas öelda. Kuidas sa teda käsitlema hakkad, et on ta sul seal
kontoritöötaja või...“ (Õ_01)
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Antud osaleja kirjeldas, et tegevusjuhend kirjeldab töötaja liikumisteed, alates sellest, kui
täidab deklaratsiooni, milles on toodud välja tema töölaad ning ohutegurid. Sellest lähtuvalt
saab tuua punktidena välja, kellega antud töötaja kohtub (töötervishoiuarst, õde, optometrist,
füsioterapeut) ning millised protseduure temaga teostatakse.
Intervjueeritavad tõid välja ka etappide olulisuse tegevusjuhendis.
„No kohe alguses töökirjeldus, millest õde peab alustama, mis ta teeb esimesena teisena,
kolmandana, et kuidas, see tema vastuvõtt välja näeb. Et alustab näiteks andmete kogumisest,
patsiendiga suhtlemist, pärast teeb uuringud, protseduuridel. See juhend võiks olla selline, kus
on etappidena kõik kirjeldatud.“ (Õ_04)
Tegevusjuhend toob selguse, millal miski tegevus on vajalik selgete punktidena.
Töötervishoid on ennetava iseloomuga tervishoiuteenus, mille eesmärgiks on ennetada töötava
inimese terviseprobleeme, mis võivad olla seotud tema töökohaga. Siinkohal tunnevad õed
vajadust rohkem nõustada ning ootavad, et nende oskusi kasutatakse rohkemal määral. Siiski
võib esineda olukordi, milles õed ei ole saanud piisavalt koolitust või täiendusõpet, et tegevusi
enesekindlalt sooritada ning ei ole teadlikud, milline osa töökäigust on nende pädevus.
Tegevusjuhendit nähakse, kui alusdokumenti, mis annaks õele konkreetsemad suunised.

3.2. Õdede koolitusvajadused ja multidistsiplinaarsed koostöövõimalused

Koolituste osas tõid vastajad välja, et soovivad osata paremini mõista töötervishoiukontrollides
teostatavaid teenuseid.
„Analüüside kommenteerimine ja arusaamine. Sellised tavalised asjad, mida meil
kontrollitakse, nende kommenteerimine.“ (Õ_07)
Kuigi protseduurid on õdedel baaspädevustest lähtuvalt põhioskustena olemas, on vajalik neid
regulaarselt korrata, sest tervishoiuvaldkond on pidevas muutumises ning ka põhitõed
muutuvad ajas. Ühtlasi toodi välja, et õed on väga huvitatud töötervishoiust ning nõustamisest.
„et millised ohutegurid üldse on, kuidas need kategooriad on, mis, kus võib olla. Siis sinna
juurde veel see, mis seosed on näiteks… Et kogu niisugune nagu töötervise pool just nende
ohutegurite, riskitegurite pool. Ja teiseks, kindlasti ma arvan ka nõustamist.“ (E_01)
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Ohutegurid on oluline töötervishoiu osa, millele kogu töötervishoid tugineb. Õed, kes töötavad
antud valdkonnas peaksid olema teadlikud miks töötajad tulevad töötervishoiukontrolli ning
samuti oskama neid vastavalt nõustada. Selles osas toodi esile ka eelised, mida
spetsialiseerumine annab.
„See ei ole õige, et õppekavas ei ole enamike seotud ohtudega õpet…tegelikult oleks kena, kui
inimesel oleks magister olemas. Ja, ja siis veel sõltuvalt seda, missugust töölõiku ta täidab võib-olla seda kitsam koolituste võrk…“ (A_01)
Viimaste tsitaatide puhul võib esile tuua, et õdede koolituse osas nähakse vähest valmisolekut
tööks töötervishoiuõena, mis on ilmselt põhjus, miks õdede ressurss on ebapiisavalt
rakendatud. Lisaõpe annab juurde õele oskusi ning spetsialiseerumist kitsamale valdkonnale,
millest lähtuvalt saab ta rohkem panustada tervisedendusse ning ühtlasi tervishoiuteenuse
pakkumisel.
Praeguses koostöö mudelis toodi välja kuidas omavahelisest kontaktist ja töömeetodite
erinevusest võib sõltuda koostöö edukus.
„...on olemas mõned arstid ja kellega on lihtsalt raske töötada, ta on omamoodi, teeb oma
tööd, aga mina saan aru temast teistmoodi, meeskonnatööd ei ole. Kui head meeskonnatööd ei
ole, siis kvaliteet ka ei ole nagu väga hea.“ (Õ_06)
Puudulik meeskonnatöö vähendab teenuse kvaliteeti. Kui antud juhul õdede ja arstide vahelises
kommunikatsioonis on möödarääkimised, siis kajastub see eelkõige teenuse kvaliteedis ning
töötajale potentsiaalselt puudulikult ennetava terviseteenuse osutamises. Samuti rõhutasid
intervjueeritavad teadmiste jagamise vajalikkust.
„No meil on vähe seda koostööd, igaüks istub oma ruumis ja... Tahaks nagu öelda, et ma teen
koostööd, aga kuna meie nagu eriti ei kohtu, siis ei ole see nagu koostöö… nad (arstid,
optometristid) võiksid jagada oma teadmisi.“ (Õ_07)
Töötervishoiuarstil, õdedel, optometristidel ja füsioterapeutidel on kõigil oma tööspetsiifika,
millele nende tegevus on suunatud. Uuritavad on toonud välja, et vajadus koostöö järele on
suur, milles hinnatakse kolleegidega info jagamist ja kommunikatsiooni.
Üks vastaja nimetas siiski tõhusat koostööd kõikide erialadega, olenevalt, millega õde oma töös
tegeleb. Kui õde teeb rohkem iseseisvat vastuvõttu, vajab ta selleks ka rohkem teiste
erialaspetsialistidega koostööd.
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„Koostööd teeb praktiliselt kõikide erialadega...sõltub sellest, missuguses lõigus ta töötab ja
sõltub sellest, missugune vastuvõtu pakett (tööandja poolt tellitud) on.“ (A_01)
Olenevalt õest või arstist ning tema kommunikatsioonioskustest ja kogemustest, oskab ka
spetsialist hinnata meeskonnatöö vajalikkust ning tõhusust. Üldõel on peale tervishoiu
kõrgkooli lõpetamist olemas baasoskused, kuid kuna tervishoid on pidevas muutuses, on
vajadus regulaarsete korduskoolituste või täiendusõppe järele (Eesti elukestva ..., 2014).
Siinkohal saab välja tuua, et meeskondlikult üksteisele teadmiste jagamine tõstaks õdede
enesekindlust, teadmisi töötervishoiust ning tagaks õenduskvaliteedi tõusu.
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4. ARENDUSPROJEKTI TEOSTUS

4.1.

Ajaline raamistik, planeeritavad tegevused

Järgnevalt on koostatud tabel (vt Tabel 1), kuidas toimus ajalises raamistikus arendusprojekti
koostamine. Rohelise värviga on märgitud planeeritud aeg ning lilla värviga aeg, mis ei
mahtunud planeeritud aega ehk milliste toimingutega tulid ette takistused, kuid mis on sisuliselt
tegevuseks kulunud aeg. Takistused ei olnud seotud autori ajaplaneerimisega vaid väliste
teguritega. Näiteks maailmas esinev pandeemia olukord ning sellega seotud asutusepõhised
viivitused.
Tabel 1. Arendusprojekti ajaline raamistik
PERIOOD

TOIMING

9

2019
10
11

Planeeritud aeg

12

1

2

3

4

Mitteplaneeritud aeg

5

6

2020
7

8

9

10

11

Kirjanduse süstemaatiline ülevaade
Projektikavand
Arendusprojekti meeskonna
moodustamine
Intervjuukavand
Asutusepõhine nõusolek
Intervjuude läbiviimine
Olukorra kaardistamine
Tegevusjuhendi koostamine
Tegevusjuhendi tutvustamine
asutuses ja tagasiside
Tagasiside analüüs
Meeskonna moodustamine
tegevusjuhendi kontrolliks
Arendusprojekti lõpp-viimistlus
Arendusprojekti esitamine
Arendusprojekti kaitsmine

Planeeritud toimingud olid esialgselt jagatud eeltöödeks ning põhitegevusteks, kus eeltöödeks
võib lugeda kirjanduse süstemaatilist ülevaadet, projektikavandit, meeskonna moodustamist,
intervjuukavandit
Põhitegevustena

ning
on

asutusepoole

toodud

välja

nõusoleku
intervjuude

saamist

intervjuude

läbiviimist,

olukorra

sooritamiseks.
kaardistamist,

tegevusjuhendi koostamist, tegevusjuhendi tutvustamist asutuses ja tagasiside kogumine,
tagasiside analüüsimist, kontrollmeeskonna moodustamist, arendusporjekti lõpp-viimistlemist,
esitamist ning kaitsmist.
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12

2021
1

4.2. Kommunikatsioonikava

Arendusprojekti tutvustamine asutuses on toimunud regulaarselt kogu arendusprojekti loomise
jooksul. Kommunikatsioon toimus nii koolipoolsete juhendajatega, tööpoolse juhendajaga, kui
ka asutuse esindajatega. Arutelud toimusid koosolekute ning lühiesitlustena. Tegevusjuhendi
koostamise protsessi olid kaasatud koolipoolsed juhendajad ning ka töökohapõhine juhendaja,
kuna omab arstlikku pädevust, sest pädevuspiiride tõenduspõhiseks märkimiseks on vajalik
antud valdkonna esindaja. Kõikide juhendajate poolne tagasiside arstliku pädevuspiiride osas
sai rakendatud tegevusjuhendis ning tehti vajalikud korrektuurid.
Asutuses esitatud tegevusjuhend sai korduvalt positiivse tagasiside ning vastuseisu ega
lisaettepanekuid ei tehtud. Asutus tõi välja seisukoha, et ootab lõplikku tegevusjuhendit ja
arendusprojekti kaitsmist, et seda esimesel võimalusel rakendada. Rõhutati algoritmidena
loodud „Valgusfoori“ praktilisust ning selle funktsionaalsust asutuse kontekstis.
Autor toob välja, et tagasiside oli julgustav ning konstruktiivne. Samuti toob see välja antud
tegevusjuhendi tähtsuse töötervishoiusektoris ning edaspidist vajalikkust seda Eesti
töötervishoiuõdede esindajale tutvustada, kasutamaks tegevusjuhendit laiemalt rakendamaks
eriõdesid.
Tabel 2. Arendusprojekti kommunikatsioonikava

Eelnevast tabelist (vt Tabel 2) võib näha autori kommunikatsiooni sagedust erinevate gruppide
vahel. Kõige tihedam koostöö oli koolipoolsete juhendajatega, kellega suhtlus toimus
igakuiselt elektroonsel teel, samuti toimusid koolis teatud perioodide järel esitlused
seminarides ning alates aprillikuust peeti regulaarselt konverentskõnesid läbi suhtlusplatvormi
Skype. Töökohapõhise juhendajaga koostöö toimus põhiliselt lühikoosolekutena tööajast,
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erandina aprillis (2020) peetud elektronkirjavahetus, mis oli põhjustatud ülemaailmsest
pandeemilisest olukorrast. Asutusega kommunikatsioon toimus põhiliselt, kas elektroonselt
kirjadena või koosolekutena tööajast, lõpp-esitlus asutusele piloteerimaks arendusprojekti
toimus 18.11. 2020.aastal.

4.3. Ressursside kaasamine

Arendusprojektis on oluliseks ressursside kaasamine, mis on omavahelises seoses, kuid
tähtsuselt kõige olulisemaks ressursiks on antud arendusprojektis aeg. Sellele järgnes vajalike
inimressursside kaasamine ning veel on nimetatud rahaliste ressursside kasutamist.
Igas projektis on oluline aeg, mis kulub projekti koostamisele ning on eelnevalt kaardistatud ja
jälgitav ajas (vt peatükk 4.1.). Autorile oluliseks tähtajaks on märgitud arendusprojekti
kaitsmine jaanuaris 2021. aastal ning eelnevalt planeeritud tegevuste ajaline täitmine.
Inimressursi kaasamine arendusprojekti aitab eesmärke täita ning arendusprojekti jätkuvalt
rakendada. Autor kaasas regulaarselt asutuse juhtkonda projekti vahehindamistel,
töökohapõhist juhendajat tegevusjuhendi koostamisel, kui olulist osa arstliku pädevuse osa
kinnitamisel ning lisaks kaasati personali eeluuringu koostamisel. Ühtlasi nimetas autor
kontrollmeeskonna,

kes

tegeleb

iga-aastastel

tegevusjuhendi

koosolekutel

täiendamaks/muutmaks juhendit vastavalt vajadusele. Meeskonna koosseisuks on kinnitatud
autori poolt 1 töötervishoiuarst, 1 eriõde, 1 üldõde, 1 füsioterapeut, 1 optometrist, 1 juhatuse
esindaja.
Arendusprojektis kasutati aega ja inimressurssi tööajast. Seega võib eelarves nimetada, et
arendustegevus toimus tööaja sees põhitöötasu alusel.

4.4. Riskijuhtimine

Erinevate riskide mõju arendusprojektile võib olla erinev ning peale riskide mõju avaldumist
tuleb neid hinnata ja analüüsida, mis võib olla, kas kvalitatiivne või kvantitatiivne (Perens,
2019: 156). Autor valis arendusprojekti analüüsiks kvalitatiivse riskianalüüsi. Perens (2019:
157) on nimetanud, et kvalitatiivse riskianalüüsi käigus tähtsustatakse enam mõju avaldavad
riskid edasiseks analüüsiks ning tähtsustamine toimub riskide esinemise tõenäosuse ja mõju
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hindamise kaudu. Järgnevalt (vt Tabel 3) on illustreerivalt näidatud riskide hindamiseks
kasutatud skaalat.
Tabel 3. Riskihindamise raamistik (kohandatud Risk management ..., 2011: 14 järgi).
Madal

1<2

Keskmine

2<3

Kõrge

3<4

Nende riskide realiseerumine on ebatõenäoline, kuid antud projektis
väljatoodud riskide maandamise korral on võimalik antud eesmärki
saavutada.
Need riskid võivad muutuda oluliseks, kui neile ei pöörata tulevikus
tähelepanu ja nende realiseerumisel ei ole võimalik eesmärgi
saavutamine.
Need riskid on suure ilmnemise tõenäosusega ja olulise negatiivse
mõjuga projekti rakendamisele ja käivitamisele.

Edaspidiselt koostatud tabelisse (vt Tabel 4) on koostatud riskijuhtimise plaan, lähtudes
eelnevalt koostatud pingereast, mida grupeeriti, jaotati toimumise tõenäosuse järgi ning
analüüsiti. Ühtlasi märgiti riskide haldamiseks ennetavad ja korrektiivsed tegevused.
Tabel 4. Riskijuhtimise plaan (autori koostatud).

Tegevused/teenused
vajavad rohkem
rahalisi ressursse
kui algselt
kavandatud.

Väliskeskkonnast tulenevad riskid
Tõenäosus Mõju
RiskiEnnetav tegevus
hinnang
Majanduslikud tegurid
Kõrge
Kõrge
4
Alternatiivsete
võimaluste
kaasamine – näiteks erinevate
kommunikatsioonivahendite
teel.
Ajalise
ressursi
pikendamine
vajadusel,
teostades teisi arenduseks
vajalikke tegevusi.
Madal
Madal
Eelarve koostamisel
2
usaldusväärsetele allikatele
tuginemine ning lisaressursi
hankimiseks läbirääkimised
asutusega.

Personali
vahetumine

Sisekeskkonnast tulenevad riskid
Keskmine Tugev
4

Risk/kirjeldus

Ülemaailmse
pandeemia
põhjustatud olukord
tervishoiusüsteemis
ja võimalik riiklik
eriolukord.

Tegevuste ja
ajakava venimine.

Keskmine

Keskmine

Arstide ja õdede
vähene huvi ja
valmidus

Keskmine

Keskmine

3

3

Korrektiivne tegevus

Projekti paindlik
teostamine
eõppena
ning
kaugvastuvõttude
rakendamine.

Ressursside
optimeerimine
lisarahastusena.

Motiveerida
töötajaid,
tunnustada, hoida inimesi
uuringu erinevate etappidega
kursis,
kaasata
projekti
tegevustesse.
Tegevuste
mõistlik
ajaplaneering.

Pikaaegsete töötajate
taaskoolitamine, uute
töötajate süsteemne
koolitamine.

Selgitustöö huvigruppidele
ning motiveerimine.

Inimressursi kaasamine
arendusprojekti.

Mitme tegevuse
ajastamine.

koos
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Projekti riskid ei ole kunagi staatilised, vaid dünaamilised ja ajas muutuvad (Perens, 2019:
156). Riskijuhtimise plaanis on välja toodud kahe suurema kategooriana väliskeskkonnast
tulenevad riskid ning sisekeskkonnast tulenevad riskid. Kõige kriitilisemate riskidena võib
nimetada ülemaailmset pandeemiat ja personali vahetumist, millest esimene on põhjustanud
arendusprojekti seisakuid, kuid üldjoones pole põhjustanud täielikult negatiivset mõju. Teised
nimetatud riskid on autor hinnanud madalamaks, sest pole otseseid signaale või sisendeid, et
need võiks realiseeruda.

4.5. Rakenduskava analüüs

Arendusprojekti rakendamisel on autor lähtunud ajaraamistikus (ptk 4.1) nimetatud planeeritud
tegevustest. Planeeritud tegevused said autori poolt täidetud ajaliselt, kui välja jätta
asutusepõhine nõusolek uuringute teostamiseks asutuses, tegevusjuhendi koostamine ja
tegevusjuhendi tutvustamine asutuses ning tagasiside saamine asutuselt. Antud tegevuste
takistuseks oli väline faktor, milleks võib lugeda 2020. aastal toimunud pandeemiat maailmas,
kuid siiski antud tegevused said sooritatud koostöös asutusega ning ei mõjutanud
arendusprojekti tulemit.
Autor koostas esialgselt kirjanduse süstemaatilise ülevaate, mis tutvustati koolipoolsetele
juhendajatele ning asutusele. Antud tagasisidest sai autor suunised vajalikeks muudatusteks
loomaks arendusprojekti. Järgnevalt koostati asutuses juhendav meeskond, kellelt saadi ka
sealtpoolt toetav kaaskiri vajaliku arendusprojekti koostamiseks. Seejärel koostati
projektikavand ning esitati päring asutusele arendusprojekti eeluuringu teostamiseks, uurimaks
arendusprojekti vajalikkust ning saamaks ettepanekuid erinevatelt töötervishoiuspetsialistidelt.
Projektikavandi järgselt esitas asutus omapoolsed küsimused, mis puudutasid eetilisi
põhimõtteid seoses asutuse privaatsusega. Autor selgitas arendusprojekti ülesehitust ning
vastavust eetikale ning asutuse vajadustele, mille järgselt andis asutus loa jätkata
arendusprojektiga ning alustada eeluuringuid. Eeluuringu valimi kogumisel takistusi ei
esinenud,

kuna

leidus

piisavalt

vabatahtlikke

ning

koostööst

huvitatud

töötervishoiuspetsialiste.
Lähtudes uuringu tulemustest jätkus autoripoolne tegevusjuhendi koostamine ja täiendamine,
mida arutati koostöös kooli- kui ka tööpoolsete juhendajatega ning teostati vajalikke
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muudatusi. 18.11.2020. aastal esitles autor arendusprojekti asutuses, kus tehti asutusepoolselt
ettepanek koolitusvisandi rakendamiseks ning ühtlustamist tegevusjuhendiga.
Projekti meeskond loeb tulemuse edukaks. Arendusprojekti võib lõppenuks lugeda siis, kui
tegevusjuhend võetakse kasutusele alates 2021. aastast. Arendusprojekti autor osaleb
tegevusjuhendi

meeskonnas

ka

edaspidiselt,

täiustamaks

tegevusjuhendit,

lähtudes

rakendusfaasis (vt ptk 2.1) soovitatud kvaliteedimudelist (PDCA mudel) ning osaledes
koolitusprogrammi loomisel õdedele AS Qvalitas Arstikeskuses.

4.6. Projekti tulem

Antud

arendusprojekti

lõpptulemuseks

on

Qvalitas

Arstikeskuse

õdedele

loodud

tegevusjuhend (vt Lisa 5).
Tegevusjuhend on loodud vastavalt Qvalitas Arstikeskuses töötavate õdede vajadustest
lähtuvalt. Arvestatud on õdede ja eriõdede baaspädevusi ning töö spetsiifikast vajalikke
õendustegevusi. Kuna uuritavad nimetasid vajadusteks saamaks koolitusi, et tagada
kvaliteetset töötervishoiuteenust, siis koostas autor koolitusvisandi (vt Lisa 6), millest võiks
välja kasvada omakorda Qvalitase Arstikeskuse koolitusprogramm, milles multidistsiplinaarne
meeskond on kaasatud Qvalitase Arstikeskuse õdede koolitusse. Koolituste eripära on
valdavalt töötervishoiuteenustest lähtuv ning vajab erinevate spetsialistide – nagu
töötervishoiuarst, füsioterapeut, optometrist – kaasamist. Koolitusvisandisse on märgitud
ettepanekud, millised asutuses töötavad spetsialistid saaksid teha koostööd koolituste
teostamisel.
Arendusprojekti tulemusteks rakendatud tegevused on kirjanduse süstemaatilise ülevaate
koostamine, intervjuude teostamine asutuses õdede, arstide ning väliste ekspertidega,
tegevusjuhendi koostamine ning protsesside järk-järguline tutvustamine juhendajatele ja
juhtkonnale. Hinnag arendusprojektile on hinnatud positiivseks peale juhtkonnale teostatud
esitlust 18.11.2020. Esitlusel osales lisaks autorile 5 asutuse juhtivat töötajat.
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5. ARUTELU

Arendusprojekti koostamisel olid olulisteks organisatsiooni kaasamine, projekti olulisus
tervishoiusüsteemile Eestis, tegevusjuhendi koostamine õdedele Qvalitas Arstikeskuses ning
sellest lähtuvalt koolitusvajaduste märkimine. Arendusprojekti toel loodud tegevusjuhendis on
välja toodud üldõe ja eriõe pädevusest tulenevad töö erisused ning õdede ja töötervishoiuarsti
pädevuste erisused ja piirid.
Arendusprojekti esimene uurimisülesanne oli hinnata empiirilise uuringu põhjal õdede
tööülesandeid ja osalust töötervishoiuteenuse pakkumisel ning sellest lähtuvalt vajadust antud
juhendi koostamiseks. Erinevate uuringute tulemustena on toodud esile töötervishoiuõe
tähtsust töötervishoius, tema olulisust töötervishoiu alasel nõustamisel ning tervisedendamisel
(Huffman 2010: 249; Carlson jt, 2010: 299; Core Curriculum ..., 2001). Seda on toetanud ka
Eesti Töötervishoiuarstide Selts (Töötervishoiu eriala .., 2012: 14) kes on märkinud, et
“vajalik

on

alustada

töötervishoiuõdede

ettevalmistamist,

täiendades

terviseõdede

koolitusprogrammi lisaeriala omandamise võimalusena”. Autor toob välja, et arengu üheks
tähtsaks osaks on koolitused kuna õendusvaldkond on pidevas muutuses ning omakorda tagab
see ka kvaliteetsema tervishoiuteenuse. Ka eeluuringu tulemustes rõhutavad osalejad, et
töötervishoius töötavad õed peaksid rohkem rakendama oma teadmisi töötervishoiu teenuse
osutamisel, kuid tõid esile, et vajavad selleks rohkem (töötervishoiu) valdkonnapõhiseid
koolitusi. Täpsema koolitusvajaduse saab täpsustada läbi arenguvestluste ning kooskõlas
asutusega. Lisa 6 asuvas tabelis on väljatoodud näitlik koolitusvisand lähtuvalt
õendusülesannetest ning asutuse tööst.
Uuringud on toonud välja, et tervishoiuteenuste tagamine on meeskonnatöö, milles
omavaheline kommunikatsioon on üks olulisemaid aspekte, seega on oluline kaasata kõik
liikmed (Sakowski, 2010: 626; Cavalheiro jt, 2010: 307). Ka Qvalitas Arstikeskuse uuringu
kaaskirja autorid on märkinud, et kvaliteetsema töötervishoiuteenuse tagamiseks on vajaduseks
õdede laiapõhjalisem kaasamine, usaldamine ja väärtustamine meeskonnaliikmena (vt ptk
2.3.). Erinevate riikide uuringud (Ameerika Ühendriigid, Ühendkuningriigid) kirjeldavad
multidistsiplinaarse meeskonnatöö tähtsust ning vajalikke koolitusi antud kontekstis
(McCullagh, 2012: 171; Lalloo jt, 2017: 384). Arendusprojekti eeluuringus osalevad
töötervishoiuspetsialistid nimetasid töötervishoius esinevat meeskonnatöö vähesust ning
ühtlasi toodi välja, et igal spetsialistil on oma tähtsus teenuse osutamisel ning seega on vajalik
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üksteisele teadmiste jagamine. Kuna Töötervishoiu ja -ohutuse seadus (1999: §19) on
märkinud, et Eestis toimub töötaja töötervishoiukontroll eelkõige töötervishoiuarsti ja
töötervishoiuõe koostöös, toob autor välja vajaduse töötervishoiumeeskonna meeskonnatöö
võimestamise osas, mis võiks toimuda koolitustena.
Arendusprojekti teine ülesanne on tegevusjuhendi koostamine asutuse õdedele, võttes arvesse
asutuse töökorraldust töötervishoiuteenuse pakkumisel. Töötervishoiu eriala arengukava
(2020: 14) on toonud välja, et töötervishoiuteenust saab muuta efektiivsemaks tööandjatele ja
töötervishoiuteenuseosutajatele, kui rakenduks õdede iseseisvad vastuvõtud (Töötervishoiu
eriala .., 2012: 14). Seetõttu oli vajalik töötervishoiuspetsialiste uurimine, et luua
tegevusjuhend töötervishoiuteenust pakkuva asutuse vajadustest ning märkida töötervishoius
töötavate õdede ja arstide pädevuspiirid. Eeluuringu tulemustest tuli välja, et tegevusjuhendit
nähakse vajaliku alusdokumendina, mis püstitaks konkreetsed pädevuspiirid ning ühtlasi tõsteti
esile vaimse tervise õe vastuvõttude vajadust.
Kuigi Rebane (2020) on toonud arendusprojekti “Töötervishoiualane vaimse tervise õe
vastuvõtt” riskidena välja õdede ajapuuduse vastuvõttudeks ning ka koostööpartnerite vähese
teadlikkuse, leiab käesoleva arendusprojekti autor, et Rebane (2020) poolt loodud
vastuvõtuplaan on rakendatav ka teistes keskustes. Qvalitas Arstikeskuses tuleks mainitud
vastuvõtuplaani rakendamiseks luua ametikoht ja vastuvõtuaeg ning kohandada plaan kõigile
osapooltele (töötervishoiuspetsialistid, töötajad) sobivaks.
Kokkuvõtvalt võib tuua välja, et tõstmaks inimeste heaolu on vajalik töötervishoiu ennetav
ning nõustav komponent tervishoiusüsteemis, mida võib teostada töötervishoius töötav õde,
lähtudes baaspädevusest ning rohkemal määral eriõde, lähtudes eriõe pädevuspiiridest ning
ühtlasi tehes meeskonnatööd teiste töötervishoiuspetsialistidega. Selleks, et teenus oleks
jätkusuutlik, annab õele töötamiseks aluse tegevusjuhend, millest omakorda lähtuvalt saab luua
koolitusprogrammi.
Kuigi autor näeb antud tegevusjuhendi olulisust Eesti töötervishoius, siis antud arendusprojekti
kitsaskohtadena võib tuua välja väheseid uuringuid Eesti töötervishoiuõdede kontekstis ning
töötervishoiuõdede väljaõppe erinevust ja seeläbi pädevuste erinevust teiste riikidega
võrdlusel. Ühtlasi toob autor välja piiranguna, et antud arendusprojekt on koostatud ühe asutuse
näitel, mistõttu ei pruugi autori poolt koostatud tegevusjuhend sobida kõikidele
töötervishoiuteenust pakkuvatele asutustele.
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Eelnevast toob autor välja, et arendusprojektist saadud tulemuste põhjal on vajadus läbi viia
laialdasem kvantitatiivne uuring töötervishoius töötavate õdede seas, nägemaks, kas vajadus
tegevusjuhendi ning pädevuspiiride loomiseks esineb ka teistes töötervishoiuteenust
pakkuvates asutustes. Sellest lähtuvalt saab autori poolt koostatud tegevusjuhendit kohandada
erinevat tüüpi asutustele sobivaks või leida baasmiinimum, mis on sobilik ja kohandatav
kõikidele töötervshoiuteenust pakkuvatele asutustele.
Projekti tulemustest lähtuvalt esitab töö autor järgmised ettepanekud projekti rakendamisega
alustavale meeskonnale:
-

Tutvustada tegevusjuhendit Qvalitase Arstikeskuses projekti rakendamisega alustavale
meeskonnale.

-

Rakendada arendusprojektis loodud tegevusjuhend Qvalitas Arstikeskuses.

-

Rakendada tegevusjuhendist lähtuvalt loodud koolituskava visand ning selle eeskujul
luua koolitusprogramm Qvalitas Arstikeskuse õdedele.

-

Teostada iga-aastaselt tegevusjuhendi kontroll, vajadusel täiendamaks ja muutmaks
juhendit.

-

Tutvustada tegevusjuhendit

Eesti

Õdede Liidule, rakendamaks

seda Eesti

töötervishoiusüsteemis ning toetamaks eriõe iseseisvate vastuvõttude eelnõud ja
motiveerimaks uusi õdesid asuma tööle töötervishoidu ning luua pädevuspiirid
töötervishoiuõdede töös.
Autor toob välja, et arendusprojekti eesmärk ning ülesanded said täidetud ning asutusepoolne
tagasiside ning koostöö oli positiivne. Loodud tegevusjuhend vastab Eesti üldõe ja eriõe
pädevusraamistikule. Autor jätkab tegevusjuhendi edasist arendamist ning rakendamist
koostöös Qvalitas Arstikeskuse meeskonnaga. Arendusprojekti jätkusuutlikuse tagab
tegevusjuhendi aktiivne kasutus asutuses, mille põhjal võetakse ette muudatused
töökorralduses, samuti tegevusjuhendi pidev täienemine ajas, lähtudes õdede eriala ning
tervishoiusektori arengust.
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6. JÄRELDUSED

-

Qvalitas Arstikeskuses teostatud uuringu põhjal võib öelda, et nii eksperdid,
töötervishoiuarstid, kui õed, näevad, et õdede osalus töötervishoius võiks olla suurem
ning töötervishoidu nähakse, kui olulist ja ennetavad tervishoiuteenust. Samas toovad
uuringus osalejad välja, et kvaliteetsema tervishoiuteenuse tagamiseks, oleks vajalik
õdede väljaõpe. Spetsialiseerumist nähakse eelisena sooritamaks iseseisvaid vastuvõtte
ning tegevusjuhendit kui olulist baasdokumenti, mis peaks olema lihtsalt jälgitav.
Samuti toodi välja meeskonnatöö olulisust, milles erinevad töötervishoius töötavad
spetsialistid saaksid jagada oma teadmisi üksteisele.

-

Tegevusjuhend on koostatud võttes arvesse uuritavate ettepanekuid ning selle näitel
märgitud koolitusvajadused lähtuvalt õe spetsiifikast. Tegevusjuhend on koostatud
teaduspõhise kirjanduse põhjal ning toetus arendusprojekti ajakavale ning riskiplaanile.
Tegevusjuhend koosneb neljast suuremast peatükist, millest esimeses kirjeldatakse
õendusprotsessi, teises üldõe tööd, kolmandas töötervishoiuõe tööd Qvalitas
Arstikeskuses

ning

neljandas

peatükis

on

loodud

pädevuspiirid

töötervishoiuspetsialistide kliiniliste tegevuste raames.

Arendusprojekti eesmärk ja ülesanded said täidetud.
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Lisa 1
Intervjuukavand eeluuringus osalejatele
INTERVJUUKAVAND
„Töötervishoius töötavate õdede iseseisva vastuvõtu tegevusjuhendi koostamine AS Qvalitas
Arstikeskuse näitel“

Valim: Õed/arstid (7+2)
Intervjuu iseloom: poolstruktureeritud

Töötervishoiukorraldus
❖ Kuidas kirjeldate töötervishoiukorralduse toimimist Eestis? (abiküs. Milline tähtsus
on töötervishoiul tänases Eestis? Milline on see roll ühiskonnas ning meie
tervishoiusüsteemis?)
❖ Milliseid õdede pädevusi ja oskusi tänane töötervishoid Eestis vajab? Mis on hästi ja
halvasti? Mida saaks teha/peaks tegema teisiti?
Õdede roll töötervishoius
❖ Milliseid ülesandeid täidate tavapäraselt ja millised omandatud pädevused (teadmised
ja oskused) seda aitavad?
❖ Milliseid oskusi ja teadmisi Te rakendate/ei rakenda piisavalt? (Kus on
arengupotentsiaal? Mida oleks selleks vaja?)
❖ Milliste erialade esindajatega teete koostööd oma tavapärase töö käigus? Milliste
teiste erialade esindajatega on vaja koostööd tugevdada? Miks?
Töötervishoiuõdede koolitusvajadus
❖ Millised koolitused aitaksid töötervishoiuõel saada paremaks spetsialistiks ja
saavutada rohkem enesekindlust tööks iseseisva spetsialistina?
❖ Kas töötervishoiuõed vajavad oma igapäevases töös tegevusjuhendit? Ei –
põhjendada, ühtlustada arusaamu.
Jah - Millest selline juhend lähtuma? (abiküs. Miks just neid punkte?)
•

Mida soovite antud teemal veel lisada?

Valim: Väliseksperdid (2+1)
Intervjuu iseloom: poolstruktureeritud

1. Kuidas kirjeldate töötervishoiukorralduse toimimist Eestis? (abiküs. Milline tähtsus
on töötervishoiul tänases Eestis? Milline on see roll ühiskonnas ning meie
tervishoiusüsteemis?)
2. Kuidas on töötervishoiuõdede ülesanded ja pädevused vastavuses praeguse tööga?
3. Mida võiks ja peaks praeguses töökorralduses muutma? Miks? (Ja – kuidas?)
4. Millised koolitused aitaksid töötervishoiuõel saada paremaks spetsialistiks ja
saavutada rohkem enesekindlust tööks iseseisva spetsialistina?
5. Kas töötervishoiuõed vajavad oma igapäevases töös tegevusjuhendit? Ei –
põhjendada, ühtlustada arusaamu.
Jah - Millest selline juhend lähtuma ja rakendada? (abiküs. Miks just neid punkte?)
Mida soovite antud teemal veel lisada?

Lisa 2
Uuringuinfo ja informeeritud nõusolek
Lugupeetud osaleja!
Aitäh, et olete nõustunud osalema uuringus, mille eesmärgiks on välja selgitada, kas ja milliseid
koolitusi vajavad töötervishoiuõed ning ühtlasi, kas on vajadus vastava tegevusjuhendi järele.
Uuringu tulemusel valmib Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli õenduse õppetooli terviseteaduse
õppekava magistritöö.
Uuringu käigus palume Teil anda intervjuu, milles osalevad õed, arstid ning erinevad välised
eksperdid, kes on aktiivselt töötavad või seotud töötervishoiuga. Intervjuu kestab umbes 30-45
minutit sõltuvalt Teie vastuste mahust.
Uuringu analüüsi tulemusel koostatakse töötervishoius töötavatele õdedele tegevusjuhend Qvalitas
Arstikeskuse näitel.
Intervjuus osalemine on teile vabatahtlik ning te võite igas etapis osalemisest loobuda. Kogutud
andmeid kasutatakse kodeerituna st ei kasutata kusagill Teie nime, vaid antakse Teie intervjuule
kood, kus on järjekorra number ja uuringu lühend.
Kõik intervjuud salvestatakse ning kirjutatakse sõna sõnalt ümber. Intervjuude täistekste ei
kasutata mitte üheski materjalis ning ei salvestisi ega täistekste avalikustata internetis. Andmete
analüüsil võetakse täistekstidest välja Teie tervikmõtted, kuid mitte kogu intervjuu teksti. Uuringu
kokkuvõtetes kasutatakse Teie poolt öeldud mõtteid ainult tsitaatidena.
Kõik andmefailid (nii salvestised, intervjuude täistekstid kui kodeeritud ja analüüsitud andmed)
hävitatakse peale magistritöö kaitsmist jaanuaris 2021. Niikaua säilitatakse andmeid piiratud
juurdepääsuga pilveserveris, kuhu on ligipääs ainult uuringuga seotud inimestele.
Nõusoleku andmine
Mind,.............................................................................., on informeeritud ülalmainitud uuringust ja
ma olen teadlik läbiviidava uurimistöö eesmärgist ja uuringu metoodikast ning kinnitan oma
nõusolekut selles osalemiseks allkirjaga. Tean, et uuringu käigus tekkivate küsimuste ja võimalike
probleemide kohta saan mulle vajalikku täiendavat informatsiooni
uuringu teostajalt:
Serli Raudseping,
amet: õde
töökoht: Qvalitas Arstikeskus AS,
e-post: Serli.Raudseping@gmail.com,
mob: +372 53 764 800
Juhendaja: Kadi Lubi, Kadi.Lubi@ttk.ee; Taimi Tulva, Taimi.Tulva@ttk.ee

Lisa 3
Vaimse tervise õe vastuvõtu juhend
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Vaimse tervise õe vastuvõtu skeem
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Antud juhendi koostamisel on osalenud:
Serli Raudseping, RN
Lauri Laas, MD
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JUHENDIS KASUTATUD MÕISTED

Eriõde (advanced practice nurse) – „õde-spetsialist, kes on läbinud kutsealase põhikoolituse
kõrghariduse tasemel ja sellele lisaks omandanud täiendavad teadmised, oskused ja
kogemused, omades kliinilist otsustavust ja asjatundlikkust. Eriõde pakub enesealgatatud
hooldust ning oskab teha uurimis- ja arendustööd. Eriõe teoreetilised teadmised ja praktilised
oskused on teatud õenduse erialal suuremad kui põhiõppe lõpetanul“ (Eriõe …, 2018).
Töötervishoid (occupational health) - erinevad tegevused, mis aitavad hoida töökeskkonnas
töötaja tervist ning töötervishoiuna nimetatakse tervisekahjustuse vältimiseks töökorraldus- ja
meditsiiniabinõude rakendamist, töö kohandamist töötaja võimetele ning töötaja füüsilise,
vaimse ja sotsiaalse heaolu edendamist (Mõisted ..., 2017).
Töötervishoius töötav meeskond (occupational health team) – AS Qvalitas Arstikeskuse
meeskonda

kuuluvad

tervishoiutöötajad

on

üldõde,

eriõde,

vaimse

tervise

õde,

töötervishoiuarst ning eriarstid. Lisaks kuuluvad meeskonda silmakontrolle teostavad
optometristid, füsioterapeut ning psühholoogid.
Töötervishoiuõde (occupational health nurse) – Töötervishoiuõde on eriõde, kes teeb
koostööd töötervishoius töötava meeskonnaga, kuid on võimeline teostama iseseisvalt
vastuvõtte klientidega ning osaleb regulaarselt koolitustel, mis toetab õe arengut antud asutuse
tegevusjuhendist lähtuvalt (Töötervishoiuõde ..., 2019).
Vaimse tervise õde (mental health nurse) - erioskuste ja teadmistega õendusala spetsialist, kes
osutab õendusabi reaalsete ja potentsiaalsete vaimse tervise probleemide puhul ning tegeleb
vaimse tervise alase edendus- ja ennetustööga (Vaimse tervise ..., 2019).
Õde III (general nurse III) – õde, kelle töökogemus on viimase 5 aasta jooksul vähemalt
koormusega, mis vastab kahe täiskoormusega tööaastale. Läbitud koolitused vastavad 300 TP
(aastas 60 TP). Samuti on läbitud tööalane täiendkoolitus, on osalenud kutsealase praktika
juhendamisel ja olemas kutsealane töökogemus (Õe pädevuse …,2020).
Õendus (nursing) - iseseisev kutseala, mis hõlmab nii iseseisvat kui koostööl põhinevat
õendusabi osutamist erinevas vanuses patsientidele, perekondadele ja kogukondadele. Õendus
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sisaldab tervise edendamist, haiguste ennetamist, õendusabi osutamist haiguse ajal,
haigusjärgsel taastumisel ja sureva patsiendi abistamisel (Nursing definitions ..., 2002).

Õendusalane tegevusjuhend (nursing guidelines) – süstemaatiliselt välja töötatud dokument,
mis on kooskõlas riiklike kutsestandardite ja juhenditega ning mis tugineb tõenduspõhisele
teabele, praktilisele kogemusele ja kliendi vaatekohtadele (Tervishoiu kvaliteedisüsteemi ...,
2015).
Üldõde (general nurse) - isik, kes on läbinud kutsealase põhikoolituse ning kellele on vastava
maa seadusandliku organi poolt antud õigus praktiseerida õendusalal omal maal ning omab
ettevalmistust töötamaks esmatasandi, teise ja kolmanda etapi tervishoiusüsteemis ning
(Pereõe tegevusjuhend, 2008: 64; Õdede erialase …, 2003: 4).
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SISSEJUHATUS

Antud tegevusjuhend on suunatud õdedele, kes töötavad koostöös töötervishoius töötava
meeskonnaga AS Qvalitas Arstikeskustes. Tegevusjuhend koosneb neljast suuremast peatükist,
millest esimeses kirjeldatakse õendusprotsessi, teises üldõe tööd, kolmandas töötervishoiuõe
tööd AS Qvalitas Arstikeskuses ning neljandas peatükis on kirjeldatud pädevuspiirid
töötervishoiuspetsialistele (üldõde, töötervishoiuõde, töötervishoiuarst), mis on omakorda üles
ehitatud “valgusfoorina”. Tegevusjuhend lähtub põhimõttest, et see oleks igapäevatöös
praktiliselt kasutatav. Lisa 1 esitab tegevusjuhendis loodud pädevuspiire postrina.
Töölepingu seaduse alusel on nimetatud mõiste töötaja, kui füüsiline isik, kes teeb teisele
isikule tööd ning allub tema juhtimisele ja kontrollile (Töölepingu seadus, 2008: §1). Selle
kõrval on toodud välja kaubategevus seaduses mõiste klient, kes on isik, kes teeb või soovib
teha tehingu kauplejaga (Kaubategevus seadus, 2004: §2). Seega võib töötervishoiu seaduse
alusel märkida, et töötaja muutub teenuse osutamisel kliendiks (Töötervishoiu ja …, 1999:
§19).
Antud tegevusjuhendis kasutatakse mõiste “töötaja” kõrval AS Qvalitas Arstikeskuses
kasutatavat mõistet “klient”.
Tegevusjuhendi eesmärk
Käesoleva tegevusjuhendi eesmärgiks on anda õdedele tegevussuunad õendustegevuseks
tööötervisehoius, et tagada klientidele ühtlane, järjepidev ja kvaliteetne teenus Qvalitas
Arstikeskustes ning reguleerida koolitusvajadused lähtudes õendustegevustest.
Töötervishoiuteenuse osutajaks on töötervishoiuspetsialistid koostöös tööandja ja töötajaga.
See sisaldab nelja üksteisega tihedalt seotud tegevusvaldkonda:
-

tervise ja heaolu edendamine;

-

haiguste ennetamine;

-

tervise järelevalve – korduvad vastuvõtud;

-

esmaabi andmine töökohal.

Töötervishoiuteenus ei sisalda haiguste ravi. Ravi vajav klient suunatakse perearsti või vastava
eriarsti poole töötervishoiuarsti poolt.
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Töötervishoiu valdkonda reguleerivad seadused:
-

Tervishoiuteenuse korraldamise seadus
https://www.riigiteataja.ee/akt/110032011009?leiaKehtiv

-

Ravikindlustuse seadus
https://www.riigiteataja.ee/akt/113032019135?leiaKehtiv

-

Eesti Haigekassa seadus
https://www.riigiteataja.ee/akt/113032014012?leiaKehtiv

-

Isikuandmete kaitse seadus
https://www.riigiteataja.ee/akt/104012019011

-

Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seadus
https://www.riigiteataja.ee/akt/117052020007?leiaKehtiv

-

Jäätmeseadus
https://www.riigiteataja.ee/akt/121122019006?leiaKehtiv

-

Rahvatervise seadus
https://www.riigiteataja.ee/akt/115032011017?leiaKehtiv

-

Töölepingu seadus
https://www.riigiteataja.ee/akt/112072014146?leiaKehtiv

-

Töötervishoiu ja tööohutuse seadus
https://www.riigiteataja.ee/akt/12883561?leiaKehtiv
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1. ÕENDUSPROTSESS
Uiga (2012) on toonud välja, et “õendusprotsess on õendusplaani järgi tegutsemine, mis
seisneb patsiendi õendusvajaduste määratlemisel ning hindamisel, õendustegevuse
planeerimisel, osutamisel ja tulemuste hindamisel”. Oluline on märkida, et õendusprotsess on
süstemaatiline viis õendustöö kirjeldamiseks (vt Joonis 1). (Leppsaar, 2019: 10).

Joonis 1. Õendusprotsessi mudel (Leppsaar, 2019: 11)
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Õendusprotsessi mudelist lähtuvalt saab luua loogilise tööülesannete järjekorra Qvalitas
Arstikeskuse töötervishoiuõe töös:

Õendusvajaduse
hindamine
ANAMNEES

Õendusdiagnoos ja
õendustegevuse
planeerimine
PROBLEEMIDE
PÜSTITAMINE
LÄHTUVALT
KAEBUSTEST

Õendustegevused
PROTSEDUURID,
TERVISEDENDUS

Hinnang
õendustegevusele
ÕENDUSEPIKRIIS,
MIS HÕLMAB
KOKKUVÕTET
NING
TÄHELEPANEKUID

Joonis 2. Autori joonis kohandatud Leppsaar (2019: 11) joonisega.
Eelneval joonisel (vt Joonis 2) on toodud välja, et esmalt on vajalik koostada kliendi anamnees,
milles töötervishoiuõde hindab õendusvajadusi, lähtudes kliendi töökoha ohuteguritest ning
tervise seisundist. Sellest lähtuvalt püsitab õde probleemid, mis on kliendipõhiselt
hetkeolukorras

aktuaalsed

ning

tegeleb

edaspidiselt

vajalike

protseduuride

ning

tervisedendusega. Kõige lõpus tuleb koostada õendusepikriis, kuhu õde märgib teostatud
tegevused ning tähelepanekud teistele töötervishoiuõdedele tulevateks vastuvõttudeks ja
märkused ning ettepanekud töötervishoiuarstile, mis on vajalikud otsuse määramisel või edasi
suunamiseks.
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2. ÜLDÕE TÖÖ

AS Qvalitas Arstikeskuse üldõed töötavad igapäevaselt keskustes, töötervishoiubussides ning
koostööpartnerite protseduuritubades. Nende tööaeg algab kell 8:00 ning lõpeb 16:00-18:00.
Keskmiselt 10 minutit kestva vastuvõtu jooksul teostab õde allolevast loetelust need, mis on
paketis välja toodud ja tulenevad:
-

Kehamassiindeks (KMI),

-

vererõhu mõõtmine,

-

elektrokardiogramm (EKG),

-

audiomeetria,

-

spiromeetria,

-

silma-tabelkontroll.

Lähtuvalt üldõdede baaspädevustest (Õe baaspädevused, 2018) saab õde rakendada oma
teadmisi ning tulemusi vastavalt kommenteerida kliendile. Seega on vajalikud täiendkoolitused
lähtuvalt õendustegevustest töötervishoius toetamaks õe arengut.
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3. TÖÖTERVISHOIUÕE TÖÖ

Töötervishoiuõde AS Qvalitas Arstikeskuses on eriõde, kes on spetsialiseerunud terviseõeks,
kliiniliseks õeks ja/või omab vastavat magistrikraadi ning kogemust eelnimetatud suundadel.
Samuti võib lugeda pädevaks antud tööks AS Qvalitas Arstikeskuses õde, kelle pädevus vastab
Õdede Liidu poolt kehtestatud baaspädevuse tasemele vähemalt III (Õe baaspädevused, 2018).
Käesolevas tegevusjuhendis toodud välja töötervishoiuõe töö (vt Joonis 3) on uuendatud
versioon AS Qvalitas Arstikeskuses loodud “Õdede Projektist”, mis täiendab projekti lähtudes
õdede baaspädevustest

(Õe

baaspädevused,

2018) ning

eriõe

pädevusest

(Eriõe

miinimumpädevused, 2018).

Joonis 3. Kliendi teekond erinevate töötervishoiu tegevuste kontekstis (autori poolt koostatud
joonis).
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Jooniselt

3

võib

näha

kliendi

teekonda

pöördumisest

ja

ettevalmistusest

kuni

töötervishoiuarstini kui vastuvõtu viimast astet. Töötervishoiuarsti vastuvõtu ajalise kestvuse
ning tegevuste ulatuse määrab asjaolu, kas klient läbis töötervishoiuõe iseseisva vastuvõtu või
teostati protseduurid üldõe poolt. Töötervishoiuõe iseseisvate vastuvõttude soovitus on
määratud ohutegurite iseloomust järgneval joonisel (vt Joonis 4), kuna teatud ohutegurid
omavad õe pädevusele mittevastavaid tegureid.

Joonis 4. Ohuteguritest tulenev töötervishoiuarsti ja – õe tööjaotus. (autori joonis kohandatud
Ohutegurid töökeskkonnas, 2020 järgi)
Joonis 4 on esitatud, milliste klientide terviseseisundi hindamine vastab töötervishoiuõe
pädevusele ning piisab töötervishoiuarsti kokkuvõttest.
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4. PÄDEVUSPIIRID

TÖÖTERVISHOIUSPETSIALISTIDE

KlIINILISTE

TEGEVUSTE RAAMES

Järgnevalt visualiseeritud nn “valgusfoori” (vt Joonis 5) võib kirjeldada, kui erinevate
pädevuspiiride loomist ning vastavalt ülesannete teostamist. “Valgusfoorina” on toodud välja
piirid, kust

algab töötervishoiuõe pädevus

ning

millisest

piirist

liigub töökulg

töötervishoiuarstini. Rohelise toonina on toodud välja üldõe pädevus ning ka töötervishoiuõe
pädevuses olevad õendustegevused, kollane toon märgib ainult töötervishoiuõe pädevused ning
punane toon näitab ainult töötervishoiuarsti pädevused.

-

Töötervishoiuarsti pädevus

-

Töötervishoiuõe pädevus

-

Üldõe, töötervishoiuõe pädevus

Joonis 5. Töötervishoiutöötajate pädevuspiirid ehk nn “Valgusfoor”
Edasiselt on peakirjadena nimetatud kliinilised tegevused, mida üldõed, töötervishoiuõed ja
töötervishoiuarst teostavad töötervishoiuteenuse sooritamise käigus. Antud tegevused on
määratud klientidele vastavalt nende ohutegurite laadist.

KEHAMASSIINDEKS
(tervisele ohtlik alakaal) < 16; (tervisele ohtlik ülekaal) > 40,1; alaealised
(alakaal) 16 - 18.5; (tugev rasvumine) 35.1 – 40
(normaalkaal, ülekaal, rasvumine) 18,6 – 35

VEREANALÜÜSID
Esmased kõrvalekalded (Hemogramm 5-diff, veresuhkur, kolesterool, lisanalüüsid)
Tööga seotud ohutegurite analüüside kommenteerimine (Nt ASAT, ALAT, Pb)
Hemogrammi, veresuhkru, kolesterooli kommenteerimine (kuni 10% kõrvalekalle)
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VERERÕHK (RR)
Korduv kõrge RR, >10% lubatud maksimumist.
Korduv kõrge RR, <10% lubatud maksimumist.
Norm RR hindamine kuni lubatud maksimumini 135/80 mmHg

ELEKTROKARDIOGRAMM (EKG)
Esmased kõrvalekalded, diagnoosid
Rütmihäired (VES, SVES, bradükardia, tahhükardia)
Normaalne siinusütm

AUDIOMEETRIA
Kuulmislangus > 35 dB
Kuulmislangus 20-30 dB
Konstateerib normaalse kuulmise

SPIROMEETRIA
> kerge halvenemine
Kerge halvenemine
Normväärtuste hindamine, kopsumahu kommenteerimine

SILMADE TABELKONTROLL
Silmaarstile suunamisvajadus
Värvusmeele hindamine, kõrvalekalded -> optometrist
Nägemisteravuse halvenemine -> optometrist
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KOPSUDE AUSKULTATSIOON
Hingamiskahin lühenenud
Muutused hingamisrütmis ja hindamine
Normaalse vesikulaarse hingamiskahina hindamine

LUU-LIHASKOND JA NEUROLOOGIA
Diagnoos, suunamine eriarstile
Kirjeldab – rühihäiret, lihaspingeid. Teostab – neuroloogilised
koordinatsioonitestid. Suunab - füsioteraapia, manuaalteraapia, massaaž

testid,



ANAMNEES
Komplitseeritud anamnees – antud ettevõttes töötamine võib halvendada töötaja
tervist
Elu- ja tööanamnees (k.a. läbipõetud haigused ja traumad, kuid peab olema
konkreetne ja aktuaalne, sisaldama ainult vajalikku informatsiooni)
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