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Eesti Haigekassa on ravikindlustushüvitiste kontrollimisel korduvalt hinnanud
iseseisva statsionaarse õendusabi kvaliteeti
ja põhjendatust ning leidnud, et on vaja
selgitada, millised on õendusabiks statsionaari suunatud patsientide vajadused.
R iigikontroll on 2015. aastal avaldatud
auditi „Riigi tegevus õendusabi korraldamisel“ tulemusel samuti leidnud, et on vaja
hinnata statsionaarse õendusabi kvaliteeti
(1). Viimati hindas Eesti Haigekassa hooldusravi kvaliteeti auditi käigus 2007. aastal.
Ku na m itmes aud itis ol i soov itat ud
statsionaarse õendusabi kvaliteeti ja põhjendatust hinnata ning viimasest auditist oli
möödas peaaeg u 10 aastat, tehtigi uus
kliiniline audit.

AUDITI EESMÄRK
Auditiga sooviti anda hinnang saatekirjade
kvaliteedile ja õendusloo dokumenteerimise k valiteedile; tuua välja rav ijuhud,
mille puhul patsiendid võiksid iseseisva
statsionaarse õendusabi teenuse asemel
s a ad a mõnd a muud ter v i shoiu- ja / või
sotsiaalteenust; ning hinnata vaatuse ja
inter v juude abil iseseisva statsionaarse
õendusabi teenuse osutamise kvaliteeti.

JUHENDMATERJALID
Hindamiskriteeriumite koostamisel lähtuti
statsionaarset õendusabi reguleerivatest
õigusaktidest. Õigusaktidega reguleerimata
küsimustes lähtuti õendusabi üldpõhimõtetest ja heast tavast ning toetuti vastavale
teaduskirjandusele.

AUDITI VALIM
Aud iteer i m i sel ol id a nd me te a l l i k a k s
õendusdokumentatsioon, et hinnata teenuse
kvaliteeti ja põhjendatust, ning vaatlused
ja inter v juud, et hinnata teenuse k vali310

teeti. Kokku auditeeriti juhuvalimi alusel
20 asutust ja igaühes neist 15 õenduslugu,
seega analüüsiti 2015. aasta 300 õenduslug u. Vaatlused ja inter v juud toimusid
17 asutuses, kes selleks nõusoleku andsid.
Auditi hindamiskriteeriumite koostamisel lähtus töörühm auditi eesmärgist:
teenuse kvaliteedi hindamiseks koostati
kriteeriumid, lähtudes õendusdokumentatsiooni nõuetest. Vaatlusel ning intervjuudel
hinnati juhtimist, keskkonna turvalisust,
patsiendikesksust ja õendusprotsessi kvaliteeti. Hinnati ainult neid dokumente, mis
asutused saatsid õigeks ajaks.

AUDITI TULEMUSED
Saatekirja kvaliteedist sõltub õendusabis
palju, seal toodud hinnang patsiendi seisundile on aluseks, millele toetub tegev us
asutusse saabumisel. Teenuse osutaja kogub
anamneesi käigus andmed, mis laiendavad
ja tä iendav ad ü le v aadet patsient idest,
kellel on mitmeid terviseprobleeme ja erivajadusi.
Aud iteer it i 296 sa atek i r ja. St at sio naarsele õendusabiteenusele suunamise
põhjendatus oli korrektselt märgitud 61,5%-l
(n = 182 ) s a a t e k i r j a d e s t . P a t s i e nt i d e
anam neesi ja ter v iseseisund i k irjeldus
puudus 25,3%-l saatekirjadest. Millist tüüpi
õendusabi on vaja, oli hindamata peaaegu
pooltel saatekirjadel (42,2%, n = 125).

Õendusprotsess
Patsiendi käsitluse aluseks on õendusprotsess. Õendusloos peab olema kirjeldatud
õendusprotsessi 4 etappi: õendusabi vajaduste ja patsiendi jõuvarude hindamine
(õendusanamnees), õendustegevuste planeerimine (õendusprobleemid ja -eesmärgid),
tegevuste elluviimine (planeeritud õendussekkumised) ning tulemuste hindamine.
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Õendusprobleemid peavad tulenema
a na m neesist n i ng õendu sa na m nees ja
õendusplaan peavad olema omavahel sisuliselt seotud, et tagada õendusprotsessi
loogilisus ja järjepidevus.
Õendusanamnees (edaspidi anamnees)
on aluseks patsiendi õendusprobleemide
kindlaksmääramisel, eesmärkide seadmisel
ning tegevuste planeerimisel. Kõik auditeeritud õenduslood sisaldasid anamneesi (n =
300). Kõigis õenduslugudes oli anamneesi
kog umiseks kasutatud struktureeritud
vormi, kuid dokumentide sisuk valiteet
asutustes oli väga erinev. Umbes veerand
õendusanamneesidest (25,3%, n = 76) oli
nõuetekohaselt vormistatud.
Statsionaarse õendusabi saajatest on
enamik eakad ja piiratud liikumisvõimega
patsiendid, kes kohanevad halvasti haigla
keskkonnaga. Nende selliste riskitegurite
nagu lamatiste tekkeriski ja kukkumise riski
hindamine on edasise tegevuse planeerimise
oluline osa. Lamatiste tekkeriski oli hinnatud
23,7%-l juhtudest (n = 71). Kukkumise riski
oli hinnatud 30,3%-l (n = 91) juhtudest.
Suure kukkumisriski korral tuleb planeerida õendusplaanis tegevused selle vältimiseks. Suure kukkumisriskiga patsientidest
(n = 107) 57%-l (n = 61) olid planeeritud
sekkumised kukkumise vältimiseks.

Õendusplaan
Õendusplaan on tegev uskava, milles on
kirjeldatud õendusanamneesist lähtudes
õendusprobleem id, nendest t u lene v ad
eesmärgid, planeeritud tegev used, tulemuste hindamine ja tegev uste ajakava.
Õendusplaani peeti terviklikuks, kui selles
olid olemas kõik eelnimetatud osad. Umbes
kolmveerandis (76,3%, n = 229) õenduslugudes oli plaan olemas.
Patsiend i seisu nd i jä lg i m ise osa ol i
õenduslugudes vormistatud väga erinevalt. Hea tava kohaselt kantakse patsiendi
tervise jälgimisega seotud andmed samale
vormile, siis on patsiendi terviseseisundi
muutus kergesti jälgitav. Jälgim islehte
oli kasutatud 84,3%-l (n = 253) juhtudest.
Enamikus (90%, n = 270) õenduslugudes
olid tegevused dokumenteeritud.

Raviplaan
Raviplaan sisaldab patsiendile määratud
ravi, ravimite manustamise sissekandeid.
Rav iplaa n ol i olemas 85,3%-l (n = 253)
esitatud lugudest. Arsti konsultatsioonid
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olid dokumenteeritud ja korrektselt vormistatud 92%-l (n = 276) lugudest.

Õendusepikriis
Õendusepikriis on kok kuvõte osutatud
õendusabist. Sisukas õendusepikriis on ka
oluline nurgakivi, mis tagab õendusprotsessi järje-pidev use teiste esmatasandi
tervishoiuteenuste saamisel. 92% (n = 276)
õenduslugudest sisaldas õendusepikriisi.
Epikriisis peavad olema kirjas ka õe tähelepanekud ja soovitused edaspidiseks. Enam
kui pooltel juhtudest (58,3%, n = 175) olid
soovitused kajastatud.

Iseseisva statsionaarse õendusabi
osutamise põhjendatus
Isikute abivajaduse hindamiseks kasutatakse erinevaid metoodikaid (standarditud
igakülgse hindamise metoodikaid), sõltuvalt
riiklikest ning piirkondlikest õiguslikest
alustest. Eestis ühtne metoodika selleks
puudub.
Auditis võeti ravi põhjendatuse hindam i sel a lu sek s k r iteer iu m id, m i s Eest i
Gerontoloogia ja Geriaatria Assotsiatsiooni
(EGGA) töörühm oli koostanud 2014. aastal
Riigikontrolli auditi „Riigi tegevus hooldusravi korraldamisel” jaoks. 2014. aastal oli
eelduseks, et kõik vajalikud õendusabiga
seotud teenusetasandid on kättesaadavad.
Haigekassa auditi kriteeriumite koostamisel
kaaluti patsiendile osutatud teenuste sobivust Eesti kontekstis ning tehti valik neist
tunnustest, mille dokumenteerimist võib
statsionaarse õendusabi puhul õendusdokumentatsioonis eeldada. Seega pärines info
ainult õenduslugudest ja sõltus õenduslugude täitmise korrektsusest.
Ravi põhjendatuse hindamiskriteeriumid
võib jagada kaheks:
• õendusloos oli dokumenteeritud arsti
korraldus patsiendi seisundi jälgimiseks
ja hindamiseks, rav i planeerimiseks,
ravikorralduste uuendamiseks ja ravimite kontrollimiseks;
• v ajadu s õ e ndu s dok u me nt at sio on i s
fikseeritud õendusteenuste järele oli
pidev.
Põhjendatud ravijuhte oli 80,3% (n = 241)
ja põhjendamata ravijuhte 11% (n = 33) ning
8,7%-l (n = 26) juhtudest jäi põhjendatus
lahtiseks, kuna dokumentatsioonis puudus
piisav info.
Sagedasemad statsionaarsele õendusabile suunamise põhjused olid järgmised:
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ravi reguleerimine (47%); elutegevuse tähtsate näitajate pidev jälgimine (45%); valu
hindamine (32%); toidu- ja vedelikubilansi
jälgimine (13%); ravimite parenteraalne
manustamine (9%).
Õendusabiteenuse pideva vajaduse sagedasemad kriteeriumid:
• 63% -l j u ht u d e s t ol i k r i t e e r i u m i k s
nõrgestav seisund, kaasa arvatud väga
kõrge iga koos väljendunud tasakaaluhäiretega, mis viitavad õendusteenuse
ja jälgimise vajadusele, et ennetada naha
kahjust usi, k uk k um isi ja luumurde,
alatoitumist ja infektsioone;
• 52%-l juhtudest oli haigetel mitu dekompenseer it ud ha ig usseisu nd it (endokriinsed haigused, kardiovaskulaarne
puudulikkus, kaugelearenenud onkoloogilised haigused, insult jt) koos nõrgestatud ja/või väljendunud kognitiivsete
häiretega (sh dementsus);
• 27%-l oli kriteeriumiks sagedane asend iv a het use v ajadus na ha ka hjust use
vältimiseks;
• 23%-l juhtudest liikumisravi ja tromboosi
profülaktika pärast suuri luumurde;
• 19%-l füsioteraapia ja tegevusteraapia
vajadus;
• 18%-l sidumisvajadus liikumisraskustega
ja /või kognitiivsete häiretega patsientidel;
• 17%-l oli kriteerium dementsus koos
segasusseisundi, agiteerituse, agressiivsuse, ärevuse, depressiooniga;
• 10%-l ju ht udest tetrapleeg ia, hem ipleeg ia, v ä ljendu nud spasti l isus,
rigiidsus, kontrollimatud liigutused,
treemor, väljendunud deformatsioonid;
• 9%-l juhtudest nõrgestatud seisund ja/
või väljendunud kognitiivne häire koos
püsikateetri või epitsüstostoomiga;
• 0,3%-l hapnikurav i vajadus ja 3,7%-l
stoomide olemasolu.

Teenuse osutamisele seatud nõuete
täitmine
•
•
•
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Ametijuhendid olid koostatud kõikides
asutustes, enamikus neist oli olemas
koolitusplaan (82,4%, n = 14).
Enam ik us asut ustes (n = 16 ) vastas
füüsiline keskkond õigusnõuetele.
Peaaegu kõikides asutustes (n = 15) olid
konfidentsiaalsusnõuded täidetud ja
personal oli teadlik teenuse osutamise
eetilistest nõuetest.

•

Peaaegu kõik teenuse osutajad (n = 14)
olid koostanud õig usak tides nõutud
tegevusjuhised.

JÄRELDUSED
Saatekirjade kvaliteet oli erinev. Patsiendi
seisundi hindamise dokumenteerimine
saatekirjas on patsiendi saabumisel õendusprotsessi alustamise aluseks. Õendusdokumentatsiooni kvaliteet erines asutuseti nii
vormiliselt kui ka sisuliselt.
Info, mida teenuse saamise põhjendatuse kriteeriumite hindamisel arvestati,
pärines ainult õenduslugudest. Seetõttu
r aja ne v ad k a jä reldu sed st at sionaa rse
õendusabi põhjendatuse kohta dokumenteerid haig usju ht udel. Hin nang olenes
õendusloo põhjalikkusest.
Väga hea tulemus oli, et suurem osa
teenuse osutajad oli täitnud elementaarseid
juhtimise, füüsilise keskkonna, patsiendikesksuse ja õendusprotsessi nõudeid.

SOOVITUSED
1. Iseseisva statsionaarse õendusabiteenuse osutajal võtta kasutusele sotsiaalministri 18.09.2008. a määr usele nr
56 vastavad õendusdokumentatsiooni
vormid ja tagada nende täitmine; tagada
kukkumis- ja lamatisriskide hindamine,
lähtudes sotsiaalministri 15.12.2014. a
määrusest nr 128; ning tagada õdedele
õendusprotsessi ja dokumentatsiooni
koolitused.
2. Sotsiaalministeeriumil tagada iseseisvale statsionaarse õendusabiteenusele
suunamisel ühtsete hindamisvahendite
kasutamine.
3. Erialaühendustel, sh Eesti Perearstide
Seltsil, tagada nõuetekohane saatekirjade
täitmine ja kasutamine.
4. Hooldusravi Osutajate Ühendusel tagada
õendusprotsessi koolitused õendusjuhtidele.
5. Eesti Haigekassal tagada soov ituste
rakendamise järelkontroll iseseisva statsionaarse õendusabiteenuse osutajate
juures.
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