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Sisu:

• Mõisted, definitsioonid

• EPSO pilootprojekt:

• eesmärgid

• tulemused

• Probleemid
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EPSO =

European Partnership for Supervisory in 

Health Services and Social Care 

Euroopa  tervishoiuteenuste ja 

sotsiaalhoolekande järelevalve partnerlus-

organisatsioon

EPSO (1)
Tervishoiu- ja sotsiaalhoolekande-

teenuste kvaliteedi parandamine 

Euroopas

• kontaktid järelevalve organisatsioonide 

vahel; 

• ideede, uurimistööde , informatsiooni 

edastamise ja hea praktika 

vahendamine; 
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EPSO (2)

http://www.epsonet.eu/
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Ohjeldavad ja piiravad 
meetodid (1)
Füüsiline

Mehhaaniline

Keemiline

Keskkonna

Tehnoloogilised

Psühholoogilised 

Ohjeldavad ja piiravad 
meetodid (2)
• Füüsiline kasutades ilma varustuseta füüsilist jõudu nagu kinni

hoidmine, teised füüsilised piirangud, sunnitud hüdratsooni

(vedelikku) või toitumist (mitte-vedel toit);

• Mehhaaniline kasutades varustust nagu kinnisidumine, (rahutus)

sidemetesse randmetest, keskkohast või pahkluust, sügav tool,

kinnitatud laud ratstooli kasutajatele, külgvõre vooditele, et vältida

välja kukkumist, mõned spetsiifilist tüüpi kaitsvad riided ja

materjalid/ varustus, magamise ülikonnad, põetamise tekid;

• Keemiline kasutades medikamente (psühhofarmakonid), et

ohjeldada klienti/patsienti;
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Ohjeldavad ja piiravad 
meetodid (3)
• Keskkondlikud ümbritsevad tingimused, nagu uste lukustamine või

kasutades eraldamist, et takistada patsientide või klientide liikumist,

eraldamine eraldatud ruumi, eraldatus selle sõna laiemas

tähenduses (näiteks eluruumist eemaldamine ja magamistuppa

sulgemine);

• Tehnoloogilised surve padjad, alarmid teavitamaks töötajaid, kui

klient või patsient liigutab, magamistoa ukse sensorid, kiibid klientide

või patsientide kingades, käevõrud patsiendi jälgimiseks, signaal

patsiendi või kliendi põrandamatis, sensor järelevalve, kaamera

järelevalve, pealtkuulamise süsteem kliendi või patsiendi toas;

Ohjeldavad ja piiravad 
meetodid (4)
• Psühholoogiline elamise piiramine, sõnaline mõjutamine,

näiteks kellelegi korduvalt rääkimine, et nad ei tohi midagi teha

või et seda on ohtlik teha, või jättes patisendi või kliendi ilma

millestki (kõndimise abi, piirangud teistega suhtlemiseks,

limiteeritud telefoni või interneti kasutamine, mittevajalik

patsiendi või kliendi privaatsuse piiramine, nagu ka mittevajalik

külastajate piiramine, kes patsienti soovivad külastada). Sinna

alla kuuluvad ka maja sisekorra eeskirjad ja päevased

korraldused, mida igaüks on sunnitud järgima.
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Pilootprojekt (1)

• Erinevate ohjeldusmeetmete rakendamine

• Juhendite, kordade olemasolu

• Definitsioone

• Personali koolituse korraldust

• Patsientide/klientide arvamust

Pilootprojekt (2)

Osalejad:

• Statsionaarse eriarstiabi osutajad

• Statsionaarse õendusabi osutajad

• Hoolekandeasutused

• Erihoolekandeasutused
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Tähelepanekud (1)

• Erinevate meetodite rakendamisel ei teadvustanud personal seda

• Juhendite puudumine (va psühhiaatria)

Füüsiline sund Keskkonna

Mehhaaniline Tehnoloogilised (kaamerad)

Keemiline Psühhosotsiaalse

Tähelepanekud (2)

• Ei kasutata ohjeldusmeetmete laia

definitsiooni

• Koolitatud personal (teooria, praktika, 

vabatahtlikud)
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Tähelepanekud (3)

• Sageli puudub indiviidikeskne lähenemine

• Kodukord liialt reguleeritud

• Ohjeldusmeetme vajalikkuse otsustab 

meeskond

• Alternatiivide kasutamine

Projektis osalejate 
tagasiside (1)
• Teadlikkus ohjeldamisest ning selle 

vältimise võimalustest ja regulatsioonide 

olemasolu aitab parandada 

tervishoiuteenuste kvaliteeti ning tagada 

patsiendi heaolu ja õiguste kaitse

• Töötava ja täidetava dokumendi 

koostamine eeldab aga reguleeritava 

nähtuse/valdkonna täpset määratlemist.
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Projektis osalejate 
tagasiside (2)
• Rahalised võimalused:

• kas teenuse hind katab ära vajamineva 
personali arvuliselt ja kvalifikatsioonilt

• millises mahus juba töötavat personali on 
võimalik koolitada

• kas haiglate ja hooldekodude 
renoveerimisel ja varustamisel saab 
piisavalt kasutada tänapäevaseid 
tehnoloogilisi abivahendeid jms.

Projektis osalejate 
tagasiside (3)

• Ravimitega varustatus

• raviskeemi katkestus võib olla täiendavate 
ohjeldusmeetmete rakendamise põhjuseks
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Projektis osalejate 
tagasiside (4)

 

Füüsiline  

ohjeldamine 

  Mehaaniline  

ohjeldamine 

  Keemiline  

ohjeldamine 

 Keskkondlik  

ohjeldamine 

  Meditsiiniline 

 ohjeldamine      

                      

  Kinnihoidmin

e; 

terapeutiline 

hoidmine 

    

Fikseerimine 

voodisse 

    

Sedateerimin

e 

    

Eraldamine 

    
Protseduurideks 

positsioneerimin

e  

                  

                  

                  

                   

 

C&R meetodi 

kasutamine 

    

Fikseerimine 

tooli 

    Käitumise  

korrektsioon 

antipsühhoo-

tikumidega 

    
Elektroonilin

e järelevalve  

teostamine 

    

Transpordiks  

fikseerimine 

                  

                  

                  

                  

     

Tõkestusvahendi

te kasutamine 

   

Narkoosi  

viimine 

   
Varjuna  

kaasaskäimin

e 

   
Meditsiiniliste, 

liigutamist 

piiravate 

vahendite 

kasutamine 

              

                

            

               

     

Rahustussärkide 

ja -linade 

kasutamine 

      Osakonna  

reeglite, 

piirangute 

kehtestamin

e ja 

suusõnaline 

keelamine 

   

                

             

      

 

     

 

                

            Liikumise  

piiramine 

territooriumi 

lukustamiseg

a 

   

               

              

              

 

Projektis osalejate 
tagasiside (5)

Seni kuni ei ole toimivaid tõenduspõhiseid 

alternatiive ohjeldamisele, tuleb tegeleda 

ohjeldamise vähendamise ja vältimisega 

ning täpselt ära reguleerida ohjeldamise 

kasutamine tervishoiu- ja hooldusasutustes. 
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Projektis osalejate 
tagasiside (6)

Ohjeldamist ei tohiks mitte kunagi kasutada 

olukorrale mittevastavalt ja ohjeldamine on 

viimane ja äärmuslik abinõu

Allikas: http://www.hingepeegel.ee/infograafika/attachment/aed-vabadus-3/
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Aitäh!

Juta Varjas

juta.varjas@terviseamet.ee


