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Ettekanne

Lydia Alliksoo, 
Terviseamet

27.05.2014

Õendusprotsessi 
dokumenteerimine

Määrus kehtestatakse 
«Tervishoiuteenuste korraldamise 
seaduse» § 42 lõike 2 alusel

� ”Tervishoiuteenuse osutamise 
dokumenteerimise ning nende dokumentide 
säilitamise tingimused ja kord”

� riiklik järelvalve

� Uue määruse jõustumine kp 01.01.2014
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§ 106¹    ÕENDUSLUGU

Õenduslugu on kirjalik/elektrooniline

informatsiooni allikas, mis annab tõese pildi

patsiendi terviseseisundist ja selle muutustest,

sisaldades ülevaadet patsiendi vajadustest,

kirjeldust osutatud õendustegevusest ning

hinnangut õendusabi tulemuslikkusele.

Õenduslugu

Õenduslugu on õendusabi osutamist tõendav 
dokument 
Koosneb üldosast 

� Õendusanamneesist
� Õendusplaanist
� Seisundi jälgimisosa-päevik
� Õendusloo raviplaani osa
� Konsultatsioonide osa
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Nõuded dokumenteerimisele :

� Sissekanded peavad olema üheselt mõistetavad

� Ekslik sissekanne kriipsutakse läbi (allkiri)

� Iga sissekanne lõpeb sissekande teinud töötaja 
allkirja ja pitsatiga

� Andmete kasutamine  peab olema eesmärgipärane

� Patsiendil on õigus teada, mida tema kohta on 
kirjutatud

� Info on konfidentsiaalne 

ÕENDUSANAMNEES

Õendusanamnees  aitab kindlaks teha patsiendi

vajadused ja ootused õendusabile, ravile ning sellest

lähtuvalt määratleda õendusabi vajadused.

Eesmärk:

� Määratleda patsiendi seisund saabumisel

� Võimalus määratleda patsiendi aktuaalsed ja 
potentsiaalsed probleemid.

� Alus õendustegevusplaani koostamisel, õendusabi 
rakendamisel ja tulemuste hindamisel.
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ÕENDUSPLAAN
kantakse järgmised andmed:

� Kande tegemise kuupäev ja kellaaeg

� Õendusprobleem

� Õendusabi eesmärk

� Õendustegevused eesmärgi saavutamiseks

� Hinnang enda tulemuslikkusele

� Õe ees- ja perekonnanimi, registrikood ning 
allkiri

ÕENDUSPROBLEEM 
Õendusdiagnoos?

� On probleem, mis teeb muret patsiendile 
ja/või teda põetavale inimesele.

� Probleem peab olema individuaalne, teistele 
arusaadav, juhis töö planeerimisel, õe 
tegevuse valdkonnast, sõnastatus nii, et 
seda saaks hinnata, eetiliselt kohane
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Õendusprobleemid jagunevad:

1. Aktuaalsed on olemasolevad, 
märgatavad, mõõdetavad

� Valu, iiveldus, hingeldus (subjektiivsed 
probleemid)

� Higine, oksendab, tsüanoos (objektiivsed 
probleemid)

� Vedelikudefitsiit, tingitud oksendamisest, 
kõhulahtisusest ja vähesest joodud vedeliku 
hulgast seoses 
bakterinakkusest/infektsioonist 

Õendusprobleemid jagunevad:

2. Potensiaalsed /tõenäolised – tervist ja 
heaolu ohustavad probleemid

� Oht võimalike füüsiliste vigastuste 
tekkimiseks (kukkumisoht)

� Vererõhu muutused

� Risk naha kahjustuseks, tingitud 
sekundaarsest inkontinetsist 
(uuriinipidamatusest) 

� Objekt.probleem- lamatiste tekke oht
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EESMÄRK

Eesmärk on saada loodetud tulemus lähtuvalt
probleemist
kindlakstehtud probleemide lahendamine
juhis tegutsemiseks
patsiendi keskne, realistlik, saavutatav, mõõdetav, 
hindamisel määrav 
eesmärgi sidumine ajaga,
registreeritakse kirjalikult

ÕENDUSTEGEVUSED

� Õendustegevused on seotud kindla tegemisega: 
jälgimine, mõõtmine, õpetamine, juhendamine, 
suunamine, vestlemine, julgustamine, toetamine, 
kuulamine jne. 

� Vali vastavalt eesmärgile õendustegevused ning 
kirjuta/sõnasta need käskivas kõneviisis (selgita, 
õpeta, jälgi, hinda, mõõda, kaalu jne).
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Õendustegevused:

� Hinda patsiendi füüsilist aktiivsust / 
kõndimis/liikumisvõimet

� Jälgi patsiendi käitumist.

� Võta kasutusele ettevaatusabinõud vigastuste 
vältimiseks: 

– Kasuta voodi külje kaitseid öösel/päeval/24 tj

– Õpeta patsienti kasutama liikumiseks abivahendeid.

– Kontrolli abivahendite õiget kasutamist patsiendi poolt

HINDAMINE / HINNANG

� Hindamise abil selgita välja, kas seatud eesmärgid 
on saavutatud ja otsusta töö tulemuslikkuse üle.

� Hinda koos patsiendi või tema lähedastega 
planeeritud õendusabi tulemuslikkust, võrdle 
soovitud tulemusi saavutatud tulemustega

� Teosta kriitiline analüüs edaspidise tegevuse
planeerimiseks, vajadusel tee ümberkorraldused 
õendusabi meetodites.
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Hindamine:

� Patsient suudab abivahenditega turvaliselt 
liikuda päeval

� Patsient kasutab õigesti abivahendeid 
liikumisel/kõndimisel (tugiraam, tugipuud)

� Patsient mõistab voodikülje kaitsmete 
vajadust öisel ajal kukkumisohu vältimiseks

Hindamine:

� Patsient suudab abivahendiga turvaliselt 
liikuda päeval.

� Patsient kasutab õigesti abivahendeid 
liikumisel/kõndimisel (tugiraam, tugipuud)

� Patsient mõistab voodi külje kaitsmete 
vajadust öisel ajal kukkumisohu vältimiseks
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ÕENDUSPÄEVIK / PATSIENDI 
SEISUNDI HINDAMISLEHT

� Kajastab õendusabi mõju patsiendile, 
positiivseid ja negatiivseid muutusi 
haiguskulus, patsiendi reaktsioone osutatud 
õendustegevusele ja saavutusi, mida 
patsient on võimeline tegema iseseisvalt ilma 
juhendamise ja kõrvalise abita. 

JÄLGIMISLEHT

� Õendusloo jälgimise osa vormistab õde 
vastavalt patsiendi terviseseisundile ning 
tehtavatele toimingutele ja suunava või 
konsulteeriva arsti poolt tehtud 
ravikorraldustele.
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RAVIKORRALDUSTE LEHT

� Ravi- ja uuringuplaani ordineerib ja dokumenteerib arst 
kinnitades allkirja ja registreerimistõendi numbriga.

� Raviplaani tehakse järgmised kanded märkides:
� Ravimvormi, ravimpreparaadi nimetuse, ravimi annuse, ravimite 

manustamise  viisi, kellaajad, alguse ja lõpu kuupäev;
� Protseduurid ja uuringud, vajaliku ettevalmistuse, alguse ja lõpu 

kuupäeva 
� Ravi- ja uuringuplaani täitmise kellaajaliselt dokumenteerib õde 

kinnitades tegevuse allkirja ja registreerimistõendi numbriga.

Õendusepikriis-----õendusabi 
lõppes

� Ülevaade terviseseisundi muutustest, 
viimasel päeval manustatud ravimid

� Toimetuleku kokkuvõte, osutatud õendusabi, 
patsiendi õpetus

� Probleemid

� Tähelepanekud, soovitused edaspidiseks

� Õendusepikriisi vormistaja andmed
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SISE-AUDIT- milleks?

� Õenduslugude analüüs
� Analüüsiks vajalikud  järgmised patsiendiloo õendusloo osad:
� Õendusanamnees
� Õendusplaan
� Õenduspäevik ehk haigeseisundi hindamiseleht 
� Ravi ja korralduste leht (arstlik osa) 
� Jälgimisleht  - koopia
� Vajadusel ka labori näitajad (kui õendusprobleemiks on nt 

dehüdratsioon, tingitud sagedasest kõhulahtisusest.
� Kõik need patsiendiloo osad on vajalikud õendustegevuse 

dokumenteerimise hindamiseks, et välja selgitada puudused, 
teha täiendusi dokumentide täiustamisel

SISE-AUDITI TEOSTAJAD:

Vastutav õde, ülemõde
vastutab asutuse ulatuses 
olemasoleva õendusloo
eest – kõige kõrgemal 
tasandil.
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Nakkustõrjenõuded kaasatud

� Infektsiooni oht, tingitud 
perif. veenikanüülist, 
põiekateetrist, haavast jne

� Infektsioon oht, mis on 
põhjustatud nahal 
olevatest  põletikukolletest 

� Desinfektsioon-
haigustekitajate 
eemaldamine

� Aseptiline töökorraldus-
puhtalt mustemale

� Naha desinfektsioon –
enne protseduuri 
teostamist

Probleemid dokumenteerimisel

� Öösel patsient kukkus 
voodist

� Õendusdokumentidest 
ei selgu, mis oli 
kukkumise põhjus, 
millised olid tagajärjed

� Puudub hinnang 
elamistoimingute 
tulemustele
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� Lamatishaavandi hooldust ei 
ole pidevalt dokumenteeritud

� Lamatiste ennetamiseks 
teostatud ja planeeritud 
tegevused puuduvad

� Puudub tekkinud lamatiste 
kirjeldus, sidumiste 
tulemused puuduvad

� Pole avatud lamatiste 
päevikut

Probleemid dokumenteerimisel

Klassikutest

Juhindun klassikutest:

”Inimeste maailmas ei ole midagi 
enesest mõistetavat”

“Kellegile ei saa midagi 
õpetada, vaid inimesi saab 
mõtlema suunata” 

Socrates
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Tänan tähelepanu eest!

Eesmärk: kvaliteetse õendus- ja 
hooldusteenuse osutamine


