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Mis see on ?

Patsientide ohujuhtumite infosüsteem (POI) on haiglapersonalile 

mõeldud veebipõhine süsteem, mis võimaldab struktuuriüksustes 

registreerida ja menetleda juhtumeid, mis kahjustasid või oleksid 

võinud kahjustada patsiendi tervist ja/või heaolu



Miks POI?

Kaks peamist põhjust:

praktiline vajadus hallata inimtegevusega 

seotud vigu 

teada saada juhtumi tüüpe ehk missuguseid  

juhtumeid meil kõige rohkem esineb



Eesmärgipärane sekkumine aitab 
vähendada juhtumeid

1 katastroof1 katastroof

30 õnnetust (10%)30 õnnetust (10%)

100 vahejuhtumit100 vahejuhtumit

300 ohujuhtumit300 ohujuhtumit



POI eesmärgid

Ennetada kahju tekitamist patsiendile 
haiglaravi ajal 

Parandada raviteenuste turvalisust õppides 
vigadest



POI eeskuju: HaiPro

http://www.haipro.fi/eng/



Milliseid juhtumeid tuleks registreerida?

Juhtumid, mis kahjustasid patsiendi tervist või 
heaolu

põhjustades surma, füüsilise või psühholoogilise kahju 

patsiendile või kliinikumi töötajale

Juhtumid, mis oleksid võinud kahjustada patsiendi 
tervist või heaolu

kuid hoiti ära juhuse või õigeaegse sekkumise tõttu



POI põhimõtted

POI peab olema lihtne kasutada ja võimaldama igakülgset 

analüüsimist

Registreerimine on anonüümne, registreerija andmed ei ole 

süsteemi kasutajale nähtavad 

Juhtumid menetletakse osakonna tasandil ja vajadusel koostöös 

spetsialistidega teistest osakondadest 

Menetlemine peab toimuma lugupidavalt, kedagi kahjustamata



Juhtumite registreerimine



Registreerimisleht



Juhtumite tüübid: 
näide 



Menetlemise leht



Juhtumite risk iastme määramine



Haldusleht



Juhtumite statistika 2014



Statistika: registreerijad

8%

89%



Statistika: juhtumi tüübid



Muud juhtumid

Patsient lahkub ravilt personali teavitamata
Kukkunud patsient
Ülemajutus
Pädevuse ületamine
Patsientide isiklike- ja väärtasjade vale hoiustamine ja dokumenteerimine
Kadunud patsient
Joobes patsient
Joobes töötaja
Töötaja lahkumine osakonnast
Meeskonnatöö probleemid/ ebaadekvaatne suhtlemine
Ruumitemperatuuri ja -niiskuse kõikumised
Töövahenditega seotud takistused
Patsiendi privaatsuse rikkumine
Patsiendi transportimine
Muu



Muud ravi ja jälgimisega seotud juhtumid

Patsiendi seisundi jälgimine
Jälgimise vajadust pole arvesse võetud
Ebapiisav seisundi jälgimine
Seisundi jälgimist eiratakse

Toitmine
Antakse süüa / sööb kuigi ei tohiks
Söömata või vale toit

Raviprotseduurid
Puudulik või vale ravi
Põhjendamatu protseduur
Protseduur, millel on vastunäidustused

Hooldustoimingud
Hooldustoiming puudulikult tehtud/tegemata
Hooldustoimingu nõudeid eiratakse/kasutatakse valesid vahendeid või 
võtteid

Lamatised



Statistika: toimumise koht



Riskiastmed

Väga suur risk - 8Väga suur risk - 8

Suur risk - 38Suur risk - 38

Mõõdukas risk - 157Mõõdukas risk - 157

Väike risk- 288Väike risk- 288

Menetletud juhtumid - 574Menetletud juhtumid - 574



Sagedasemad juhtumid 2014

Patsiendi ohutusega seotud

Laboratoorsete analüüside ja uuringutega seotud 83

Ravimite, infusioonteraapia, vereülekandega seotud 76

Enesevigastuslik käitumine (psühhiaatria) 61

Kukkumised 49

Teabe edastamise ja kasutamisega setud juhtumid 35

Personali ohutusega seotud

Personali vastu suunatud vägivald (psühhiaatria) 125



Parendusmeetmete valdkonnad

Personalikoolitus

Juhendid

Patsiendi jälgimine 

Patsiendi info ja õpetus 

Kukkumised ja lamatised

Patsiendi identifitseerimine

Dokumenteerimine

Meeskonnatöö, suhtlemine ja koostöö

Vastutusvaldkonnad ja -piirid



Tänan!


