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– Intensiivõendus
– Vaimse tervise õendus
– Terviseõendus

Abivahendispetsialisti kutseõppe õppekava

Tere tulemast juubeliüritustele 16.oktoobril!
75 aastat järjepidevat tervishoiuvaldkonna koolitust
10 aastat kõrgkooli
www.ttk.ee



September 2014 = september 2015?

o Õdesid ei ole ikka piisaval määral – jah, 
konsensuslepet ei ole

o Kõik katsed saada lisarahastust praktikaks on 
sisuliselt 12 aasta jooksul liiva jooksnud - jah

o Kõrgkoolidel ei ole ressursse õppekohtade arvu
tõstmiseks ega ka praktika eest kõrgema tasu
maksmiseks – ei/jah

o Üliõpilastel ei ole finantse, et olla praktikal erinevates
linnades - jah



Müüdid või tegelikkus?

o Õdede vastuvõttu tuleb oluliselt tõsta aga kui palju
täpselt?

o Praktikabaasid – tõstaks õdede vastuvõttu, kuid kas
praktikakohti ikka jätkub?

o Kõrgkoolid – tõstame õdede vastuvõttu, kuid kas
praktikakohti ikka jätkub?



Kui palju võiks olla praktikakohti
õdedele ja ämmaemandatele?

STATISTLINE ARVUTUS

o Haiglavõrgu arengukava haiglad;

o Terviseameti kodulehel avalikult kättesaadavad 
tegevusload, millelt võetud statsionaarsete 
voodikohtade arv;

o liigitatud praktikavaldkondade kaupa.



Valem

o Statsionaarse voodikoha valem - 20 voodikoha kohta 
on arvestatud 1,5 üliõpilast. 

o Intensiivõenduse voodikoha valem – 5 voodikoha kohta 
on arvestatud 1,5 üliõpilast.

NB!

Valemit saab muuta täpselt nii nagu kokku lepitakse. 

Arvestada tuleb erinevate eluliste olukordadega.  



Tulemused

Kokku on võimalik, et haiglates on korraga praktikal 710 
üliõpilast – iga päev 12 kuu jooksul.

TALLINNA TERVISHOIU KÕRGKOOL

Vastuvõtu arvu 200 puhul vajab kõrgkool ca 200 
praktikakohta haiglates (iga päev 12 kuu jooksul), mida
praktikabaasid meie kõrgkoolile ka täna pakuvad.



Arvutuskäik

o Intensiivõenduse praktika arvutuse põhjal võib väita, 
et praktikakohti on 216 (siit on väljas kiirabi ja 
erakorraline meditsiin). 

o Kui arvestada et praktika kestvus on keskmiselt 4 
nädalat ja praktika hajutamisega sügissemestril 3 kuule 
ja kevadsemestril samuti 3 kuule, peaks haiglad suutma 
vastu võtta sügissemestril 216 (1 kuuks) x3=648 
üliõpilast ja kevadsemestril sama, mis teeb kokku ca 
1200 üliõpilast.

o Isegi kui vähendada veelgi üliõpilaste arvu voodikoha 
kohta võib väita, et statistiliselt intensiivõenduse 
praktikohtade arv ei tohiks õdede vastuvõttu 
takistada.



Arvutused haiglate põhjal

• Haigla X

30 praktikakohta (ise ütlevad 22)

• Haigla Y

132 praktikakohta (ise ütlevad 93)

• Haigla C

64 praktikakohta (ise ütlevad – see võiks olla min)

• Haigla Q

54 praktikakohta



Arvestuslikud kohad praktikavaldkondade
kaupa õppeaastas

Lasteõendus 306

Vaimse tervise õendus 330

Õenduse alused (hoolduspraktika)  600

Kliiniline õendus 576



Müüdid ja tegelikkus

Kliinilise õenduse praktikakohti on antud arvutuste
kohaselt vatuvõtu tõstmiseks kuni 500 (kui lapsed ja
vaimne tervis loa annavad).

Statistiliselt intensiivõenduse praktikohtade arv ei 
tohiks õdede vastuvõttu takistada.



Ettepanekud
o Leppida Haiglate Liidus kokku praktikakohtade 

miinimumarv ja tagada kõrgkoolidele kokku lepitud 
praktikakohad.

o Kõik haiglad võtavad võrdselt praktikante, kõrgkoolid 
suunavad võrdselt praktikale

o Konsensuslepe sarnaselt KIIRESTI koos EHL-iga!

o Tallinn panustab simulatsioonõppe arengusse, et 
vähendada haiglate praktikakoormust

o Praktikajuhendajate koolitust võimaldame vastavalt
vajadusele

o Praktikatasu!!



TÄNUD!


