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TEOREETILISED LÄHTEKOHAD

Patsiendi- ja perekesksus tervishoiuasutuses mõjutab otseselt teenuse kvaliteeti ning on tõusnud 
rahulolu oluliseks komponendiks.

Patsiendi ja tema lähedaste austamine ning nende vajadustega arvestamine on intensiivravis oluline 
dimensioon. 

Erinevad uuringud kinnitavad, et patsiendi turvalisus tuleb seada kõige olulisemaks prioriteediks 
ning sellega peavad arvestama nii tervishoiupersonal kui ka patsiendi lähedased. 

Kaasaegsetes intensiivravi osakondades maailmas rakendatakse avatud hoiakuga külastusviisi, mida 
iseloomustab piiranguteta külastusaeg, paindlik kestus ja patsiendi seisundiga kooskõlas olev 
külastajate arv.

Liu jt 2013, Cappellini jt 2014, Riley 2014, Khaleghparast jt 2015, Davidson jt 2017; Yakubu jt 2019
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TAUST

Intensiivravi keskuses puudub 
ühtne patsientide külastamise 
korraldus

Külastamiseks on piiritletud aeg ja 
lähedase kaasatus jääb tahaplaanile

Puuduvad kaasajastatud 
infomaterjalid
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ARENDUSPROJEKTI EESMÄRK

Luua patsiendi- ja perekeskne külastusstrateegia 
Regionaalhaigla intensiivravi keskuses
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ARENDUSPROJEKT (1)

I etapp - teaduskirjanduse süstemaatiline ülevaade
Uuringud toovad välja, et lähedaste kaasamine patsiendi ravi- ja hooldusprotsessi parandab patsiendi 
ravitulemusi ning suurendab nii patsiendi kui ka lähedaste heaolu patsiendi intensiivravi osakonnas 
viibimise ajal. 

II etapp - personali veebipõhine ankeetküsitlus
Personali kogemusi avatud külastamise osas on maailmas väga vähe uuritud.  Rohkem keskendutakse 
patsientide ja nende lähedaste uurimisele ning külastuse mõjule üldisemalt. 

Ciufo jt 2011, Cappellini jt 2014, Riley jt 2014, Khaleghparast jt 2015, Khaleghparast jt 2017, Ghrbani jt 2018, Yakubu jt 2019
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Küsitluse tulemused

81,8%

16,4%

1,8%

Külastamine aitab kaasa patsiendi 
tervenemisele

Nõustun Neutraalne Ei nõustu

72,8%

14,5%

12,8%

Külastada võivad kõik, kellele 
patsient on loa andnud

Nõustun Neutraalne Ei nõustu

84,5%

13,6%

1,8%

Surija patsiendi külastusaeg peaks 
olema paindlik

Nõustun Neutraalne Ei nõustu
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ARENDUSPROJEKT (2)

…„Oluline on kogu tiimi, patsiendi ja omaste vaheline suhtlemine.“…

… „Paindlikkus on inimlikkuse ja inimesekeskse õenduse põhialuseid. Hea on, kui me 
oma tegevustes lähtuksime lihtsast kuldsest reeglist: ole oma patsiendi ja tema 
lähedastega samasugune, nagu sa tahaksid, et sinu ja sinu lähedastega ollakse. Nii 
lihtne ongi. Inimlikkus, väärikus.“…
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ARENDUSPROJEKT (3)

III etapp - külastajate tagasiside (2015-2020)
Regionaalhaiglal on olemas tagasiside käsitlemise kord, mis reguleerib patsiendi ja külastajate 
tagasiside esitamist, tõstetatud probleemi lahendamist ning parandusettepanekute rakendamist.

Tsitaat tagasiside lehelt:

… „Ma olen väga tänulik, et mul üldse oli võimalik tema juures käia, kuna ma ei ole tema 
perekonnast ja meie vahel ei ole ühtegi elulist vannet, sellest hoolimata saab olla inimene eluliselt 
tähtis. Tänan kollektiivi informatsiooni eest, mida külastades sain ja kiidan meeldiva toetuse ja 
heade sõnade eest, mida pakuti.“ …
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ARENDUSPROJEKT (4)

… „Nüüd on ka tema kurb statistika. Väga loodan, et Teil õnnestub haigla poliitikat
muuta ja tõesti, kui arstid on väga hõivatud, saaksid täpset infot anda õed ja 
lähedased isikud pääseksid kõrvale, sest me keegi ju ei tea, aga see võib patsienti
aidata. Isegi kui ta enam tagasi ei tule, äkki ta siiski sealt kusagilt tajub, et oldi
tema kõrval. Ja kui palju aitab see neid, kes peavad edasi elama ja kaotusega
leppima. See teadmine, et oleksime saanud veel olla oma elava poja kõrval.“…
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ARENDUSPROJEKT (5) 

IV etapp - koostati dokument „Anestesioloogiakliiniku intensiivravi keskuse 
patsientide külastuskord“

V etapp - patsiendi- ja perekeskse külastuse käivitamine Regionaalhaiglas
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TULEMUSED

Arendusprojekti tulemusena loodi 
patsiendi- ja perekeskne 
külastusstrateegia, mis koosneb 
intensiivravi keskuse patsientide 
külastuskorrast ja rakendusfaasist

www.baycare.com
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TÄNAN KUULAMAST!


