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2019 käis Regionaalhaiglas JCI

Muuhulgas hinnati meid 
„Patsiendikeskse
Ravi“ standardi alusel

Tehti tähelepanekuid patsientide 
ja nende lähedaste kaasamise 
kohta

Teavitamine

Õpetamine

Informeeritud nõusolek

Millest kõik alguse sai?
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Patsiendi teekond ületab eriala 
piire, kaasamine on 
meeskonnatöö

Tingimusi ei saa alati ette 
planeerida (patsient võib 
saabuda erakorraliselt)

Patsientide õppimisvõime ja 
arusaamine, infovajadus ja 
keeleoskus varieeruvad

Patsiendikeskne suhtlus ongi keeruline
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JCI pole eesmärk: viime ellu, 
mida vaja, et investeerida 
inimeste tervisesse

Meie põhiväärtus on hoolivus

„hoolitseme selle eest, et 
patsient saaks aru oma tervise 
seisundist ja võimalustest ning 
mis võimaldab kaasata patsiendi 
aktiivselt raviprotsessi 
planeerimisse. Sealjuures teeme  
koostööd tema lähedastega“

Patsientide õigused: saada 
teavet, õpetust ja aktiivselt 
osaleda enda ravis

Lähtume oma põhiväärtustest
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Kuidas läheneme?

Kaardistame kahe teekonna (vähiravi ja erakorraline kirurgiline patsient) põhjal patsientide 
kaasamise baasprotsessi ja otsime võimalusi parendada ja lihtsustada patsientide teavitamist ja 
õpetamist

Analüüsime, mida parenduste elluviimine nõuab, ja teeme ettepanekuid, kuidas patsiendikeskse 
suhtluse protsessi edukalt läbida 

Projekti tulemusena valmivad soovitused edaspidisteks tegevusteks
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III etapp ‒ Patsiendikeskse suhtluse protsessi kaardistamine
Tegevused

Tellija panus

• Intervjueeritavate 

spetsialistide selektsioon

• Intervjuudel ja töötubades 

sisendi andmine

• Baasprotsessi 

kommenteerimine / 

valideerimine

• Juhtrühma kohtumistel 

osalemine

• Etapi tulemite kinnitamine

Väljund

• Dokumendianalüüsi tulemid

• Intervjuu tulemid ning 

protsessi ulatuse 

kokkulepped

• Patsienditeekonnad, sh 

peamised tüüp-persoonad

• Baasprotsess ja võrdlus JCI 

standardiga

• Kujundatud ja visandatud 

uus protsess

• Koondatud tähelepanekud ja 

soovitused protsessi 

rakendamiseks

Tegevused ja metoodika

• Dokumendianalüüs

• Intervjuu juhtrühma 

esindajatega

• Kirurgilise ravi ja vähiravi 

patsienditeekonna kaardistus 

läbi intervjuude (12 tk), sh 

tüüp-persoonade loomine

• Baasprotessi koostamine ja 

valideerimine, võrdlus JCI 

standardi nõuetega

• Uue protsessi visandamine 

töötoas

• Uue protsessi tähelepanekute 

ja rakendamise soovituste 

koondamine

Eesmärk

• Omandada patsiendikeskse 

suhtluse protsessi ülevaade, 

sh peamised tegevused, 

seotud osapooled ning 

protsessi kulg 

(dokumendianalüüs, 

intervjuud)

• Kaardistada kirurgilise ravi ja 

vähiravi patsientide 

teekonnakaart ja peamised 

persoonad

• Koostada uus baasprotsess, 

lahendamaks JCI eelauditi 

käigus esinenud puudujääke



88

Dokumendianalüüs

Vaadatakse üle meie juhendid ja korrad, mis puudutavad patsientide teavitamist, õpetamist ja 
patsiendikeskset suhtlemist ja võrreldakse JCI standardiga

Vaadatakse üle suhtlemist puudutav patsientide tagasiside: rahulolu-uuringute tulemused ja 
kaebused/kiitused
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Persoonad

Kirurgilise ravi ja vähiravi patsiendi
suhtlusvajadusest lähtuva tüüp-profiilide
(persoonade) loomine

Loodud kokku 5 persoonat: kaks vähiravis, kolm 
kirurgias

Persoonade muutujad: lähedase kaasamise 
vajadus, madal/kõrge infovajadus, 
lühike/pikk/multimodaalne ravi, kaasuvad 
haigused/kaasuvate haigusteta, 
sotsiaalabivajadus/-vajaduseta

Persoonade kaudu kirjeldatakse ära baasprotsess. 
Baasprotsessi kirjeldamisel intervjueeritakse 
erinevate protsessi lõikude eest vastutavaid 
tervishoiutöötajaid
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Ajakava

Projekt vältab aprillist augustini

Intervjuud (6 tk) teekonna kaardistamiseks maikuu jooksul

Uue protsessi töötuba 16.06

Lõpparuande esitlus augusti lõpus
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Kes on kaasatud?

Onkoloogia ja hematoloogia kliinik (kõik ravitüübid sh onkokirurgia)

Kirurgiakliinik (erakorraline kirurgia ja erakorraline ortopeedia)

Õendus 

Erakorralise meditsiini keskus

Kvaliteediteenistus
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Kes meid aitavad?
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Aitäh!


