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5. Perearstikeskuses on korraldatud registratuuritöökoht, kus toimub vastuvõtule 
registreerimine kogu tööpäeva jooksul nii, et see ei häiri pereõe ega perearsti 
vastuvõttu (1 punkt)

6. Elektroonilises registratuurifailis on iga patsiendi juures märgitud tema 
pöördumise põhjus (2 punkti)

7. Tervisekaardid on digitaalsed, neis on dokumenteeritud kõik patsiendi olulised 
kontaktid perearstikeskusega (1 punkt)

8. Praksises peetakse korrapäraselt personalikoosolekuid/nõupidamisi, kus 
käsitletakse patsientide kliinilisi probleeme (1 punkt)



Personalikoosolekuid/nõupidamisi, kus käsitletakse 

patsientide kliinilisi probleeme

Selle punkti üle toimub jätkuvalt palju arutelusid – kas ikka on vaja, et väikeses 

praksises arst ja õde omavahel süstemaatiliselt praksise korraldust/arengut 

arutavad. Vastuväiteks tuuakse (tegelikult müüt), et seda tehakse nagunii, sest 

ollakse ju kogu aeg koos. Tegelikult on ka väikeses organisatsioonis vaja teatud 

aja tagant arutada ja üles kirjutada tekkinud mõtted, tegevused, ühised otsused. 

Nii saab läbi arutada ka pretensioonid, probleemid, esinenud vead, samuti 

uuenduslikud ideed jne ning tegeleda meeskonna läbipõlemise ennetusega.

Koosolekuid peetakse 1 kord kuus, vähemalt 11 koosolekut aastas. Koosolekud 

protokollitakse (kuupäev, osalejad, teemad, otsused).



9. Praksisel on olemas digitaalne koduleht vajaliku informatsiooniga (1 punkt).

10. Tagasiside vähemalt 5%-lt praksise patsientidest viimase viie aasta jooksul (1 
punkt).

11. Igal õel on iseseisev töökoht arvutiga (1 punkt).

12. Digitaalses registratuurifailis on olemas õe vastuvõtule registreerimine (1 
punkt).



Tagasiside küsimustik

Küsi küsimusi, mida reaalselt tahad/saad muuta või mis sind/sinu keskust 

huvitavad 

Kõige lihtsam - Google forms- tasuta- teeb ise kokkuvõtte värviliste pirukatega, 

saad lisada paberil küsitluse vastused ka sinna 

- pane meilide lõppu link ja vastused tulevad ise





Laagri Pak näitel 

- Google forms

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdbrtgeUniK9F_aQ3mPSx32qClix07z

4OJ2I8sI6DEQEzhpcA/viewform

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdbrtgeUniK9F_aQ3mPSx32qClix07z4OJ2I8sI6DEQEzhpcA/viewform


13. Igal pereõel toimub iseseisev vastuvõtt 20 tundi nädalas (1 punkt).

14. Kõik praksise pereõed on läbinud 60 tundi erialast koolitust aastas või 300 tundi viie aasta kohta 
või on neil kehtiv pädevus (2 punkti).

NB! Eesti Õdede Liiduga kooskõlastatult võib 1) Praktikandi/uue töötaja juhendamine anda aastas max 20 
punkt; 2) Sisekoolitused max 20 punkti

15. Peremeditsiini eriala edendav ja propageeriv tegevus perearstikeskuses (1 punkt).



Eriala propageerimine

- Koolitervishoid, hooldekodud, kiirabi. Kra. Mingid muud töökohad

- Eps juhtrühmad/ravijuhendid/lisategevused

- Tudengite/residentide koolitamine

- Loengud/artiklid/esinemised 

- Varia



Rahastus 





Üksikpraksis, 2 pereõde, täitnud PKS 1.0, JSV, A-tase

3069-pks 2õde - 7470,92

3062-lisapädevus - 1306.20

3050-A-tase- nimistu - 217.70

3093-akrediteerimisel A/B tase- 2990,57

3083- JSV- 1306.20

KOKKU: 13’291,59



Lisapädevus

Erialane pädevus-0,3

arst 0.1; õde 0.1; nii arst kui õde 0.1

Günekoloogia - 0,3

Pisikirurgia - 0,3

E-konsultatsioon - 0.1



1. Akrediteerimise tabel avatud - aprilli lõpuni - eesti.ee

Juhend: 

https://www.perearstiselts.ee/component/edocman/juhend-perearstikeskuse-
akrediteerimise-kuesimustiku-kasutamiseks/download?Itemid=undefined

1. Auditeerimine: 
- Uued A ja B taseme keskuste külastamine suvi 2022
- Maakondlikud(väikesed maakonnad) veebruar-august 2022

1. Tasustamine/tunnustamine

Mis edasi?

https://www.perearstiselts.ee/component/edocman/juhend-perearstikeskuse-akrediteerimise-kuesimustiku-kasutamiseks/download?Itemid=undefined


Küsimused/ettepanekud

ellemall.sadrak@gmail.com

56651306

mailto:ellemall.sadrak@gmail.com

