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Mis see POI 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 

 



 

 

Euroopas tehtud uuringute põhjal: 

 

•  kogeb 10% haiglapatsientidest raviga kaasnevate 

juhtumite negatiivset mõju oma tervisele 

  

• 1% juhtumitest lõpeb püsiva tervisekahjustuse või 

isegi surmaga. Lisaks patsiendi kannatustele 

suurenevad tervishoiuasutuse ravikulud, 

mainekahjustusest rääkimata.  



 

 

Eesmärgipärane sekkumine aitab ära hoida halvimat 

1 katastroof 

30 õnnetust (10%) 

100 vahejuhtumit 

300 ohujuhtumit 



 

 

Miks POI? 

Kaks peamist põhjust: 

praktiline vajadus hallata inimtegevusega 

seotud vigu  

teada saada juhtumi tüüpe ehk missuguseid  

juhtumeid meil kõige rohkem esineb, et välja 

selgitada süsteemsed vead 



 

 

POI eesmärgid 

 

Ennetada kahju tekitamist patsiendile 

haiglaravi ajal  

 

Parandada raviteenuste ohutust õppides 

vigadest 



 

 

Euroopa Komisjoni soovitus 2009 

Council Recommendation 2009/C 151/012 regarding reporting and 

learning systems on incidents recommends that Member States:  

 

Toetavad ebasoovitavate juhtumite registreerimise ja õppimise süsteemide loomist 

või tugevdamist, et: 

pakkuda teavet kahju- ja ohujuhtumite liikide, põhjuste ja ulatuse kohta 

julgustada tervishoiutöötajaid aktiivselt juhtumeid registreerima, olles avatud, 

õiglased ja mittekaristuslikud; toimiksid eraldi liikmesriikide 

distsiplinaarsüsteemidest ja protseduuridest; vajadusel tuleks täpsustada 

tervishoiutöötajaga vastutusega seotud küsimusi 

anda vajaduse korral võimalust patsientidele, nende omastele ja hooldajatele 

kirjeldada oma kogemusi 

täiendada teisi ohutusega seotud süsteeme, mis käsitlevad näiteks ravivigade ja 

meditsiiniseadmetega seotud aruandlust, vältides dubleerimist 

 

 



 

 

Euroopa Komisjoni raport 2014 

http://ec.europa.eu/health/patient_safety/docs/guidelines_psqcwg_reporting_learningsystems_en.pdf 



 

 

Peamised tulemused ja soovitused 

LRs on nii kohustuslikud kui ka vabatahtlikud patsiendi kahju- ja 

ohujuhtumite  registreerimise süsteemid. Mõlemal on oma plussid ja miinused 

Kohustusliku süsteemiga peaks kaasnema regulatsioonid sanktsioonide-

vaba aruandluse kohta ja selged konfidentsiaalsuse reeglid 

Juhtumite nimistu peab võimaldama aruandlust kõikide probleemide kohta sh 

ohuolukordade kohta 

Patsientide ja omaste kaasamine patsiendi kahju- ja ohujuhtumite 

registreerimisel oleks väärtuslik allikas õppimiseks ja patsiendiohutuse 

parendamiseks  

Patsiendi kahju- ja ohujuhtumite  registreerimise süsteemi tuleb hoida eraldi 

kaebuste süsteemist, distsiplinaarmenetlustest ja kohtuvaidlustest 

Konfidentsiaalsus isikute suhtes ja anonüümsus andmete esitamisel peab 

olema tagatud 

Anonüümseid aruandeid tuleb regulaarselt avaldada ja kasutada õppimiseks, 

patsiendiohutuse parandamiseks ning juhtumite vältimiseks kogu ELis 



 

 

Kes on volitatud juhtumitest teatama? 



 

 

Tervishoiuasutused, kus võib juhtumeid registreerida 



 

 

Kuidas toimus süsteemi koolitus? 



 

 

Kuidas juhtumeid registreeriti? 



 

 

POI põhimõtted Kliinikumis 

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 



 

 

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 



 

 

Registreerimisleht 

I Juhtumi tüüp 

II Täitja andmed 

III Juhtumi andmed 

IV Menetlemiseks suunamine 



 

 

Juhtumite riskiastme määramine 



 

 

Tulemused (1) 

Töötajate kaasamine ja osalemine! 

Personali vajadusepõhine koolitamine 

Juhendite koostamine/korrigeerimine 

Patsiendi info ja õpetus 

Kukkumised ja lamatised 

Patsiendi identifitseerimine 

Dokumenteerimine 

Meeskonnatöö, suhtlemine, koostöö, töökorraldus 

Vastutusvaldkonnad ja –piirid 

 



 

 

Tulemused (2) 

Transpordi ümberkorraldamine/arendamine 

Turvateenistuse arendamine 

Uue aparatuuri ja töövahendite soetamine 

POI süsteemi rakendamine ja arendamine 

POI rakendumine Lõuna Eesti Haiglas 

Tagasisidestamine/töötajate informeerimine tehtud 

otsustest ja muudatustest 

 

 

 



 

 

Kogemusest õppimine 

Töötajate informeerimine juhtumite registreerimise ja 

menetlemise vajalikkusest/kasulikkusest, sest  see 

aitab 

ennetada vigu   

tagada patsiendiohutus teenuse osutamise ajal 

parendada teenuse kvaliteeti 

suurendada patsientide ja lähedaste rahulolu 

töötajate rahulolu 

 

 



 

 

 


