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Kokkuvõttev sissejuhatus 
 
Rahvusvahelise konverentsi korraldajaks oli Connecticuti Tervist Edendavate 
Haiglate  Võrgustik  (National HPH Network of Connecticut) Yale Ülikooli ja 
Griffini haigla baasil. Connecticuti tervist edendavate haiglate võrgustik loodi 
2007.aastal ja USA oli esimest korda konverentsi võõrustavaks maaks.  
  
New Haven on 130 000 elanikuga linn, kus toimib jõuliselt „tubakavaba linna 

inistiatiiv“ ja kus Yale Ülikooli linnak on tubakavaba ja linnas avalikud kohad, 

riigiettevõtted, spordi- ja laste mänguväljakud, pargid jne on tubakavabad. 

Puhtus, kord ja akadeemilisus paistavad igal pool silma. 

Yale ülikool on rajatud 7001.aastal ja selle aula ning õppehooned ja 

auditooriumid on säilitanud vana aja arhitektuuri ja hästi hoitud sisedisaini. 

Kõik see lisab miljööle autoriteeti. Yale Ülikool on tunnustatud üle maailma. 

Griffini Haigla on 160-kohaline akuutravi haigla, kus osutatakse 

kõrgekvaliteetset patsiendikeskset tervishoiuteenust – patientcentredcare. See 

on patsiendile - personalile – paikkonna elanikele suunatud tervishoiuteenuse 

kõrgeim tase, mis põhineb teaduspõhisusel ja TE standarditel. 

Põhieesmärgiks on anda patsiendile laiahaardeline kogemus, et läbi tema ja 

pereliikmete aktiivsuse tõstmise raviprotsessis ning personali võimestamise / 

kaasamise paranevad patsiendi ohutus, tema kliinilise ravi kvaliteet ja  –

tulemused. Ja seda eeskätt seoses tervishoiupoliitika järgimisega  ning koostöös 

paikkonnaga. 

Patsiendikesksus eeldab patsiendi vajaduste hindamist ja temaga koos 

töötamist. See on tavaliselt nii „lihtne ja endastmõistetav“, et me sageli 

vaatame sellest lihtsalt üle. Patsiendikeskus kätkeb endas kultuurilise 

tagapõhja arvestamist, patsiendi aktiviseerimist, haiglapersonali kaasamist, 

juhtimise arendamist tervise põhimõtetel, terviseteenuse kvaliteedi ja 

kättesaadavuse parandamist , meditsiini personaliseerimist jne. Oluline on 



leida parimad võimalused tervisedenduse integreerimiseks kliinilise tervishoiu 

kvaliteedi süsteemi. 

Kliinilise tervisedenduse integreerimine kliinilisse praktikasse läbi uuenduste 

ja koostöö – olid põhiteemad, mida arutati, arendati ja diskuteeriti 24ndal HPH 

rahvusvahelisel konverentsil Connecticutis, USA-s. 

Konverentsi korraldus ja teemade käsitlus 
 
Osavõtjaid ligi 500 delegaati 35 riigist. Esmakordselt toimus USA-s, New 
Havenis, Connecticut’is. Võõrustajateks National HPH Network of Connecticut, 
Yale University, Griffin Hospital ja WHO-CC-HPH keskused. Ettekandeid oli 561, 
neist 172 suulist ja 389 stendiettekannet. Ettekanded esitati 59 eri sessioonis 
ja kahes posteri voorus. 
Eestist 5-liikmeline delegatsioon: Tiiu Härm (TAI), Kaja Põlluste (TÜ sisekliinik), 
Liidia Kiisk (TÜK), Sally Maripuu (ITK) ja Uljana Šatalov (PERH). Ettekandeid 3, 
suuliste sessioonide juhatamisi 2, osavõtt konverentsi teaduskomitee tööst ja 
rahvuslike koordinaatorite suurest assambleest.   
PERH’i poster „The features of first aid and health care providing on Estonian 
small islands“ võitis II auhinna. 
 
Rahvusvahelise konverentsi kokkuvõttev ettekanne põhineb kirjandusallikatel: 
 Rahvusvahelise HPH konverentsi 2016’ materjalid, Abstract Book 
(elektrooniline) 
Clinical Health Promotion, June/2016 materjalid 
The New Haven Recommendations on partnering with and involving patients 
and families in health promoting hospitals and health services (June, 2016) 
WHO HPH Recognition Project (2014-2016) jt. 
 
Clinical Health Promotion / Kliiniline tervisedendus 
 
Globaalne strateegia 2016-2018 
Strateegia põhieesmärk on saavutada parem tervis: 

 parandada tervishoiu(teenuse) kvaliteeti,  

 tagada patsiendi ohutus, 

 edendada koostööd haiglate ja teiste tervishoiuteenuste osutajate vahel,  
haiglate ja paikkonna vahel, haiglate ja keskkonna vahel, 

 tõsta patsientide, lähedaste ja haiglatöötajate osavõtu aktiivsust ja 
rahulolu,  

 muuta tervishoiuteenus kättesaadavamaks jne 



 
Vastavalt HPH konstitutsioonile peab haigla integreerima /rakendama need 
kontseptsioonid, põhiseisukohad, strateegiad ja standardid või tervisedenduse 
indikaatorid oma haigla kui organisatsiooni struktuuri ja kultuuri terviseteenuse 
osutamisel.  
Et tervisedenduse integreerumine kliinilisse tervishoidu oleks edukas, selleks 
tuleb täpselt selgeks teha: mida on vaja teha? kuidas seda teha? kes peab 
seda tegema? millal on vaja seda teha? patsiendi ja haiglatöötajate 
kaasamine ja võimestamine protsessi edukakaks kulgemiseks... Eesmärk ja 
strateegiad on ühised, kuid rakendamisvõimalused erinevad ja mitmekülgsed. 
Oluline on kogemuste jagamine ja uute kogemuste saamine. Võrgustumine. 
 
New Haveni Recommendations  - patsientide ja nende perekondade 
kaasamine ja nendega  koos töötamine (partnerlus): 

1. koostöö patsiendi ja tema perega on tervishoiuteenuse kvaliteedi 
parandamise alustugi, 

2. Universal Declaration on Bioethics and Human Rights  (UNESCO 2005) 
deklareerib linnaelanike ja patsiendipoolset  koostöövajadust 
terviseteenuse osutajatega, 

3. WHO defineerib, et patsiendi ja perekonna kaasamine tagab 
patsiendiohutuse ja parema tervishoiu kvaliteedi (WHO 2016), 

4. Patsiendikeskne tervishoid (patient-centred care or patient- and family 
centredness), eriti patsiendi informeerimine ja asjalik 
kommunikatsioon (Pelikan & Dietscher 2014) tagab, et patsientide 
vajadused ja kompetents oleksid välja selgitatud indiviidi tasandil (micro-
level), organisatsioonilises struktuuris ja strateegilistes protsessides 
(meso-level) ja kogu tervishoiusüsteemis ja –poliitikas laiemalt (macro-
level).  
 

Tuleb hinnata patsiendi vajadusi ja ootusi ning töötada koos temaga (perega) 
– see ongi patsiendikesksus.  See on tavaliselt nii lihtne ja endastmõistetav, 
ent sageli „vaatame sellest üle“. Patsiendikeskus eeldab: 1) kultuurilise 
tagapõhja arvestamist, 2) patsiendi ja tema lähedaste aktiveerimist, 3) 
haiglapersonali motiveerimist ja kaasamist, 4) patsiendikeskset 
juhtimispoliitikat, 5) vastavate tegevuste ja meetmete planeerimist ja 
arendamist, 6) tegevuste ja interventsioonide kaardistamist, 7) tulemuslikkuse 
analüüsi ja hindamist jne. 
Patsiendikesksus on seotud omakorda tervishoiupoliitikaga ja finantsidega.  
Patsiendikesksust  arendatakse erinevatele sihtgruppidele, nagu „laste ja 



noorukite tervise edendamine haiglas“, või  „eaka-sõbralik tervishoid“, või 
„migrantide sõbralik ja kultuuriliselt kompetentne tervishoid“ jt. 
Kliiniline tervisedendus kätkeb endas igapäevasuitsetamist, alkoholi 
liigtarvitamist,  ülekaalu / alatoitumist, füüsilist inaktiivsust jt. tervist 
mõjutavaid faktoreid – nende identifitseerimist, sekkumist, nõustamist ja 
toetust sellest vabanemiseks või igapäevaeluga toimetulekuks. 
Kliiniline tervisedendus on integreerunud haigla kvaliteedijuhtimise süsteemi. 
Kliiniline tervisedendus parandab märkimisväärselt ravitulemusi ja 
patsiendiohutust.  
Tegelda tuleb kõigil tasandeil: võimestada patsiente ja pereliikmeid osalema 
raviprotsessis, strateegiate elluviimisel  ja tulemuslikkuse hindamisel; treenida 
haiglapersonali ning edendada paikkonna tervist. Tuleb püstitada tervist 
edendava haigla strateegilised prioriteedid. Oluline on patsientide, 
pereliikmete ja paikkonna elanike võimestamine ja koostöö nendega kõikidel 
tasanditel (nii individuaalsel, organisatsioonilisel, kui ka paikkonna tasandil). 
Patsiendid ja nende pereliikmed peavad olema kaasatud uuringutesse ja 
praktikasse (Griffin Hospital,Stamford Hospital -  the Planetree Model).  
Kasutusele tulevad terminid: patsiendi õigused, tervist hariv 
tervishoiuorganisatsioon, kultuurilis-etniline tagapõhi, patsiendi turvalisus, 
kliinilise meditsiini „hingestamine“, tervis ja heaolu, terviseteadlikkus, vaimse 
tervise edendamine jt. 
 
24th HPH konverentsil loodi uued rakkerühmad (task forces): 

1) „Recovery based mental health and freedom from addiction“  
Jan-Erik NILSEN, Norwegian HPH Network 

2) „Updated WHO-HPH Standards“ 
Manel Santina, HPH-Catalynian Network in Spain                

 
Konverentsi pidulik  GALA-DINNER toimus vabas vestluskeskkonnas Yale’i  
Peabody Muuseumis dinosauruste skelettide ja karude-ilveste-kitsede 
elusuuruste topiste keskel.  
 
25th International HPH Conference „Health Promoting Health Care in times of 
crises – lessons from the past, directions for the futuure“, April 12-14, 2017, 
Vienna, Austria 
Palun broneerida aeg osavõtuks! 
 
 
 
 



 
 
Tähelepanekuid ja mõttekilde konverentsi ettekannetest 

1. Suitsetamisest / tubakast loobumine, teenuse osutamine ja sellealased 

interventsioonid: 6 000 000 inimest aastas sureb tubakasurma üle 

maailma, neist 600 000 mittesuitsetajat. Iga kümnes tubakaga seonduv 

surm on mittesuitsetajal.  

Aastaks 2030 on prognoositud juba 8 000 000 tubakasurma (WHO).  

  

Suitsetamine on kõige olulisem terviserisk , mida on võimalik ennetada 

või koheselt elimineerida. Suitsetamisest /tubaka tarvitamisest 

loobumine on tõenduspõhiselt kõige kulu-tulusam interventsioon 

haigestumise ja suremuse vähendamisel.  

Tubakavaba haigla on kutsutud ja seatud tubakast loobumise nõustamise 

(TLN) teenust osutama nii individuaalse kui grupinõustamisega, ja seda 

mitte üksnes haiglas, vaid ka paikkonna tasandil. 

Tubakas kahjustab igat organit ja tekitab sõltuvust nikotiinist. Kuidas 

saavad tervishoiutöötajad rohkem motiveerida suitsetajaid loobuma ja 

seeläbi enam panustada rahva tervisesse (nii indiviidi kui organisatsiooni 

tasandil, nii rahvuslikul kui ka  rahvusvahelisel tasandil). Tervist 

edendavatel (TE) tubakavabadel haiglatel soovitatud julgemalt liituda 

Gold Standard Programme’ga.  

 

Oluline koostöö ja kogemuste vahetamine (1.rahvusvaheline 

selleteemaline sümpoosium Zürichis, Switzerland’is, 1.aprillil 2016 ja 

jätkusümpoosium 24ndal HPH konverentsil, New Havenis, Connecticutis, 

USAs,8-10.juuli 2016).  

Näiteid tubakavastasest poliitikast ja interventsiooniprogrammidest:  

 Kohaliku haigla ja paikkonna koostööst noorukite suitsetamisest 

loobumisel. Noorukid, lapsevanemad ja paikkond koos 

tubakavastases võitluses 

Aktiivne sekkumine, varajase eksperimenteerimise ja 

nikotiinsõltuvuse ennetamine, millel tõsised tagajärjed. Olulised 

motivatsioon, 



eneseväärtustamine, suhtlemisoskus ja teistega arvestamine, 

enesekaitse ja käitumisharjumuste muutmine tervislikumaks 

(Korea, Austraalia näidetel jt.) 

 Tervishoiutöötajate aktiivne roll tubakakontrollis 

ENSH-Global Network for Tobacco Free Health Care Services: 

standardid, strateegiad, juhendmaterjalid, toetus ja kogemuste 

vahetamine. Rahvusvahelisse globaalsesse võrgustikku kuuluvad 

31 registreeritud liikmesvõrgustikku 19 riigist üle maailma (sh.Eesti 

al. 2005, 6 haiglat)  

 Suitsetamisest loobumise probleeme meedikutel 

Kui tervishoiutöötaja ise suitsetab, siis patsient ei võta tema 

soovitust tubakast loobuda tõsiselt. Ka kolleegid vaatavad sellele 

halvasti – meie ei suitseta, kuid sina ei suuda probleemiga toime 

tulla... Meedikul tuleb leida optimaalne muster loobumiseks. 

Olulised nõustaja abi, kolleegide toetus, vajadusel korduvad 

katsed. 

 STOP-OP programm – põievähi kirurgias: postoperatiivsete 

tüsistuste vältimiseks  – alkoholi tarvitamine ja suitsetamine 

vastunäidustatud, 6-nädalane programm (vähemalt 1 nädal enne 

ja 5 nädalat peale oppi), nõustamine enamasti õe tasandil. 

 Tubakavaba kirurgia Rootsi näitel 

Uuriti, mida patsiendid arvavad, kui arst käsib neil enne ja pärast 

(plaanilist) operatsiooni suitsetamisest loobuda. Kvalitatiivsete 

intervjuude läbi patsientidega sooviti teada saada, kas patsiendid 

said võimestatud ja motiveeritud loobumiseks? Kuidas teavitati ja 

toetati loobumisprotsessi meedikute poolt? Millise kogemuse 

patsiendid said, kui said tubakavabaks?  

Intervjuud selgitasid, et patsientide esmane reaktsioon 

konkreetsele nõudmisele oli vihatekitav ja ahistav... Korralik ja 

selge informatsioon MIKS? rahustas neid. Asjakohase 

loobumisnõustamise ja medikamentoosse abi kättesaadavus oli 

väga vajalik. Loobumisprotsessi jätkumine ka peale haiglast 

lahkumist räägib koostööst patsiendi ja haiglapersonali vahel. 

Küllaltki tõenäoline, et opereeritud patsiendid polekski ilma 

eelnevata loobunud suitsetamisest. 



 Tubakast loobumise tulemuslikkuse hindamise indikaatorid (quit 

rate, rate of success) . Suitsetamisest loobumisel olulised 

motiveeriv intervjueerimine ja toetava meditsiinilise 

nõustamisteenuse osutamine. Olulised on  kliinilise personali 

hoiakud ja suhtumine, õdede koolitus ja oskused  läbi viia 

lühinõustamist. Arstide sissekanded digilugudes (õdedel 

õenduslugudes) tubaka tarvitamise ja ettevõetud sekkumiste 

kohta. 

Esines varieeruvust suitsetamisest loobumise tulemuslikkuse 

hindamises:  esimene hindamine 3 kuu möödumisel (keskm. 

40%), edasi 6 kuu möödumisel (keskm. 26-32%) ja 12 kuu 

möödumisel (keskm. 14-15%).  

Kinnitus fakt, et müokardi infarktiga või koronaarhaigusega 

suitsetaval patsiendil tuleb anda kohe rutiinselt haigevoodi kõrval 

suitsetamisest loobumise konsultatsioon (põhiline SVH risk!!!). Kui 

patsient on haiglas, on ta rohkem motiveeritud loobuma oma 

haiguse tõttu. 

TLN teenust ei osutata mitte ainult haigla patsiendile, vaid ka 

ambulatoorsele patsiendile ja paikkonna elanikele!  

 Tubakast loobumise nõustamisteenuse osutamise tulemuslikkus 

oleneb tervishoiutöötajate ja haiglatöötajate koolitamisest tubaka 

valdkonnas.  Olulised suitsetaja identifitseerimine, 

dokumenteerimine, lühinõustamine, teadlikkuse tõstmine 

tubakakahjudest ja mõjudest tervisele, seostamisest olemasoleva 

haigusega  jt. Tubakavaba haigla. Tubakavaba paikkond.  

Näiteks Tubakavaba Griffini Haigla ja Yale Ülikool ning 

ülikoolilinnak New Havenis, Connecticutis, USA-s (24th HPH 

Konverentsi toimumise koht 2016.aastal).  

 Tubakavaba töökeskkonna loomine General University Hospital 

näitel Prahas, Tsehhis. Tubakakontrolli tegevused on juurutatud 

nii haigla kui paikkonna tasandil, ühtselt ja igal rindel. Süsteemsed 

tubakakontrolli tegevused:  plakatid / posterid / stendid, 

teabelehed, meedia jt; õdede koolitus lühinõustamise 

läbiviimiseks;  soovituslikud juhendmaterjalid saadaval; tubakast 

loobumise nõustamise teenuse osutamine koos 



farmakoteraapiaga (NAR, Varenicline, Bupropion jt.) 

Loobumisprotsess on järjepidev, ka peale haiglaravi. Jälgitakse 12 

kuud, 6 visiidi käigus. Ülikooli haiglas koostöös paikkonnaga on 

välja arendatud nn. HP model for antismoking 

 Erinevad suitsetamisest loobumise nõustamisvõimalused 

gruppides: 

Näiteks max. 10 inimest grupis, 90 min. nõustamisseanssid, 1 x 

nädalas, 6 nädala vältel. Hinnatakse suitsetatud sigarettide hulka 

(PAK aastaid), nikotiinisõltuvuse taset (Fagerströmi test), CO 

kontsentratsiooni väljahingatavas õhus, motivatsiooni loobuda 

ning hoiakut suitsetamise suhtes. Nõustamine hoolivas ja 

koostööaldis keskkonnas (mindfullness). 

Sihtrühmadeks: kooliõpilased (smoking cessation classes) , 

noorukid, ettevõtete töötajad, haiglapatsiendid jt.  

Nt. tubakavaba kool (kontekstis tubakavaba haigla ja 

tubakavaba paikkond) 

Kooli terviseõpetajad määravad nikotiinsõltuvuse (Fagerströmi 

test), testivad CO kontsentratsiooni väljahingatavas õhus, 

motiveerivad õpilast tubakast loobuma ja suunavad TLN 

kliinikusse (kabinetti). Koostöö lastevanematega.  Psühhoteraapia 

multidistsiplinaarses meeskonnas 1 x nädal ja 6 nädala vältel – 

efektiivne. 

Oluline tõsta kooliõpetajate ja –õpilaste ning lastevanemate 

teadlikkust: vanemate eeskuju mittesuitsetajana,  passiivne 

suitsetamine, varajane tubakatarvitamisega alustamine, sõltuvuse 

teke, tervisekahjud, loobumisvõimalused jne. Arutatakse edukaid 

loobumisjuhte, edendatakse grupivestlusi „Ei suitsule!“, 

kirjutatakse esseesid tubakast prii olemisest jne. 

Grupitöö eraldi sihtgruppides, vanusrühmades soovitav.  

Nt. tubakast loobumise nõustamine gruppides militaarväes 

Nt. tubakast loobumise nõustamine gruppides vanglates 

Nt. psühhiaatrilise päevaravi patsiendid sageli kardavad suitsust 

loobuda, kuna see rahustab neid. Grupinõustamine väga sobilik, 

saavad aru suitsetamisest loobumise vajalikkusest, tõuseb 

motivatsioon loobuda ja tõsta oma elukvaliteeti.  



Nt. tervist edendaval töökohal grupinõustamine tubakast 

loobuma ja  passiivset suitsetamiseohtu vältima igati näidustatud 

– väljendab juhtkonna hoolivust oma töötajate tervise suhtes ja 

nende tervise edendamist, tubakavaba töökoha ja ettevõtte 

arendamist. TE tegevused töökohal kaasavad ka töötajate 

lähedasi, paikkonna elanikke.      

 

2. Patsiendikeskne ja eneseabisõbralik tervishoiusüsteem Austrias 

Algatas Austria Rahvatervise Instituut, nüüd vastav rahvusvaheline HPH 

töögrupp eesotsas prof. Jürgen Pelikaniga. Orientatsioon patsiendi 

eneseabile, osavõtule HPH poliitikates ja praktikates. Patsiendi eneseabi 

integreerimine haiglapraktikasse (rakendunud juba Saksamaal, Austrias). 

Olulised integreerimisel on: patsiendi /sugulaste informeerimine 

eneseabigruppide olemasolust; vastastikkuste kontaktide loomine; 

eneseabigruppide toetamine haigla TE poliitika poolt; oskuste 

arendamine ja koolitamine; eneseabigruppide tegevuse monitooring; 

tervishoiuspetsialistide kaasamine vajadusel; erinevate eneseabigruppide 

koostöö tegevuse planeerimisel ja strateegiate kujundamisel jne.  

 

3. (Kunsti)teraapiate rakendamine psühhiaatriahaiglas 

Psühhiaatrilistel patsientidel nii funktsionaalsed kui psühholoogilised jt. 

probleemid. Raske väljendada omi mõtteid ja tundeid, mis võivad 

omakorda  põhjustada emotsionaalset stressi. Kui tegelda 

kunstiteraapiaga nt. 1 tund nädalas 10 kuu vältel, siis õpivad nad omi 

tundeid avaldama läbi tegevuste, mis omakorda parandab raviefekti  ja 

loob rahulolu. 71% patsientidest pidasid kunstiteraapiat stressi 

maandavaks, 73% avaldasid soovi jätkata tegevust ka edaspidi ja 86% 

andsid kunstitegevusele positiivse hinnangu. Paranes haigete 

elukvaliteet.  

Läbiviijateks vabatahtlikud ja õed.  

Psühhiaatria akuutravi haiglas sõbralik haiglakeskkond – muutused läbi 

mõtlemise: kunstid hingele; rohelus närvidele rahustajana; füüsiline, 

vaimne, hingeline ja sotsiaalne kooskõla jne. Eeldab õe ja patsiendi 

omavahelist positiivset suhtlemist. 

 



4. Patsiendikeskne tervist edendav haigla Rootsi näitel  

„Personcentred care – an effective healthcare with human being at the 

centre“ Patsiendid hindavad üldist teenindustaset ja uuendusi. 

Hästikorraldatud ja kaasaegsel  haiglakeskkonnal on oluline tähtsus. 

Personal ei pruugi alati nii näha ega aru saada, nagu patsient, kuid teema 

on huvipakkuv mõlematele. Patsiendid hindavad ruumide atraktiivsust, 

ilu ja korrasolekut. See on kollaboreerumine patsiendi, tervishoiutöötaja 

ja sotsiaaltöötaja vahel, mille läbi toetatakse patsiente, et nad 

teadvustaksid omi oskusi ja võimeid elada sõltumatut ja täisväärtuslikku 

elu.  

Haiglatesse on üles seatud nn. dünaamilised ettepanekute kastid 

„message boards“, kuhu patsiendid / sugulased saavad läkitada omi 

tähelepanekuid, soove ja soovitusi jne meditsiinipoolele, ning vastupidi.  

„Kas arst kuulab minu tervisehädasid tähelepanelikult?  Kas õed 

lahendavad minu probleeme...“ 

Kõik see loob sooja ja sõbraliku keskkonna, parandab ravitulemusi ja 

tõstab meditsiiniteenuse kvaliteeti.  

 

Ülevaate 24ndast Rahvusvahelisest TEH konverentsist, 8-10 juuni 2016, 

CT, USA koostas:   

Tiiu Härm, MD, Eesti TEH Võrgustiku rahvuslik koordinaator, 

tubakaekspert, TAI  


