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Noorukite üleminek 

täiskasvanute tervishoiusüsteemi

Lagle Suurorg

Tallinna Lastehaigla

14. november 2013

TEH sügiskonverents

Nooruki ettevalmistamisel üleminekuks  
täiskasvanute tervishoiusüsteemi  on eesmärgiks :

Suurendada võimalust eluaegseks toimimiseks läbi 
kõrgekvaliteedilise, arenguliselt asjakohase 
tervishoiuteenuse, mis jätkub katkematult indiviidi 
liikumisel noorukieast täiskasvanuikka. 

Allikas :Consensus statement on health care 
transition for young adults with special health 
care needs.  Pediatrics 2002;110:1304-6 



18.11.2013

2

Ülemineku faasid tervishoius 

a                    b                    c

Integratsioon   
Aktiivne üleandmine

Aktiivne ettevalmistus

Vanus 12 13 14 15 16       17    18    19       20    21    22

Erinevates maades toimub aktiivne üleandmine ja 
integratsioon   vanuses 16-21(22) aastat,
Eestis – 18-19 aastat

Noorukite valmisolekut üleminekuks täiskasvanute 
tervishoiusüsteemi on uuritud  paljude krooniliste
haigustega  patsientidel:

☺tsüstiline fibroos 
☺kaasasündinud südamerikked
☺diabeet
☺astma
☺neuromuskulaarsed haigused
☺vaimse tervise häired 
☺HIV /AIDS  jpt    (Sawicki GS, 2011)
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◙Üleminek peab toimuma nooruki valmisoleku alusel ja 
võimest  iseseisvalt võtta vastu otsuseid raviks ja 
igapäevaseks tegevuseks

◙ Vanemate uuringu järgi vaid 50%-l oli pediaater rääkinud 
üleminekust täiskasvanute TH süsteemi

◙30%-l noorukitest olid raviplaanid, milles oli puudutatud 
patsiendi vajadusi seoses edasise  raviga

◙ Väike osa lastest/noorukitest olid saanud pediaatrite poolt 
juhendamist üleminekuks, mis seab ohtu nooruki tuleviku 
(hariduse, töö ja pereelu korraldamisel)

Mida on teada kirjanduse alusel?

Konsensuse kohaselt sisaldab edukas üleminek:

-nooruki oskusi eneseravi korraldamiseks 

-võimet võtta vastu ravialaseid oskusi

- oskust enda eest seista nii, et “võtta vastutust enda

tervise ja ravi eest“

(Institute of Medicine, 2007)
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Noorukite üleandmiseks ettevalmistamisel on   püütud  
suurendada patsiendile vajalikke oskusi, kuid enamasti ei 
ole  rutiinsel pediaatrilise  teenuse osutamisel  arvestatud  
isiku  valmisolekut üleminekuks

(McLaughlin, 2008)

Põhjuseks on olnud vajaliku uurimisinstrumendi 
puudumine, sest küsimused, mille vastuseks on “jah“ või  
“ei”  annavad vähe  informatsiooni  nooruki teadmiste ja 
oskuste kohta

☺Uus enesehindamise küsimustik (Sawicki GS, 2011)  on 
kohandanud  Muutuste staadiumi mudelit 
(Prochaska&DiClemente,1986) - kasutatud peamiselt 
juhtudel, kui on vajalik muuta inimese käitumist  
(uimastisõltuvus, tervisekäitumise  muutmine,  
ravijärgimus jne)

☺Hinnatakse iga  patsiendi valmisoleku staadiumi võtta 
omaks teatud käitumist

☺ Enesehindamise küsimustik,  millega mõõdetakse 
valmisoleku staadiume  üleminekuks vajalike oskuste 
kohta,  aitab  pediaatril määrata need valdkonnad,
milles on vajalik anda teadmisi ja õpetada oskusi 
autonoomia saavutamiseks
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Staadium Definitsioon Vastuse kategooria Skoor 

(1-5

palli)

Kaalutlemiseelne 
staadium 

Ei ole kavatsust iseseisvaks 
tegutsemiseks järgneva 6 
kuu jooksul

Mul ei ole vajadust seda 
teha

1

Kaalutlemise 
staadium 

On kavatsus tegutsemiseks 
järgneva 6 kuu jooksul

Ma ei tea täpselt, mida 
teha, kuid sooviksin 
õppida

2

Otsustamise 
staadium 

Kavatsus alustada 
tegutsemist järgmise 30 
päeva jooksul

Olen alustanud õppimist
tegutsemiseks

3

Tegutsemise 
staadium 

Olen oma käitumist 
muutnud vähema kui 6 
kuu jooksul

Olen teostanud iseseisvalt 
vajalikke asju viimase 6 
kuu jooksul

4

Säilitamise 
staadium 

Olen oma käitumist 
muutnud kauem kui 6 kuu 
jooksul

Olen >6 kuu jooksul 
teinud ise, mida on vaja 
teha

5

Muutuste staadiumi mudeli  selgitus

Enesehindamise küsimustik sisaldab 2 valdkonda:

I  Enesejuhtimine  raviprotsessis  (ravimite võtmine, ravimi 
olemasolu jälgimine ja uuendamine, iseseisev  visiidi 
korraldamine ja ordinatsioonide täitmine, teadmised  
ravikindlustusest, abivahenditest...)

II  Iseseisev raviotsuste tegemine ja enese eest hoolitsemine 
( arsti-õega arutelu ravi osas, küsimuste esitamine, 
ravipäeviku pidamine, enese eest hoolitsemine kodus, 
edasise õppimise ja töö üle otsustamine, sotsiaalse abi 
taotlemine ja saamine)
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Ettekandes esitatakse esmakordset katset mõõta noorukite 
teadmisi enda haigusest, oskusi ise  korraldada ravi ja 
otsida vajadusel selleks abi, oskusi enda eest hoolitseda
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Kokkuvõte
*Noorukite iseseisev valmisolek oli kõrgem valdkonnas, mis on seotud 
ravimite võtmisega, uuringutel käimisega   ja suhtlemises 
tervishoiutöötajatega, samuti kodus enda eest hoolitsemisel ja 
kodustest toimingutes abistamisel

*Madalamas staadiumis ilmnes valmisolek teadmistes  ravikindlustuse 
kohta ning iseseisvalt rahalise abi saamise võimalustes, paikkonnas 
teenuste kasutamises ning edaspidistes otsustes seoses tööeluga

*Ilmnes mõõdukas positiivne  korrelatsioon lapse vanuse ja 
valmisoleku staadiumite vahel (r=0,48-0,51), tütarlapsed olid  enese 
eest hoolitsemiseks paremini ette valmistatud

* Saadud tulemused olid kooskõlas  ankeedi väljatöötanud autorite 
tulemustega (Sawicki GS. J of Pediatric Psychology, 2011; 36(2) :160-
171)

Järeldus                                                  1.
�Testitud küsimustik nooruki  valmisolekust  üleminekuks 
täiskasvanute tervishoiusüsteemi  on sobiv kasutamiseks nii  
perearsti- kui eriarstlikus süsteemis 

�Küsimustik on abiks pediaatritele saamaks teada, mis teemadel  
oleks veel vajalik noorukit õpetada ja juhendada, et ta saavutaks 
autonoomia  enne üleminekut täiskasvanute  süsteemi. Korduval 
kasutamisel on võimalik näha  oskuste arengut dünaamikas

�Küsimustiku täitmist  korraldasid õed ja  ei valmistanud  
raskusi noorukitele

� Teadmised nooruki valmisolekust parandab ülemineku 
protsessi ja selle kaudu ka  pediaatrilise ravi tulemusi
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Järeldus                                                 2

☎ Nooruki täiskasvanute tervishoiusüsteemi  ülemineku 
planeerimine peab olema tegutsemise standard ning igale 
patsiendile peab olema koostatud individuaalne ülemineku plaan 
sõltumata tema  spetsiifilistest tervishoiu teenuse vajadustest

☎ Nooruki üleminek on sõltuvuses valmisolekust, millise 
hindamisega alustatakse 12 aasta vanuselt

AAP Guidelines on Transitioning Youth to Adult Medical  Care

Pediatrics 2011;128:182-200


