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Terviseharituse (health literacy) mõiste 

• Terviseharitus - - - → tervisedendus - - - → terviseharitus 
„arenev mõiste“- - - → sisu ja kohaldamisalade laienemine - - - 
→  terviseharitud organisatsioonid, terviseharitud keskkonnad 

 

• „Kognitiivsed ja sotsiaalsed oskused, mis määravad isikute 
motivatsiooni ja võimekuse saada ligipääs, mõista ja kasutada 
teavet viisil, mis edendavad ja säilitavad head tervist“ (WHO, 
1998) 

 

• „Terviseharitus seostub üldise haritusega ja sellega kaasnevad 
teadmised, oskused ja motivatsioon otsida, aru saada, hinnata 
ja kasutada terviseinfot, et teha igapäevaelus haiguste 
ennetamise, tervise edendamise ja tervishoiuga seotud 
otsuseid, et hoida või parandada oma elukvaliteeti kogu elu 
jooksul“ (Sörensen et al., 2012) 

 



Terviseharituse tähtsus tervishoiusüsteemis 
Vähese terviseharitusega inimesed: 

• kasutavad vähem ennetavaid teenuseid 

• vajavad rohkem erakorralist abi 

• satuvad sagedamini haiglasse 

 

Vähese terviseharitusega inimestel on: 
• rohkem probleeme terviseinfost arusaamisega 

• rohkem probleeme ravisoostumusega, ravimite võtmisega, 
enesehooldusega, toimetulekuga 

• rohkem probleeme koostöös ravimeeskonnaga 

• kehvemad ravitulemused 

• suuremad tüsistuste riskid 

• rohkem erakorralisi korduvhospitaliseerimisi 

• 3-5% suuremad ravikulud (Eicher, Wieser & Brügger 2009) 

 

TH tõstmisega toetatakse tervishoiusüsteemi efektiivsust ja 
tulemuslikkust!  

 

(Berkman et al 2011, Brach et al 2012, Pelikan & Dietscher 2014) 



Terviseharitud (tervishoiu)organisatsioon … 
• … omab juhirolli, muutes terviseharituse oluliseks osaks oma missioonist, 

struktuurist ja tegevustest 
• … lõimib terviseharituse planeerimise, hindamismeetmete, patsiendiohutuse 

ja kvaliteedi parandamisega 
• … valmistab töökoha ette terviseharituseks ning jälgib arengut 
• … kaasab rahvastiku terviseteabe terviseteenuste projekteerimisse, 

rakendamisse ja hindamisse 
• … vastab eri tervisharituse tasemega rahvastiku vajadustele, vältides samal 

ajal häbimärgistamist 
• … kasutab terviseharituse strateegiaid omavahelises suhtluses ning kinnitab 

igal sammul teineteisest arusaamist 
• … tagab hea ligipääsu terviseteabele ja teenustele ning abi teabe otsimisel 
• … projekteerib ning jagab paberkandjal, audiovisuaalsel teel ning 

sotsiaalmeedia kaudu teavet, millest on lihtne aru saada ning mille põhjal on 
lihtne tegutseda 

• … viitab terviseharitusele kõrge riskiga olukordades, kaasa arvatud ravi 
üleminekul teise kohta ning ravimite teemadel suhtlemisel 

• … väljendab selgelt, mida kujutavad endast tervisekavad ning mida peavad 
isikud maksma teenuste kasutamise eest 

(Brach et al., 2012) 



TEOORIAST - - - → 

PRAKTIKASSE 



Terviseharituse ja terviseharitud organisatsioonide  

hea praktika näited 

• „Terviseharitus – millal on õige aeg alustada?“  

 Elisabeth Nahk ja Anžela Kaminskas,  Ida-Tallinna Keskhaigla; 

 

• „Südamest südamesse“  

 Kaie Kompus ja Gerda Suumann, Ida-Tallinna Keskhaigla; 

 

• „Tervislike Neljapäevade sari – kellele ja milleks?“  

 Margarita Milihhina, Tartu Ülikooli Kliinikum 


