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Nele Parrest     Teie 29.09.2014  nr 7-9/141043/1404041 

õiguskantsleri asetäitja-nõunik      Meie 01.12.2014  nr 619 

õiguskantsleri volitusel 

 

Soovituste täitmine 

 

Õiguskantsleri soovituste täitmise kohta teatame järgmist: 

 

1. Tagada, et jälgimisruumis toimuv ohjeldamine oleks turvaline ning ohjeldamisel 

ei oleks patsient teiste patsientide nägemisulatuses. 

Haigla akuutravipalatis on Wallenium OÜ-s spetsiaalselt valmistatud lükandvahesein, mis on 

täielikult suletav ja võimaldab ohjeldamise korral vältida raske haige viibimist pidevalt teiste 

patsientide silma-all. Märgime, et mehhaaniline ohjeldamine on vajalik suhteliselt harva ja 

enamasti on see lühiaegne.  

2. Kasutada ohjeldamiseks üksnes professionaalseid abivahendeid, mis tagavad 

patsiendi tervise kaitse. 

Haiglal on olemas nii magnetsulguritega spetsiaalsed ohjeldamisrihmad kui tekstiilist 

vastavad sidemed. Teadvushäirega, rabeleva ja hallutsineeriva deliiriumipatsiendi ravimiseks 

hädavajalikul ohjeldamisel on tekstiilrihmad kiiremini paigaldatavad ja mõnikord traumade 

vältimise mõttes ohutumad professionaalsest toodangust. 

3. Tagada haiglas ohjeldusmeetmete rakendamise dokumenteerimine viisil, mis 

vastab kehtestatud nõuetele ning võimaldab kontrollida: 

 ohjeldusmeetme rakendamise põhjendusi (sh ohjeldamisele eelnenud 

olukorda ning alternatiivsete meetmete mittesobivust); 

 ohjeldatu jälgimise sagedust; 

 ohjeldamise jätkamise sisulist vajadust (sh alternatiivsete meetmete 

jätkuvat mittesobivust); 

 patsiendile ohjeldamise vajaduse ja põhjuste selgitamist. 

Ohjeldusmeetmete rakendamise dokumenteerimise vormi (blanketi) uue tiraaži tellimisel 

haigla arvestab õiguskantsleri soovitustega. 

4. Teavitada pikema kui 24 tundi järjest kestnud ohjeldamise korral Terviseametit. 

Haigla on pärast õiguskantsleri kontrolli saatnud elektrooniliselt vastavaid teatisi 

Terviseametile. Teatise väljaprint paigutatakse ohjeldusmeetmete rakendamise registrisse. 

5. Anda patsientidele senisest enam teavet nende õiguste ja kohustuste ning ravi 

kohta. 

Haiglal on kavas anda välja uus (täiendatud) tiraaž patsiendiinfo voldikut. 

6. Tagada, et ravimeid säilitataks nõuetekohaselt ja nii, et need ei saaks sattuda 

kõrvaliste isikute kätte. 

Haigla arvestab tõsiselt õiguskantsleri vastavasisulise märkusega. 

 

Lugupidamisega 

 

/allkirjastatud digitaalselt/ 

 

Valdur Jänes 

juhatuse esimees 
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