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ORGANISATSIOON JA JUHTIMINE 

 

1. Kõrgkooli üldandmed  

 

Kõrgkoolis on kolm osakonda: õppe-, arendus- ja haldusosakond. Rakenduskõrgkooli 

seaduses sätestatud tingimustel ja korras on kõrgkoolil nõunike kogu, mis on Tartu 

Tervishoiu Kõrgkooli ja ühiskonda ühendav nõuandev kogu ning mille kõik liikmed on 

kõrgkooliväliste huvigruppide esindajad. Kõrgkoolisiseselt on valitud kõrgkooli nõukogu, 

kuhu kuulub neljaliikmeline juhtkond, seitse õppejõudude esindajat ning neli üliõpilast. 

Lisaks seadusandlikule raamistikule on kõrgkooli tegutsemise aluseks arengukava 2010-2015, 

mille juurde kuuluvad iga-aastased tegevuskavad, ning kvaliteedikäsiraamat. 

Tabel 1. Kõrgkooli üldnäitajad. 

Näitaja 2014 2013 2012 2011 2010 

Eelarve maht 3 399 316 4 843 406 8 115 775 9 988 124  8 056 306 

s.h. tegevustoetus 2 595 377 2 244 788 2 023 382 2 006 549 1 924 011 

Struktuuris 

ametikohad: 

õppeosakond 

arendusosakond 

haldusosakond 

 

 

82 

7,5 

13,5 

 

 

77,5 

7,25 

13,75 

 

 

76,5 

6,5 

16,5 

 

 

74,0 

6,5 

21,75 

 

 

76,25 

6,5 

19,5 

Õppekavade arv 9 10 10 10 9 

Riiklik koolitus-

tellimus (RKT)* 

 340 363 336 359 365 

Üliõpilaste arv 

seisuga 31.12 

1125 1160 1146 1237 1172 

Lõpetajate arv 317 330 318 291 288 

* 2013. aastast alates pole enam RKT ehk riikliku koolitustellimuse õppekohti, vaid kõrgkooli 

nõukogu otsus vastuvõtuarvu maksimumiks. 
 

 

2. Personal  

 

Arengukava võtmetulemustest lähtuvalt monitoorib kõrgkool alljärgnevaid 

kvaliteedinäitajaid, 2014. aasta kokkuvõte on esitatud 31. detsembri seisuga: 

Vanus ja haridustase  
Struktuuris on kinnitatud 67 akadeemilise personali ametikohta, töölepingud on 77 õppejõuga 

(55,25 ametikohta), käsunduslepinguid on aasta jooksul sõlmitud kokku 299 õppejõuga. 

Sarnaselt varasema aastaga oli ühe õppejõu ametikoha kohta 20,4 üliõpilast. Akadeemilise 

personali (77 õppejõudu ja 3 juhtkonna liiget) keskmine vanus oli 43,9.  

2014. aastal kuulutati välja konkurss 15 õppejõu leidmiseks (ametikohti 8,5). Laekus 21 

avaldust ehk kaks avaldust ühele kohale. Suurim konkurss oli kliinilise õenduse õpetaja 0,5 

ametikohale - neli kandidaati. Kutseõpetajate ametikohtadele oli kaks soovijat ühele kohale. 

Viimastel aastatel on õppejõudude konkurss püsinud stabiilne, ühele kohale on kandideerinud 

enam kui kaks kandidaati.  
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Akadeemilise personali 55,25 ametikohal töötas kokku 77 õppejõudu. Kaheksa õppejõudu 

(10% ehk 6,25 ametikohta, 2 ametikohta rohkem kui eelmisel aastal) on doktorikraadiga, 53 

(66,25% ehk 39,25 ametikohta) magistrikraadiga ja 19 (23,75% ehk 10,25 ametikohta) 

kõrgharidusega. Doktoriõppes õppis 2014. aastal kaks õppejõudu. 

Mitteakadeemilise personali 33 ametikohal töötas 38 inimest. Kaheksa oli magistrikraadiga 

(21%), 9 (23,7%) kõrgharidusega ning 21 (55,3%) keskeri-, üldkesk- või kutseeriharidusega. 

Keskmine vanus 42,3 aastat. 

Töörahulolu 

Töökeskkonna uuringus osales 33 õppejõudu (44,6% ehk 8 õppejõudu rohkem kui eelmisel 

aastal). Võrdluseks: kõrgkoolis töötas 32 täiskohaga õppejõudu. Mitteakadeemilisest 

personalist osales 14 töötajat (46,2% ehk 4 töötajat vähem kui eelmisel aastal). Vastanute arv 

kokku oli 47 ehk 39,8% töötajatest. Töökeskkonnaga rahulolu hinnati neljapalli skaalal 3,95 

(eelmisel aastal 3,22). Kolmel viimasel aastal on töökeskkonnaga rahulolu tõusnud. Sarnaselt 

eelmise kolme aastaga olid õppejõud kõige enam rahul auditooriumite, enesetäienduse 

võimaluste, raamatukoguteenuse ja tugipersonali toega, lisaks hinnati kõrgelt 

infotehnoloogiliste vahendite olemasolu õppetegevuses (projektorid jms). Arendama peab 

veel ettepanekute arvestamise süsteemi, tagasisiside andmist, siseveebi ja toitlustusteenust. 

Jätkuvalt on probleemiks töökoormuse ebavõrdne jaotamine semestrite vahel. 

Mitteakadeemiline personal tõi esile, et nad on teadlikud oma õigustest ja kohustustest, 

hindavad iseseisva töö tegemise võimalust, samuti oldi rahul kolleegide toega. Väiksem oli 

rahulolu toitlustusteenusega. Riigihanke tulemusena pakub kõrgkoolis toitlustusteenust 

kohvik Lusikas ja kõrgkool on tagasiside alusel tegelenud kohviku teeninduse ja toidu 

kvaliteedi ning valikute suurendamise küsimustega ka varem. Probleemidest rääkimine on 

aidanud ning tänasel päeval on menüü valik rikkalikum, toidud maitsvamad ja teenindus 

parem. Koostöö tervislikuma menüü osas jätkub. 

Täiendusvõimalused 

2014. aastal esitasid kõrgkooli töötajad kokku 452 enesetäienduse taotlust kogumahus 6785 

tundi. Ühe taotluse kohta 15 tundi (eelmisel aastal 16,5). Kokku osaleti 256 koolitusel, 81 

seminaril, 82 konverentsil, 12 kongressil, 16 info- ja teabepäeval, 5 stažeerimisel sh erialaseid 

taotlusi esitati 206, pedagoogilisi 155 taotlust ja juhtimisalased 91 taotlust. Ühe töötaja kohta 

teeb see 57,5 tundi enesetäiendust (ametikohale 76,5 tundi). Täiendustega rahulolu keskmine 

hinne viiepalli süsteemis oli 4,1 ning olulisuse näitaja oli 4,3 (vastanute arv 352), mida võib 

lugeda heaks tulemuseks. Enesetäiendustel on tehtud kokku 57 ettekannet (25 rohkem kui 

eelmisel aastal), neist väljaspool Eestit tehti 24 ettekannet. 

Enesetäiendustel osalemise kaudu on saanud töötajad arendada ennast nii erialaselt kui ka 

pedagoogiliselt. Tagasisides on välja toodud mitmed rakendamisvõimalused: digivahendite 

kasutamine, tagasiside andmine, juhtumianalüüside kasutamine õppetöös, õppejõu rolli 

teadvustamine ja loengu efektiivsemaks muutmine. 19 töötajat, nendest 12 õppejõudu said 

Erasmus programmi toel külastada partnerkoole. 

Tunnustused 

Tunnuskirja üliõpilaste juhendamise eest pälvisid 20 õppejõudu. 20 töötajat on saanud 

erinevaid tänukirju õppeprotsessi arendamise ning kõrgkooli tutvustavate ja rahvusvaheliste 
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tegevuste eest. Neljale õppejõu e-kursusele omistati kvaliteedimärk ning üks kursus esitati e-

kursuse stipendiumi kandidaadiks.  

 

Juba mitmendat aastat on üliõpilased valinud igal õppekaval aasta õppejõu. 2014. aastal 

osutusid nendeks: Evi Aotäht (bioanalüütiku õppekaval), Kirkke Reisberg (füsioterapeudi 

õppekaval), Triin Kasesalu (radioloogiatehniku õppekaval), Ave Tihane (tervisekaitse 

spetsialisti õppekaval), Veronika Reinhard (õde erialase koolituse õppekaval), Janika Pael (õe 

õppekaval), Margit Luiga (ämmaemanda õppekaval), Merle Kolga (erakorralise meditsiini 

tehniku õppekaval), Maire Aruots (hooldustöötaja õppekaval) ja Siret Läänelaid (lapsehoidja 

õppekaval). 

 

Aasta kolleegideks valiti 2014. aastal  akadeemilise personali seast Maire Aruots ning 

mitteakadeemilise personali seast Aet Kaare-Põiklik. 

 

Ekspertidena tegutsesid aktiivselt erinevates ühingutes, töörühmades, nõukogudes ja 

komisjonides mitmed kõrgkooli õppejõud. 

 

3. Majandus- ja finantstegevus  

 

Arengukava võtmetulemustest lähtuvalt hinnatakse eelarve kogumahtu, sh 

sihtfinantseeringuid välisvahendites ja investeeringuid. 2014. aasta tulemused: 

 eelarve kogumaht 3 399 316 eurot, millest sihtfinantseeringuid 378 412 eurot; 

 investeeringute kogumaht 109 751 eurot, millest ühiselamu püstakute 

rekonstrueerimine 68 976 eurot ning investeeringud väikevahenditesse 40 775 eurot, 

sh audio-videosüsteemi täiustamine õppehoone 0-korrusel; 

 välisvahendite eelarveline kogumaht oli 112 657 eurot (vt. peatükk 10).  

 
Joonis 1. Eelarve jaotus 2010.–2014. aastal 

 
Joonis 2. Tegevuskulude jaotus 2010.–2014. aastal 

 

3.1. Investeeringud 

 

Arvestades eelnevate aastate investeeringute suurt mahtu Euroopa Liidu vahenditest ja 

mitmete investeeringuprojektide lõppemist 2013. aastal, ei tehtud 2014. aastal õppehoonesse 

investeeringuid. Väikevahenditena täiustati õpperuumide audio-video ning IT-süsteeme 

30 465 euro eest. Arendusosakond soetas väikevahendeid 745 euro ning haldusosakond 2629 

euro ulatuses. Ühiselamus rekonstrueeriti hanke tulemusena E&G Ehitus poolt tarbevee (8), 

sadevee (6) ning kanalisatsiooni (8) püstakud.  
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3.2. Õppeinfrastruktuur 

 

2014. aastal soetati õppetegevuseks väikevahendid kokku 6936 euro eest: õe ja ämmaemanda 

õppekavadel mahus 3330 eurot (instrumendilauad 10 tk), füsioterapeudi õppekaval 922 eurot 

(alajäseme lihaste anatoomiline mudel), radioloogiatehniku õppekaval 2300 eurot (mööbel) 

ning bioanalüütiku ja tervisekaitse spetsialisti õppekavadel 384 eurot (Petri tassi keerutaja). 

Raamatukogu pakub kõrgkooli üliõpilastele ja õppejõududele tervishoiualast õppe- ja 

teaduskirjandust. Laenutada saavad ka Tartu Ülikooli üliõpilased ja õppejõud, raamatukogu 

on avatud kohapeal lugemiseks kõigile soovijatele. Raamatukogu pakub lisaks teavikutele ja 

perioodikale ka juurdepääsu kolmele andmebaasile: EBSCO, CINAHL ja PubMed. 

Tabel 2. Raamatukogu statistika aastate lõikes 

 Raamatukogu aasta 

eelarve eurodes 

Lugejate 

arv 

Eksemplaride 

juurdekasv 

Laenutuste 

arv aastas 

Teavikute arv 

aasta lõpuks 

2011 15 845 1 172 594 17 700 13 286 

2012 21 609 1 250 716 20 808 12 534 

2013 21 269 1 135 601 19 824 13 571 

2014 21 096 1 118 348 19 520 14 181 

  

3.3. Tagasiside üliõpilastelt ja õppejõududelt õppematerjalide kättesaadavusele, 

õpperuumidele 

 

Igaastase uuringu „Rahulolu õppetöö ja õpikeskkonnaga“ tulemustest järeldub, et 

õppematerjalide kättesaadavus on väga hea, kuna kõiki materjale on võimalik lisada ÕIS-i 

õppeaine juurde. 2014. aastast on võimalik ÕIS-i teate juurde lisada faile.  

Õpperuumide ning praktilise õppetöö läbiviimise võimalustega on väga rahul nii üliõpilased 

kui ka õppejõud. Üliõpilased kurdavad, et talveperioodil on mõningad ruumid liiga külmad. 

Seetõttu loodi tõhusa sisekommunikatsiooni eesmärgil e-postiaadress haldus@nooruse.ee, 

kuhu kõik saavad pöörduda juhul, kui on vajalik reguleerida ruumide temperatuuri või on 

mõni muu haldusteemaline ettepanek.  

 

 

4. 2014. aasta tegevuskava täitmine ja 2015. aasta prioriteedid  

 

2014. aasta tegevuskava täitmine: 

Võõrkeelseid õppeaineid 2014. aastal pakuti kokku 16,7 EAP ulatuses, kokku õppis 

inglisekeelsetel kursustel 221 üliõpilast. Lisaks oli Erasmus IP projektiga kuuel füsioterapeudi 

õppekava üliõpilasel võimalus osaleda valikainel (5 EAP) Poolas. 

Jätkus Double degree võimaluste arutelu Jyväskyla ametikõrgkooliga. Koostööleppeni 

jõutakse ilmselt 2015. aastal. Kõrgkooli õppejõud ja Soome kolleegid on ette valmistanud 

ühised õppeaineid ja õe õppekaval viidi läbi esimene ühine kursus (3 EAP valikaine, e-

õppena), mille läbis 18 õe õppekava 3. kursuse üliõpilast. Jyväskyla kaks õppejõudu viisid 

koos meie õppejõududega läbi ühisloengud laste valu ja vaimse tervise õenduse teemadel. 

Edaspidise koostöö arendamiseks alustati veel kahe ühise kursuse ettevalmistamisega, mis 

käsitlevad vaimset tervist ja lapse tervist. 

mailto:haldus@nooruse.ee
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Bioanalüütikute magistriõppe projektis osaleti jätkuvalt toetajaliikmena, mis võimaldab 

meie üliõpilastel minna õppima ning õppejõududel õpetama.  

Vilistlaste kordusuuringus osales 133 vilistlast, kes lõpetasid 2013. või 2014. aastal. 

Vilistlastest 41% tuli õppima, sest eriala huvitas teda, 19% tegi õppimisotsuse, sest arvas, et 

haridus tagab talle kindla töökoha tulevikus. Õpingute ajal töötas täiskoormusega 15% ja 

osakoormusega 54% vastanutest - 35% töötas, sest ei oleks muidu majanduslikult toime 

tulnud. Vastanutest 6% jätkab õpinguid bakalaureuse-, 20% magistri- ja 6% õde spetsialisti 

õppes. 55% lõpetajatest töötab Tartumaal ning 17,3% Harjumaal, 8,3 % välismaal. Vilistlased 

hindasid kõrgkoolis kasutusel olnud õppematerjale ja kasutatud meetodeid üldjuhul heaks.  

Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt korraldatud Eesti kõrgkoolide vilistlaste uuringus 

osales Tartu Tervishoiu Kõrgkooli 2012. aasta lõpetajatest 53 vilistlast, mis on 20,5% 

nimetatud aasta lõpetajatest. Uuringust selgus, et tudengid teevad teadlikuma valiku – 

õpinguid alustades oli neil sagedamini selge ülevaade õppekava eesmärkidest ja 

õpiväljunditest. 96% vastanutest lähtus õppima asudes ennekõike huvist eriala ja valdkonna 

vastu. Karjäärinõustamist ei pidanud Tartu Tervishoiu Kõrgkooli tudengid eriala valimisel 

kuigi oluliseks. Erialane töökoht oli 82% vastanutest. 

Lõpetajatelt õppekavale tagasiside saamiseks viidi läbi fookusgrupi intervjuud nelja 

lõpetajate grupiga (kokku 46 üliõpilast). 2014. aasta suvel viidi läbi pilootküsitlus (kokku 10 

üliõpilast) „Lõpetaja tagasiside õppekavale“. Vastavalt üliõpilaste ettepanekutele tegeleti 

2014/2015. õppeaastal valik- ja vabaainete pakkumise süsteemi korrastamisega, mis eeldas 

semestri alguses pakutavate ülekooliliste ainete kuvamist kõigile huvipooltele. 

Lõputööde juhendamise teemadel viidi 2014. aastal läbi elektroonne pilootküsitlus 

„Rahulolu lõputöö juhendamisega”. Uuringus osales 29 lõputöö kirjutajat 136-st lõputöö 

kirjutajast. 65% vastajatest leidis, et koostöös juhendajaga koostati lõputöö kirjutamise 

ajakava ja tegevusplaan ning juhendaja oli alati kättesaadav. 83% ütles, et juhendaja aitas ette 

valmistuda kaitsmisprotsessiks. Ühtlasi hinnati, et lõputöö juhendamisele kulub aega 8 kuni 

15 tundi. Kokkuvõttes hindas 72% vastanutest juhendamise protsessi kõrgkoolis väga heaks. 

Suvekõrgkooli  raames osales kokku 50 inimest kahel koolituskursusel. Esmakordselt 

korraldati rahvusvaheline  koolitusnädal „How to make yourself visible?“, kus osales 20 

inimest seitsmest riigist. Nädala fookuses olid arutelud ja koolitused teemal, kuidas 

kõrgkoolid saavad muuta oma tegevused ühiskonnas ja meedias nähtavamaks. Osalejate 

hinnangul oli rahvusvahelise nädala korraldus suurepärane, samuti hinnati kõrgelt selle 

sisukust.  

Projekti „Keskkonnatervisealase teadlikkuse tõstmine gümnaasiumiõpilaste ja õpetajate 

hulgas (2013–2014)“ raames korraldati 30 gümnaasiumiõpetajatele kahepäevane 

keskkonnatervise suvekool. Õpetajate hinnangud suvekooli läbi viimisele olid valdavalt 

positiivsed.  

 

Avalike suhete ja kommunikatsiooni rakenduskava koostamiseks viidi läbi kolm uuringut. 

Turunduskanalite efektiivsuse hindamiseks viidi läbi kaks uuringut esmakursuslaste seas ning 

kõrgkooli kuvandi kaardistamiseks toimus linnarahva küsitlus. Turunduskanalite välja 

selgitamisel ilmnes, et ligi kolmandik vastanutest on kõrgkooli alati teadnud, mis näitab 

file://10.0.100.5/Oppetoo/PN/PN/2015/MA%20aruanne%2014/LINGID/How%20to%20make%20yourself%20visible.pdf
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kõrgkooli üldist tuntust. Küsitletud tõid õppima tulemise põhjustena enim välja 

rakenduskõrghariduse eelised ja praktiliste oskuste saamise võimaluse, kõrgkooli hea 

õpikeskkonna ning head erialase töö leidmise võimalused.  

 

Tänavaküsitluse abil kaardistati Tartu kesklinnas liikuvate inimeste teadlikkust Tartu 

Tervishoiu Kõrgkoolist. Tulemuste põhjal saab väita, et massimeediakanalid on tõhusad 

esmase info edasi andmiseks. Samas on väga oluline aspekt otsesuhtlusel, mis inspireeriks 

inimesi isiklikul tasandil: eelkõige on siinkohal otstarbekad teenus kogukonnale ja 

gümnasistidele mõeldud karjääripäevad ja -messid.  Kolme uuringu kokkuvõttes jõuti 

järeldusele, et kõrgkool peaks kasutama võimaluste piires võimalikult mitmekülgset valikut 

erinevatest informatsiooni edastamise kanalitest ja vahenditest, et informatsioon kõrgkooli ja 

selle tegemiste kohta jõuaks kõikide sihtgruppideni. 

 

Praktikajuhendajate ja lõputööde juhendajate koolituste planeerimiseks viidi vilistlaste 

seas läbi praktikajuhendajate uuring, millele vastas ainult 132 inimest. Selgus, et ligi 90% 

vastanutest ei ole osalenud kõrgkooli täiendusõppes ning pole läbinud ka praktikajuhendajate 

baaskoolitust. Enamus (98%) vastanutest ei ole olnud ka lõputööde juhendajateks. Samas 

sooviti võimalusel praktikajuhendajate ja lõputööde juhendajate koolitusi, aga ka näiteks 

hooldustöötajate täienduskoolitusi, massaaži, vaimse tervise ning intensiivraviga seotud 

koolitusi. Täienduskoolituskursuste planeerimisel ning tegevuste turundamisel on arvestatud 

käesolevate tulemustega.  

 

2015. aasta prioriteedid: 

 uue arengukava 2015–2020 koostamine; 

 teenus- ja kompetentsikeskuse käivitamine; 

 tähtajatute töölepingute rakendamine; 

 ASTRA (Asutuste Strateegilise Arengu toetuse meede) taotluse ettevalmistamine; 

 ühiselamu õppeklasside renoveerimine ja laiendamine; 

 ühiselamu siseruumide renoveerimine; 

 õppekavade akrediteerimisdokumentide ettevalmistamine. 

  

file://10.0.100.5/Oppetoo/PN/PN/2015/MA%20aruanne%2014/LINGID/tanavakusitlus_kokkuvote.docx
file://10.0.100.5/Oppetoo/PN/PN/2015/MA%20aruanne%2014/LINGID/tanavakusitlus_kokkuvote.docx
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ÕPPETEGEVUS  

 

5. Kvaliteedi kindlustamine 

 

Arengukava võtmetulemustest ning haridus- ja teadusministri 2013. aasta 28. jaanuari 

käskkirjast nr. 46 lähtuvalt hinnatakse vastuvõtuavalduste arvu ühele õppekohale, 

koolitustellimuse täitmist, lõpetajate erialasele tööle suundumist, üliõpilaste välisvahetusi ja 

üliõpilaste-vilistlaste rahulolu. 

 

2014. aasta tulemused õppetegevuses olid järgnevad: 

 vastuvõtuavalduste arv ühele õppekohale 7 (2015. aasta eesmärk 5 avaldust ühele 

kohale; 2013. aastal 6,5 avaldust ühele kohale); 

 riikliku tellimuse täitmine 94% (2015. aasta eesmärk 93%, 2013. aastal 91%); 

 erialasele tööle suundumine 88% lõpetajatest (2015. aasta eesmärk 85%, 2013. aastal 

87%); 

 üliõpilaste rahulolu õppimise toetamisega 3,85 (2015. aasta eesmärk – kasvav trend). 

 

6. Üliõpilaskond  

 

6.1. Vastuvõtt  

 

2014/2015. õppeaasta vastuvõtukriteeriumitena arvestati riigieksamitest eesti keelt või eesti 

keelt teise keelena, mis moodustas 40% lõpptulemusest. 30% moodustas inglise või saksa 

keele lõputunnistuse aastahinne ning 30% füüsika, keemia, matemaatika ja bioloogia hinnete 

keskmine tulemus. Hooldustöötaja kutseõppe erialale kandideerijatel arvestati lõputunnistuse 

keskmist hinnet ning erakorralise meditsiini tehniku kutseõppe erialal moodustas 

lõpptulemuse 50% ulatuses lõputunnistuse keskmine hinne ja 50% ulatuses motivatsioonikiri. 

Kokku oli 310 õppekohta, millele esitati 2204 avaldust. Keskmine konkurss ühele õppekohale 

oli 7,11. Õppima asus 15 kuldmedaliga ja 24 hõbemedaliga lõpetanud gümnasisti. Kolm 

esmakursuslast olid varem lõpetanud mõne kõrgkooli cum laude.  

Tabel 3. Vastuvõtukonkurss 2014. aasta jaanuaris 

  Õppekava Kohad Avaldused Konkurss 

Õde (2 aastat) 30 30 1,0 

Õdede erialane koolitus (vaimne + intensiiv) 30 38 1,3 

Hooldustöötaja 20 24 1,2 

Kokku 80 92 3,5 
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Tabel 4. Vastuvõtukonkurss 2014. aasta juulis 

Õppekava Kohad Avaldused Konkurss 

Füsioterapeut (edaspidi FT) 32 629 19,66 

Radioloogiatehnik (edaspidi RT) 22 238 10,82 

Tervisekaitse spetsialist (edaspidi TK) 16 162 10.13 

Ämmaemand (edaspidi ÄM) 26 234 9,00 

Bionalüütik(edaspidi BA) 24 187 7,79 

Erakorralise meditsiini tehnik (edaspidi EMT) 24 123 5,13 

Õde (edaspidi Õ) 144 596 4,14 

Hooldustöötajad (edaspidi HT) 22 35 1,59 

Kokku 310 2204 7,11 

 

6.2. Õppijad  

 

Kõrgkoolis õppis 31.12.2014 seisuga 1125 õppijat, kellest 1051 õppis rakenduskõrghariduse 

õppekavadel ja 74 kutseõppe õppekavadel. 2014. aastal oli kõrgkoolis 265 

rakenduskõrghariduseõppe ja 52 kutseharidusõppe lõpetajat. 2014. aastal eksmatrikuleeriti 

kõrgkoolis 91 üliõpilast (8% üliõpilastest) ja 23 õpilast (30% õpilastest). Peamiseks põhjuseks 

oli eksmatrikuleerimine tudengi soovil (39, sh enim toodi välja majanduslikke põhjuseid), 

järgnes eksmatrikuleerimine õppevõlgnevuste tõttu (36). Esmakursuslastest eksmatrikuleeriti 

õppetööle mitteilmumise tõttu 31 õppurit (kahe esimese õppenädala jooksul) ning nende 

õppekohad täideti pingereas järgmiste kandideerijatega. 

 

6.3. Tugiteenused üliõpilastele  

 

Kõrgkoolis töötas 2014. aastal neli õppenõustajat, kes pakkusid üliõpilastele kokku 100 tundi 

nõustamist nädalas. Nõustaja poole pöördumise peamised põhjused on seotud tunniplaani ja 

ÕIS-i kasutamisega ning erinevate toetuste saamise võimalustega. Õppenõustajad tegelevad 

aktiivselt üliõpilastega, kes ei jõua õppetöös rahuldavat edasi ning koostoos õppenõustajaga 

leitakse lahendus, kuidas õppevõlgnevused likvideerida. Teist aastat on esmakursuslaste seast 

valitud rühmavanemad, kes läbisid kursuse „Üliõpilasnõustamine“. Loodi Facebookis 

rühmavanemate ja nõustajate ühine grupp, kus õppetööd toetav personal saab tekkinud 

küsimustele anda kiirelt vastuseid. 

 

Kõrgkoolis töötab kaks psühholoogi, kes 2014. aastal nõustasid üliõpilasi kokku 89 tundi. 

Peamised mured ja probleemid olid seotud vaimse tervise ja suhetega. 

 

6.4. Õppurite rahulolu õppetöö korralduse ja õpikeskkonnaga  

 

Uuring rahulolu õppetöö korralduse ja õpikeskkonnaga viidi läbi 2014. aasta novembris-

detsembris. Kutse uuringus osalemiseks saadeti läbi õppeinfosüsteemi kõigile kõrgkooli 

õppijatele. Uuringus osales kokku 307 õppijat, kellest 39,7% õppis esimesel, 25,4% teisel, 

21,2% kolmandal, 11% neljandal ja 3,7% viiendal kursusel. 

Väga kõrgelt hinnati kõrgkooli raamatukogu teenindust, väga rahul olid õppijad ka kõrgkooli 

auditooriumite ja laboratooriumitega. Kõrgelt hinnati kaasaegseid õppevahendid ning 

meditsiinitehnikat, lisaks heale materiaal-tehnilisele baasile hindasid õppijad kõrgelt erialaste 

teoreetiliste teadmiste saamist ja õppejõude peeti oma ala spetsialistideks ja fännideks. Kiideti 

ka kõrgkooli siseveebi, kus saab kiiresti jagada erinevat informatsiooni. Mõningane segadus 

file://10.0.100.5/K6rgkooli%20n6ukogu/Töö%20korraldamine/MA2013/MA_ope_lingid/lopetas%20korgkooli.pdf
file://10.0.100.5/K6rgkooli%20n6ukogu/Töö%20korraldamine/MA2013/MA_ope_lingid/eksmatikuleeriti.pdf
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on valik- ja vabaainetele registreerumisega, mis peaks toimuma üliõpilaste ettepanekul 

siseveebi asemel ÕIS-is.  

Õhkkonda kõrgkoolis peavad õppijad meeldivaks ja sõbralikuks. Üliõpilased kirjutavad: 

„Õppejõud on üldjuhul toredad ja üliõpilasesinduse liikmed abivalmid. Kõrgkool on viisakas 

ja korras, õhkkond on mõnus. Üritusi on mitmekesiseid ja alati toimub midagi“, „Kõrgkooli 

on hästi hoitud, tehnilised vahendid (info ja kommunikatsioon) on suurepärased!“, „Õppejõud 

on enamasti head, humoorikad, inimlikud, vastutulelikud. Õppekeskkond on hubane ja 

muudab rõõmsamaks“, „Kool on hubane, ehitatud justkui tudengisõbralikuks. Iga kord on 

meeldiv kooli tulla. Sõbralik õhkkond“, „Head õppimise võimalused pärast koolipäeva, kas 

näiteks arvutiklassis või raamatukogus“. 

Õppijad on teinud ettepanekuid õppekoormuse jaotuse muutmiseks, et tunniplaani 

koostamisel arvestataks eksamite ja arvestusega ning sellele perioodile mitte planeerida 

õppetööd, et neil oleks enam võimalusi õppida vene keelt. Rahul ei olda toitlustusteenusega, 

pretensioone on kohviku hügieeninõuetest mittekinnipidamise osas. Samuti soovitakse 

tervislikumat toitu (vt ka personali töökeskkonna uuringu  tulemusi lk 4). 

2015. aastal tegeletakse õppekoormuse planeerimisega ning selle ühtlasema jaotamisega ning 

muudetakse valik- ja vabaainete teavitamise ja registreerimise süsteemi.  

 

6.5. Lõpetamine ja tööle siirdumine 

 

Alates 2007. aastast on monitooritud 

kõrgkooli lõpetajate siirdumist erialasele 

tööle. 2007. ja 2008. aastal koguti 

lõpetajatelt informatsiooni otsekontakti 

(telefonitsi ja e-maili) teel. Alates 

2009. aastast saadetakse lõpetajatele 

elektrooniline lehekülg, kus vastaja saab 

lisada andmebaasi oma andmed tööturule 

siirdumise ja/või edasiõppimise osas. 

Lõpetajatest asus erialasele tööle 88% 

(Joonis 3), mis on 1% võrra enam, kui 

eelmisel aastal. Tööturule mitteasumise 

peamised põhjused lõpetajate seas olid 

lapse kasvatamine ja ajateenistus, lisaks 

olid mitmed lõpetajad jätkanud õpinguid 

Tartu Ülikooli magistriõppekavadel. 

 

 
 

Joonis 3. Lõpetajate tööleasumine 2010.–2014. 

aastal (%).

 

6.6. Üliõpilasesindus 

 

2014. aasta teisel poolel vahetus üliõpilasesinduse esimees, kelleks sai Merit Luige asemel 

Liisa Kriit, aseesimeheks valiti Martina Vool. Samuti muutus üliõpilasesinduse koosseis 

seoses liikmete kõrgkooli lõpetamisega − lahkusid kaua koostööd teinud liikmed ja lisandusid 

esimese kursuse tudengeid. Uue koosseisu eesmärgiks on senisest enam tuua tudengeid 

lähemale kõrgkooli „kulisside“ taha – otsuste ühine vastuvõtmine, kaasarääkimisvõimaluse 

andmine.  
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Üliõpilasesindus on olnud aktiivselt tegutsev Teeviidal ning Teadlaste Ööl. Kõrgkoolisiseselt 

on meeldejäävamateks üritusteks 2014. aastal vahvlipäev, sõbrapäevapidu, aastalõpuseminar, 

Erasmuse infopäev ning talvine lõpuaktus. 

Oluliste muudatustena viis üliõpilasesindus sisse igakuiste kinoõhtute korraldamise. Kõrgkool 

soetas AppleTV ning kõrgkooli juhtkond toetab iTunes Store`st filmide ostmist, mis on siiani 

saanud positiivset vastukaja ning meelitab kohale järjest enam külastajaid. 2015. aastal 

külastas filmiõhtut ka Elektriteatri direktor. Üliõpilasesindus panustab väikese rubriigiga 

kõrgkooli veebiajakirjas, kus antakse ülevaade toimunud üritustest ning reklaamitakse uusi. 

Tervise edendamise eesmärgil otsis üliõpilasesindus treeneri, et pakkuda tudengitele soodsat 

võimalust osaleda Zumba treeningutel. Osalejaid on olnud rohkelt ning uue treeneri 

saabumisega on kasvanud tudengite rahulolu. 

Selleks, et pidada meeles kõrgkooli külastajaid ning tublisid tudengeid, tellis üliõpilasesindus 

2014. aastal armsad, kuid praktilised meened: punased südamekujulised ja lusikaga varustatud 

kruusid. Jagatud on neid esindusega seotud lõpetajatele ning kõrgkooli külalistele. 

Põhiliikmed said nimelise pusa, et kõrgkooli esindamisel väljaspool kõrgkooli oleks võimalik 

esindust paremini märgata.  

Positiivne muutus üliõpilasesinduse jaoks on uude ruumi kolimine, tänu millele on esindus 

külalistele paremini kättesaadav ning uksed on stabiilselt avatud olnud vähemalt kaks korda 

nädalas. Tudengitel on võimalus kurta muresid ja jagada rõõme.  

Üliõpilasesinduse tutvustamiseks teiste kõrgkoolide seas korraldati koostöös Kõrgema 

Sõjakooliga ühisürituse „Triangel“, millest võttis osa rekordarv tudengeid. 2015. aastal on 

seaotud plaaniks soojendada sõprussuhteid nii Physicumi kui ka Eesti Maaülikooli 

üliõpilasesinduse ning tudengitega. 2014. aasta oli üliõpilasesinduse jaoks tegus. Tänu 

„värskele verele“ said alguse nii mitmedki toredad traditsioonid, millega kavatseb esindus 

võimaluse korral jätkata. Plaanis on ka teisi olulisi muudatusi kõrgkoolielu põnevamaks 

muutmiseks ning koostöö suurendamiseks kõrgkooliväliste organisatsioonidega. 

 

 

7. Õppekavade arendamise protsess  

 

7.1. Viimase aasta olulisemad muudatused õppekavas  

 

Peamine muudatus kõikides õppekavades tulenes seadusandlusest, õppetöö korraldusest kui 

ka elukestva õppe strateegia õpikäsitusest. Õppekavade üldosa peatükk „Teadmised, 

õppimine ja õppija“ toetub sotsiaalkonstruktivistlikule õpikäsitusele, mis kinnitati kõrgkooli 

pedagoogilise nõukogu otsusega. Õpikäsitus on aluseks õppejõudude tegevuse 

fokusseerimisele ja erinevate õpimeetodite täiendavale rakendamisele õppetöös.  

Kõikides õppekavades on tehtud analüüs rakendatavate õppemeetodite ja ülekantavate 

pädevuste osas. Muudetud on ainekava vormi, milles täpsustati õppemeetodid ja nende 

sidusus õppeväljunditega. Õppekavadesse on 2014. aasta kevadel lisatud õpikäsituse mõiste ja 

täpsustatud õpiväljundid moodulite lõikes. 
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Aasta jooksul loodi üks e-kursus (100 % e-õppes), kuus kombineeritud kursust (õppeaines on 

e-õppe maht 50-75%) ja kuus õppeainet e-toega (kuni 50% veebis). 

Bioanalüütiku ja tervisekaitse spetsialisti õppekavades tehti muudatusi minimaalselt: 

tervisekaitse spetsialisti õppekavas suurenes lõputöö projekti ja lõputöö maht 1 EAP võrra ja 

kutsehaiguste ja tööõnnetuste uurimise õppeaine vähenes 1 EAP võrra, millega seoses 

muutusid vastavate, õppeaineid koondavate moodulite mahud.  

Laienes valikainete valikuvõimalus, et võimaldada õppijal edukamalt kaitsta lõputöid, 

integreerida omavahel õppetöö, kõrgkooli tutvustamine ning teenus kogukonnale tegevusi 

ning võimaldada end täiendada uurimistöö teostamise alal (lisatud valikained: „Akadeemiline 

kirjutamine algajatele“ 1 EAP; „Akadeemiline kirjutamine edasijõudnutele“ 1 EAP; „Keemia 

alused“ 3 EAP; „Laborimeditsiini / tervise – või keskkonnakaitsega seotud uuringumeetodid“ 

1 EAP; „Laborialane uurimistöö“ 2 EAP). 

Füsioterapeudi õppekaval keskenduti suuremahuliste õppeainete näiteks anatoomia- 

füsioloogia (14 EAP) jagamisele väiksema mahuga õppeaineteks (7+7 EAP), mis võimaldas 

paremini järgida 30 EAP loogikat õppesemestris. Lisaks korrigeeriti õppeainete mahtu 

vastavalt nende sisule (nt „Ravimassaaž“ ja „Laste füsioteraapia“) ning õppeaine nimetust, et 

ühtlustada õppekava ainete üldstruktuuri. Õppekavasse lisati 1 EAP ulatuses rakubioloogia 

teema, et üliõpilastel tekiks parem arusaam järgnevatest baasainetest (s.h anatoomia ja 

füsioloogia), samuti loob see tingimused erinevate kliiniliste ainete omandamiseks. 

Õppejõudude meeskonda lisandus Tartu Ülikooli lektor ja SA Tartu Ülikooli Kliinikumi 

töötaja Karin Tammik (PhD), kelle kliiniline kogemus sisehaigete ja ortopeediliste-

traumatoloogiliste patsientide füsioteraapiast aitab õppijatel paremini saavutada 

õpiväljundeid. Lektor Eva Rüütel alustas õpinguid doktoriõppes. 

Õe ja ämmaemanda põhiõppe õppekavade moodulis „Kutsealane ja isiksuslik areng“ 

korrigeeriti keeleõppe mahtusid, oluliselt muudeti vene keele õppeaine ülesehitust, kus vene 

keelt emakeelena kõnelevad üliõpilased peavad läbima vene keele asemel eesti keele 

kohustuslikus korras. Lõpetajate üldpädevuste paremaks arendamiseks täiendati mooduli 

üldväljundeid ja õppeaineid, mis hõlmavad suhtlemispsühholoogiat, õe/ämamemanda rolli 

juhendajana ning kutseala tõenduspõhist arendamist, seda nii uurimistööde tulemuste 

rakendamise kui tulevaste kolleegide ja üliõpilaste juhendamise kaudu. Õppekavasse lisandus 

kohustuslik aine, mille raames saavad üliõpilased teoreetilise ettevalmistuse kliinilise õppe ja 

selle juhendamise põhimõtetest. Lõpupraktika eesmärgistamisel keskendutakse enam kutseala 

arendustegevuse mõtestamisele. Lõpetajate eneseanalüüsi oskuse tõendamiseks rakendatakse 

lõpupraktika hindamismeetodina üliõpilaste enesereflektsiooni enda valmisoleku suhtes 

iseseisvaks tööleasumiseks ning sellele lisaks õppejõupoolset individuaalset tagasidet. 

Lõpupraktika järgsel individuaalsel vestlusel keskenduti kutseala väärtustele ja hoiakutele.  

Eakatele osutatava õendusabi kvaliteet ja selle arendamine on prioriteet kogu Euroopas. 

Sellest lähtuvalt suurendati moodulis „Eaka tervis“ eaka hoolduse õppepraktika mahtu, et 

võimaldada üliõpilastele paremat ettevalmistust tööks eakatega. Vananeva inimese 

haigestumisega kaasnevate eripärade paremaks mõistmiseks integreeriti õe õppekavas 

geriaatrilise õendusabi õppeaine kliinilise õendusabi mooduliga.  
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Kliinilise õenduse moodulis tehtud sisuliste muudatuste tulemusena paranes õppeainete ja 

teemade integratsioon (näiteks invasiivsed õendustoimingud viidi 2. kursuse 

õendustoimingute õppeainest kirurgilise õenduse õppeaine raamesse, et õendusprotseduuride 

õppimine seostuks õpetatava teemaga ja valmistaks üliõpilasi paremini ette kliinilisele 

õppepraktikale suundumiseks, ravimite manustamisega seotud teemad ja praktikumid 

koondati farmakoloogia aine alla, mille tulemusena on teemad omavahel paremini 

kombineeritud ja loogilises järjestuses mooduli õppeainete sisu ja tunniplaaniga).  

Koostöös Kaitseväe Ühendatud Õppeasutustega viidi õppeaine „Sõja- ja katastroofimeditsiin“ 

läbi kohustusliku ainena. Alustati e-tervise teema integreerimisega õppekavadesse. 

Õdede erialakoolituses avati esmakordselt vaimse tervise õenduse õpe laste vaimse tervise 

õenduse suunal, mooduli arendamisel tehti tihedat koostööd SA Tartu Ülikooli Kliinikumi 

psühhiaatriakliinikuga projekti „Lõuna-Eesti laste ja noorukite vaimse tervise keskuse 

loomine“ raames.  

Õdede lühendatud õppeajaga õppekaval alustasid õppetööd õppijad Rakvere Haiglas ja 

lõpetas Jõgeva õppegrupp.  

Radioloogiatehniku õppekaval võrreldi õppekava arendustegevuse raames õppekava 

moodulite ja õppeainete väljundeid ning pädevusi EFRS (European Federation of 

Radiographer Societies) poolt välja antud soovituslikus alusdokumendis „Euroopa 

kvalifikatsiooniraamistik: radioloogiatehnikud (bakalaureus ehk 6. tase)“ määratletud 

õpiväljundite ja pädevustega. Muudatused, mis olid vajalikud õppekavasse sisse viia 

kooskõlastati õppekava nõukoguga ja õppekava kinnitati kõrgkooli nõukogus. 

Radioloogiatehniku erialase koolituse õppekavasse viidi sisse muutused, mis põhinesid 

üliõpilaste, õppejõudude, välis- ja kodumaiste ekspertide tagasisidel. Õppekava kinnitas 

kõrgkooli nõukogu ja õppekava esitati kinnitamiseks Haridus- ja Teadusministeeriumisse. 

Õppekava avamist takistavate õiguslike probleemide lahendamisega tegeletakse edasi 

2015. aastal koostöös Sotsiaalministeeriumi, kutseühingu ja tööandjate esindajatega. 

Kutseõppe õppekavadel õppekavade loomine ja uuendamine on olnud seotud riiklike 

õppekavade ja kutsestandardite (hooldustöötaja ja lapsehoidja tase 4) kehtestamise ning 

programmides „Kutsehariduse sisuline arendamine 2008–2013“ ja „Kutsehariduse korralduse 

ja õppekavade reform“ eesmärkide saavutamisega. Koostati uued väljundipõhised kõrgkooli 

õppekavad hooldustöötajate ja erakorralise meditsiini tehnikute õppe läbiviimiseks. Õpingute 

mahtu arvestatakse Eesti kutseõppe arvestuspunktides (1 EKAP = 26 tundi õppija tööd). 

Õppekavade väljundipõhiseks muutmine toimus koostöös Innove ning kõigi tervishoiu ja 

sotsiaalteenuste õppekavarühma õppekavadel õpetavate koolidega. Septembris läbisid 

kutseõppe õppekava rühma õppekavad edukalt akrediteerimise, mille tulemusel akrediteeriti 

tervishoiu ja sotsiaalteenuste õppekavarühm kuueks aastaks.  

Õppekavarühma hetke- ja arenguvaate võtmetugevustena võib esile tuua järgmist:  

 Õppekavarühma paiknemine kõrgkoolis annab olulise lisaväärtuse õppetöö 

kvaliteedile – oskus ja kompetents rakendada ning kasutada kooli kõrgharidus 

siduserialade õpetamise taset õppekavarühma kvaliteedi tagamisel. 
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 Õppekavade arendus on regulaarne ja süsteemne protsess. Õppekavade eesmärkide 

saavutamist ja õppija arengut toetavad läbimõeldud tegevused: õppekavade loogiline 

ning sisuline ülesehitus, praktikakorraldus, erialaspetsialistide kaasatus, kaasaegne 

õpikeskkond, teooria ja praktilise töö tihe seostamine, paindlik õppetöö korraldus.  

 Õppetööd reguleeriv dokumentatsioon on aja- ning asjakohane ning tagasisidestamise 

süsteem ning parendustegevuste rakendamine aitab kindlustada õppetöö kvaliteeti.  

Tartu Kiirabi ja Otsingu- ja Päästetööd MTÜ ettepanekul asendasime praktilised õppused 

moodulites ,,Päästetööde alused“ ja ,,Traumaga patsiendi abistamine“, mis seni toimusid 

Väike-Maarja Päästekooli õppepolügoonil, osalemisega rahvusvahelisel õppusel MODEX, 

kus õppijad said lisaks erialastele oskustele ka rahvusvahelises meeskonnas töötamise 

kogemuse. 

 

7.2. Rakendusuuringud 

 

Kõrgkoolis läbiviidavate rakendusuuringute eesmärgiks on koostöös erinevate 

huvigruppidega kutseala ja õppeprotsessi arendamine tõenduspõhiste uuringute alusel nii 

riigisiseselt kui ka rahvusvaheliselt. Õppekavade üleselt on kinnitatud kolm 

rakendusuuringute teemavaldkonda, mis on aluseks rakendusuuringute planeerimisel ning 

rakenduskava koostamisel: õppeprotsess, tervis ja tõenduspõhine kutseala areng. Kõikidel 

õppekavadel on eelnevale tuginedes koostatud uuringute rakenduskava, kus 

teemavaldkondadena kirjas planeeritavad uuringud, ajavahemik ning vastutav uurija. 

Teadustegevust toetab rakendusuuringute nõukogu (RUN), kuhu kuuluvad esindajad kõikidelt 

õppekavadelt (valdavalt dotsendid), nõukogu juhib arendusprorektor. Kvaliteetsete 

rakendusuuringute ning ühtse ülevaate saamise eesmärgil kinnitatakse kõik rakendusuuringute 

projektitaotlused RUN-i poolt. Uuringutel, mille kestus on rohkem kui 15 kuud, esitatakse 

vahearuanne ning rakendusuuringu lõppemisel esitatakse lõpparuanne. 

Kõrgkooli eelarvest finantseeriti 2014. aastal rakendusuuringuid sihtotstarbeliselt 2521 euroga 

(lisaks õppejõu töökoormuses olev ehk tööjõukulud). Kokku tegeleti 18 rakendusuuringuga. 

Jätkus 12 varasemalt alustatud rakendusuuringut, alustati nelja uue uuringuga: „Bioanalüütiku 

eriala perspektiivid Eestis (2014–2015)“, „Bioanalüütikute õppelaborite metoodiliste 

juhendite ja õppelabori käsiraamatu koostamine (2014–2020)“, „Radiograafia üliõpilaste ja 

radioloogiatehnikute arusaamad professionaalsusest (2014–2015)“ ning „Juhendamine ja selle 

tähendus õppejõu jaoks (2014)“. Lisaks viidi edukalt lõpule Eesti Haigekassa poolt tellitud 

rakendusuuring „Täiskasvanud kõrgvererõhktõve patsientide teadlikkus vererõhu 

riskiteguritest, ohjamisest, tüsistustest ja nende ennetamisest (2013–2014)“ ning „Kutsealased 

pädevused viimase kursuse õe põhiõppe üliõpilaste ja õdede hinnangul (2013–2014)“. 

  

http://www.modexfalck.eu/en/modex-2013-2014
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Võrreldes eelnevate aastatega on suurenenud 

rakendusuuringutesse kaasatud üliõpilaste 

arv. Rakendusuuringutes osales 74 üliõpilast 

ning 29 töötajat (Joonis 4). 

Rakendusuuringute raames kaitsesid oma 

lõputööd 20 üliõpilast.  

 
Joonis 4. Üliõpilaste ja õppejõudude kaasatus 

rakendusuuringutesse ning uuringute arv. 
 

 

Üliõpilaste kaasatus rakendusuuringusse on tõstnud ka andmebaaside (EBSCO, PubMed ja 

EBSCO CINAHL) kasutusaktiivsust. 

Tabel 5. Ülevaade andmebaasi CINAHL kasutamisest aastate lõikes.  

Aasta Külastustearv Otsingute 

arv 

Täistekstide 

arv 

Abstraktide arv 

2012 6 907 32 647 13 658 9 312 

2013 9 349 46 658 13 682 9 689 

2014 10 529 53 214 16 022 13 033 

Üliõpilaste kaasamine rakendusuuringutesse võimaldab neil omandada õppekava täitmiseks 

vajalikke pädevusi uuringu ettevalmistamiseks ja läbiviimiseks, lõputöö koostamiseks ja 

koostöös õppejõududega tulemuste põhjal publikatsioonide avaldamiseks ning ettekannete 

tegemiseks.  

Bioanalüütiku ja tervisekaitse spetsialisti õppekaval läbiviidavate rakendusuuringute 

teemad on valitud eriala arengut toetavatena, mis annab neis osalevatele üliõpilastele selge 

teadmise uuringu  praktilisest väärtusest eriala arendamisel. Samas on rakendusuuring 

„Bioanalüütikute õppelaborite metoodiliste juhendite ja õppelabori käsiraamatu koostamine“ 

võimaldanud lõputöö metoodikale uudset lähenemist, selle tulemusena on üliõpilaste lõputöö 

raames valminud kaks õppevideot hematoloogia laboritöö võtete omandamise iseseisvaks 

harjutamiseks. Lisaks annab  uuring praktilise väljundina põhjalikud juhised kõikides 

meditsiinilaborites vajalike oskuste omandamiseks. Tervisekaitse spetsialisti õppekaval 

alustati rahvusvahelise uuringu „Tervisekaitse spetsialisti eriala Euroopas ja Eestis“ 

ettevalmistamisega. 2014. aastal tunnustati üliõpilase Maarja Mülleri lõputööd ka 

rahvusvaheliselt European Association for Professions in Biomedical Science 

visoonikonvrentsil Dublinis üliõpilastööde kategoorias III kohaga.   

Õe õppekaval lõppes rakendusuuring „Kutsealased pädevused viimase kursuse õe põhiõppe 

üliõpilaste ja õdede hinnangul“, mille eesmärk oli välja selgitada hinnang äsjalõpetanute 

pädevustele. Uuringu  tulemustele tuginedes täiendati õppekava kutsealase ja isiksusliku 

arengu mooduli väljundeid ja sisu, üliõpilaste parema analüüsioskuse arendamiseks täiustati 

lõputöö koostamise metoodikat ja hindamiskriteeriume ning ilmnesid ka uued 

uurimisprobleemid, mis hõlmavad kliinilise praktika arendamisvajadust.  
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Kutseala väärtuste ja hoiakute kujundamine on üks õppeprotsessi osa, kuid samas 

õppemetoodiliselt raskesti  teostatav ja hinnatav. Hoolivuse kui õenduse põhiväärtuse ja sellel 

põhinevate hoiakute ning hoiakute õppemeetodite kirjeldamiseks viiakse läbi rakendusuuring 

„Õendusüliõpilaste hooliva hoiaku kujunemine, kujundamine ja hindamine“. Samuti jätkati 

üliõpilaste õppimisstiile ja -viise kirjeldava uurimusega, mille tulemused võimaldavad 

analüüsida ja hinnata õppe- ja hindamismeetodite asjakohasust.  

Ämmaemanda õppekava rakendusuuringud on otseselt seotud õppeprotsessis käsitletavate 

teemadega: „Eesti sünnituseelset ettevalmistust pakkuvate perekoolide õppetöös osalemise 

mõju rasedate ja nende tugiisikute valmisolekule sünnitusega toimetulekuks, vanemarolliga 

kohanemiseks ning imetamise edendamiseks osalejate ja lektorite pilgu läbi“ ning „Isade 

kaasatus emadushooldusesse Põhja- ja Baltimaade näitel“. 

Radioloogiatehniku õppekaval oli rakendusuuringute valdkonnas edukas aasta,  õppekaval 

alustati õpetamise jaoks olulise uuringuga: „Radiograafia üliõpilaste ja radioloogiatehnikute 

arusaamad professionaalsusest“ ning jätkusid tegevused uuringus „Patsiendi kiirgusdoosi 

optimeerimiseks vajalike andmete kogumine ja võrdlev analüüs radiograafias“. Eesmärgiks 

järgnevatel aastatel on suurendada lõputööde ja rakendusuuringute sidusust.   

Füsioterapeudi õppekaval jätkus rakendusuuringu „Toetava teipimisvahendi kolmekuulise 

mõju hindamine viie- ja kaheksa-aastaste laste genu valgum asendi ja jala pikivõlvide 

korrigeerimisel“ raames patendi väljatöötamine koostöös professor Arved Vainiga. Projekti 

on kaasatud ka üliõpilased,  kes saavad suurepärase kogemuse uurimistöö teostamisest.  

Ühiseid rakendusuuringuid on radioloogiatehniku ja õe õppekaval: „Akadeemilise 

õpikeskkonna mõju üliõpilase õppimisele Tartu Tervishoiu Kõrgkooli õe ja 

radioloogiatehniku õppekava näitel“. Rakendusuuringusse „Eesti elanike erinevate 

vanusegruppide tervisekäitumine“ on kaasatud õppejõud nii füsioterapeudi kui ka 

tervisekaitse spetsialisti õppekavalt. Koostöö toimub kolme õppekava (füsioterapeut, 

bioanalüütik ja tervisekaitse spetsialist) ühendavas rakendusuuringus „Kohvi- ja taimetoidu 

mõju vere laborinäitajatele ja luutihedusele“, mille raames on lõputöö kaitsnud juba kaheksa 

üliõpilast. 

Rakendusuuringute tulemusi on edukalt tutvustatud konverentsidel ning publitseeritud on 

artikleid. Rakendusuuringute ja lõputööde tulemuste tutvustamiseks anti välja kaheksas 

uurimistööde kogumik. Esmakordselt korraldati 312 osalejaga teaduskonverents „Terves 

kehas terve teadmine“, kus toimusid ettekanded rakendusuuringute tulemuste kohta ning 

osalejate nii suuline kui ka kirjalik tagasiside andis kinnitust edukast ning sisukast 

konverentsist. 

 

7.3. Rahvusvahelistumine  

 

Tartu Tervishoiu Kõrgkool jätkab tegevusi rahvusvahelistes võrgustikes: 

 

 EURASHE (European Association of Institutsion in Higher Education);  

 FINE (The European Federation of Nurse Educators);  

 ENPHE (European Network of Physiotherapy in Higher Education);  

 HENRE/EFERS (Higher Education Network for Radiography in Europe); 
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 IFEH (International Federation on Environmental Health ); 

 Nordman Network (õe-, ämmaemanda, bioanalüütiku õppekaval). 

Üliõpilastel ja õppejõududel on võimalus 

Erasmuse programmi ja välisvõrgustike 

raames saada kogemus rahvusvahelises 

õpikeskkonnas. 2014. aastal osales 

välisvahetuses 35 üliõpilast, Tartu 

Tervishoiu Kõrgkoolis sooritasid 

õppepraktikat 57 välisüliõpilast (Joonis 5). 

 
Joonis 5. Õpiränded 2014. aastal 

Bioanalüütiku ja tervisekaitse spetsialisti õppekavadel osalesid õppekavade juht ja 

bioanalüütiku õppekava dotsent EPBS-i (European Association for Professionals in 

Biomedical Science) toetatud euromagistri õppekava arendamises toetajaliikmena 

(assosiated).  

Terviskaitse spetsialisti õppekaval algatati rahvusvaheline uuring „Tervisekaitse spetsialisti 

õppekava Eestis ja Euroopas“, mille läbiviimiseks ja kontaktide saamiseks osaleti IFEH-i 

(International Federation on Environmental Health) Euroopa regiooni töökoosolekul.  

Kõrgkooli bioanalüütiku õppekava dotsent, juht ja molekulaardiagnostika õppejõud tutvusid 

bioanalüütikute õppe- ja praktikavõimalustega (ka üliõpilasvahetuse võimalustega) ning 

lõputööde tegemise protsessiga FC Campuses Viinis. FC Campuse õppejõudude 

ühisseminaril tutvustati bionalüütikute õppepraktika võimalusi Eesti praktikabaasides ning 

tutvustati puukborellioosi uuringut. Viini õppejõud väisasid Tartu Tervishoiu Kõrgkooli ning 

osalesid koos kõrgkooli bioanalüütiku õppekava dotsendiga Avatud Kõrgkooli bioeetika ja 

molekulaardiagnostika teemalisel koolitusel lektoritena. 

Avatud Kõrgkoolis viis bioanalüütiku õppekava kutsel TAMK (Tampere University of 

Applied Sciences) õppejõud Eeva Liikanen (PhD) 0,5EAP ulatuses läbi Point of Care 

seminari. Sügissemestril pidas külalislektorina bioanalüütiku õppekava esimese ja teise 

kursuse üliõpilastele loenguid (4 tundi) lipiididest ja nende metabolismist prof. Lennart 

Ljunngren (Malmö ülikool). 

Füsioterapeudi õppekava korraldas koostöös Tartu Ülikooli kehakultuuriteaduskonnaga 19. 

ENPHE konverentsi (25.–27.09.2014), mis toimus esimest korda Eestis. Konverentsil oli 154 

osalejat (112 õppejõudu ja 42 tudengit) 19 riigi 65 kõrgkoolist. Tagasiside korraldusele oli 

kõrge (viiepalli skaalal 4,41), kuid puudujääke leitakse ENPHE organisatsiooni üldises 

töökorralduses ja jõuetuses konkreetselt midagi korda saata. Konverents andis kõrgkoolile 

juurde mitmeid uusi huvitavaid kontakte, juba on sõlmitud uusi Erasmuse lepinguid ning 

mitmed kõrgkoolid soovivad saata meile õppima oma tudengeid. Tänu uutele 

koostöökontaktidele loodame tulevikus hinnata ja võrrelda oma tulevast magistriõpingute 

õppekava väliskõrgkoolide omaga. Samuti oleme sõlminud koostöölepinguid välislektoritega, 
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kes viivad 2015/16. õppeaastal läbi koolitusi töötavatele füsioterapeutidele ja valikaineid 

füsioteraapia eriala üliõpilastele. ENPHE organisatsiooni uueks Eesti riigi poolseks esindajaks 

valiti Tartu Tervishoiu Kõrgkooli füsioterapeudi õppekava juht Anna-Liisa Tamm, kes on 

juba uuendanud ENPHE kodulehel infot kõrgkooli kohta ja on aktiivselt kontaktis 

väliskolleegidega. 

Õe ja ämmaemanda õppekavade õppejõud ja üliõpilased on seadnud nii kutsealase kui ka 

isiksusliku arengu eesmärgil üheks arenguprioriteediks rahvusvahelistumise. Koostöös 

Jyväskylä rakenduskõrgkooliga viidi õe õppekaval läbi esimene ühine kursus (3 EAP 

valikaine, e-õppena), mille läbis 18 õe õppekava 3. kursuse üliõpilast. Jyväskyla kaks 

õppejõudu viisid koos meie õppejõududega läbi ühisloengud laste valu ja vaimse tervise 

õenduse teemal. Edaspidise koostöö arendamiseks alustati kahe ühise kursuse 

ettevalmistamisega, mis käsitlevad vaimset tervist ja lapse tervist. 2014. aasta kevadel 

korraldasid meie kõrgkooli õppejõud Nordman Network võrgustiku raames intensiivkursuse, 

millel osales neli kõrgkooli üliõpilast. Rahvusvahelistumise arendamiseks ühineti 

koostöövõrgustikuga ENNE, mille raames osales kaks üliõpilast rahvusvahelisel 

intensiivkursusel Tšehhis.  

Ämmaemanda õppekavas piloteeriti võimalust integreerida rahvusvahelistumine õppekava 

kohustuslike ainete alla. Erialamooduli teooriaosas said üliõpilased ülesande leida 

informatsiooni välismaistest foorumitest. Infootsingute käigus saadi kontaktid ning koostöös 

välismaiste üliõpilastega alustati diskussiooni saadud õppeülesannete lahendamiseks. 

Edaspidi tuleb läbi mõelda, kas ja millisel määral õnnestub analoogseid olukordi luua.  

 

Jätkub koostöö rahvusvahelistes võrgustikes (FINE, ENNE, Põhjamaade Ämmaemandate 

Võrgustik Nordejordemodern, Nordman, MEDICO) ja saadud teabe rakendamine 

õppekavasse. Heaks näiteks on MEDICO võrgustik, milles osalemine on andnud õppekavale 

olulise kvalitatiivse sisendi farmakoloogia ja ravimitega seotud teemade käsitlemisele.  

Radioloogiatehniku õppekaval esindab õppekava juht kõrgkooli rahvusvahelises 

radioloogiatehnikuid koolitavate õppeasutuste võrgustikus HENRE/EFRS. HENRE 

juhtmeeskonnas esindab kooli õppekava uurimistöö lektor T. Kukkes. Eelmisel aastal tegeles 

HENRE kliiniliste pädevuste õpetamise valdkonnaga ja sellekohase küsimustiku 

koostamisega. Küsimustiku koostas T. Kukkes ja esines ka HENRE aastakoosolekul 

ettekandega „Survey of Clinical Placement Competences“.  

HENRE aastakoosolekul oli seminar teemal „Tõenduspõhine õpetamine“, mille viis läbi 

Dublini Ülikooli lektor Terry Barett. Seoses kuulumisega HENRE-sse osaleme ka EFRS-i 

aastakoosolekul, kus keskenduti EFRS-i tulevikuväljavaadetele valdkonnas patsiendi ohutus 

radiodiagnostilistel uuringutel. T. Kukkes esines ettekandega HENRE aastategevustest. 

Õppekavas on planeeritud välislektorite loenguid igal õppeaastal kahes õppeaines, 

minimaalselt 3,5 EAP. „Ultraheli“ mahus 2,5 EAP lükkus objektiivsetel meist mittesõltuvatel 

põhjustel 2015. aasta kevadesse. Kiiritusravi õppeaines (3 EAP) ca 13 % (10 tundi) oli 

õppejõuks tunnustatud ja tuntud välislektor, kelle loengud radioloogiatehniku kolmanda 

kursuse tudengitele käsitlesid kiiritusravi teemasid. Välislektor viis läbi ka täienduskoolituse 

kiiritusravi valdkonnas töötavatele radioloogiatehnikutele teemal „Quality assurance and role 

development of radiation therapists“ (0,25 EAP). 
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2014. aastal lõppes Nord+ projekt „Evidence based quality assurance in digital dental 

imaging“, milles esindasid õppekava õppejõud T. Kukkes ja L-L. Muru. Mõlemad projektis 

osalejad olid Maailmakongressil suulise ettekande kaasautoriteks, milles tutvustati projekti ja 

projekti tulemusi. L-L. Muru esines suulise ettekandega Balti Radioloogia Kongressil, kus 

tutvustas projekti käigus koostatud koolituskursusi. 

ISRRT maailmakongressil oli kõrgkool esindatud kahe ettekandega: T. Kukkes 

posterettekandega „Academic learning environment and student approach to learning (e-

poster)“ ja Z. Läänelaid koos P. Vahtramäega suulise ettekandega „What influences the 

organization of specialized radiography training?“ 

Õppekava juht ja õppejõud T. Kukkes viibisid Erasmuse programmi vahetusõppejõududena 

Lätis (P. Stradins Medical College of The University of Latvia) ja viisid läbi loenguid teemal 

õppepraktika korraldus, sisu ja hindamine ning õppeaine uurimistöö sisu ja maht Tartu 

Tervishoiu Kõrgkoolis. 

 

 

8. Õppeprotsess  

 

8.1. Õppemeetodid  

 

Õppeprotsessis jätkus õppekavade õpiväljundite parimaks saavutamiseks sobivate 

õppemeetodite rakendamise analüüs, ainekavadesse integreeriti teave õppetöös kasutatavatest 

õppemeetoditest. Õpiväljundite saavutamiseks rakendati enam aktiivõppe meetodeid.  

Bioanalüütiku ja tervisekaitse spetsialisti õppekavadel on olulised tänapäevase 

aparatuuriga sisustatud kõrgkooli laboratooriumides teostatavad praktilised tööd, kus 

üliõpilastel on võimalus harjutada korrektseid töövõtteid ja omandada iseseisvalt juhenditele 

toetudes oskused enne töökeskkonda õppepraktikale suundumist. Praktiseerimine enne 

õppepraktikat aitab tõsta üliõpilaste pädevusi ja on toetatud juhendavate õppejõudude ning 

laborantide kujundava hindamise kaudu. Õppetöös rakendati laialdaselt ka tõhustatud loengut, 

mille raames kasutati erinevaid õppemeetodeid vastavalt käsitletavatele teemadele. Mõlemal 

õppekaval rakendati õppekäike ning praktikute kogemuste reflekteerimist.  

Kevadel toimunud geneetika õppepäevadel oli kuuel bioanalüütiku õppekava üliõpilasel 

võimalus rakendada oma erialaseid teadmisi geneetika- ja molekulaardiagnostikast 

juhendades ja õpetades gümnaasiumiõpilasi, kasutades õppemeetoditena iseseisvat tööd, 

tegevusuuringut ning reflekteerides kogu eelnevat tegevust valikaine lõpuseminaris. Suuline 

tagasiside üliõpilastelt taoliste õppemeetodite rakendamise efektiivuse kohta õpiväljundite 

saavutamisel oli ülimalt positiivne.  

Helsinki Metropolia University of Applied Sciences üliõpilaste vastuvõtmise raames toimus 

Soome-Eesti bioanalüütiku õppekava üliõpilaste ühisseminar, kus mõlema riigi üliõpilased 

esitlesid oma koole ja õppimisvõimalusi. Üliõpilastel oli võimalus tutvuda praktikabaasiga 

Läti partnerkoolis (P. Stradins Medical College of the University of Latvia) õpirände raames. 

Tervisekaitse spetsialisti õppekava õpiväljundite saavutamiseks on endiselt kasutusel 

õppemeetoditena grupitöö erinevad variandid ja õppekäigud ning mitmete keskkonnanäitajate 
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mõõdistamised, mis võimaldavad anda tehtule kohest kujundavat tagasisidet, analüüsida 

erinevaid tulemusi/olukordi, neid hinnata ja võrrelda nõutuga ning reflekteerida nähtut. 

Füsioterapeudi õppekava üliõpilastel oli võimalus läbida 14 EAP ulatuses õppeaineid (8 

EAP valikaineid ja 6 EAP kohustuslikke aineid) inglise keelses, välislektorite juhendamisel. 

Õppimine võõrkeeles andis üliõpilastele suurepärase võimaluse oma erialase inglise keele 

täiustamiseks.  

Õe ja ämmaemanda õppekavadel rakendati kliinilise õenduse moodulis õppemeetodina 

juhtumianalüüsi ja uudne oli NANDA (North American Nursing Diagnosis Association) 

2012–2014 õendusdiagnooside kasutamise integreerimine õppeprotsessi. E-õppe juurutamisel 

lapse õendusabi moodulis moodustati igale õpperühmale oma e-õppe toega keskkond, mis 

lihtsustab üliõpilastel õppematerjalides orienteerumist, rühma õppejõu ja üliõpilase vahelist 

suhtlemist, töödele esitamise tähtaegade seadmist jne. Rahvatervise õppeaine raames 

kasutatakse osaliselt e-õpet, mille üks ülesanne on suunatud ka üliõpilaste arvutikasutamise 

oskuste arendamisele. Ka teistes moodulites pöörati tähelepanu auditoorse ja iseseisva õppe 

tasakaalustamisele, kombineerides edukalt auditoorset ja e-õpet. Rakvere õppegrupile 

toimuvad loengud ja seminarid videosilla vahendusel.  

Kaasaegsed eelkliinilised praktikaklassid võimaldavad üliõpilastel iseseisvalt praktikumideks 

valmistuda, mida toetab õppefilmide ja elektroonilisete õppematerjalide olemasolu.  

Ämmamemanda õppekava meeskond analüüsis põhjalikult eelmise õppeaasta kogemust 

seoses veebiloengute ja iseseisvate tööde kombineerimisega ning selle tulemusena mõtestati 

õe õppekava reproduktiivtervise moodulis veebiloengute, enesekontrollitestide ja auditoorse 

õppetöö sidustamist. Tagasiside kombineeritud õppele oli nii üliõpilastelt kui õppejõududelt 

positiivne, praktikabaasist saadi postiivset tagasisidet üliõpilaste teoreetilisele 

ettevalmistusele.  

Lisaks probleemipõhisele õppele ja sitatsioonülesannete lahendamisele on ämmaemanda 

õppes rohkem kasutatud uurivat/kaasavat õppimist, näiteks miniuurimust. Materjalide 

põhjalikumaks omandamiseks ja seostamiseks lisati uurivaid ülesandeid, mis aitavad arendada 

üliõpilaste analüüsivõimet. Suurem osa õppejõududest on mõistnud vajadust üliõpilaste 

õppimisele häälestamiseks, mistõttu alati alustatakse õppetööd mingi ergutava ülesande või 

arvamusavaldusega. Üliõpilased on tagasisides rõhutanud, kuivõrd oluline on positiivne 

häälestus ja õppejõu huvi nende toimetuleku vastu. Ämmaemanda õppekaval toimub kokku 

kolm suurt erialamooduli komisjonieksamit, mille käigus antaks üliõpilastele iga 

komisjoniliikme poolt sisulist tagasisidet viisil, mis tunnustab üliõpilast tehtu eest ning 

motiveerib lisaks õppima. Ka õe õppekavasse on juurutatud õenduse aluste mooduli suuline 

komisjonieksam, mis võimaldab senisest paremini hinnata üliõpilaste sisulist arusaamist ja 

arendab eneseväljendusoskust. 

Radioloogiatehniku õppekava õppejõud laiendasid erinevate õppemeetodite kasutamist 

õpiväljundite paremaks omandamiseks ja võtsid kasutusele kaasaegseid aktiivõppemeetodeid: 

tõhustatud loeng, dispuut, rollimäng, juhtumianalüüs. Arendati e-õppe võimaluste kasutamist 

õpetamisel: koostati üks e-õppe kursus ja üks kombineeritud kursus. Järgneval aastal on 

tähelepanu keskmes digitaalse õppevara loomine. 
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Kutseõppe õppekavadel alustas sügisest tööd õppekavarühma meeskond. Põhitähelepanu 

õppetöö arendamisel pöörati temaatilisele lõimimisele, aktiivõppemeetodite kasutamise 

kaardistamisele ning e-õppevahendite rakendamisele. Tulemused e-õppe rakendamise osas on 

märkimisväärselt head: (näiteks „Hooldustoimingud“ – teoreetiline materjal e-õppes, 

kontaktõppes ainult praktikumid, „Rahvatervis“ – 100% e-õppes, töökeskkonna ja 

töötervishoiu, tööseadusandluse/ kodumajanduse teemad kuni 40% e-õppes ).  

Alustati ettevalmistusi elektroonilise õppepraktika raamatu kasutusele võtmiseks. 

Digimaterjalide rakendamine võimaldab koostada paindlikumalt õppetööd ja õppijal 

iseseisvalt materjalidega töötada. Ainekavade analüüsimisel ilmnes varem teadaolevast 

oluliselt suurem kasutatavate õppemeetodite valik: situatsioonülesannete lahendamine 

individuaalselt, paaris- või rühmatöödena, väitlused, rollimängud, ideekaartide koostamine, 

kogemusõpe ning iseseisvate tööde arutelud, töövõtete harjutamine, töökeskkonnaga 

tutvumine ja töövahendite kasutamise praktiseerimine, õpiränded ja vaatluspraktikad, juhtumi 

analüüsid, projektid. Hooldustoimingute õpetamisel on sisuliselt kogu teooriamaterjal e-

keskkonnas ning õppijale kättesaadav enne praktikumi tulekut. Praktikumis osalemise 

eelduseks on eelnev teoreetilise materjali läbitöötamine ning õppefilmide vaatamine. Selline 

õppetöökorraldus võimaldab ökonoomselt ja paindlikult kasutada tsükliõppijate auditoorse 

õppetöö aega. 

 

8.2. Hindamine 

 

Toetudes 2013. aastal läbi viidud õppe- ja hindamismeetodite analüüsile jätkati konstruktiivse 

sidususe hindamist õppekavades ja enam on tehtud muudatusi hindamispõhimõtetes 

radioloogiatehniku ning kutseõppe õppekavadel. 

Radioloogiatehniku õppekaval rakendati Euroopas laialdaselt kasutatavat hindamise 

meetodit objektiivset, struktureeritud kliinilist eksamit (OSCE - Objective structured clinical 

examination). Sellisel moel läbi viidud eksam on põhjendatud, sest annab väga hea ülevaate 

üliõpilaste oskustest, teadmistest ja hoiakutest ning nende rakendamise oskustest teatud kindla 

kliinilise juhtumi lahendamisel ning eksami tulemused annavad väga hea ülevaate õpetamisest 

ja õpetamisel parendamist vajavatest põhimõtetest ning õpimeetoditest. 

Kutseõppe õppekavadel rakendati õppeprotsessis võtme- ja erialapädevuste hindamiseks 

kujundavat hindamist ja lõpphindamist. Lõpphindamine võis olla eristav või mitteeristav. 

Kujundavasse hindamisse lõimiti õppija enesehindamine ning kaasõppijate tegevuse jälgimine 

ja analüüsimine. Vahehindamised toimusid teemade lõikes ning lõpphinnang eriala 

pädevustele saadakse õppekava lõpueksamil. Lõpueksam koosneb teoreetilisest ning 

praktilisest osast. Lapsehoidja õppekaval oli lõpueksam ühildatud kutseeksamiga, 

hooldustöötaja õppekava lõpetanud said kutsetunnistuse taotleda õppekava läbimist 

kinnitavate dokumentide alusel. Erakorralise meditsiini tehniku õppekava lõpueksam viidi 

läbi koostöös SA Tartu Kiirabiga. Kutse saamise võimalus neil seni puudub. Õppe- ja 

kasvatusprotsessi edukuse näitajaks on kutseeksamite sooritamise kõrge tase. 
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8.3. Üliõpilastööde juhendamine ja üliõpilaste tagasiside juhendamisele 

 

Bioanalüütiku ja tervisekaitse spetsialisti õppekavadel on juhendamisprotsessi efektiivse 

toimimise parimaks näiteks bioanalüütiku õppekava üliõpilase rahvusvaheliselt konverentsilt 

saadud tunnustus. Esmakordselt osales EPBS-i visioonikonverentsil Dublinis (oktoober 2014) 

2014. aasta kevadel lõpetanud vilistlane Maarja Müller ja saavutas posterettekandega 

üliõpilasfoorumis 3. koha. (Ticks density, prevalence of Borrelia burgdorferi sensu lato and 

different genotypes on ticks collected from Pärnu- and Valga country in Estonia, juhendaja 

Eerik Jõgi). Bioanalüütiku õppekava lõputööd koostatakse suuremas osas kõrgkoolis 

läbiviidavate rakendusuuringute raames, seega antakse praktiline väljund ja reaalne 

uurimistöö kogemus üliõpilasele, mis toetab oluliselt õpiväljundite saavutamist. 

 

Tervisekaitse spetsialisti õppekaval valmisid rakendusuuringu raames kaks lõputööd „Autos 

kasutatava laste turvavarustuse kasutamine Eestis“. Plaanis on laiendada üliõpilaste kaasamist 

uuringusse „Tervisekaitse spetsialisti õppekava Euroopas ja Eestis“ (3 teise kursuse üliõpialst 

on avaldanud ka soovi selles uuringus osaleda). 

 

Füsioterapeudi õppekaval kaitsti 18 lõputööd (19 lõpetajat, 1 lõputöö kirjutati kahasse). 

Lõputööde juhendamise protsessi oli kaasatud kuus juhendajat väljastpoolt kõrgkooli (sh 

Tartu Ülikool, SA Tartu Ülikooli Kliinikum). Lõputöid retsenseerisid valdavalt kolleegid 

kliinikutest üle Eesti ja Tartu Ülikoolist, vaid kolm lõputööd retsenseeriti kõrgkooli 

õppejõudude poolt. Mitmed retsensendid olid ka juba meie kõrgkooli vilistlased, kes on 

edukalt läbinud magistriõpingud Tartu Ülikoolis. Retsensentide leidmine ei olnud sel aastal 

keeruline, kuna lõpetajaid oli vähe ja eelmisel õppeaastal korraldatud lõputööde juhendamise-

retsenseerimise koolitus aitas leida mitmeid huvilisi, kes sooviksid lõputööde kaitsmise 

protsessis osaleda. Kaitsmiskomisjoni kuulusid võrdselt nii füsioterapeudi õppekava õppejõud 

kui kolleegid Tartu Ülikoolist ja SA Tartu Ülikooli Kliinikumist. Lõputööde taset võib pidada 

heaks, Eeva-Liisa Sibul (juhendaja Reet Linkberg) pälvis ka Rakenduskõrgkooli Rektorite 

Nõukogu parima lõputöö stipendiumi ja tema lõputööd kajastati ajalehes Tartu Postimees.  

Õe ja ämmaemanda õppekavadel täiendati tõenduspõhise õendus/ämmaemanduspraktika 

oskuse paremaks omandamiseks lõputöö koostamise metoodilisi võimalusi juhtumi analüüsi 

näol. Senisest enam soositi kahekaupa lõputööde koostamist, mis annab üliõpilastele hea 

koosõppimiskogemuse, samuti vähendab õppejõudude juhendamiskoormust ning võimaldab 

viia läbi grupijuhendamisi.  

Õe õppekava õppejõudude seas läbiviidud uurimuse „Juhendamine ja selle tähendus õppejõu 

jaoks“ tulemusena ilmnesid üliõpilaste juhendamisega kaasnevad kitsaskohad. Uurimuse 

tulemustest ajendatuna planeeriti õppejõududele regulaarseid omavahelisi koostööseminare 

lõputööde juhendamise tõhustamiseks. Lõpetajate lõputööde taset võib hinnata küllalt kõrgeks 

tänu eelkaitsmistele, kus tudengid said töö ettekandmiskgemuse ning sisulise tagasiside. 

Ämmaemanda õppekaval kaasati 4. kursuse lõputööde projektide kaitsmise seminaridesse ka 

3. kursuse üliõpilased, kes alustavad projekti kirjutamist, et soodustada nende sisseelamist 

lõputöö koostmaise protsessi ning motiveerida lõputööd koostama. Tagasiside nii üliõpilastelt 

kui õppejõududelt sellele protsessile oli positiivne. Lõputööde seminarid ämmaemanda õppes 

on läbi regulaarsete kohtumiste ja avatud diskussiooni, järjepideva tagasiside ja üliõpilaste 
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motiveerimise soodustanud üliõpilaste edukamat toimetulekut ja ettevalmistust lõputööde 

kaitsmiseks. 

Radioloogiatehniku õppekaval kaitses edukalt lõputöö 28 üliõpilast. Kaitstud 16 lõputööst 

oli vaid kolmel üks juhendaja (kaks radioloogi, üks õppekava õppejõud). Ülejäänud 13 tööd 

olid kahe juhendajaga (õppekava õppejõud ja radioloog). Töid retsenseerisid erinevates 

tervishoiuasutustes töötavad radioloogid. Lõputööd oli hästi koostatud, hinded kõrged ning 

nelja lõputöö põhjal koostatud artiklid avaldati kõrgkooli kaheksandas uurimistööde 

kogumikus. Vaatamata väga headele tulemustele, tuleb järgnevatel aastatel vähendada kahe 

juhendajaga tööde arvu ja soodustada koosseisuliste õppejõudude juhendamise kompetentse. 

Lõputööde tulemused on praktilise töös rakendatavad ja tööde kaitsmisprotsessis toimusid 

sisukad arutelud kaitsjatega. Üliõpilased on omandanud uurimistöö oskused ja soovi jätkata 

uurimistöö alast tegevust, magistriõpinguid alustas 2014. aasta sügisel kaheksa õppekava 

vilistlast. 

Akadeemilise petturluse vältimiseks kontrolliti kõiki lõputöid plagiaadituvastamis-

programmiga Plagiarism-Detector. 2014. aastal kontrolliti 136 lõputööd ja nendest 

loomevarguse menetlemise komisjoni suunati kaheksa lõputööd ja ühte üliõpilast ei lubatud 

kaitsmisele. Kõikidel lõpetajatel oli võimalus osaleda seminaris ning oma lõputööd 

plagiaadituvastusprogrammiga enne töö esitamist kontrollida. Loomevarguse menetlemise 

komisjon tegi ettepaneku õppekorralduseeskirjas ja kirjalike tööde juhendis loomevarguse 

mõiste täpsustamiseks mis ka nimetatud dokumentidesse sisse viidi.  

8.4. Õppepraktika korraldus  

 

2014. aastal sõlmiti 103 lühiajalist õppepraktika lepingut. Kokku oli 31.12.2014 seisuga 

kõrgkoolil 249 lühiajalist ja 19 kvaliteedilepingut.  

 

2014. aasta kevadel toimus infopäev SA Tartu Ülikooli Kliinikumi (SA TÜK) 

õendusjuhtidele, kus arutati praktikajuhendamisega seotud küsimusi. Ühtlasi lepiti kokku 

edasised suunad praktikajuhendamise tõhustamisel (näiteks praktikabaasi poolsetel 

juhendajatel on võimalus osaleda praktikale suunamise ja lõpuseminaris). Seda võimalust 

rakendati pilootprojekti korras õe õppekava 4. kursuse intensiivõenduse praktikal, kus 

praktikabaasipoolsed esindajad osalesid praktikale saatmise seminaris. Lõpuseminaris 

osalemise vastu oli huvi tagasihoidlik. Ämmaemanda õppekaval on 2. ja 4. kursuse 

emadushoolduse õppepraktikale saatmise seminari kaasatud SA TÜK naistekliiniku 

sünnitusosakonna ämmaemandusjuht. Järjest enam kasutatakse individuaalseid 

praktikagraafikuid, et võimaldada üliõpilastel praktika sooritada sobivamal ajal või sobivamas 

praktikabaasis. Ämmaemanda õppekava sisehaige õenduse ja kirurgilise haige õenduse 

õppepraktika toimumine 3. kursuse sügisel võimaldab paremini hajutada üliõpilasi 

praktikabaaside vahel ja tagab üliõpilastel paremad võimalused õpiväljundite saavutamiseks. 

Kõrgkoolipoolse praktikajuhendamise kvaliteedi tõstmiseks viidi läbi seminar kõikide 

õppekavade kõrgkoolipoolsetele praktikajuhendajatele, kus jagati kogemusi seoses kõrgkooli 

poolse juhendamisega ja kitsaskohtadega.  

Kutseõppe õppekaval sooritasid rahvusvahelise koostöö tulemusel 6 hooldustöötaja 

õppekava õppijat edukalt praktika Leonardo da Vinci õpirändeprojekti raames Jena Staatliche 
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Berufsbildende Schule für Gesundheit und Soziales juures. Õppepraktika lõppes kõigi 

õppijate jaoks kolmepoolse hinnanguga. Lõpuseminaris toimus õppepraktikapäevikus 

kajastuva enesereflektsiooni arutelu ja tagasisidestamine. 

 

Füsioterapeudi õppekaval analüüsisid õppepraktikat juhendavad õppejõud koos 

õppepraktika koordinaatoriga praktikabaaside nimekirja, kust eemaldati meie jaoks 

mittesobivad praktikabaasid ja lisati juurde uusi õpiväljundite saavutamiseks sobilikke 

praktikabaase. Praktikabaasid teevad ka pakkumisi, et meie üliõpilasi endale praktikale saada 

(näiteks SA Hiiumaa haigla ja OÜ Fysiopark). 

  

8.5. Üliõpilaste tagasiside õppekava õppeainete kohta 

 

Üliõpilastel on võimalik anda tagasisidet kõikidele läbitud õppeainetele elektrooniliselt ÕIS-

is. 2014. aastal kuulutas õppeosakond välja võistluse, kus õppegrupp, kelle vastajate % on 

kõige kõrgem, saab kõrgkooli poolt väikese auhinna. Tagasiside andmise keskmine % tõusis 

48%-lt 73%-ni. Jätkatakse tööd õppijate motiveerimiseks õppeainete tagasisidestamisel, sest 

tagasiside õppeainele on tööriist mooduli juhile ja õppejõule järgmise aasta aine 

ettevalmistamisel, õppekava juhi ja õppejõu arenguvestluse ja täienduste arutelu tööriist.  
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ARENDUSTEGEVUS 

 

9. Kvaliteedikindlustamine  

 

Arengukava võtmetulemustest lähtuvalt hinnatakse arendus- ja teadustöö mõjukust ETIS 

publikatsioonide arvu, projektitegevuste, rakendusuuringute ning ühiskonnale suunatud 

tegevuste kaudu.  

2014. aasta tulemused arendus- ja teadustegevuses on alljärgnevad: 

 ETIS publikatsioone 123 (eesmärk 4 aastaga 345 publikatsiooni, 2012 - 73; 2013 -84);  

 esitati kümme uut projektitaotlust, neist rahastati 5; kokku toimusid tegevused 14 

projektis;  

 2013. aastal alustatutest rakendusuuringutest jätkusid 12, alustati 4 uue uuringuga ning 

lõppes 3 uuringut ( 2012. a jätkus 15, lõpetatud 2, uusi 10; 2013 aastal alustatutest 

rakendusuuringutest jätkusid tegevused 6 uuringus, alustati 8 uue ning lõpetati 8 

uuringut); 

 täienduskoolitustel osalejaid 1640 ( 2013 – 585);  

 elanikkonnale pakutavaid teenuseid 71, osalejaid 7600 (2013 – 52 teenust, osalejaid 

7176). 

 

10. Projektid, programmid 

 

Aasta kestel esitati kümme uut projektitaotlust, kus kõrgkool oli projektijuhiks viies taotluses. 

Rahastus saadi kokku viie projekti tegevuste elluviimiseks, millest kaks olid kõrgkooli 

juhtida: Hasartmängumaksu Nõukogu poolt finantseeriti geneetika ja laboritöö õpitubade 

läbiviimist gümnasistidele ning teaduskonverentsi „Terves kehas terve teadmine“ 

korraldamine. Ei rahastatud projektitaotlusi: „Füsioteraapia õppeklassi kaasajastamine“, 

„Teaduse populariseerimine geneetika ja laboritöö õpitubade kaudu“ ning „Sotsiaalkampaania 

Pilves? Selgimistega!“.  

Jätkusid tegevused kolmes rahvusvahelises projektis: „European Later Life Active Network- 

ELLAN (2013–2016)“; „Building Social Capital by Improving Multicultural Competence in 

Higher Education and Labour Market - SOULBUS (2013–2015)“ ja „Ready Study Go 

Around Europe (2013–2015) - RSGAE“ ning SA Tartu Ülikooli Kliinikumi juhitavas 

projektis „Lõuna-Eesti Vaimse Tervise Keskuse loomine lastele ja noorukitele“. 

Edukalt viidi lõpule projektid: „Evidence based quality assurance in digital dental imaging – 

EQD (2011–2014)“, „Keskkonnatervisealase teadlikkuse tõstmine gümnaasiumiõpilaste ja 

õpetajate hulgas (2013–2014)“, hooldustöötajate õpirändepraktika projekt ning lõppesid 

tegevused programmis Primus (2009–2015)“ ja „Kutseõppe korralduse ja õppekavade reform 

(2013–2014)“. Kõrgkooli õppejõud ning üliõpilased oli kaasatud erinevate programmide poolt 

rahastatud projektide läbiviimisesse: „Promotion of Wellness Tourism“ – Erasmus IP, 

„Promotion of wellness tourism in Nordic and Baltic countries“ - Nordplus ning „Resilience, 

positive capacity building, transition and equality related to human rights in nursing of 

families“ – Nordman Network .  

Tartu Tervishoiu Kõrgkool oli projektijuhiks Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) poolt 

rahastatud projektis „Keskkonnatervisealase teadlikkuse tõstmine gümnaasiumiõpilaste ja 
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õpetajate hulgas (2013–2014)“. Projekti rahastati KIK poolt 5140 euroga, kusjuures 

omafinantseering puudus. Projekti kestel korraldati õpilastele kokku kolm õppepäeva, milles 

kaks viidi läbi gümnaasiumiõpilastele (osalejaid 43) ja üks 9. klassi õpilastele (osalejaid 46). 

Kokku osales õppepäevadel 89 õpilast. Gümnaasiumiõpetajatele korraldati kahepäevane 

keskkonnatervise suvekool (14.–15.08.14), kus osales 30 õpetajat. Projekti tegevusi kajastati 

kõrgkooli veebiajakirjas Tervist! ning Tartu Postimehes ilmus õppepäevi tutvustav artikkel 

„Õpilased otsisid veest rauda ja õhust süsihappegaasi“. Projekti tagasiside põhjal hindasid 

õpilased tegevusi enamasti väga heaks või heaks. Kiideti õppejõude, praktiliste tööde 

ettevalmistust ja uute teadmiste saamist. Küsimusele, mis meeldis õppepäeval kõige enam, 

vastas 51,2% õpilastest, et katsed või praktiline tegevus. Õpetajate hinnangud suvekooli läbi 

viimisele on valdavalt positiivsed. Kõige enam sai kriitikat avatud ruumi meetod. Toodi välja 

ka positiivseid aspekte nagu uus meetod, saab kasutada koolis, vabad arutelud, enesearengut 

toetav, kuid negatiivsetest hinnangutest mainiti enim laialivalguvust ja kasuteguri väiksust. 

Omamoodi positiivne oli tagasisides aspekt, et õpetajad oleksid soovinud osaleda kõikides 

gruppides. Suvekoolis toimunud ajurünnaku tulemusena koostati ka soovitusi 

keskkonnatervise teemade rakendamiseks õppetöös. 

Partnerina osaleti Nordplus programmi rahvusvahelises projektis „Evidence based quality 

assurance in digital dental imaging (EQD) (10/2011–07/2014) nr. HZ-2011_1a-25539“, mida 

koordineeris Helsingi Metropoolia Rakenduskõrgkool. Projekti tegevuskulud finantseeris 

Nordplus 70 041 euro ulatuses ning kõrgkooli omafinantseering oli 95 358 eurot. Projekti 

tegevuste tulemustena on olemas vastavateemaline e-õppe kursus, mis asub HITSA Moodles. 

Õppemoodulid tõlgitakse eesti keelde ja kasutatakse valikaine kursusena radioloogiatehniku 

õppekaval. Vajadusel saab kasutada ka väljatöötatud ingliskeelset ainekursust.  

 

Primus programmi Tartu Tervishoiu Kõrgkooli eelarve aastatel 2008–2014 oli kokku 

366 069,80 eurot, sealhulgas ESF toetus 347 766,31 eurot. Tegevused on aidanud kõrgkoolil 

korrastada ja välja töötada vajalikke regulatsioone ja abimaterjale (nt VÕTA ja mentorlusega 

seonduvad materjalid). 2014. aasta Primus tegevustest õnnestus kõik planeeritud ellu viia. 

SA Innove poolt rahastatud „Kutseõppe korralduse ja õppekavade reformi (2013–2014)“ 

eesmärgiks oli uuendada erakorralise meditsiini tehniku ja hooldustöötaja kooli õppekavasid, 

pakkuda õppejõududele stažeerimise võimalust ning praktikajuhendajate baaskoolitust ning 

viia läbi lõimitud erialaõppe läbiviimist ettevalmistavaid tegevusi (vt lk 13). 

 

 

11. Täienduskoolitus 

 

Avatud Kõrgkoolis läbiviidud kursuste koondeelarve oli 2014. aastal 54 167 eurot, millest 

riikliku koolitustellimusena laekus 9857 eurot. Eelarve on võrreldes eelmise aastaga kasvanud 

21 794 euro võrra, kuid on püsinud üsna stabiilne erinevate aastate lõikes. 
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Osalustasuga ja osalustasuta koolitusi 

toimus kokku 65, kokku 1640 osalejale 

(Joonis 6). Koolituste ning osalejate arv on 

2014. aastal märkimisväärselt tõusnud: 

võrreldes 2013. aastaga on korraldatud 31 

koolitust rohkem ning osalejate arv 

tõusnud 1055 inimese võrra. Üheks 

osalejate arvu suurenemise põhjuseks oli 

kahe konverentsi korraldamine, kus osales 

kokku 505 inimest. 

 
 

Joonis 6. Avatud Kõrgkooli kursuste ja 

osalejate arv (2010–2014). 

Riikliku koolitustellimusega kursuste vastu oli huvi endiselt suur ning rühmad täitusid 

keskmiselt paari päevaga. Toimus kokku kuus (a`40 tundi) koolitust 88 osalejale. Kõik 

koolitustel osalenud olid 100% koolitusega rahul ning hindasid saadud teadmisi vajalikeks 

ning tõdesid, et on tööturul konkurentsivõimelisemad.  

Lähtuvalt tegevuskavast ja sõlmitud kvaliteedilepingutest jätkus praktikajuhendajate 

koolitamine. Toimus neli praktikajuhendajate baaskoolitust, kus kokku koolitati 81 inimest 22 

praktikabaasist. Lisaks koolitati praktikajuhendajaid programmi „Kutsehariduse korralduse ja 

õppekavade reform“ ning asutuste poolt tellitud koolituste raames. Kokkuvõtvalt osales 

praktikajuhendajate baaskoolitusel 146 ja jätkukoolitusel 26 inimest. Vastavalt tagasisidele oli 

osalejate rahulolu keskmiselt 4,8 punkti (5-punkt skaalal).  

Tegevuskava eesmärkidest lähtuvalt viidi läbi vilistlaste uuring, kus osalejaid oli 132. Selgus, 

et 90% vastanutest ei ole osalenud lõpetamise järgselt kõrgkooli täiendusõppes ning pole 

läbinud ka praktikajuhendajate baaskoolitust. Küsimusele „Kas te soovite osaleda 

praktikajuhendajate baaskoolitusel?“ vastas 47% „jah“ ning 53% „ei“. Enamus (98%) 

vastanutest ei ole olnud lõputööde juhendajad, mistõttu üle poole vastanutest arvas, et ei soovi 

osaleda lõputööde juhendamise koolitusel. Samas sooviti võimalusel praktikajuhendajate ja 

lõputööde juhendajate koolitusi, hooldustöötajate täienduskoolitusi, massaaži-, vaimse 

tervise- ning intensiivraviga seotud koolitusi jne. 

Koostöö jätkus töötukassaga, mille kaudu sai koolitatud 13 inimest. Koolitusi tellisid erinevad 

asutused nagu Hoolekandeteenused AS, Tartu Päevakeskus Kalda, Viljandi 

Hoolekandekeskus OÜ, Kiirendus Autokool, SA Tartu Ülikooli Kliinikum, Rakvere Haigla 

AS, SA Tartu Vaimse Tervise Hooldekeskus, Sõiduõppe OÜ, Leonhard Weiss Energy AS, 

Lõuna-Eesti Haigla AS, Veterinaar-ja Toidulaboratoorium, Rakke Vallavalitsus, Nöörimaa 

Hooldekodu, MTÜ Tähe Noorteklubi, MTÜ Eesti Ornitoloogiaühing, Aravete Hooldekeskus, 

Elektrilevi OÜ, Järvamaa Haigla AS, Kärstna Hooldekodu.  

Jätkus koostöö Tartu Tamme Gümnaasiumi ja Tartu Kivilinna Gümnaasiumiga, mis 2014. 

aasta sügisel hakkas kandma nime Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasium. Sõlmiti uued 

koostöölepingud kolme kooliga: Tartu Jaan Poska Gümnaasium, Elva Gümnaasium ja 

Viljandi Gümnaasium.  
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Toimus mitmeid erinevaid täienduskoolitusi, esmakordselt korraldati Point-of-Care seminari 

(41 osalejaga), väga populaarseks osutusid koolitused „Taktiilne massaaž“ ja 

„Triggerpunktiravi“. Esmaabikoolituste populaarsus tõusis märgatavalt ning 229 inimest 

läbisid esmaabi väljaõppe koolituse, 68 esmaabi täienduskoolituse ning 30 elustamiskoolituse. 

Kõrgkoolis toimusid kaks konverentsi: IV Eesti-Hollandi sümpoosium „Ole arusaadav“ 

koostöös Eesti Autismiühinguga ning teaduskonverents „Terves kehas terve teadmine“. Huvi 

teaduskonverentsi vastu oli väga suur. Kui algselt planeeriti osalejate arvuks 150-200 inimest, 

siis registreerimiskohtade arvu kiirel täitumisel võeti vastu otsus suurendada osalejate arv 

kuni 300 inimeseni. Eelpool olevast otsusest lähtuvalt korraldati ümber konverentsi paigutus 

ja kava (konverents toimus paralleelselt kahes ruumis kasutades kaasaegset heli-ja 

videotehnikat ning kaasates kahes saalis paralleelselt kahte esinejat ühe ettekande 

läbiviimisel). Teaduskonverentsi toetas EMT tasuta äpp-iga, mille kaudu oli võimalik 

osalejatele konverentsi infot edastada ning ettekannete tegijatele küsimusi esitada. Eksponente 

oli kokku üheksast firmast: Tervise Abi OÜ, Tursekeskus OÜ, B.Braun Medical OÜ, 

Fysiokeskus OÜ, Tervisetooted OÜ, Eesti Tervishoiu Kutseliit, Chemi Pharm, R.O.C.S ja 

Eesti Maanteeamet. Eesti Õdede Liit viis läbi terviseteadlikkuse töötoad, kus soovijad said 

tervisenäitajaid testida. Osales kokku 312 inimest ning tagasiside teaduskonverentsile oli väga 

positiivne. 

Esmakordselt toimus 18.–22. augustil rahvusvaheline koolitusnädal „How to make yourself 

visible?“, kus osales 20 inimest seitsmest riigist. Nädala fookuses olid arutelud ja koolitused 

teemal, kuidas kõrgkoolid saavad muuta oma tegevused ühiskonnas ja meedias nähtavamaks. 

Ettekannete teemad olid: kuidas meedias teadust arusaadavamalt kajastada, kuidas võita 

meedia tähelepanu ning milline on kõrgharidussüsteem Euroopas 21.sajandil. Seminaride 

käigus kaardistati kõrgkoolide vajadused rahvusvahelise koostöö läbiviimisel. Osalejate 

hinnangul oli rahvusvahelise nädala korraldus kui ka sisukus suurepärane. Koolitusnädal 

finantseeriti Erasmus programmi vahenditest. 

 

 

12. Kogukonnale suunatud tegevused  

 

Korraldati kokku 71 kogukonnale suunatud sündmust, kus osales ca 7600 inimest (keskmiselt 

107 inimest sündmuse kohta). Kaasatud töötajaid oli 32, sh 21 õppejõudu ja 123 üliõpilast. 

Õppetöö raames toimusid õppekavadel erinevad tegevused kogukonnale: perekool, 

võimlemine rasedatele ja väikelastele, eakate liikumisaktiivsuse tunnid, individuaalne 

nõustamine ergonoomika teemal. Õppetööga lõimus kogukonna teenimine kas õppeaine, 

valikaine, vabaaine või vabatahtliku töö vormis. Vaba- ja valikained olid õppekavade ülesed. 

Kogukonna teenimise osana õpetati lasteaia- ja koolilastele õigeid kätepesuvõtteid, korraldati 

näiteks vee analüüsi, veregrupi määramise õpitubasid; õpetati elustamist ja esmaabi, haava 

puhastamist ja sidumist, räägiti meditsiinilisest kiirgusest, tervislikust toitumisest, liikumisest 

ja hügieenist. Samuti testiti elanikkonna tervisenäitajaid.  

Jätkus koostöö naine24.ee nõuanderubriigiga, kus lugejate küsimustele vastasid õppejõud 

Marge Mahla ja Siret Läänelaid. 

Terviseteadliku hoiaku kujundajana jätkati koostööd seniste partneritega: Tartu Linnavalitsus, 

Tartu Maavalitsus, noortekeskus Lille Maja, SA Teaduskeskus Ahhaa, Eesti Maaülikooli 

file://10.0.100.5/Oppetoo/PN/PN/2015/MA%20aruanne%2014/LINGID/tagasiside%20teaduskonverentsile.docx
http://www.nooruse.ee/eng/collaboration/international-week-2014/summary/
http://www.nooruse.ee/eng/collaboration/international-week-2014/summary/
http://naine24.postimees.ee/kysinou
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Spordiklubi, Eesti Õdede Liit, SA Tartu Kiirabi. Partnerite ring laienes üldhariduskoolide osas 

nii koostöölepinguliste sidemete kui ka hea tahte alusel. Kõrgkool alustas jätkusuutlikku 

koostööd terviseedenduslike lasteaedade võrgustikku kuuluva Klaabu lasteaiaga. Mitmekesine 

oli koostöö Tartu Linnavalitsuse tervishoiuosakonnaga: südametervisepäevad linna eakate 

päevakeskustes ning tervisenäitajate testimine linna tervisekonverentsil, tervisekõnnipäeval, 

eakate terviseolümpial ja Südamenädal.  

Teaduse populariseerimisel jätkati rikastavat koostööd teaduskeskusega Ahhaa Teadlaste Öö 

Festival 2014 partnerina. Traditsioonilisele tegevusele teaduskuplites ja õppehoones lisandus 

õppejõudude loeng teaduskohvikus ja välikinos filmikommentaatoritena. 

Kõrgkooli ühines Teadmiste Väravaga − tegemist on ülikoolide kraadiõppurite ja 

üldhariduskoolide õpilaste omavahelise kokkuviimisega loov- või uurimistööde temaatikal, 

kus õpilased saavad kõrgkoolidest parimad juhendajad ja uurimistingimused ning tudengid 

hea juhendamiskogemuse ja vabaainepunktid. Algatusega on ühinenud lisaks Tartu 

Tervishoiu Kõrgkoolile Tartu Ülikooli loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli ja 

Eesti Maaülikooli doktorikoolid, SA Tagasi Kooli, SA Eesti Teadusagentuur ning Tartu linna 

üldhariduskoolid. 

Eesti Õdede Liidu ja SA TÜ Kliinikumiga korraldati õppeaasta jooksul Tervisliku Neljapäeva 

sari, mis ostus elanikkonna seas väga populaarseks. Kord kuus alates jaanuarist kuni maini 

toimus viis temaatilist neljapäeva: diabeet – kaaslane kogu eluks; mõeldes meie väärikatele – 

eakate tervisemured; kiiret sekkumist vajad probleemid ning turvaliselt suvele vastu; laste 

vigastused. Tervisliku Neljapäeva tervisetubades kõnelesid erinevatel terviseteemadel õed, 

jagati praktilised nõuanded, toimus personaalne tervisenõustamine ja tervisenäitajate kontroll. 

Lapsehoidja õppekava õpilased osutasid sarja neljapäevadel ka lapsehoiuteenust.  

 

 

13. Avalikud suhted 

 

Kõrgkooli tegevusi kajastati meedias 201 

korral, mis on kolmandiku võrra rohkem 

kui eelmisel aastal (2013. aastal oli 

kajastusi 149), sealjuures on suurenenud 

meediakajastuste arv kõikides kate-

gooriates (Joonis 7). Meediakajastuste 

suurenemise põhjuseks võib eelkõige 

pidada kõrgkooli üldise tuntuse 

suurenenemist avalikus ruumis, aga ka 

regulaarsemat ja planeeritumat 

teavitustööd nii kõrgkooli kodulehel, Tartu 

linna kodulehel ja ka pressiteadete kaudu 

meediakanalites.  

 
Joonis 7. Kõrgkooli kajastused meedias 2010–

2014. 
 

Meedias leidsid 23 korral avaldamist lood, kus autoriks kõrgkooli töötaja, sh avaldati üheksal 

korral artikkel, mille autoriks kõrgkooli rektor. Teemadena leidsid kajastust erinevad 

kõrgkooli tegemised (vastuvõtt, lõpetamised, koostöölepete sõlmimine, avatud uste päevad, 

kõrgkooli sünnipäev), aga eelkõige kogukonna teenimisega seonduv (geneetikapäevad, 

Tervislik Neljapäev, terviseedenduslikud projektid ning õppepäevad lasteaedades ja koolides, 

https://tagasikooli.ee/teadmiste-varav/
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perekool). Samuti ilmusid lood rakendusuuringutest ja lõputöödest. Jätkuvalt oli päevakorral 

õdede puuduse temaatika, mida kommenteerisid meedias ka kõrgkooli esindajad.  

 

Lisaks meediakajastustele tutvustati kõrgkoolis toimuvat esmakordselt Tartu linna 

välibänneril, kus teavitati linnakodanikke teaduskonverentsi „Terves kehas terve teadmine“ 

toimumisest. Tartu linna kodulehel reklaamiti tasuta veebibänneri kaudu vastuvõttu, koolitusi 

ja teaduskonverentsi toimumist. Esmakordselt korraldatud rahvusvahelisest nädalast ilmus 

inglisekeelne veebibrožüür. Veebiajakiri Tervist! kajastas kõrgkooli tegemisi neljas numbris, 

kus toimetuse, kolleegiumi, kõrgkoolipere ja koostööpartnerite toel avaldati 187 lehekülge 

põnevat lugemist. Lisaks kirjalikele tekstidele ja fotodele on veebiajakirjas kasvanud oluliselt 

videode kasutamine veebiajakirja osana.  

 

Õppehoone ja õppekavade tutvustamiseks korraldati 36 elamustuuri erinevatele sihtrühmadele 

lasteaialastest kuni seeniorideni. Valmis Eesti Arhitektide Liidu ja Balti Filmi ja Meediakooli 

koostööprojektina üles võetud film KOLMAS, mis on tehtud Tartu Tervishoiu Kõrgkooli 

õppehoonest kui KULKA 2012. aasta arhitektuuripreemia nominendist, režissööriks Maria 

Reinup. 

 

2014. aasta kevadel loodi sotsiaalmeediavõrgustikku Facebook eraldi lehekülg kõrgkooli 

üliõpilasesindusele, eesmärgiks paremini sihtida sõnumeid erinevatele rühmadele: kõrgkooli 

lehekülg on pigem suunatud avalikkusele, aga ka tudengitele ja vilistlastele, üliõpilasesinduse 

lehekülg eeskätt üliõpilasesinduse sõnumite edastamiseks, suunitlusega rohkem tudengitele. 

Kõrgkooli koduleht oli rahvusvahelisel tasandil maandumisleheks 2014. aasta sügisel Tartus 

korraldatud ENPHE konverentsile ja Nordman võrgustiku projektikohtumisele. 

Potentsiaalsete sisseastujate kõnetamiseks osaleti kümnel, hinnanguliselt 15 000 osalejaga 

messil, umbes 1000 osalejaga noortekonverentsil Lahe Koolipäev, gümnaasiumite 

infopäevadel, kus tutvustati aktiivõppe meetodeid ja kogemusõpet kasutades 

õppimisvõimalusi kõrgkoolis. Üleriigilise messi staatuses jätkas Teeviit, kus kõrgkooli 

esindasid koos üliõpilastega füsioterapeudi ja õe õppekavade vilistlased. Ülejäänud seitse 

messi olid maakondliku tähtsusega. Esimest korda osaleti Ilumessil 2014 testides 

messikülastajate tervisenäitajaid, SA Tartu Näitused kui korraldaja tagasiside üliõpilaste 

tegevusele oli äärmiselt positiivne ja koostöö jätkumist prognoosiv. Noorel Meistril 2014 

korraldasid tervise töötoas tegevusi erakorralise meditsiini õppekava õpilased. 

Toimus kolm Avatud Uste päeva, kus osalejaid oli 252. Uuendusena olid kõikide õppekavade 

õppetunnid, seminarid ja praktikumid avalikud, st huvilised võisid liituda nendele sobival 

ajal. Tagasisides rõhutati uuendust kui suurepärast võimalust tutvuda õppetöö eripäraga 

rakenduskõrgkoolis. 

Esmakursuslaste kasutatud infokanalite, õppima tuleku põhjuste ja kõrgkooli maine 

kaardistamiseks viidi esimese kursuste tudengite seas 2014. aasta kevadel ja sügisel läbi 

uuringud. Mõlema uuringu tulemused näitasid, et ligi kolmandik vastanutest on kõrgkooli 

alati teadnud, mis näitab kõrgkooli üldist tuntust. Samuti mainiti esmase 

informatsiooniallikatena sõpra/tuttavat, veebiportaale, infomesse ja karjääripäevi. 

Lisainformatsiooni hangiti eelkõige kõrgkooli kodulehelt, aga ka sõpradelt/tuttavatelt, mujalt 

internetist, kõrgkoolist kohapealt jne. 2013./14. õppeaastal õppima asunutel paluti hinnata 12 

väidet kõrgkooli kohta, sealjuures paluti neil anda hinnang küsitluse läbiviimise ajal ja ka 

http://www.tartu.ee/?page_id=24678&menu_id=6
http://www.nooruse.ee/eng/collaboration/international-week-2014/summary/
http://www.nooruse.ee/est/korgkoolist/meedia/veebiajakiri/
https://www.youtube.com/watch?v=3IrbiohJSPE
https://www.facebook.com/tartutervishoiukorgkoolylioplasesindus
https://www.facebook.com/tartutervishoiukorgkoolylioplasesindus
https://www.facebook.com/ttktartu
https://www.facebook.com/ttktartu
http://www.nooruse.ee/eng/homepage/
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esmamulje põhjal. Selgus, et suuresti on hinnangud õpingute käigus paranenud. 2014/15. 

õppeaasta esmakursuslaste esimene mulje kõrgkoolist oli omakorda enamikes kategooriates 

parem kui aasta varem küsitletutel. Kui esimese uuringus osalejad soovitasid kõrgkooli 

senisest enam tutvustada väljaspool Tartu maakonda toimuvatel terviseüritustel, raadios, 

televisioonis ja infomessidel, siis teise uuringu küsitletavad soovitasid senisest enam 

panustada Facebooki, raadiosse ja televisiooni ning kodulehe arendusse. Küsitletud tõid 

õppima tulemise põhjustena enim välja rakenduskõrghariduse eelised ja praktiliste oskuste 

saamise võimaluse, kõrgkooli hea õpikeskkonna ning head erialase töö leidmise võimalused. 

Suvel kaardistati tänavaküsitluse abil Tartu kesklinnas liikuvate inimeste teadlikkust Tartu 

Tervishoiu Kõrgkoolist. Uuringu tulemused näitavad, et kõrgkool on Tartu linna tänavatel 

liiklevatele inimestele üldiselt hästi teada, samas tuleks kindlasti tõsta nende inimeste 

teadlikkust, kes Tartu elanike või siin töötavate/õppivate isikutena ei ole kunagi Tartu 

Tervishoiu Kõrgkoolist midagi kuulnud või on kuulnud, aga teavad vähe. Samuti võib 

uuringu tulemuste põhjal väita, et massimeediakanalid on tõhusad esmase info edasi 

andmiseks ehk siis annavad ilmselt paljudele lihtsalt teadmise kõrgkooli olemasolu kohta. Ent 

selleks, et inimesed oleks kõrgkooli tegevustega ka sisuliselt kursis, peaks jätkuvalt kasutama 

otsesuhtlust ja inspireerima inimesi isiklikul tasandil: eelkõige on siinkohal otstarbekad 

teenus kogukonnale ja gümnasistidele mõeldud karjääripäevad ja –messid. Kolme uuringu 

kokkuvõttes jõuti järeldusele, et kõrgkool peaks kasutama võimaluste piires võimalikult 

mitmekülgset valikut erinevatest informatsiooni edastamise kanalitest ja vahenditest, et 

informatsioon kõrgkooli ja selle tegemiste kohta jõuaks võimalikult erinevate sihtgruppideni. 

Detsembris korraldatud heategevusliku jõululaada kohamaksu ja annetustega koguti raha, et 

selle eest soetatud lõngast saaksid kõrgkooli töötajad ja tudengid valmistada 2015. aasta 

sõbrapäevakingituseks SA Tartu Ülikooli Kliinikumi sünnitusosakonna vastsündinutele 

soojad papud. Novembri lõpus algas kõrgkooli töötajate seas annetuste kogumine 

Lastefondile.  

Kõrgkool oli esindatud 18 spordiüritusel. Spordialadest milles teistega konkureeriti olid nii 

individuaalalad kui ka meeskondlikud alad: korvpall, võrkpall, lauatennis, male, kergejõustik, 

jalgpall, judo, rahvastepall naistele, jooksualad. Osaleti iga aastasel Eesti Akadeemilise 

Spordiliidu aastapäevaüritusel ja saavutati üldarvestuses esimene koht. Enim märkimist 

väärivad suuremad tudengiüritused: XXX SELL mängud, üliõpilaste suvemängud ja 

TudengiPall.  

 

XXX SELL mängud on rahvusvaheline üliõpilaste spordiüritus, kus osales ligi 10 riiki ja 

nendest kokku 37 olid kõrgkoolid. Kõrgkooli üliõpilased olid võistlustules nii spordirajal kui 

ka korraldajatena meditsiinimeeskonnas. Neli kergejõustikusportlast saavutasid kõrgushüppes 

kolmanda koha ja kolmikhüppes teise koha. Tartu Tervishoiu Kõrgkool jagas selle 

tulemusena 37 rahvusvahelise kõrgkooli seas 28.–30. kohta ning andis oma panuse Eesti 

saavutatud medalikogusse. Nendelt mängudelt võitsid medaleid vaid kaheksa riiki (osalejaid 

riike 10) ja Eesti jäi medalitega teisele kohale. 

 

Üliõpilaste suvemängudel, kus osales ligi 20 kõrgkooli, saavutati aktiivsuses neljas koht ja 

üldarvestuses viies koht. Kõrgkoolide rektorite mitmevõistlusel saavutati esimene koht ning 

õppejõudude võistlusel auhinnaline kolmas koht. TudengiPalli üritusel, kus osales 13 

kõrgkooli, saavutati rahvastepallis kolmas ja pimevõrkpallis seitsmes koht. 

file://10.0.100.5/Oppetoo/PN/PN/2015/MA%20aruanne%2014/LINGID/tanavakusitlus_kokkuvote.docx
file://10.0.100.5/Oppetoo/PN/PN/2015/MA%20aruanne%2014/LINGID/tanavakusitlus_kokkuvote.docx
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Kõrgkool on tunnustatud partneriks erinevatel spordiüritustel (rajaturvajad, esmaabi osutajad). 

Osaleti Tartu Linnamaratonil ja Tartu Sügisjooksu Tartu Tudengimaratonil, kus üliõpilased, 

vilistlased ja õppejõud osalesid nii meditsiinimeeskonnas Tartu Kiirabi abipersonalina kui ka 

sportlastena kõikidel distantsidel. Uude spordiaastasse jookseb juba 2014. aastal alanud 

spordivõistlusi, mis saavad lõpliku paremusjärjestuse 2015. aastal.  
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RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE 

 

Bilanss 

 

 Seisuga 

31.12.2014 

Seisuga 

31.12.2013 

Eurodes sendi täpsusega  

Varad  10 618 728,78   11 299 485,56 

Käibevara       457 250,64            369 275,18 

 Raha ja pangakontod       388 802,74            314 564,08 

 Maksu-, lõivu- ja trahvinõuded 

Muud nõuded ja ettemaksed                                                                         

 

  0,00 

        68 447,90 

  

7 560,80  

47 150,30 

Põhivara 10 161 478,14     10 930 210,38 

 Materiaalne põhivara 10 160 535,43     10 918 348,60 

 Immateriaalne põhivara 942,71            11 861,78 

   

Kohustused ja netovara 10 618 728,78     11 299 485,56 

Lühiajalised kohustused 346 350,33           915 691,77 

 Võlad tarnijatele 36 031,62            19 479,74 

 Võlad töötajatele 19 813,17            28 551,23 

 Muud kohustused ja saadud ettemaksed 231 814,25          669 133,30 

 Laenukohustused 58 691,29           198 527,50 

Netovara  10 272 378,45 10 383 793,79 
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Tulemiaruanne 

 

             2014            2013 

eurodes sendi täpsusega   

Tegevustulud        946 415,72   1 272 081,52 

 Saadud toetused       734 295,34   1 135 072,32 

 Kaupade ja teenuste müük 

Muud tegevustulud                                                                                                                                                  

          212 120,38 

                     0,00 

     136 947,55 

                61,65 

Tegevuskulud       –3 691 973,50 –4 033 106,92 

 Antud toetused     –275 002,19    –432 177,44 

 Tööjõukulud   –1 863 116,77 –1 707 179,82 

 Majandamiskulud      –614 576,60    –823 702,01 

 Muud tegevuskulud      –113 066,70    –315 126,54 

 Põhivara amortisatsioon ja 

ümberhindlus 

     –826 211,24    –754 921,11 

Tegevustulem –2 745 557,78  –2 761 025,40 

Aruandeperioodi tulem –2 745 557,78  –2 761 025,40 

Siirded   2 745 557,78    2 761 025,40 
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Riigieelarve täitmise aruanne 

eurodes sendi täpsusega 

 

Liik Konto Objekt 

Tegevus- Sisu Esialgne Lõplik 

2014 

Tegelik miinus Üle viidud 

ala selgitus eelarve eelarve lõplik järgmisse 

  2014 2014 eelarve aastasse 

KOOND 

TULUD KOKKU       215 000,00         

  3     Tegevustulud 215 000,00 533 683,93 533 764,93 0,00 0,00 

  32     
Kaupade ja teenuste 

müük 
215 000,00 203 805,54 203 886,54 0,00 0,00 

  322     
Tulu 

majandustegevusest 
215 000,00 203 805,54 203 805,54 0,00 0,00 

  323     
Muu kaupade ja 

teenuste müük 
0,00 0,00 81,00 0,00 0,00 

  35     Saadud toetused 0,00 329 878,39 329 878,39 0,00 0,00 

  358     
Saadud kodumaised 

toetused 
0,00 29 368,94 29 368,94 0,00 0,00 

  359     Saadud välistoetused 0,00 300 509,45 300 509,45 0,00 0,00 

KULUD JA INVESTEERINGUD KOKKU -2 903 996,00 -3 529 607,35 -2 954 278,27 575 329,08 -575 329,08 

      09 Haridus -2 903 996,00 -3 352 859,01 -2 936 529,93 416 329,08 -416 329,08 

KULUD  KOKKU    -2 873 996,00 -3 301 631,35 -2 885 302,27 416 329,08 -416 329,08 

        Tegevuskulud -2 873 996,00 -3 301 631,35 -2 885 302,27 416 329,08 -416 329,08 

  4     
Antud toetused ja 

muud ülekanded 
0,00 -52 904,66 -52 904,66 0,00 0,00 

  5     
Tööjõu-ja 

majandamiskulud 
-187 584,00 -595 881,27 -223 307,33 372 573,94 -372 573,94 

        

Määratlemata 

majandusliku sisuga 

tegevuskulud 

-2 686 412,00 -2 652 845,42 -2 609 090,28 43 755,14 -43 755,14 



37 
 

INVESTEERINGUD KOKKU  -30 000,00 -227 976,00 -68 976,00 159 000,00 -159 000,00 

FINANTSSERIMISTEHINGUD KOKKU  0,00 0,00 1 975,32 0,00 0,00 

PIIRMÄÄRAD 

Tulud kokku  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

  3     Tegevustulud 0,00 0,00 81,00 0,00 0,00 

  32     
Kaupade ja teenuste 

müük 
0,00 0,00 81,00 0,00 0,00 

10 323     
Muu kaupade ja 

teenuste müük 
 0,00  0,00 81  0,00  0,00 

KULUD JA INVESTEERINGUD KOKKU -2 688 996,00 -2 835 449,03 -2 632 693,89 202 755,14 -202 755,14 

KULUD  KOKKU -2 688 996,00 -2 658 700,69 -2 614 945,55 43 755,14 -43 755,14 

        Tegevuskulud -2 688 996,00 -2 658 700,69 -2 614 945,55 43 755,14 -43 755,14 

20   TK020001 09 
Kõrghariduse 

õppetoetused 
-188 431,00 -201009,26 -198775,55 2233,71 -2233,71 

20   TK020002 09 

Kutseõppe õpilaste 

õppetoetused, 

sõidusoodustused ja 

koolitoidu toetus 

-17 121,00 -15459,00 -14009,46 1449,54 -1449,54 

20   TK020003 09 
Kõrgkoolide 

tegevustoetus 
-2 363 183,00 -2 314 905,00 -2 274 833,11 40 071,89 -40 071,89 

20   TK020004 09 
Kutseõppe riiklik 

koolitustellimus 
-117 677,00 -121472,16 -121472,16 0,00  0,00 

  5   
 

Tööjõu-ja 

majandamiskulud 
-2 584,00 -5 855,27 -5 855,27 0,00 0,00 

20 5   09 Rakenduskõrgkooli  0,00 -2350,00 -2350,00 0,00  0,00 

10 5 SE000001 09 

Õppelaenude 

tagasimaksmisega 

seotud kulud 

-2 584,00 -3505,27 -3505,27 0,00 0,00 

  650   
 

Finantskulud  0,00  0,00  0,00 0,00  0,00 

INVESTEERINGUD KOKKU   0,00 -176 748,34 -17 748,34 159 000,00 -159 000,00 

30   IN020022 09   0,00 -167748,34 -17748,34 150 000,00 -150 000,00 

30   IN020183 09   0,00 -9 000,00 0,00 9 000,00 -9 000,00 
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TULUD JA TULUDEST SÕLTUVAD KULUD 

Tulud kokku  30 000,00 -56 342,07 316 231,87 372 573,94 -372 573,94 

  3     Tegevustulud 215 000,00 533 683,93 533 683,93 0,00 0,00 

  32     
Kaupade ja teenuste 

müük 
215 000,00 203 805,54 203 805,54 0,00 0,00 

40 322     
Tulu 

majandustegevusest 
215 000,00 203805,54 

203805,54 
    

  38     Muud tulud 0,00 329 878,39 329 878,39 0,00 0,00 

40 359 VT000099   
Saadud muud 

välistoetused 
 0,00 300509,45 

300509,45 
 0,00  0,00 

40 358     
Saadud kodumaised 

toetused 
 0,00 29368,94 

29368,94 
 0,00  0,00 

KULUD JA INVESTEERINGUD KOKKU -215 000,00 -694 158,32 -321 584,38 372 573,94 -372 573,94 

KULUD  KOKKU -185 000,00 -642 930,66 -270 356,72 372 573,94 -372 573,94 

        Tegevuskulud -185 000,00 -642 930,66 -270 356,72 372 573,94 -372 573,94 

  4   
 

Antud toetused ja 

muud ülekanded 
0,00 -52 904,66 -52 904,66 0,00 0,00 

40 41   09 Sotsiaaltoetused  0,00 -52904,66 -52904,66 0,00  0,00 

  5   
 

Tööjõu-ja 

majandamiskulud 
-185 000,00 -590 026,00 -217 452,06 372 573,94 -372 573,94 

40 5   09 Rakenduskõrgkooli -185 000,00 -590026 -217452,06 372573,94 -372573,94 

INVESTEERINGUD KOKKU   -30 000,00 -51 227,66 -51 227,66 0,00 0,00 

40   IN020144 09   -30 000,00 -51227,66 -51227,66 0,00  0,00 

FINANTSEERIMISTEHINGUD        

Finantseerimistehingud kokku   0,00 0,00 1 975,32 0,00 0,00 

10 102     
Finantsvarade 

vähenemine 
    8 660,17     

20 206     
Finantsvarade 

vähenemine 
    -6684,85     

SIIRDED RIIGIKASSAGA JA RAHA JÄÄK      

    Netosiirded riigikassaga     2 632 612,89     

    Raha jääk aasta algul     116 036,58     

    Raha jääk aasta lõpul     330 111,45     
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Eesti Õdede Liidu ja Tartu Tervishoiu Kõrgkooli Tervisliku Neljapäeva sari 2014. aastal 


 


Linnakodanikele mõeldud tasuta tervisetubade sarja Tervislik Neljapäev kohtumised toimusid 


kord kuus kell 16-19 kõrgkooli õppehoones, Nooruse 5. 2014. aastal käsitletud teemad: 


23.01.14 – Diabeet – kaaslane kogu eluks. 


20.02.14 – Mõeldes meie väärikatele – eakate tervisemured. 


20.03.14 – Kiiret sekkumist vajad probleemid (näiteks insult).  


24.04.14 – Turvaliselt suvele vastu (nahaga seotud teemad, puukidega levivaid haigused jm, 


mis suvega seoses oluline). 


22.05.14 – Laste vigastused.  


 


Tervisliku Neljapäeva tervisetubades kõnelevad erinevatel terviseteemadel õed, oma ala 


spetsialistid. Praktilised nõuanded. Võimalik personaalne tervisenõustamine ja tervisenäitajate 


kontroll. Lastehoiutuba. Infot järgnevate tervisepäevade kohta  www.ena.ee  ja 


www.nooruse.ee    


Kontakt kõrgkoolis: Ruth Pihle, ruthpihle@nooruse.ee tel 737 0207 


Kontakt õdede liidus: Gerli Usberg gerli.usberg@kliinikum.ee tel 5331 8080 


 


 23.01.2014 „Toitumine – müüdid ja tegelikkus“ 


 


Kokku osalejaid 86, neist mehi 24 (27,90%) ja naisi 62 (72,10%). Osalejate vanus: 


            kuni 25 aastat 21 = 24,41 % 


 26 – 55 aastat 42 = 48,83% 


 56 + … aastat 23 = 26,76% 


Keskmine vanus 43,65 aastat. 


 


Infot tervisesarja kohta saadi järgmistest allikatest:  


1) Tartu Postimees – 30,76 (28 inimest) 


2) Tuttavad/sõbrad/sugulased 15,38% (14 inimest) 


3) Kõrgkool 15,38% 


4) Internetist (kõrgkooli, linna, õdede liidu kodulehed) – 13 inimest 


5) Facebook – 5 inimest 


6) Eelmine Tervislik Neljapäev – 4 inimest 


7) Juhus – 4 inimest 


8) Eesti Õdede Liit – 3 inimest 


9) Paberinfokandjad – 2 inimest 


 


20.02.2014 „Mõeldes meie väärikatele“ 


 


Kokku osalejaid 130, neist mehi 28 (21,53%) ja naisi 102 (78,47%). Osalejate vanus: 


 kuni 25 aastat 4 inimest = 3,07% 


 26 – 55 aastat 25 = 19,23% 


 56 + … aastat 101 = 77,70% 



http://www.ena.ee/

http://www.nooruse.ee/

mailto:ruthpihle@nooruse.ee

mailto:gerli.usberg@kliinikum.ee
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Keskmine vanus 62,53 aastat. 


 


Infot saadi järgmistest allikatest:  


1) Tartu Postimees – 63,84% (83 inimest) 


2) Tuttavad/sõbrad/sugulased - 13,84% (18 inimest) 


3) Kõrgkool - 7,69% (10 inimest) 


4) Eelmine Tervislik Neljapäev – 10 inimest 


5) List – 8 inimest 


6) Internet (kõrgkooli, linna, õdede liidu kodulehed) – 3 inimest 


  


 


20.03.2014 „Kiiret sekkumist nõudvad terviseprobleemid“ 


 


Kokku osalejaid 114, neist mehi 35 (30,70%) ja naisi 79 (69,29%). Osalejate vanus: 


 kuni 25 aastat 15 inimest = 13,15% 


 26 – 55 aastat 19 = 16,68% 


 56 + … aastat 80 = 70,17% 


Keskmine vanus 55,63 aastat. 


 


Infot saadi järgmistest allikatest:  


1) Tartu Postimees – 44,73% (51 inimest) 


2) Tuttavad/sõbrad/sugulased -18,42% (21 inimest) 


3) List – 14 inimest 


4) Eelmine Tervislik Neljapäev – 12 inimest 


5) Kõrgkool – 8 inimest 


6) Internet  – 5 inimest 


7) Kutse – 3 inimest 


 


24.04.2014  „Turvaliselt suvele vastu“ 


 


Kokku osalejaid 96, neist mehi 26 (27,08%) ja naisi 70 (72,92%). Keskmine vanus 55,12 


aastat 


Infot saadi:  


1) Ajaleht – 37,5% 


2) Eelmine kord – 21,8% 


3) Sugulane, sõber/tuttav – 15,5% 


4) Kool – 15,6% 


5) Facebook, internet – 9,5% 


 


24.10.2013  „Pea lahedaks. Mõtlemine mõnusaks.“ 


 


Kokku osalejaid 97, neist mehi 20 (20,6%) ja naisi 77 (79,4%). Osalejate vanus: 


kuni 25 aastat 28 = 28,8% 


 26 – 55 aastat 46 = 47,4% 


 56 + … aastat 23 = 23,8%  


Keskmine vanus 40,5 aastat. 


 


Infot saadi:  
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1) Tuttavad/ sõbrad/sugulased 30,9% 


2) Kõrgkool 19,5% 


3) Vaimse Tervise Keskus 16,4% 


4) Linnaarst/kõndijad 8,2% 


5) Pimedate Ühing 5,1% 


6) Facebook/ raadio/ internet 4,1% 


7) Õdede Liit 4,1%  


8) Eelmine Tervislik Neljapäev 3% 


9) Biomeedicum 1% 


 


 








1 
 


Geneetika ja laboritöö õpitoad gümnasistidele  


Projekt ”Geneetika ja laboritöö õpitoad gümnasistidele” toimus 31.03. – 11.04.2014.a.  Tartu 


Tervishoiu Kõrgkoolis. Projekti initsiaator oli PhD Mari Järve, kes töötab  teadurina Tartu 


ülikoolis ning bioloogia õpetajana Tarvastu gümnaasiumis. Tema hinnangul on keeruline 


õpilastele selgitada geneetika ja molekulaarbioloogia aluseid ilma praktilise väljundita. Sellest 


tekkiski idee ja vajadus laboritööd  ja geneetikat õpilastele tutvustada.  


Projekti raames said õpilased valida kahe geneetilise eksperimendi vahel. Üheks laboratoorse töö 


teemaks oli DNA eraldamine epiteelirakkudest, ning ccr5Δ32 mutatsiooni testimine PCR 


meetodil. Teiseks laboratoorse töö teemaks oli fikteevse kuriteo ohvri/ kurjategija tuvastamine 


geneetiliste meetodite abil (PCR meetod + mutatsioonide/haplotüüpide restriktsioonanalüüs). 


 


Õpilaste (ja õpetajate) huvi projekti vastu oli suur ning kohad (300) täitusid kahe päeva jooksul. 


Kokku osales 305 õpilast ja 12 õpetajat 17st erinevast Eesti koolist, sh Rapla gümnaasium koos 


teiste lähedalasuvate maakonnakoolidega. Eksperimentaalne töö koos kestis terve päeva. Mitmel 


puhul olid õpetajad isiklikult huvitatud eksperimentaalse töö sooritamisest koos oma õpilastega. 


Pauside ajal tutvustati õpilastele Tervishoiu kõrgkooli erinevaid õppimisvõimalusi ja teisi 


õppelaboreid.  


Projekti meeskonna hinnangul oli hea mõte küsida õpilastelt päeva lõpus elektroonilise kanali 


kaudu tagasisidet (e-küsitlus), mille abil oli võimalik juba pärast esimest päeva vajalikke 


pisimuudatusi teha. Näiteks nihutati pause või muudeti päevakavas tegevuste järjekorda. Lisaks 


pakkus positiivne tagasiside meeskonnale kinnitust, et geneetikapäevad olid õpilaste jaoks 


huvitavad ning väga vajalikud geneetika ja laboritöö paremaks mõistmiseks. 


Õpilaste ja õpetajate tagasiside õppepäevale oli valdavalt positiivne. Siiski kajastus tagasisides ka 


see, et mõned õpilased ei olnud tehtud eksperimendist päris hästi aru saanud. Arusaamatus võis 


olla tingitud juhendajate ebapiisavatest selgitustest või liiga keerulisest teemast. Nimelt osales 


geneetikapäevadel ka põhikooli õpilasi, kuigi oma projekti tutvustades juhtisime tähelepanu 


sellele, et geneetikapäevade ja laboritöö temaatika on sobilik pigem gümnasistidele. Teiseks 


probleemiks võis olla liiga suur õpilaste arv ühes grupis (15), mistõttu oli  keeruline õpilasi 


individuaalselt juhendada.  


Tulevikus analoogse projektiga jätkates peame oluliseks vähendada praktika rühma suurust 10 


õpilaseni. Samuti on oluline täiendada ja parandada seniseid õppematerjale ning kasutada 


keskkonnasäästlikumat variant. Projekti meeskond sai  väärtusliku kogemuse sisu välja töötamise 


ja ajakava koostamise osas ning juhendaja rolli täitvad tudengid said omakorda väärtusliku 


juhendamiskogemuse. 


 


 








Personali  välisvahetused 2014 ERASMUS programmi raames 


Õppejõud/ töötaja Partnerkõrgkool 


Ireen Bruus (õe õppekava) 


Merilin Kiis (õe õppekava) 


Universitat Autonoma de Barcelona 


Barcelona, Hispaania 


Reet Urban (õe õppekava) Turu University of Applied Sceinces, 


Soome 


Karin Kõiv (üld- ja toetavate ainete õppejõud) Alicante University, Hispaania 


Zinaida Läänelaid (radioloogiatehnikute õppekava) 


Tiina Kukkes (radioloogiatehnikute õppekava) 


Ruth Pihle (turundusspetsialist) 


Pauls Stardins Medical College of the 


University of Latvia, Läti 


Ehter Tuisk (raamatukoguhoidja) 


Aire Härmask (raamatukoguhoidja) 


Medical University Warsaw, Poola 


Marika Külm 


Mare Remm 


Erik Jõgi 


(bioanalüütikute ja tervisekaitse spetsialisti 


õppekava) 


Campus Wien University of Applied 


Sceinces, Austria 


Siret Läänelaid (õe õppekava) 


Janika Pael (õe õppekava) 


Granada University, Hispaania 


Aet Kaare-Põiklik (õppekorralduse spetsialist) 


Ele Mägi (praktikakorralduse spetsialist) 


University of Foggia, Itaalia 


Liisi Org (täienduskoolituse spetsialist) 


Jaanika Niinepuu (kommunikatsioonijuht) 


Lissabon School of Health Technology, 


Portugal 


Siret Kivistik (radioloogiatehnikute õppekava) Klaipeda University, Leedus 


 


 








Primus pogramm 2008-2014 


Tegevus 1 raames läbi viidud õppejõudude koolitused, mentorite toetamine ja teavikute 


hankimine oli üks olulisemaid valdkondi selle programmi jooksul. Selle alategevuse eelarve 


oli võrreldes teiste alategevustega kõige suurem ning eelarve täideti eesmärgipäraselt.  


Tegevus 2 raames oli kõige tulemuslikum kvaliteedijuhtimise projektis osalemine ja seeläbi 


enesehindamise läbiviimine kõrgkoolis ning õppekavade arendusseminarid õppejõudude ja 


tööandjatega.  


Tegevus 3 toel alustas tööd VÕTA töörühm, igal õppeaastal on kõigile uutele kursustele läbi 


viidud VÕTA alased infotunnid. Samuti on tudengitele välja töötatud e-kursus „Eneseareng 


eile, täna ja homme”, mis on tudengite seas väga populaarne.  


Tegevus 4 raames on kõrgkooli rektor ja õppeprorektor osalenud mitmel õppereisil ning 


panustanud seeläbi kõrgkooli strateegilisse juhtimisse oma kogemusi. Keskastmejuhtide 


koolitusel said osaleda kõik laiendatud juhtkonna liikmed, koolitus osutus väga kasulikuks 


ühtlustamaks kõrgkooli sees olevat arusaama ja hoiakuid juhtimises, infoliikumises ja 


töötajate kaasamises.  


Tegevus 5 raames ei õnnestunud kõrgkoolil eesmärgistatud tegevusi planeerida ning seetõttu 


ei taotlenud me ka vahendeid Primuse eelarvest. Kõik uuringutega seonduvad tegevused on 


kõrgkool teinud oma eelarvest lähtuvalt.  


Tegevus 6 raames oli „Õppimine kõrgkoolis“ kursus väga populaarne, eriti e-keskkonnas 


läbiviidav koolitus. Tudengite tagasiside näitab, et meeldisid erinevad testid, ülesanded, mis 


panid iseseisvalt asjade üle järele mõtlema ja analüüsima iseennast kui õppijat. Saadi rohkem 


teada kõrgkooli kui terviku kohta ning õpiti tundma üksteist. Programm toel saadi üle 20 


käsiraamatu „Õppimine kõrgkoolis“ kõrgkooli raamatukokku. Üliõpilaste tagasiside põhjal 


jätkatakse nende koolituste läbiviimist just e-keskkonnas, mis sobib tudengitele 


ajaplaneerimise mõttes väga hästi.  


Mitmel aastal korraldati seminare ja koolitusi eesmärgiga aidata esmakursuslastel kõrgkooli 


tegemistesse sisse elada. Tuutoritele suunatud tegevused on korrastanud potentsiaalsete 


rühmavanemate oskusi ja teadmisi oma tegevusest nooremate juhendamisel ja aitamisel. 


Õppejõud on pidanud väga oluliseks ka igasuguste teavikute ja trükiste saamist (nt 


õppemeetodid, õppejõu pädevusmudel, ülekantavate pädevuste arendamine kõrgkoolis jne). 


Nende sisu on aidanud ühtlustada teadmisi õpetamise valdkonnas.  


Kõige lihtsam oli eelarvest kinni pidada tegevus 4 raames, kõige rohkem tuli muutusi ette 


tegevus 1 ja tegevus 6 raames. Kõige suuremaks probleemiks oli programmi tingimuste 


pidevad muutused, sh. kulupõhine ja ühikuhinna põhine arvestus. Primus programm lõppes 


30.06.2014 ning vastavalt võimalustele jätkataks alustatud tegevustega kõrgkooli eelarve toel.  
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Tartu Tervishoiu Kõrgkooli projektitaotlused 2014. aastal    


Meede  Projekti pealkiri, aeg Projekti eesmärgi lühikirjeldus Projekti taotleja/ eelarve/ 


planeeritavad osalejad kõrgkoolist 


Rahastamise 


otsus 


Hasartmängumaksu 


Nõukogu 
Geneetika ja laboritöö 


õpitoad gümnasistidele 


03.märts 2014 – 30.aprill 


2014 


Projekti laiem eesmärk on teaduse 


populariseerimine ning huvi tekitamine 


geneetika ja tervishoiuvaldkonna vastu. 


Projekti raames võimaldatakse noortel 


täiendada ennast geneetikaalaselt koos 


võimalusega töötada kaasaegsetes 


laboriruumides  ja viia läbi katseid, mida 


koolis aja- või ressursinappuse tõttu läbi viia 


ei saaks. 


TAOTLEJA – Tartu Tervishoiu 


Kõrgkool 


Projektijuht Eerik Jõgi 


Projekti eelarve kokku 2162 eur 


Omafinantseering (omf)381 eur 


õppematerjalidele + 1000 eur 


laboriruumide kasutamine kõrgkoolis. 


Kõrgkoolist tegelevad projektiga 


Eerik Jõgi, Marika Külm. 


Rahastatud 


Sotsiaalministeerium 


& Norra 


finantsmehhanism 


2009-2014 


Sotsiaalkampaania Pilves? 


Selgimistega! 


Mai 2014 – oktoober 2015 


Projekti üldeesmärk on sotsiaalkampaania 


kaudu tõstatada sõltuvusainetealane probleem 


ühiskonnas laiemalt, mille kaudu mõjutada 


sihtrühmade teadlikkust sõltuvuste ja 


sõltuvusainete kahjulike mõjude osas 


(eelkõige noorte seas) ning tõsta ühiskonna 


tähelepanelikkust ennetustegevuse 


aktiviseerimiseks. 


Alaeesmärke on kaks: 


1) noorte teadlikkuse tõstmine uudse 


õppemeetodi (lauamängu) kaudu, et ennetada 


sõltuvusi ning sõltuvusainete proovimist või 


järjepidevat tarvitamist. 


2) noortega loodud otsekontaktide kaudu 


tähelepanu pööramine probleemidele, mida 


sõltuvusainete tarvitamine endaga kaasa toob 


ja kuidas vaimset ja füüsilist tervist mõjutab. 


 


TAOTLEJA – Tartu Tervishoiu 


Kõrgkool 


Projektijuht: Merle Varik 


Projekti eelarve kokku 200 750 eur 


Omf: 170 570 eur 


Kõrgkoolist tegelevad projektiga  


Merle Varik, Janika Pael, Piret Simm, 


Margit Lenk-Adusoo, Eliise Ott 


Ei rahastatud 
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Eesti 


Teadusagentuur 
Teaduse populariseerimine 


geneetika ja laboritöö 


õpitubade kaudu 


02.03.2015 – 30.04.2015 


Käesoleva projekti eesmärgiks on teaduse 


populariseerimine ning huvi tekitamine 


geneetika ja tervishoiuvaldkonna vastu. 


Projekti raames võimaldatakse noortele 


täiendada ennast geneetikaalaselt koos 


võimalusega töötada kaasaegsetes 


laboriruumides  ja viia läbi katseid mida 


koolis aja- või ressursinappuse tõttu läbi viia 


ei saaks. 


TAOTLEJA – Tartu Tervishoiu 


Kõrgkool 


Projektijuht: Eerik Jõgi 


Projekti eelarve kokku 7607 eur 


(100% toetus) 


Kõrgkoolist osalevad Eerik Jõgi, 


Marika Külm. 


Ei rahastatud 


Nordplus Higher 


Education  
NPHE-2014/10511 


Promotion of wellness 


tourism in Nordic and 


Baltic countries 15.06.2014-


01.10.2015 


Projekti eesmärgiks on arendada heaolu 


turismi Balti- ja Põhjamaades. Projekti 


tegevused: õppejõudude välislähetused 


partnerkõrgkoolidesse, võrgustiku 


koosolekud, seminarid kogemuste 


vahetamiseks. 


TAOTLEJA - Kaunas University of 


Applied Sciences, Leedu. 


Projekti juht: Povilas Beseckas  


Projektis osalevad Savonia 


University of Appled Sceinces, 


Soomest ja Tartu Tervishoiu 


Kõrgkool. 


Kõrgkoolist osalevad: Aleksandra 


Josiptšuk ja Danel Jantra 


Projekti eelarve kokku 8600 eur 


Rahastatud 


LLP/Erasmus IP Erasmus IP projekt 


„Promotion of Wellness 


Tourism“ 


27.04. – 10.05.2014 


 


Projekti eesmärgiks arendada pereturismi. 


Projektis osalevad tudengid töötavad 


intensiivprojekti jooksul välja ärimudeli idee  


silmas pidades, et mudel oleks suunatud 


pereturismile. Ärimudeli väljatöötamiseks 


kasutavad osalevad tudengid osalevate 


partnerkõrgkoolide õppejõudude loengutes 


antud õpetusi, ülesandeid teemadel: turism, 


füsioteraapia, majandus, hotellimajandus. 


  


TAOTLEJA - Kaunas University of 


Applied Sciences 


KORRALDAJA - School of 


Economics and Law in Kielce 


(Poola)  


Omf: 1200 eur (Erasmus 2013/2014 


õa OM vahenditest) 


Projektis osalevad (igast kõrgkoolist 


6 üliõpilast ja 2 õppejõudu):  


Tartu Tervishoiu Kõrgkool , 


Kaunas University of Applied 


Rahastatud 
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Sciences (Leedu), Alexander 


Technological Educational 


Institution of Thessaloniki (Kreeka), 


College of Polytechnics Jihlava 


(Tšehhi) 


Õppejõududest osalesid Danel Jantra 


ning Tiiu Lepp 


SA Archimedes / 


Strukruurifond 
Füsioteraapia õppeklassi 


kaasajastamine 


01.08.2014 - 30.03.2015 


Eesmärk kaasajastada praeguse jõusaali 


sisustust õppeetöö läbiviimise eesmärgil. 


Toetust taotletakse Treadmill süsteemi 


soetamiseks  koos kõnniprojektsiooniga, et 


süsteemi õppetöös kasutada. 


TAOTLEJA – Tartu Tervishoiu 


Kõrgkool 


Projektis osalevad Anna-Liisa Parm, 


Ermo Kruuse ja Eliise Ott 


Taotletav summa 152 000 eurot 


Projekti kogumaksumus 190 400 


eurot 


Ei rahastatud 


Nordman Network 


CIMO 
Resilience, positive capacity 


building, transition and 


equality related to human 


rights in nursing of families   


19.05.- 23.05. 2014 


Kursuse  eesmärk oli käsitleda  perekonna ja 


kogukonna õendust  läbi inimõiguste ja 


seksuaaltervise prisma. Arutleti teemadel: 


mida tähendab tõenduspõhine pere- ja 


kogukonna õendus, paindlikkus ja positiivsus 


pereõenduses, eetilised põhimõtted ja 


võrdõiguslikkus pere- ja kogukonna õenduses, 


seksuaalsuse aktsepteerimine paarisuhtes ja 


perekonnas kogu elutsükli jooksul, 


sotsiaalsete ja kultuuriliste tegurite tähtsus ja 


mitmekesisus pere- ja kogukonnas.   


TAOTLEJA - School of Health and 


Social Studies JAMK University of 


Applied Sciences 


KORRALDAJA: Tartu Tervishoiu 


Kõrgkoolist (Eve-Merike Sooväli, 


Marge Mahla, Karin Kõiv). 


Taotletav summa 18000 eurot 


Osales 25 üliõpilast ja 12 õppejõudu 
kuuest kõrgkoolist  (JAMK, Mälardalen 


University College, Via University 


College, Åland University of Applied 


Sciences, Lithuanian University of 


Health Sciences; Tartu Health Care 


College)  


Rahastatud 


Norra 


finantsmehhanismist 


2009-2014 


Perevägivalla ohvrite kaitse 


tugevdamine koostöös 


meedikutega - 


Projekti peamiseks eesmärgiks arendada 


NTTK võimekust meditsiinitöötajate 


perevägivalla-alase koolitamise alal 


TAOTLEJA - MTÜ Naiste Tugi- ja 


Teabekeskus 


Projektis osaleb eksperdina Anne 


Ei rahastatud 
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rahastatud programm 


„Kodune ja sooline 


vägivald“ 


koolitusprogrammi ning 


võrgustikutöö loomine 


01.10.2014 – 31.03.2016 


 


suurendamaks perevägivalla-alast teadlikkust 


ja arusaamist ühiskonnas üldiselt ning 


vägivalda kogenud inimeste abistamise 


seisukohalt olulisimates spetsialistide 


sihtrühmades. 


Vahtramäe  


Taotletav summa 31 860,49 eur 


Projekti kogumaksumus 35 400,54 


eur 


Hasartmängumaksu 


Nõukogu 
Teaduskonverents „Terves 


kehas terve teadmine“ 


21.11.2014 


Eesmärk arendada koostööd praeguste ja 


potentsiaalsete partnerite vahel ning kajastada 


tervisetemaatiliste rakendusuuringute 


tulemusi. Lisaks viia läbi teemapõhised 


töötoad ning seeläbi tõsta arutletud teemade 


käsitlemise kaudu üldist teadlikkust teaduse ja 


tervishoiu teemadel.  


TAOTLEJA – Tartu Tervishoiu 


Kõrgkool 


Taotletav summa 4077.40 


Eraldatud summa 816 eurot 


Kaasfinantseering 2530 


Omafinantseering 211,68 eurot 


Projekti uus eelarve kokku 3557,68 


eurot 


Rahastatud 


Horisont 2020“ 


prioriteet 


„Ühiskonna-


probleemid 


Pidev ja patsiendikeskne 


teenuste osutamise 


korraldus rinnavähi 


varajasel avastamisel, 


diagnostikas ja ravis 


05.01.2015 – 05.01.2017 


 


Eesmärk välja töötada patsiendikeskne ja 


multidistsiplinaarne pidev teenuste osutamise 


korraldus rinnavähi varajaseks avastamiseks 


ja raviks, sh täiendada tervishoiutöötajate 


pädevusi rinnavähi sõeluuringute ja 


piltdiagnostika teostamisel ning töötada välja 


andmestik, mis on vajalik selleks, et tagada 


sujuv ja patsiendikeskne teenuste osutamise 


korraldus. 


TAOTLEJA - Helsinki Metropolia 


University of Applied Sciences 


Kõrgkoolist koordinaatoriks Tiina 


Kukkes 


Taotletav summa 4 969 080 eurot 


Ei rahastatud 
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Tagasiside gümnaasiumiõpilaste õppepäevadele ja õpetajate keskkonnatervise 


suvekoolile 


 


Projekti „Keskkonnatervisealase  teadlikkuse tõstmine gümnaasiumiõpilaste ja õpetajate 


hulgas“ kestel korraldati õpilastele kokku kolm õppepäeva, milles kaks viidi läbi 


gümnaasiumiõpilastele (24.10.13; 11.03.14), osalejaid 43 õpilast  ja üks põhikooli 9. klassi 


õpilastele (17.04.14), 46 õpilasele. Kokku osales õppepäevadel 89 õpilast. 


Gümnaasiumiõpetajatele korraldati kahepäevane keskkonnatervise suvekool (14-15.08.14), 


kus osales 30 õpetajat.  


 


Gümnaasiumi ja põhikooli õpilastest täitsid tagasisidelehe 82 õpilast (kokku osalejaid 89 


õpilast).  Peamisteks ootusteks õppepäevale olid uute keskkonnatervisealaste teadmiste 


saamine ja tutvumine Tartu Tervishoiu Kõrgkooliga. Ainult ühe õpilase vastus oli, et ootusi 


pole (joonis 1). 


 


 
Joonis 1. Õpilaste ootused õppepäevale. 


 


Valdava enamiku õpilaste ootused täitusid kas täielikult või osaliselt, ainult kaks vastanud 


arvas, et õppepäev vastas ootustele vähesel määral (joonis 2). 


 


 
Joonis 2. Õppepäeva vastavus ootustele. 


 


Küsimusele, mis meeldis õppepäeval kõige enam, vastas 51,2% õpilastest, et katsed või 


praktiline tegevus, 12% mainis õppekeskkonda, laborit või koolimaja, veel mainiti aparatuuri, 


õues olemist, õppejõude, samblikke ja ka koos olemist ja väikestes gruppides õppimist. 
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Kõige vähem meeldinud asjadena toodi välja pikk loeng (12 korral), kuiv õhk (3 korral), õues 


viibimist (külma tõttu, 3 korral), teiste õpilaste käitumist (3 korda), vähest aega (3 korral) 


seda, et oleks võinud kõigis gruppides osaleda (2 korda) ning mõningaid probleeme veel nagu 


peavalu või füüsika teema puudumine. 


 


Hinnangud õppepäevade läbi viimisele olid enamasti väga head või head (tabel 1). Keegi ei 


hinnanud õppepäevade läbi viimist halvaks. Palju kiideti arusaadavat loengut, häid 


õppejõude, praktiliste tööde ettevalmistust ja uute teadmiste saamist. Soovitustena toodi välja 


sageli, et õppepäev oli lihtsalt „tore“ või et osaleks sellel veel. 


 


Tabel 1. Hinnangud õppepäevade läbi viimisele. 


 Korraldus Loeng Praktiline osa* 


Väga hea 67% 58% 64% 


Hea 33% 38% 27% 


Rahuldav 0 4% 5% 


Halb 0 0 0 


* osadel vastajatel vastamata 


 


 


Õpetajatelt saadi tagasisidelehti kokku 24 (kokku osalejaid 30 õpetajat). Õpetajate ootused 


olid eelkõige teadmiste saamine, asukohaga tutvumine, uute meetodite saamine, aga ka 


lõõgastus (energia), uute mõtete ja ideede saamine, seltskonnaga (teiste õpetajatega) 


suhtlemine ning ühel juhul ka seoste loomine keskkonnatervise ja füüsika vahel (joonis 3).  


 


 
Joonis 3. Õpetajate ootused suvekoolile. 


 


Enamiku õpetajate ootused täitusid vähemalt osaliselt, kuid oli kaks vastajat, kelle ootused 


täitusid kasv väga vähesel määral või üldse mitte (joonis 4). 
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Joonis 4. Õpetajate ootuste täitumine. 


 


Kõige enam meeldisid osalejatele asukoht, vaba õhkkond ja korraldus ning seltskond (joonis 


5).  


 


 
Joonis 5. Suvekoolis meeldis kõige rohkem. 


 


Kõige vähem meeldis osalejatele see, et ei saanud osaleda kõikides gruppides – selle tõid 


välja peaaegu pooled vastanutest (joonis 6). Ülejäänud aspektid toodi välja vaid ühe või kahe 


vastaja poolt. 


 


 
Joonis 6. Suvekoolis meeldis kõige vähem. 
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Õpetajate hinnangud suvekooli läbi viimisele on valdavalt positiivsed (tabel 2). Leidus siiski 


osalejaid, kellele suvekooli korraldus ei meeldinud. Avatud ruumi meetod sai enam kriitikat 


kui loengu ja töögruppide päev  


 


Tabel 2. Õpetajate hinnangud suvekooli läbi viimisele (vastajate arv). 


 Korraldus Esimene päev, loeng 


ja töögrupid 


Avatud ruum 


Väga hea 6 9 2 


Hea 15 14 11 


Rahuldav 2 0 9 


Halb 1 1 2 


 


Esimese päeva korralduse juures ühtegi väga valdavat enam või vähem meeldinud tegurit ei 


olnud. Mõnevõrra enam meeldisid lektorid ja arutelud (joonis 7). 


 


 
Joonis 7. Õpetajate hinnang esimesele päevale. 


 


Avatud ruumi meetodi juures toodi üheksal korral välja positiivseid aspekte nagu uus meetod, 


saab kasutada koolis, vabad arutelud, enesearengut toetav jne, kuid ühtegi esilekerkivat 


aspekti polnud. Negatiivsetest hinnangutest mainiti enim laialivalguvust ja kasuteguri 


väiksust (joonis 8).  


 


 
Joonis 8. Õpetajate hinnang avatud ruumi päevale. 


 


Kokkuvõttes võib öelda, et nii õppepäevi kui suvekooli hinnata edukateks ning oma eesmärgi 


täitnuteks.  
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    Suulised ja kirjalikud ettekanded 2014 


 


 Aeg Nimi Koht/Nimetus Suuline ettekanne Stendiettekanne  


1.  22.-23.01 Kannus, A. Õendusjuhtide talvekool, 


Vihula 


Muutustest ja muudatustest kõrgkoolis 


ning kõrgharidussüsteemis 


 


2.  08.02 Remm, M.  Muljeid ja uudiseid EPBS koosolekult 


2013. Enterobiaasi esinemine Viljandimaa 


lasteaedades ja 2013 kevadised lõpetajad. 


Muutusi õppepraktika läbiviimisel Tartu 


Tervishoiu Kõrgkoolis. 


 


3.  06.03.-


10.03 


Kukkes, T. Viin, Austria Survey of Clinical Placement Competences  


4.  26.03 Pael, J. Olomouc, Tšehhi Elements of Problem Based Learning in 


Nursing Curriculum 


 


5.  27.03 Luiga, M. SA TÜK kliinikumi 


koolituskeskus 


Koolituspäev õendustöötajatele – Naiseks 


olemise võlu ja valu. Rasedusaegsed, 


sünnitus-ja sünnitusjärgse perioodi 


iseärasused 


 


6.  30.03.-


02.04 


Ploomipuu, I. Pittsburgh, Pennsylvania  Healthcare students` 


levels of scientific 


literacy and the 


impact of contextual 


teaching on 


scientific literacy 


7.  31.03.-


04.04 


Urban, R. Turu, Soome Professional values and attitudes  - the core 


elements of nursing education 


 


8.  10.04 Jaanisk, M. Tallinn Ärevushäirete kognitiiv-käitumisteraapia 


e-kursusena 


 


9.  25.-27.04 Jagintseva, O. Tartu Ülikool Mõningate kodutarvete murdenimetuste 


etümoloogiast 


 


10.  27.04 Lepp, T. Poola Wellness spas for all family members  


11.  29.04 Aruots, M. Tartu Tervishoiu Kõrgkool RT praktikate korraldusest Moodle  
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keskkonnas 


12.  02.05 Timm, M. 


Murov, A. 


Tartu Tervishoiu Kõrgkool Ergonoomika alaste filmide koostamisest  


13.  07.05 Kõiv, K. Helsingi, Soome Ülevaade tehtud tööst, kitsaskohtadest  


14.  09.-14.05 Parm, Ü. Barcelona, Hispaania Genetic Variation of Virulence and 


Resistance Genesin Staphylococcus 


Epidermidis Circulating in Neonatal 


Intensive Care Units 


 


15.  12.05 Viitkar, K. Tallinn Õendus- ja hoolduspersonali tööajajaotus  


16.  13.05 Pael, J. Jyväskylä, Soome Improving Positive Mental Health Through 


Curriculum 


 


17.  15.-19.05 Mahla, M. Tartu The significance of social and cultural 


factors and diversity in family health 


promotion from midwifery perspective 


 


18.  20.05 Luiga, M. Tartu Vaimse tervise probleemide märkamine ja 


ennetamine – Rasedusaegsed ja 


sünnitusjärgsed ärevust tõstvad olukorrad 


ämmaemanda pilgu läbi 


 


19.  01.-05.06 Mahla, M. Praha, Tšehhi  Development of 


Competence based 


Midwifery 


Curriculum in Tartu  


Health Care College 


20.  02.-08.06 Pael, J. Granada Communication Techniques with People 


who has Dementia or Other Cognitive 


Disorders. 


 


21.  02.-08.06 Läänelaid, S. Granada Preterm babies nursing care principles in 


Estonia 


 


22.  02.06 Läänelaid, Z. Helsingi, Soome What influences the organization of 


specialized radiography training? 


 


23.  04.06 Asi, S. Haigekassa koolituspäev, 


Tallinn  


Kliinilise auditi „Esmase 


kõrgvererõhktõvega patsientide 
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nõustamine perearstikeskustes“ tulemuste 


esitamine 


24.  04.06 Sooväli, E.-M. Haigekassa koolituspäev, 


Tallinn 


Täiskasvanud kõrgvererõhktõve 


patsientide teadlikkus vererõhu 


riskiteguritest, ohjamisest, tüsistustest ja 


nende ennetamisest 


 


25.  04.-06.06 Ploomipuu, I. Helsingi, Soome Suitability of Secondary School Graduate 


Levels of Scientific Literacy for studying 


Health Care 


 


26.  11.-15.06 Kukkes, T. Helsingi, Soome  Academic learning 


environment and 


student approach to 


learning (e-poster) 


27.  13.-14.08 Kannus, A. Õendusjuhtide suvekool, 


Rakvere 


 


Õppepraktika sisu ja korraldus ning 


rahastamise hetkeseisust. Erakorralise 


meditsiinitehniku õppe sisu ja väljundid 


tööturul. 


 


28.  19.-21.08 Remm, M. Naestved, Taani 


Kuningriik 


?  


29.  07.-13.09 Põllumaa, S.  Kirgiisia, Bishkek Eesti ämmaemanduse areng  


30.  11.09 Kannus, A. Läänemaa 


Haiglate Liidu Aastapäeva 


konverents, Roosta  


Tartu Tervishoiu Kõrgkooli ja haiglate 


vaheline koostöö -  igapäevaelu 


sõlmpunktid 


 


31.  16.-20.09 Kivistik, S. Klaipeda, Leedu Radioloogiatehnikute õpetamine ning 


kiiritusravi osa sellest Tartu Tervishoiu 


Kõrgkoolis 


 


32.  18.-20.09 Remm, M. Riia, Läti Vabariik POCT temaatika  


33.  18.09 Jantra, D. Konverents Baltic 


Dynamics 2014 Tartus, 


„Where Is The Future?"  


Intenational study/practice experience 


among Tartu Health Care College 


students/graduates 


 


34.  23.-27.09 Sooväli, E.-M., 


Urban, R., Viitkar, 


FINE konverents 


Nancy, Prantsusmaa 


Supervising a student - what does it mean 


for the teacher? 
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K.  


35.  23.-27.09 Urban, R, Animägi, 


L. 


FINE konverents 


Nancy, Prantsusmaa 


 


 Newly graduated 


nurses competencies 


36.  27.-29.09 Mahla, M. EMA Councel Meeting, 


Tallinn 


IT tools for e-learning and professional 


communication 


 


37.  05.-10.10 Kõiv, K. Jyväskylä Ülevaade kevadel toimunud 


intensiivkursusest, Nordman Network`i 


uus koostööleping 


 


38.  09.-11.10 Kepler, K, Märs, J. V Balti Radioloogia 


Kongress, Pärnu 


Preliminary results of the implementation 


of the patient radiation dosiometry 


guidelines in Estonia 


 


39.  09.-11.10 Muru, L.-L. V Balti Radioloogia 


Kongress, Pärnu 


  


40.  09.-11.10 Kasesalu, T. 


(kaasautor Takis, 


M.) 


V Balti Radioloogia 


Kongress, Pärnu 


The challanges of magnetic resonance 


imaging in paediatric patients 


 


41.  09.-11.10 Kukkes, T. V Balti Radioloogia 


Kongress, Pärnu 


Perceptions of professionalism among 


qualified radiographers and radiography 


students 


 


42.  13.-15.10 Kannus, A. Kaitseministeeriumi 


seminar, Otepää 


 


Sõja- ja katastroofimeditsiini võlu ja valu; 


täna ja homme 
 


43.  15.-19.10 Remm, M. Dublin, Iiri Vabariik Eriala tulevikuperspektiivid Eestis  


44.  24.10 Läänelaid, S. The 2nd Pediatric Nurses 


Conference on the Balic 


States, Tartu 


Endotracheal Suction of Ventilated Child 


 


Newborns open-


system endotracheal 


suctioning methods 


application in 


Estonia children 


Intensive care units 


45.  24.-25.10 Mahla, M. Eesti Perinatoloogia Seltsi Imetamisnõustamissüsteemi arendamine  
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Konverents, Pärnu (veebinõustamine, nõustamine 


statsionaaris ja ambulatoorses vastuvõtus, 


emade vestlusringid). 


46.  24.-25.10 Mahla, M. Eesti Perinatoloogia Seltsi 


Konverents, Pärnu 


Eesti perekoolides osalevate perede 


ootused ja nende täitumine seoses pakutava 


ettevalmistusega sünnituseks ja 


sünnitusjärgseks perioodiks 


 


47.  24.-25.10 Mahla, M. Eesti Perinatoloogia Seltsi 


Konverents, Pärnu 


Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis teenus 


kogukonnale raames läbiviidud Perekooli 


loengutes osalejate tagasiside moodulile 


 


48.  03.-04.11 Mahla, M. Tartu Обзор учебной программы в Тартуской 


Высшей Школе Здравоохранения по 


специальности  “Акушер 


 


49.  07.11 Kannus, A. Ida-Viru Keskhaigla 


Aastapäevakonverents, 


Jõhvi 


Kolleeg ÕDE - alluv või kutsekaaslane?  


50.  08.-13.11 Tamm, A.-L. 


Parm, Ü. 


Las Palmas, Hispaania Coffee consumption is not an important 


risk factor for low femoral neck bone 


mineral density 


 


51.  09.11 Kasesalu, T. SA TÜK 


radioloogiakliiniku 


sügisseminar 


Üliõpilaste nägemus radioloogiatehniku 


kutse-eetikast 


 


52.  21.11 Parm, Ü., Tamm, 


A.-L. 


Teaduskonverents "Terves 


kehas terve teadmine", 


Tartu Tervishoiu kõrgkool 


Kohvi ja taimetoidu mõju vere labori 


näitajatele ja luutihedusele 


 


53.  21.11 Remm, M., Orav, 


A. 


Teaduskonverents "Terves 


kehas terve teadmine", 


Tartu Tervishoiu kõrgkool 


Patsiendi lähiuuringud tervishoius  


54.  21.11 Sooväli, E.-M., 


Simm, P. 


Teaduskonverents "Terves 


kehas terve teadmine", 


Tartu Tervishoiu kõrgkool 


Täiskasvanud kõrgvererõhktõve 


patsientide teadlikkus riskiteguritest, 


vererõhu ohjamisest, võimalikest 


tüsistustest ja nende ennetamisest 


 







6 


 


55.  03.12 Varik, M, Urban, 


R. 


Tallinn Competencies of professional facilitators 


in the aging society 


 


56.  04.-07.12 Kutman, A. Ljubljana, Sloveenia 


 


Environmental Health Systems and 


Curricula in Europe (Tervisekaitse 


süsteemid ja õppekavad Euroopas) 


 


57.  05.12 Kannus, A. EKKA seminar 


institutsionaalse 


akrediteerimise 


kokkuvõtteks, Tallinn 


Juhtimise saladused aastast 2000 ehk miks 


Tartu Tervishoiu Kõrgkoolil läheb hästi 
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Avatud uste päevad Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis 2014. aastal 


 


I. Tartu linna kõrgkoolide lahtiste uste päev 19. märtsil 


 


Tartu Tervishoiu Kõrgkooli õppehoone avatud huvilistele kell 11–17: 


 kl 11–16 maja südames õppekavade minimess; 


 kl 11 ja 13 ja 15 majatuurid; 


 kl 12–15 õppekavade õpitoad (radioloogiatehnikute nähtav ja nähtamatu maailm, 


ämmaemanduse tegevused, veregrupi määramine); 


 kl 12–15 Ida-Tallinna Keskhaigla õpituba ,,Kes on kes tervishoius?“; 


 kl 11.15–17.00 avatud loengud, seminarid, praktikumid − huvilistel võimalus osaleda 


kõikides loengutes, seminarides ja praktikumides, mis tunniplaanis. 


 


Korraldajad: üliõpilased Liisa Kriit, Jekaterina Lammertson, Liisi Muoni, Sigrid Popp, Indrek 


Jakobsoo, Marleen Lõhmus, Kristjan Lepmets, Maarit Suigusaar, Elvis Russki, Teele Naar, 


Merit Luik ja Evelin Limberg 


 


 
 


 


II. Avatud uste päev 2. aprillil 


 


Õppehoone avatud kl 11–15: 


 kl 11–15 õppekavade minimess;  


 kl 11 ja 12 ja 13 majatuurid; 


 kl 13–15 erakorralise meditsiini tehniku ja õe õppekavade õpituba; 


 kl 12–14 radioloogiatehniku ja ämmaemanda õppekavade õpituba; 


 kl 12, 13 ja 14 veregrupi määramise õpituba; 


 kl 11–15 kõikide loengute, praktikumide ja seminaride uksed avatud. 


 


; 0 


harju; 44 


tartu; 30 
valga; 15 ida-


viru; 
11 


põlva; 8 


võru; 8 


järva; 6 


lääne-viru; 
5 


rapla; 4 


jõgeva; 3 viljandi; 2 


Avatud Uksed 19.03.14 
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Korraldajad: üliõpilased Indrek Jakobsoo, Richard Jalakas, Marleen Lõhmus, Janne Nurme, 


Kelly Kald, Liisi Muoni, Merit Luik, Evelin Limberg, Pille Leola, Genno Nurk, Liisa Kriit, 


Sigrid Popp, Maarit Suigusaar ja Kairi Tanna ning õppejõud Laura-Liisa Muru 


 


Avatud uste päeval oli 57 osalejat (sh 21 Kunstigümnaasiumi 9. klassi õpilast). 


 


III. Avatud uste päev 22. oktoobril 


 


Õppehoone avatud kl 10–14: 


 kl 10–14 infolaud õppekavade ja päevakava tutvustamiseks; 


 kl 10, 11, 12 majatuurid;  


 kl 10–14 võimalus osaleda kõikides loengutes, praktikumides, seminarides, mis sel 


päeval tunniplaanis. 


 


Korraldajad: üliõpilased Karoliina Tiisler, Marleen Lõhmus, Kristjan Lepmets ja Liisa Kriit  


 


Avatud uste päeval oli 59 osalejat. 


 


3 
3 


3 


19 


1 


01.04.14 huviliste(36) jaotus maakondade lõikes. 
(7 asukohta ei märkinud) 


harju järva põlva tartu valga


Avatud Uksed 01.04.14 







 


 


3 


 


 


2 


1 


3 
1 


36 


1 


6 


9 


harju jõgeva lääne-viru saare


22.10.14 huviliste (59) jaotus maakondade 


   Avatud Uksed 22.10.14 








1 
 


Tartu Tervishoiu Kõrgkooli esindatus ja parimad saavutused  


spordivõistlustel 2014. aastal 


 


 


Võistlus Osalejaid Saavutused 


EASL aastapäevaturniir 


õppejõududele ja töötajatele 


(10.01.14).  


18 N. võrkpall 4. koht. Korvpall 9. koht. Male 4. koht. 


Korvpalli vabavisked Mehed 8.-9. koht. Korvpalli 


vabavisked Naised 3., 4., 7. jne koht. Sõudeergomeetrid 


Mehed 2., 10. jne koht. Sõudeergomeetrid Naised 2., 5. 


jne koht. Lauatennis Mehed 9.-12. koht. Lauatennis 


Naised 3., 4., 5. koht. ÜLDARVESTUSES  I KOHT. 


Harrastajate võrkpalliturniir 2014 


(19.04.14). 


9 1. kohta välja ei antud. Kuna teised naiskonnad kohale 


ei tulnud, siis tagasime edasipääsu Üliõpilaste 


Meistrivõistlustele 8 parema hulka.  


EASLi Spordiseminar (25.-


27.04.14 ja 24.-27.10.14). 


6 Osales 3 tudengit ja 1 õppejõud nii kevad- kui ka 


sügisseminaril. 


XXX SELL mängud  (16.-


18.05.14). 


14 Osales 4 tudengit sportlasena ja 10 tudengit, vilistlast ja 


õppejõudu meditsiini meeskonnas korraldajatena. 


Naiste kõrgushüppes 2. koht. Naiste kolmikhüppes 3. 


koht. 400 m ja 200 m jooks M – 10 ja 10. koht. N 400m 


– 13. koht. 


Üliõpilaste XIII suvemängud (27.-


29.06.14). 


52 Aktiivseima kõrgkooli kategoorias 4. koht (21 


kõrgkooli seas). Üldarvestuses 5. koht. Saavutasime 


mitmeid 1., 2., 3., 4.  jne. kohti mitmetel aladel (32 


spordiala). 


Tartu kõrgkoolidevaheline 


jalgpalliturniir (22.09.- 02.10.14). 


10 11. koht 


Tartu Linnamaraton. Tartu 


Sügisjooks. Tudengimaraton. 


(04.10.14). 


14 Kõrgkoolide aktiivsuse arvestuses 3. koht. 


Credit 24 Rahvaliiga B 


tugevusgrupp naised (november 


2014 – aprill 2015). 


12 Credit24 Lõunaregiooni Naiste B tugevusgrupis 5. 


koht. 


Erinevad võrkpalli turniirid. 


Erinevad Eesti linnad. 


15 Tarvastu Karikas 2014 I koht. Väike-Maarja 


spordihoone sünnipäevaturniir 1. koht. Põlva turniir 5. 


koht. 


Talijalgpalli MV (27.10-


20.11.14). Alagrupi mängud 


Tartus. 


12 Tartu alagrupi 6. koht. 


TudengiPall 2014 (22.- 23.11.14). 22 Pimevõrkpall 8. koht. Meeste Korvpall 13. koht. Naiste 


Rahvastepall 3. koht.  


Võrkpalli MV (21.12.14). 8 5. koht 


Tartumaa naiste MV korvpallis 


2014-2015  


12 5. koht 
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Tänukirjad 2014 


 


Tunnustuskirja pälvinud üliõpilaste juhendamise eest  
 


Evi Aotäht, Natalja Kamõnina, Helen Udras, Ene Talpsep, Sirje 


Kõvermägi, Marge Mahla, Markus Vardja, Kalle Kepler, Tiina 


Kukkes, Jaanika Kumm, Liis Merenäkk, Ireen Bruus, Piret Simm, 


Airin Treiman-Kiveste, Eve-Merike Sooväli, Reet Urban, Anne 


Vahtramäe, Marika Tammaru, Janika Pael, Eva Rüütel, Kirkke 


Reisberg, Ülle Parm, Aivar Orav, Eerik Jõgi, Anna-Liisa Tamm, Triin 


Veber, Marika Külm 


Tänukiri praktika juhendamise eest Imbi Ojaste, Sirje Parv 


Kõrgkooli veebiajakirja Tervist! sünnitamise ja särasilmse toimetamise 


eest 


Jaanika Niinepuu 


Pühendumise ja õppekava väärtuste kandmise eest üliõpilaste, 


õppejõudude ja õppekava juhtide toetamisel õppeprotsessis 


Ruth Ruusmäe, Tagle Jantra 


Üliõpilastele, õppejõududele ja õppekava juhtidele heaks 


koostööpartneriks olemise eest 


Ave Pärand 


RADEKi pühendunud, tulemusliku ja särava juhtimise eest 2009-2014 Piret Vahtramäe 


Järjekindla rõõmsameelse üliõpilaste toetamise ning andmekogude 


süstematiseerimise ja korrashoiu eest 2009-2013 


Katri Pruulman 


RADEK projekti rahaliste tegevuste tasakaalus hoidmise eest aastatel 


2009-2014 


Urve Kägu 


RADEK projekti särava idee ja tulemuslikkuse eest Zinaida Läänelaid 


Radioloogiatehniku õppekava esimese rakendusuuringu „Patsiendi 


kiirgusdoosi optimeerimiseks vajalike andmete kogumine ja võrdlev 


analüüs radiograafias“ eduka läbiviimise ja ülevaatliku ettekande eest 


V Balti Radioloogia Kongressil 


Janelle Märs ja Kalle Kepler 


Rahvusvahelises projektis ’’Evidence based quality assurance in 


digital dental imaging 2011-2014“ eduka ja tulemusliku osalemise ja 


ülevaatliku ettekande eest V Balti Radioloogia Kongressil 


Laura-Liisa Muru 


Radioloogiatehniku õppekava tegevusi kajastavate ettekannete eest 


rahvusvahelistel konverentsidel 


Tiina Kukkes 


Kõrgkooli tulemusliku ja sisuka esindamise eest rahvusvahelises Mare Remm 
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tegevuses BIONord aastakoosolekul, Baltimaade Laborimeditsiini 


Kongressil, EPBSi visioonikonverentsil 


Rakendusuuringu Eesti elanike erinevate vanusegruppide 


tervisekäitumine ja selle lisaprojekti Kohvi ja taimetoidu mõju vere 


labori näitajatele ja luutihedusele tulemuste esitlemise eest 


Ülle Parm 


Maarja Mülleri suurepärase üliõpilastöö, mis saavutas EPBSi 


visioonikonverentsil Dublinis üliõpilasfoorumis 3.koha, 


stendiettekande juhendamise eest 


Eerik Jõgi 


Kõrgkooli esindamise ja ämmaemanda õppekava tegevusi kajastavate 


stendi- ja suuliste ettekannete eest rahvusvahelistel ämmaemanduse 


alastel konverentsidel 


Marge Mahla 


Õe õppekavale olulise uuringu, mis käsitles üliõpilaste juhendamise 


tähendust õppejõudude jaoks, läbiviimise ja ülevaatliku ettekande eest 


rahvusvahelisel õendushariduse konverentsil FINE 23.-27.09.14 


Reet Urban, Eve-Merike Sooväli, Kersti Viitkar 


RKRNi tunnustuse pälvinud üliõpilase Eeva-Liisa Sibula lõputöö 


juhendamise ja tulemuste publitseerimise eest kõrgkooli uurimistööde 


kogumikus 


Reet Linkberg 


ENPHE konverentsi asjatundlikult stiilse organiseerimine; 


Rakendusuuringu Eesti elanike erinevate vanusegruppide 


tervisekäitumine ja selle lisaprojekti Kohvi ja taimetoidu mõju vere 


labori näitajatele ja luutihedusele tulemuste esitlemine ja 


publitseerimine 


Anna-Liisa Tamm 


Põnevate ja lennukate ideede rakendamisel õppetööga integratsioonis 


kogukonna teenimise eest 


Ruth Pihle 


15 edukat tööaastat Kersti Kaldoja, Aire Härmask 


10 edukat tööaastat Ele Hansen, Maiken Jaanisk, Reet Linkberg, Ivi Vaher 


Õppetöö eesmärgipärase ja  sisuka läbiviimise eest hooldustöötaja 


õppekava Võru õppegruppidele 2010-2014 


Jana  Trolla, Lilia Leppsaar, Ere Uibu, Karmen Raag, Epp Vana, Jaana 


Kivilo, Marje Kallas,  Kaja Solom, Kalli Truup, Marian Raup 


 


1) Tänukiri Lõuna-Eesti Haigla AS – igakülgse  hindamatu toetuse  eest hooldustöötajate õpetamisel Võrus 2010-2014 


2) Tänukiri SA Jõgeva Haigla – igakülgse hindamatu toetuse eest õe õppekava üliõpilaste õpetamisel Jõgeval 2012 – 2014 
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3) Tänukiri Põhja – Eesti Regionaalhaigla juhtkonnale ja personalile igakülgse toetuse  eest bioanalüütikute õppe läbiviimisel aastatel 2011 


– 2014 


4) Tänukiri Ida – Tallinna Keskhaigla juhtkonnale ja personalile igakülgse toetuse  eest bioanalüütikute õppe läbiviimisel aastatel 2010 – 


2013 


4) Neljale Tartu Tervishoiu Kõrgkooli e-kursusele omistati kvaliteedimärk. Tunnustuse pälvisid Maiken Jaanisk e-kursusega 


"Ärevushäirete kognitiiv-käitumuslik teraapia", Triin Veber "Keskkonna muutustest tulenevad terviseriskid", Airin Treiman-Kiveste 


"Kõrva-, nina- ja kurguhaigustega laste õendusabi" ning Siret Läänelaid "Raskes tervislikus seisundis laste õendusabi". 


Hindamismeeskond otsustas esitada aasta e-kursuse stipendiumi kandidaadiks teiste hulgas ka Maiken Jaaniski e-kursuse 


"Ärevushäirete kognitiiv-käitumuslik teraapia". 


5) Kersti Viitkar – Kaitseministeeriumi Kuldrinnamärk tervishoiutöötajate sõja- ja katastroofimeditsiinialase ellukutsumise ja edendamise 


eest. 24.02.2014 


6) EASLi XXI töötajate turniiril võistkondlik I koht. T. Taimalu, R. Pihle, M. Aruots. (võistkonnas 16 liiget, ülejäänud vilistlased). 


10.01.2014. 


7) Õppejõud T. Taimalu ja M. Aruots – meenetega kinkekott tänuks SELL 2014 Medical Teamis osalemise ja üliõpilaste osalemise 


koordineerimise eest. 23.05.2014 








1 
 


Südamenädal 21.-25.04.2014 


 


Projektijuht – turundusspetsialist Ruth Pihle  


Vastutav õppejõud – õenduse õppejõud Airin Treiman-Kiveste  


 


Testijad - I – IV kursuse  üliõpilased õe, ämmaemanda, radioloogiatehniku ja bioanalüütiku 


õppekavadelt. 


 


Tartu linnakodanike tervisenäitajate tasuta testimine toimus 21.-25.04.2014 esmaspäeval, 


teisipäeval ja kolmapäeval kell 16 – 19:00; ja reedel kell 15 – 18:00; reedel kell 10 – 13:00 


Tartu Tervishoiu Kõrgkooli õppehoone Nooruse 5 ruumides 016 ja 017.  


 


Mõõdeti järgmisi tervisenäitajaid: veresuhkur, kolesterool, hemoglobiin, pikkus, kaal, 


vöökoha ümbermõõt, organismi vee-, rasva-, lihaste osakaal, KMI. Kõikide mõõtmistega 


kaasnes näitajate selgitamine ja kliendi soovi korral nõustamine. Kliendi näidud kirjutati 


terviselehele, et ta saaks tulemusi kodus rahulikult uurida, lisati normid ja selgitus. Vajadusel 


anti kaasa vererõhupäevik, soovi korral võttis klient kaasa infolehti. 


 


Testimas käis 224 linnakodanikku, vastavalt päevade lõikes 34, 67, 57 ja 66 klienti. Noorim 4 


ja vanim 89 aastat vana. Mehi   ̴ 30%. 


 


Projekti raames teostatud tegevuste kaudu õppisid tudengid pöörama tähelepanu kliendi 


üldisele terviseseisundile, mitte vaid ühele näitajale. Tegevustest lihtsamaks hindasid 


üliõpilased pikkuse, vööümbermõõdu ja vererõhu mõõtmist, keerulisemaks osutus 


verenäitajate määramine ja inimeste uskumustele tõenduspõhise arvamuse lisamine. 


 


Klientide tervisenäitajate intensiivne testimine oli I kursuse üliõpilastele rikastav kogemus, 


sest inimesed erinesid vanuselt, soolt ja terviseteadmistelt, samuti eesti keele oskuse ja 


tervisliku seisundi poolest. Oli ka neid, kes rääkisid ainult kas inglise või vene keelt. Testimas 


käisid erivajadusega inimesed, kellele tervisenäitajate selgitamine pani proovile 


suhtlemisoskused ja nõudis kohanemist olukorraga. Vanemate kursuste üliõpilased tundsid 


ennast suhtlemises kindlana.  


 


Kliendid olid väga huvitatud näitajate tulemuste ja normide selgitusest. Üliõpilasi kuulati 


tähelepanelikult ja küsiti nõu tervisekäitumise muutmiseks. Uuriti erinevate toiduainete ja 


liikumise mõju kohta. Elavat huvi tunti infovoldikute vastu, eakad inimesed küsisid 


vererõhupäevikuid kaasa ka tuttavate jaoks. Osalejate keskmine vanus oli 37,42. 


 


Südamenädalat analüüsides võib öelda, et inimeste huvi oli väga suur just kolesterooli ja 


hemoglobiini mõõtmise ja tulemuste selgitamise vastu. Palju esitati küsimusi, mida näitajad 


tähendavad ja kuidas organismi mõjutavad, mida saab ravimeid tarbimata teha näitude 


normaliseerimiseks. Üliõpilaste hinnangul oli madal hemoglobiininäit pigem noorematel ja 


kõrge kolesteroolinäit pigem kesk- ja vanemaealistel inimestel. Veresuhkru kohta selliseid 


üldistusi teha ei saanud. Nooremad inimesed ei osanud madalat hemoglobiinitaset seostada 


unisuse, väsimuse ja loidusega, pigem pandi seda suure koormuse süüks. Kolesterooli vastu 


tundsid huvi just 35 – 55aastased testitavad. Oli ka neid, kes pidevalt tegelenud kolesterooli 


näidu langetamisega ja tulid kinnitust saama, et on õigel teel. Üllatunult teadvustati, et ülekaal 


pole kõrge kolesteroolinäidu põhjus. Tihti küsiti peidetud toidurasvade ja nn halbade rasvade 
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kohta. Veresuhkru kohta olid inimeste teadmised head. Võrreldes varasemaga selgus 


lähiuuringute käigus rohkem normist oluliselt kõrgemaid suhkrunäite, millega soovitati 


pöörduda perearsti poole põhjalikeks uuringuteks.  


 


Organismi näitude mõõtmine fitnesskaaluga andis nii mõnegi jaoks üllatavaid uusi teadmisi. 


Kuni 29aastaste seas oli mõni ülekaaluline naine. Samas oli ka mitu alakaalulist naist (KMI 


alla 19), kes aga ei kaevanud kehva enesetunde või jõuetuse üle. Oli ka neid, kes ei mõistnud 


ega soovinud kuulda selgitusi alakaalu kui võimaliku riskiteguri kohta. Eakate puhul oli 


probleemideks kas kõrge rasvasisaldus või veepuudus. Näidud jäid normidesse regulaarselt 


tervisespordiga tegelevatel või aktiivse eluviisiga (aiatöö, lapselapsed, hobid) inimestel. 


Soovitati piisavalt tarbida puhast vett ja suurendada kehalist aktiivsust ainevahetuse 


hoogustamiseks ning vältida kiirtoitu. 


 


Tudengite arvates oli Südamenädal väga väärtuslik kogemus, mille abil kinnistati auditoorselt 


omandatud teadmisi, omandati iseseisvalt uusi teadmisi, saadi praktilist käelist kogemust ning 


arendati suhtlemisoskusi erinevate klientidega. I kursuse tudengid kinnitasid, et said enne 


esimest praktikat oluliselt juurde julgust suhtlemiseks. Kõrgelt hinnati meeskonnatöö 


kogemust ning juhendajate toetust. 


 


Linnakodanikud hindasid väga heaks linna tervishoiuosakonna ja tervishoiu kõrgkooli 


koostöös pakutud võimalust testida tervisnäitajaid tasuta ja tulla testima preventiivselt. Kiideti 


üliõpilaste suurepärast ettevalmistust ja suhtlemisoskusi. Korraldajad, testijad ja kliendid jäid 


Südamenädalaga väga rahule. 
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Ekspertidena tegutsesid erinevates ühingutes, töörühmades, nõukogudes, komisjonides 


järgmised kõrgkooli õppejõud: 


 


Siiri Põllumaa: Eesti Ämmaemandate Ühingu president ja juhatuse liige, EHK juhendi „Me 


saame lapse“ töörühma liige, Ämmaemandate kutsestandardi töörühma ja ESTL lähisuhte 


vägivalla töörühma liige, Sotsiaalministeeriumi Immuniseerimise komisjoni ja EÄÜ 


kodusünnituse juhendi töörühma ning EÄÜ raseduse jälgimise juhendi töörühma liige. 


 


Marge Mahla: Eesti Ämmaemandate Ühingu põhiliige ja asepresident, Sotsiaalministeeriumi 


Rinnaga toitmise edendamise Eesti Komitee liige ja UNICEFi „Rinnaga toitmise edendamine 


Eestis“ koolituskursuse sisutootja, UNICEF nõukoja liige ja BFHI hindaja, 


Sotsiaalministeeriumi Toitumise Rohelise raamatu, Ämmaemandate kutsestandardi, EHK 


juhendi „Me saame lapse“ töörühma liige, EHK tellimusel juhendi „Imiku toit ja toitumine“ ja 


„Raseduskriisi nõustamisteenuse“ eksperthindaja. 


 


Margit Luiga: Eesti Ämmaemandate Ühingu juhatuse liige ja raseduskriisi nõustajate 


kutsestandardi hindaja. 


 


Reet Urban: Ravijuhendite Nõukogu asendusliige ja European Federation of Nurse 


Educators (FINE) nõuandva kogu liige. 


 


Eve-Merike Sooväli: Ravijuhendite Nõukogu liige ja Eesti Õdede Liidu – 


Kutsevalifikatsiooni/pädevuse hindamise komisjoni esimees. 


 


Margit Lenk-Adusoo: Norra finantsmehhanismi programmi ,,Rahvatervis“ eeldefineeritud 


projekti ,,Integreeritud teenuste kontseptsiooni loomine laste vaimse tervise parandamiseks“ 


raames Sotsiaalministeeriumi poolt ellu kutsutud hindamisvahendite töögrupi liige. 


 


Janika Pael: Tegevusjuhendaja kutsestandardi koostamise töörühm.  


 


Siret Läänelaid: II Balti lasteõdede konverentsi korraldamise töörühma liige, TÜ 


Arstiteaduskonna õendusteaduse osakonna magistritööde kaitsmiskomisjoni liige, 


Sotsiaalministeerumi rinnaga toitmise edendamise komitee liige, Eesti Haigekassa lapse 


tervise infovoldikute hindamise töörühma liige. 


 


Piret Simm: Riiklike toitumissoovituste uuendamise töörühma liige, Tervise Arengu 


Instituudi juures tegutseva tervise valdkonna koolitusnõukogu liige, 


Eesti Toiduainetööstuse Liidu korraldatud Eesti Parim Toiduaine žürii liige. 


 


Anne Vahtramäe ja Tatjana Jušinski: Eesti Kiirabi Liidu eksperdid Sõja ja 


katastroofimeditsiini ainekava hindamisel Tartu Ülikoolis. 


 


Airin Teriman – Kiveste: Eesti Haigekassa Ravijuhendi „Perioperatiivne ägeda valu 


käsitlus“ sekretariaadi liige, TÜ Arstiteaduskonna õendusteaduse osakonna magistritööde 


kaitsmiskomisjoni liige. 


 


Merle Varik: Kaunase Rakenduskõrgkooli institutsionaalse akrediteerimiskomisjoni liige 


(koordineerija Leedu Kõrghariduse Kvaliteedi Agentuur). 
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Eva Rüütel: Eesti Füsioterapeutide Liidu kutse andmise hindamiskomisjoni liige. 


 


Ivi Vaher: Tartu Suusaklubi noorte suusatajate toitumisnõustaja. 


 


Kirkke Reisberg: Eesti Massööride Liidu kutsekomisjoni eksamikomisjoni liige.  


 


Anna-Liisa Tamm: ENPHE organisatsioonis Eesti riigi koordinaator ja eestkõneleja. 


 


Kalle Kepler: Eesti Biomeditsiinitehnika ja Meditsiinifüüsika Ühingu (EBMÜ), Eesti 


Füüsika Seltsi (EFS), Briti Füüsika Seltsi - Institute of Physics (IOP) liige. 


 


Tiina Kukkes: EFRS/HENRE MT juhtmeeskonna liige, Kutsekojas koostatud radioloogiatehniku  


kutsestandardile eksperthinnangu koostaja. 


 


Terje Markus: ERTÜ volikogu liige, Radioloogiatehniku kutsestandardi koostamise töörühma liige  


Kutsekojas. 


 


Zinaida Läänelaid: EFRS/HENRE Tartu Tervishoiu Kõrgkooli esindaja, Kutsekojas  


radioloogiatehniku kutsestandardile eksperthinnangu koostaja. 


 


Triin Kasesalu: SA TÜK infovoldiku narkoosis lapse MRT uuringud koostaja. 


 


Mare Remm: EPBS Point of Care, akadeemilise võrgustiku ja euromagistri töörühma liige, 


akadeemilise toetajaliikme esindajana Euroopa biomeditsiini ühisõppekava MARBLE 


väljatöötamisel, BioNord võrgustiku patoloogia töörühma liige, Eesti Bioanalüütikute Ühingu 


liige ja ametlik esindaja EPBS-s, TÜ inimuuringu eetika komitee liige. 


 


Aivar Orav: Eesti Bioanalüütikute Ühingu juhatuse esimees. 


 


Anneli Raave Sepp: Eesti Biomeditsiini ühingu liige. 


 


Marika Külm: akadeemilise toetajaliikme esindajana Euroopa biomeditsiini ühiõppekava 


MARBLE väljatöötamisel, IFEH Euroopa regiooni akadeemilise ühenduse liige, Eesti 


Aroomteraapia Ühingu juhatuse liige. 


 


Ave Kutman: IFEH Euroopa regiooni akadeemilise ühenduse liige. 


 


Ülle Parm: Eesti Infektsioonikontrolli Ühingu liige. 








Töökeskkonna 
küsitluse kokkuvõte 
2013-2014 õppeaasta kohta 
Maiken Jaanisk 







Küsitlus koosnes  


•Üldkorralduse hindamine 


•Näitajate hindamine 


•Psühhoemotsionaalsed tegurid 


•Avatud- mõtted, soovid 


•Ettepanekud 







Vastanuid 
• 33 õppejõudu ehk 44,6% ehk 8 õppejõudu 


rohkem kui eelmisel aastal  
• Võrdluseks täiskohaga õppejõudude oli meil 32 
• 14 töötajat (mitteakadeemiline personal) ehk 


46,2% ehk 4 töötajat vähem kui eelmisel aastal 
• Kogu vastanute arv 47, ehk 39,8% töötajatest, 


natuke rohkem kui eelmisel aastal 







1. Üldkorraldus: õppejõudude vastused 


0 5 10 15 20 25 30 35


1. olen teadlik õppejõu õigustest ja kohustustest, mis tulenevad…


2. õppekavade koostamisel arvestatakse tööturu vajadustega


3. õppekavas on lähtutud ka üliõpilaste üldiste eluksvajaminevate…


4. õppekorraldusalase info liikumine õppekava juhi ja õppejõudude…


5. õppekorraldusalase info liikumine juhtkonna ja õppejõudude vahel…


6. saan avameelselt väljendada oma arvamust


7. õppekava sees arvestatakse õppejõudude arvamuste ja…


8. juhtkonna tasandil arvestatakse õppejõudude arvamuste ja…


9. õppekava juht tunneb huvi minu töö vastu


10. saan tehtud töö kohta õppekava juhilt konstruktiivset tagasisidet


11. saan tehtud töö kohta üliõpilastelt konstruktiivset tagasisidet


12. kasutan saadud tagasisidet õppetöö arenduses


13. õppejõududele võimaldatakse soovi korral ja vajadusel piisaval…


14. minu töömaht vastab kavandatud mahule


15. auditooriumid võimaldavad kaasaegse metoodika kasutamist


16. laborid/praktiliste tööde ruumid on varustatud  vajalike…


17. ÕIS on minu tööd lihtsustanud ja selgemaks muutnud


18. siseveeb on minu tööd lihtsutanud ja selgemaks muutnud


Vastanute arv 


ei oska
hinnata


pigem ei
ole nõus
või ei
ole
üldse
nõus


täiesti
nõus ja
pigem
nõus







 


1. Üldkorraldus: mitteakadeemilise 
personali vastused 


 


 


0 5 10 15


1. olen teadlik oma õigustest ja kohustustest


2. mul on piisavalt aega oma tööülesannete…


3. tööks vajalik info on mulle alati…


4. ma saan oma tööd teha piisavalt iseseisvalt


5. minu tööle seatud eesmärkide…


6. minu tööle seatud eesmärgid on…


7. minu töö on organisatsioonis väärtustatud


8. minu töö on huvitav ja vaheldusrikas


9. saan avameelselt väljendada oma arvamust


10. juhtkonna tasandil arvestatakse…


11. saan tehtud töö kohta otseselt juhilt…


12. saan tehtud töö kohta üliõpilastelt…


13. töötajatele võimaldatakse soovi korral ja…


14. ÕIS on minu tööd lihtsustanud ja…


15. siseveeb on minu tööd lihtsustanud ja…


Vastanute arv 


ei oska vastata


pigem ei ole nõus
või üldse ei ole
nõus


täiesti nõus ja
pigem nõus







2. Näitajate hindamine: õppejõudude 
vastused 


0 10 20 30


1. tööruumide olmetingimused…


2. õpetamise infotehnoloogilised…


3. otsese juhi tugi


4. haridustehnoloogiline tugi


5. IT tehniline tugi


6. tugipersonali tugi


7. laborite ja praktikumide inventari…


8. laborite tööohutus


9. teadus- ja arendustöö tegemise…


10. töökoormus semestrite vahel


11. üldine õhkkond kõrgkoolis


12. suhted kolleegidega


13. tunnustuse saamine


14. kõrgkooli maine


15. koolielu puudutava info liikumine…


16. raamatukogust vajaliku kirjanduse…


17. kohvikus pakutava toidu kvaliteet


18. kohvikus pakutava toidu hind


Vastanute arv 


ei oska hinnata


pigem ei ole rahul
või ei ole üldse
rahul


täiesti rahul või
pigem rahul







2. Näitajate hindamine: mitteakadeemilise 
personali vastused 
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1. tööruumide olmetingimused (ventilatsioon,…


2. töö tegemise infotehnoloogiliste vahendite…


3. otsese juhi tugi


4. IT tehniline tugi


5. kolleegide tugi


6. arendustöö tegemise võimalused oma…


7. üldine õhkkond kõrgkoolis


8. suhted kolleegidega


9. tunnustuse saamine


10. kõrgkooli maine


11. koolielu puudutava info liikumine…


12. raamatukogust vajaliku kirjanduse…


13. kohvikus pakutava toidu kvaliteet


14. kohvikus pakutava toidu hind


Vastanute arv 


ei oska vastata


pigem ei ole
rahul või ei ole
üldse rahul


täiesti rahul ja
pigem rahul







3. Psühhoemotsionaalsed tegurid 
Minu töö ja eraelu on tasakaalus 


21% 
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Akadeemiline personal 


jah, alati


suur osa
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mõnikord
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mitte kunagi
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Mitteakadeemiline personal 







Minu ajakasutus töö ja eraelu vahel on 
tasakaalus 


36% 
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Mitteakadeemiline personal 


18% 
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Tunnen ennast rõõmsana 
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64% 
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Tunnen ennast motiveerituna 
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Mitteakadeemiline personal 







Tunnen annast väsinuna 
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Mitteakadeemiline personal 
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Akadeemiline personal 
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Tunnen ennast pinges 
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Vajadusel oskan lõõgastuda 
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Mitteakadeemiline personal 
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• 22 õppejõudu ja 11 MAP pidas oma 
töötasu vastavaks tööpanusele ehk 70,2% 
vastanutest 


 


• 31 õppejõudu ehk 93,9% vastanutest näeb 
ennast ka tulevikus TTHKK-s töötamas 


• MAP seast vastasid „jah“ 12 töötajat ehk 
85,7% 


• Kokku vastanutest 91,5% 







Soovin veel öelda…ja ettepanekud 


• Tunniplaan võiks tunniplaani aluse põhjal olla semestriks 
valmis tehtud või vähemalt kaheks kuuks. 


•  Ilma õppejõu käest järele küsimata ja kokkuleppeid 
saavutamata ei peaks tunde ega ruume ümber tõstma. 


• Üliõpilaste tagasiside ainele võiks hoopiski teistsugune olla - 
rohkem suunatud sellele, kas aine toetas õppekava üldisi 
väljundite saavutamist ning kas/mis soodustas/takistas aines 
õpiväljundite saavutamist. 


• Õppejõud võiksid saad koolitust sellest, kuidas üliõpilaste 
õpimotivatsiooni säilitada/tõsta ning kõik kooli õppejõud 
peaksid oma tegevustega õpimotivatsiooni säilimist toetama.   







• Kõrgkool ei ole küll kasvatusasutus, kuid selge sõnum tuleb anda nii 
üliõpilastele ja kolleegidele , et VING ei ole Tartu Tervishoiu 
Kõrgkoolis teretulnud.  


• Õppetöö korraldusega seotud käsuliin on niivõrd pikk, et paraku ei 
vastuta enam mitte keegi, kui asjad ei kulge plaanitult.  


• Antud küsimustik peaks mõõtma õppejõududega seotud muutujaid, 
mitte õppekavaga seonduvat. 


• Kabinettides võiks töölaua vaba pind olla suurem. St kuvarid võiks 
olla seina küljes ja arvuti laua all ja klaviatuur sahtlis. 


•  Aitäh 10.korruse eest. 


• Temperatuur ja ventilatsioon on paljudes õpperuumides halb. 
Ventilatsioon tekitab müra. Valgustus ja töökoht tööruumis ei ole 
silmade tervisele head. Arvuti tööks valmisolek (sisselogimisest 
töötamiseks sobivaks) võtab palju aega. 


 


 


 


 







• Uute praktikaruumide sisustamisel oleks pidanud ikka arvestama 
õppejõududega, kes teevad seal õppetööd iga päev. Täpsemalt 
puudutab see toolide olemasolu praktikaruumides. Arvan, et 
õppejõud, kes õpetavad nendes ruumides iga päev, teavad kõige 
paremini, mis sinna on vajalik. Õendustoimingute praktika 
ruumidesse on vaja istumiseks juurde toole, osad ruumid on väga 
väikesed ja muutuvad umbseks ning nii mõnelgi üliõpilased on 
hakanud praktikumis paha. 


• Muul juhul on Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis väga tore töötada. Siin on 
teadlik organisatsiooni juhtimine ning töötajat väärtustatakse. 


• Ühtlasem koormus semestrite vahel. 
• Olukord on muutunud pingeliseks seoses otsese juhi  käitumisega. 
• Avameelsem suhtlus õppekavajuhtide ja õppeprorektori poolt teeks 


tööd tõhusamaks ja meeldivamaks. 
• IV korruse printeri puudumine tekitab aeg-ajalt järjekordi III korruse 


printeri kasutamisel. 
• Õhkkond on koolis pingeline, samuti kohtab sageli ebaviisakust 


käitumuslikus mõttes. 
• Võiks mõelda haiglapoolsete juhendajate tunnustamise peale. 


 
 
 
 
 







• Kolmapäevased hommikud meeskonnakoosolekute toimumise 
ajaks võiks olla ikka tundidevabad - erinevate õppejõudude 
erineva töökoormusega on tõesti logistiliselt raske ühist vaba 
aega koosolekuteks leida.  


• Aitäh võimaluse eest töötada Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis. 


• Soovin, et kõik naudiksid oma tööd ning sooviksid ennast 
sellesse panustada 


 


 







Tänan tähelepanu eest! 
 
• Vastas 47 töötajat, kellest 43 tõenäoliselt töötab meil ka 


edaspidi. 


• Arendama peame lähiajal ettepanekute arvestamise süsteemi, 
tagasisiside kogumist ja andmist, siseveebi ja toitlustusteenust 
ning töökoormuse paremat jaotamist semestrite vahel.  
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Rakendusuuringud Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis 2014. aastal 
Käimasolevaid uuringuid kokku 18 (sh lõpetati 3 rakendusuuringut ning jätkuvad tegevused 15 uuringus) 
Rakendusuuring Tulemused 


2014−2015  


Bioanalüütiku (Biomedical Scientist, BMS) eriala 


perspektiivid Eestis  


Vastutav uurija: Mare Remm 


Kaasuurijad Aivar Orav, Pille Mee (SA TÜK Ühendlabor) 


Posterettekanded: 


Remm, M., Mee, P., Orav, A. (2014) Vision for Biomedical Scientists in Estonia 


(2014).  


Conference of European Association for Professions in Biomedical Science (EPBS), 


Dublin, Iirimaa, 15.10.2014 


2014−2020 


Bioanalüütikute õppelaborite metoodiliste juhendite ja 


õppelabori käsiraamatu koostamine 


Vastutav uurija: Mare Remm 


Õppejõud: Evi Aotäht, Mai Treial, Anneli-Raave Sepp, Aivar 


Orav, Eerik Jõgi 


Üliõpilased: Kaire Moorlat, Anneli Karus, Egle Lepla, Eleri 


Priks, Erik Selge, Olga Pilitsina, Hannaliis Leping, Tanita 


Tähe, Anni Tammela 


Suulised ettekanded: 


Raave-Sepp, A., Leple, E., Priks, E. Bioanalüütikute õppelaborite metoodilised 


juhendid. Tartu Tervishoiu Kõrgkooli teaduskonverentsil „Terves kehas terve 


teadmine“ töötoas: „Bioanalüütiku ülehomne päev“ 


 


2014−2015 


Radiograafia üliõpilaste ja radioloogiatehnikute 


arusaamad professionaalsusest 


Vastutav uurija: Valeria Challen 


Õppejõud: Zinaida Läänelaid, Tiina Kukkes 


Suuline ettekanne: 


Challen, V. Perceptions of professionalism among qualified radiographers and 


radiography students. Radioloogia Kongressil, Pärnu, 10.-11.10.2014 


 


2013−2018 


Autos kasutatava laste turvavarustuse kasutamine Eestis 


Vastutav uurija: Inga Ploomipuu 


Õppejõud: Kristi Vahur 


Üliõpilased: Elen Pabo, Valerija Strelovskaja, Diana Jesin, 


Ketlin Sangla,  


Koostööpartner: Maanteeamet, esindaja Kaia Kuuspalu 


Publikatsioonid: 


Pabo,E., Strelovskaja, V., Ploomipuu, I., Kuuspalu,K. (2014). 0 Kuni 0+ grupi 


turvavarustuse kasutamine Eestis. Tartu Tervishoiu Kõrgkooli Uurimistööde 


Kogumik VIII. 


Suulised ettekanded: 


Pabo, E., Strelovskaja, V. Laste turvavarustuse kasutamine Eestis. Tartu Tervishoiu 


Kõrgkooli konverentsil „Terves kehas terve teadmine“ tervisekaitse spetsialisti 


õppekava töötoas „Terviseohutuse tagamine“ 
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Lõputööd: 


Pabo, E., Strelovskaja, V. (2014). 0 Kuni 0+ grupi turvavarustuse kasutamine Eestis. 


Teaduse populariseerimine: 


Pabo, E., Strelovskaja, V. koostöös Maanteeametiga osalemine turvavarustuse 


teemalistel üritustel lasteaedades kevadel 2014 


2013−2016 


Õendusüliõpilaste hooliva hoiaku kujunemine, 


kujundamine ja hindamine 
Vastutav uurija: Reet Urban 


Üliõpilased: Liis Arbeiter, Elina Müürsepp 


Publikatsioonid: 


Valkonen, L.; Müürsepp, E.; Urban, R. (2014). Tartu Tervishoiu Kõrgkooli neljanda 


kursuse õe õppekava üliõpilaste arusaam hoolivusest õenduses ja hoolivuse 


kujunemisest. Eesti Õde, 3, 5 - 6. 


Arbeiter, L.; Müürsepp, E.; Urban, R. (2014). Hoolivusest viimase kursuse 


õendusüliõpilaste pilgu läbi . Tartu Tervishoiu Kõrgkooli veebiajakiri "Tervist!", 2, 


32 - 32. 


Suulised ettekanded: 


Urban, R. (2014). Caring as a foundational value for nursing. Turku University of 


Applied Sciences International Week. 31th March - 4th Aprill 2014  


Lõputöö:  
Arbeiter, L., Müürsepp, E. (2014). Tartu Tervishoiu Kõrgkooli neljanda kursuse õe 


õppekava üliõpilaste arusaam hoolivusest õenduses ja hoolivuse kujunemisest. 


2013−2015  


Eesti sünnituseelset ettevalmistust pakkuvate perekoolide 


õppetöös osalemise mõju rasedate ja nende tugiisikute 


valmisolekule sünnitusega toimetulekuks, vanemarolliga 


kohanemisek ning imetamise edendamiseks osalejate ja 


lektorite pilgu läbi. 


Vastutav uurija: Marge Mahla  


Üliõpilased: Janne Toomel, Kadri Otsalt, Marin Paes, Mari-


Ann Umalas 


Koostööpartner: Eesti Ämmaemandate Ühing 


Suulised ettekanded: 


Mahla, M. Eesti perekoolides osalevate perede ootused ja nende täitumine seoses 


pakutava ettevalmistusega sünnituseks ja sünnitusjärgseks perioodiks. Eesti 


Perinatoloogia Konverents. Pärnu. 24.-25.10.2014.a. 


Toomel, J., Mahla, M, Otsalt, K., Imetamisnõustamissüsteemi arendamine 


(veebinõustamine, nõustamine statsionaaris ja ambulatoorses vastuvõtus, emade 


vestlusringid) Eesti Perinatoloogia Konverents. Pärnu. 24.-25.10.2014.a.  


Mahla , M. Perekoolides osalejate tagasiside. Eesti Perinatoloogia Konverents. Pärnu. 


24.-25.10.2014.a. 


Lõputöö: 


Toomel, J., Otsalt, K. ( 2014). Perekoolides osalevate noorte perede ootused ja nende 


täitumine seoses pakutava ettevalmistusega sünnituseks ja sünnitusjärgseks 
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perioodiks.  


 


2013−2015 


Borrelia burgdorferi sensu lato kandvus ja erinevate 


genotüüpide esindatus Eesti maakondade puukide hulgas. 
Vastutav uurija: Eerik Jõgi 


Üliõpilased: Maarja Ader, Kaitel Kruus 


Lõputöö: 


Maarja Ader (2014) Puukide asustustihedus, Borrelia burgdorferi sensu lato kandvus 


ja erinevate genotüüpide esindatus Pärnu- ja Valgamaa puukide seas. 


Ettekanne:  


Maarja Ader, Eerik Jõgi (2014) Ticks density, prevalence of B. burgdorferi sensu lato 


and different genotypes in ticks collected from Pärnu- and Valga county in Estonia. 


Tunnustused: 


Ettekanne saavutas EPBS üliõpilasfoorumi poterettekannete konkursil Martin 


Nicholsoni autasu III koha, 2014 Dublin, Iiri Vabariik 


2013−2015 


Tartu Tervishoiu Kõrgkooli õe põhiõppe õppekava II ja 


IV kursuse üliõpilaste farmakoloogilised teadmised. 
Vastutav uurija: Ireen Bruus 


Õppejõud: Agnes Männik, Liina Animägi 


Üliõpilased: Jelena Borodina, Kairi Keidong 


Lõputöö: 


Keidong,K., Borodina. J. (2014). Tartu Tervishoiu Kõrgkooli õe põhiõppe õppekava 


II kursuse üliõpilaste ravimite alased teadmised ja oskused. 


Publikatsioonid: 


Bruus, I., Uppin, K. (2014). Ravimitega seotud vigade tekkimist mõjutavad õdede töö 


eskkonna tegurid. Eesti Õde, 3, 17 – 19. 


Bruus, I; Animägi, L; Keidong, K; Borodina, J. (2014). Tartu Tervishoiu Kõrgkooli 


õe põhiõppe õppekava II kursuse üliõpilaste ravimite alased teadmised ja oskused. 


Tartu Tervishoiu Kõrgkooli Uurimistööde Kogumik VIII (24 - 45).  


2013−2016 


Patsiendi kiirgusdoosi optimeerimiseks vajalike andmete 


kogumine ja võrdlev analüüs radiograafias. 
Vastutav uurija: Kalle Kepler 


Õppejõud: Janelle Märs 


Üliõpilased: Natalia Barausova, Anton Bukatš, Viktor 


Dedovets, Olga Dmitrieva, Marleen Eelma, Kristi Kais, 


Rasmus Kariis, Stella Kibena, Lidia Kolessova, Artjom 


Kotelevski, Vilorika Laursoo, Tiina Lilium, Jekaterina 


Mihhailova, Kai Mölder, Maria Mürk, Marek Naal, Siim 


Suulised ettekanded: 


Kepler, K., Märs, J.“ Preliminary results of the implementation of the patient 


radiation dosimetry guidelines in Estonia“, Balti Radioloogia Kongressil. Pärnus. 10.-


11. Okt. 2014 


Pärnus) http://www.balticradiology.com 
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Nael, Kuldar Rahuelu, Eneli Tisler, Merle Torim, Inge-Liis 


Verst, Natalja Vertjajeva 


Koostööpartner: Oulu Rakenduskõrgkool (Oulu University 


of Applied Sciences) 
Kaasatud asutused uurimistöö läbiviimiseks: AS Ida-Tallinna Keskhaigla, 


AS Ida-Viru Keskhaigla, AS Järvamaa Haigla, AS Lõuna-Eesti Haigla, 


AS Valga Haigla, OÜ Tartu Linna Polikliinik, SA Narva Haigla, SA 


Põhja-Eesti Regionaalhaigla, SA Pärnu Haigla, SA TÜ Kliinikum, SA 


Viljandi Haigla 


2012−2016 


Eesti elanike erinevate vanusegruppide tervisekäitumine 


(2012-2014).  


Kohvi ja taimetoidu mõju vere laborinäitajatele ja 


luutihedusele (2013-2016). 
Koostööpartnerid: Tartu Ülikooli Kehakultuuriteaduskond 


prof Jaak Jürimäe, Jarek Mäestu, Evelin Lätt 


Vastutav uurija: Ülle Parm 


Õppejõud: Anna-Liisa Tamm (Parm), Aivar Orav 


Üliõpilased: Triin Matvejev, Kari Linnaste, Sigrit Ülper, 


Sandra Sokman, Kristiina Kärk, Petramarion Vesterinen, Kata 


Pedamäe, Nele Šott, Kerli Rõžikov, Kadri Jakoobi, Riina 


Intsar, Liina Lattik, Merit Müller, Piret Mihkelson, Olga 


Mandela, Dimitri Pruul, Eleinika Jallajas. 


Suulised ettekanded: 


Parm, Ü., Tamm, A-L. (2012). The health behavior of two generations in Estonia. 4th 


International Interdisciplinary Scientific Conference: SOCIETY, HEALTH, 


WELFARE. Riga, Latvia. 22-23.11.2012. 


Parm, Ü., Tamm, A-L. (2014). Taimetoitluse mõju luutihedusele ja kohvi tarbimisele. 


Teaduskonverentsil „Terves kehas terve teadmine“ (Tartu Tervishoiu Kõrgkool, 


Tartu). 21.11.2014 


Posterettekanded:  
Tamm, A-L., Orav, A., Jürimäe, J., Lätt, E., Ülper, S., Parm, Ü. Coffee consumption 


is not an important risk factor for low femoral neck bone mineral density. III World 


Congress of Public Health Nutrition. Gran Canaria, Spain. 9.-12.11.2014. 


Parm Ü, Parm A-L. Health behavior of two generations in Estonia. Population Health 


Congress 2012. 9-12.09.12. Adelaide, Australia. 


Publikatsioonid: 


Parm, Ü., Parm, A-L., Kärk, K. (2014). Eestlaste kahe põlvkonna vaba aja füüsiline 


aktiivsus, seda mõjutavad tegurid ja seos krooniliste haigustega. Eesti Arst 4: 199-206 


Parm, A-L., Orav, A., Jürimäe, J., Lätt, E., Ülper, S., Parm, Ü. (2014). Coffee 


consumption is not an important risk factor for low femoral neck bone mineral 


density. International Journal of Community Nutrition. Vol 0, (Supplement): 102. 


Ülper, S., Parm, Ü., Tamm, A.-L. (2014). Kohvi tarbimise mõju luutihedusele. Tartu 


Tervishoiu Kõrgkooli Uurimistööde Kogumik VIII (138-151). Tartu: Paar OÜ 


Šott, N., Parm, Ü., Tamm, A.-L. (2014). Kohvi tarbimise mõju kehamassiindeksile, 
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rasvaprotsendile, rasvavabale ja rasvamassile sealhulgas krooniliste haiguste 


esinemisel. Tartu Tervishoiu Kõrgkooli Uurimistööde Kogumik VIII (151-165). 


Tartu: Paar OÜ. 


Pedamäe, K., Tamm, A.-L., Parm, Ü. (2014). Taimetoidu mõju kehamassiindeksile, 


keha rasvaprotsendile, rasva- ja rasvavabale massile. Tartu Tervishoiu Kõrgkooli 


Uurimistööde Kogumik VIII (166-183). Tartu: Paar OÜ. 


Sokmann, S., Parm, Ü., Orav, A. (2014). Taimetoitluse ja kohvi tarbimise mõju 


metaboolse sündroomi tekkele. Tartu Tervishoiu Kõrgkooli Uurimistööde Kogumik 


VIII (184-200). Tartu: Paar OÜ. 


Matvejev, T., Parm, Ü., Orav, A. (2014). Rauapuudusaneemia ja megaloblastilise 


aneemia esinemine taimetoitlastel. Tartu Tervishoiu Kõrgkooli Uurimistööde 


Kogumik VIII (201-215). Tartu: Paar OÜ. 


Parm, Ü., Tamm, A.-L., Linnaste, K., Jalak, R. (2014). Eestlaste üldised saunas 


käimise harjumused sh krooniliste haiguste esinemise korral. Liikumine ja sport. 


Artikkel ilmub detsembri 1.pooles. 


Linnaste, K. (2013). Saunas käimise harjumus ja seos tervisega kahe põlvkonna 


näitel. Tartu Tervishoiu Kõrgkooli Uurimistööde Kogumik VIII. 


Meediakajastused:  


Uuring viitab luude kehvale olukorrale. Tartu Postimees. 28.03.2013. (Marju Himma) 


Eestlased joovad saunas ohtlikult vähe vedelikku - kõrgkooli lõpetanud Kairit 


Linnaste lõputööst. Eesti Päevaleht LP. 03.08.13. (Merle Must); 


Taimetoitlaste luud on ohtlikus seisus. Postimees. 3.12.2014. (Triin Ärm) 


Trennitegija võib muretult kohvi juua. Postimees. 3.12.2014 (Triin Ärm). 


Lõputööd: 
Kärk, K. (2014). Kahe põlvkonna kehaline aktiivsus – seda mõjutavad tegurid seoses 


krooniliste haiguste esinemisega.  


Matvejev, T. (2014). Rauapuudusaneemia ja megaloblastilise aneemia esinemine 


taimetoitlastel.  


Sokman, S. (2014). Taimetoitluse ja kohvi tarbimise mõju metaboolse sündroomi 


tekkele.  
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Vesterinen, P. (2014). Taimetoitluse mõju luutihedusele. 


Ülper, S. (2014). Kohvitarbimine ja luutihedus. 


Pedamäe, K. (2014). Taimetoidu mõju kehamassiindeksile, keha rasvaprotsendile, 


rasvamassile ja rasvavabale massile.  


Šott, N. (2014). Kohvi tarbimise mõju kehamassiindeksile, rasvaprotsendile, 


rasvavabale ja rasvamassile sealhulgas krooniliste haiguste esinemisel.  


Linnaste, K. (2013). Saunas käimise harjumus ja seos tervisega kahe põlvkonna 


näitel. 


2012−2015 


Tartumaa avalike supluskohtade veest isoleeritud 


enterokokkide antibiootikumiresistentsus 
Vastutav uurija: Evi Aotöht 


Õppejõud: Helen Udras, Mai Treial 


Üliõpilane: Kaia Kolk, Lilian Kokk 


Publikatsioon: 


Kolk, K., Udras, H., Aotäht, E. (2013). Tartumaa avalike supluskohtade veest 


isoleeritud enterokokkide antibiootikumresistentsus. Tartu Tervishoiu Kõrgkooli 


Uurimistööde Kogumik VIII. 


Lõputöö: 


Kolk, K, (2013). Tartumaa avalike supluskohtade veest isoleeritud enterokokkide 


antibiootikumresistentsus. 


2012−2015 


Toetava teipimisvahendi kolmekuulise mõju hindamine 


viie- ka kaheksa-aastaste laste genu valgum asendi ja jala 


pikivõlvide korrigeerimisel 
Koostööpartnerid: AS Keila Taastusravikeskus, Empatrax OÜ 


(2012-2013), Gadox AS (2012-2013) 


Vastutav uurija: Anna-Liisa Parm 


Õppejõud: Reet Linkberg, Ivi Vaher, Arved Vain (Tartu 


Ülikool)  


Üliõpilased: Mari-Liis Luukas, Maaria Pielberg, Laura 


Laanesaar, Eva Nigulas. 


Lõputööd: 


Luukas, M-L. (2013). Toestavate retuuside kandmise mõju 5-7 aastaste laste 


alajäsemete genu valgum asendile. 


Pielberg, M. (2013). Spetsiifiliselt jaotatud surve- ja elastsuskomponentidega 


retuuside kandmise mõju lihastele genu valgum asendi korrigeerimisel 5-7- aastastel 


lastel. 


2012−2016 


Patsiendi lähiuuringud (point-of-care, POC) Eesti 


perearstide tööpraktikas (2012-2013), haiglate 


tööpraktikas (2013-2014) ja Kagu-Eesti hooldekodude 


Publikatsioonid: 


Remm, M., Jädal, K., Otsamaa, K., Orav, A. (2013). Patsiendi lähiuuringud Eesti 


perearstide tööpraktikas. Tartu Tervishoiu Kõrgkooli Uurimistööde Kogumik VIII. 


Orav,A., Remm, M. (2014) Patsiendi lähiuuringud – kas laboratoorse diagnostika 
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tööpraktikas (2015-2016)  
Koostööpartner: Eesti Laborimeditsiini Ühing (Ida-Tallinna 


Keskhaigla Labor ja Põhja-Eesti Regionaalhaigla Labor) 


Vastutav uurija: Mare Remm 


Õppejõud: Aivar Orav 


Üliõpilased: Kätlin Jädal, Kaia Otsmaa, Terje Lokk,  


Svetlana Kitajeva, Heleen Karjane, Mari-Liis Linno 


tulevik? Tartu Tervishoiu Kõrgkooli veebiajakiri Tervist! nov 2014 


Suulised ettekanded:  


Remm, M., Orav, A. (2014). Patsiendi lähiuuringud tervishoius. Teaduskonverents 


Terves kehas terve teadmine. Tartu Tervishoiu Kõrgkool. 21.11.2014. 


Kaie Otsmaa: POCT kasutamise ülevaade Eesti perearsti praksistes. Eesti 


Bioanalüütikute Ühingu üldkoosolek 08.02.2014, Tartus 


Aivar Orav: Mida peaks teadma POCT uuringutest. Ettekanne esmatasandi arstide 


koolitusel. Tartus 23. 11. 2013 


Marge Kütt: POCT laborivälises ambulatoorses praktikas. Eesti Laborimeditsiini 


Ühingu Suvekool Olustveres 30.08. – 01.09.2012 


Posterettekanded: 


Remm, M., Orav, A., Jädal, K., Otsmaa. K (2014). Point-of Care testing (POCT) in 


Estonian family medicine centres. Baltimaade Laborimeditsiini Kongressil. Riia, Läti  


Lõputööd: 
Jädal, K. (2013). Point-of-care uuringute kvaliteedi tagamine Eesti perearstipraksistes 


Otsmaa, K. (2013). Point-of-care (POC) uuringud perearstipraksises ja uuringutele 


rakendatav kvaliteedikontroll. 


Kitajeva, S. (2014). Patsiendi lähiuuringud ja nende kvaliteedi tagamine Põhja-Eesti 


regionaalhaiglas. 


2012−2015 


Akadeemilise õpikeskkonna mõju üliõpilase õppimisele 


Tartu Tervishoiu Kõrgkooli õe ja radioloogiatehniku 


õppekava näitel. 
Vastutav uurija: Reet Urban 


Õppejõud:Tiina Kukkes, Liina Animägi 


Suulised ettekanded: 


Kukkes, T. (2014). Academic learning environment and student approach to learning. 


18th ISRRT World Congress, 12-15 Juny, Helsinki. 


Urban, R. (2012). Academic learning environment and student’s approach to learning. 


FINE with the RCN International Conference 2012 Nurse Education – developing the 


art and facing the challenges. 3-5 Oct, Cardiff.  


2012−2016 


Enterobiaasi esinemine Jõgevamaa lasteaialastel (2012-


2013), Viljandimaa ja Tartumaa lasteaialastel 


(2013−2014) ning Raplamaa lasteaialastel (2015-2016) 


Koostööpartnerid: 23 lasteaeda 


Remm, M. Naaskelsabad – lasteaialaste tavalised parasiidid. Vooremaa.06.08.13 


Remm, M. (2013). Bionalüütikute parasitoloogiaalased uuringud. Tervist! nr 1, 


november 2013 


Remm, M. Naaskelsabad ei ole kuhugi kadunud. Sakala 13.02.2014 


Naaskelsabad on lasteaedadele suur nuhtlus. Meditsiini Uudised 13.02.14 
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Vastutav uurija: Mare Remm 


Üliõpilane: Helin Sinimets, Kukner, M., Matvere, P. 


Rattasepp, Getter Annuk 


Publikatsioon: 


Remm, M., Remm, K. Studies on enterobiasis, toxoplasmosis and toxocariasis in 


Estonia. (2014). In Geography and Health. A Nordic Outlook. Edited by Schærström, 


A., Jørgensen, S., Kistemann, T., Sivertun, Å. 182-195 


Remm, M., Sinimets, H. (2013). Enterobiaasi esinemine Jõgevamaa lasteaedades ja 


vanemate teadlikkus enterobiaasist. Tartu Tervishoiu Kõrgkooli Uurimistööde 


Kogumik VIII. 


Suulised ettekanded: 


Sinimets, H. Enterobiaasi esinemine Jõgevamaa lasteaedades EBÜ aastakoosolek 


2013, Tallinn, 26 .01.2013 


Kukner, M., Matvere, M. Enterobiaasi esinemine Tartu linna lasteaedades. EBÜ 


aastakoosolek 2014, Tartus, 08.02.2014 


Remm, M. Enterobiaasi esinemine Viljandimaa lasteaedades. EBÜ aastakoosolek 


2014, Tartus, 08.02.2014 


Lõputööd: 
Sinimets, H. (2012). Enterobiaasi esinemine Jõgevamaa lasteaedades ja vanemate 


teadlikkus enterobiaasist. 


Rattasepp, P. (2013). Naaskelsabade uuring Viljandimaa lasteaedades. 


Kukner, M., Matvere, M. (2013) Naaskelsabade esinemine Tartu ja Tartumaa 


lasteaedades. 


2014. a lõppenud rakendusuuringud (3)  


Juhendamine ja selle tähendus õppejõu jaoks (2014) 


Vastutav uurija: Reet Urban 


Õppejõud: Eve-Merike Sooväli, Kersti Viitkar 


Publikatsioonid: 


Urban, R., Sooväli, E-M., Viitkar, K. (2014). Juhendamine ja selle tähtsus õppejõu 


jaoks. Tartu Tervishoiu Kõrgkooli uurimistööde kogumik VIII (121-137). 


Suuline ettekanne: 


Urban, R.; Sooväli, E.-M.; Viitkar, K. (2014). Supervising a student – what does it 


means for the teacher. 10th European Federation of Nurse Educators' International 


Conference "Nursing Education and Nursing Care - Which Future", 24-26 Sept, 


Nancy, France 
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2013−2014 


Kutsealased pädevused viimase kursuse õe põhiõppe 


üliõpilaste ja õdede hinnangul 


Vastutav uurija: Reet Urban 


Õppejõud: Liina Animägi  


Üliõpilane: Lemme-Liis Aruväli 


Posterettekanne: 


Urban, R., Animägi, L. (2014). Competence of newly graduated nurses. 10th 


European Federation of Nurse Educators' International Conference "Nursing 


Education and Nursing Care - Which Future", 24-26 Sept, Nancy, France. 


Publikatsioonid: 


Urban, R., Animägi, L., Aruväli, L.-L. (2014). Kutsealased pädevused viimase 


kursuse õe põhiõppe üliõpilaste ja õdede hinnangul. Tartu Tervishoiu Kõrgkooli 


uurimistööde kogumik VIII (103-120).  


Lõputöö: 
Aruväli, L.-L. (2014). Algajate õdede valmisolek ja pädevused tööle asumisel ning 


kutsealast iseseisvumist mõjutavad tegurid. 


Meediakajastused: 


Urban, R.; Aruväli, L.-L. (2014). Õe õppekava lõpetajate pädevused ja nende 


rakendamist mõjutavad tegurid kui üks õppekava arendamise lähtekoht. Tartu 


Tervishoiu Kõrgkooli veebiajakiri "Tervist!", 3, 16 - 17. 


2013−2014 


Täiskasvanud kõrgvererõhktõve patsientide teadlikkus 


vererõhu riskiteguritest, ohjamisest, tüsistustest ja nende 


ennetamisest 
Koostööpartner: Eesti Haigekassa  


Vastutav uurija: Eve-Merike Sooväli 


Õppejõud: Piret Simm 


Üliõpilased: Eveliis Annusver, Railika Toim, Riti Saage 


Suulised ettekanded: 


Sooväli, E-M., Simm, P. Täiskasvanud kõrgvererõhktõve patsientide teadlikkus 


vererõhu riskiteguritest, ohjamisest, tüsistustest ja nende ennetamisest. 


Teaduskonverentsil „Terves kehas terve teadmine“ Tartu Tervishoiu Kõrgkool. 


21.11.2014 


Lõputööd: 


Annusver, E. (2014). Kõrgvererõhktõvega patsientide teadlikkus vererõhku tõstvatest 


riskiteguritest, võimalikest tüsistustest ning ravisoostumisest.  


Saage, R. (2014). Kõrgvererõhktõve patsientide teadlikkus oma vererõhu väärtustest, 


ülekaalu ja vähese kehalise aktiivsuse mõjust vererõhule.  


Toim, R. (2014). Täiskasvanud hüpertensiooni diagnoosiga patsientide teadlikkus. 
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Kvaliteedinäitajad 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


  


 


 


 


 


 


 


JUHTIMINE 2012 2013 2014 


Töötajate arv 


akadeemiline personal 


mitteakadeemiline personal 


Ametikohtade arv 


akadeemiline 


mitteakadeemiline 


111 


75 


36 


86 


54,25 


31,75 


116 


76 


40 


96,5 


65 


31,5 


118 


80 


38 


103 


67+3 


33 


Töötajate rahulolu töökeskkonnaga 


(küsitlus 5-palli skaalal) 


3,6 4,02 4,94 


Konkurss akadeemilistele 


ametikohtadele 


2,7 2,07 2,47 


Õppejõudude suhe üliõpilastesse 


(ühe õppejõu ametikoha kohta 


üliõpilasi) 


17,6 20,4 20,4 


Töötajate keskmine vanus 


akadeemiline personal 


mitteakadeemiline personal 


41,6 


42,3 


40,2 


42,08 


43,8 


39,7 


43,1 


43,9 


42,3 


Õppejõudude kvalifikatsioon (arv 


ja %) 


PhD 


 


Magister 


 


Rakenduskõrg, BSc 


 


Mitteakadeemilise personali 


kvalifikatsioon (arv ja %) 


magister 


rakenduskõrg, BSc 


kesk-eri, üldkesk, kutseeri 


 


6 (8%) 


 


57 


(76%) 


 


12 


(16%) 


 


 


 


9 (25%) 


10 


(28%) 


17 


(47%) 


 


6 (8%)  


4 ametikohta 


53 (70%)  


42,5 ametikohta 


17 (22%)  


6,75 ametikohta 


 


 


8 (20%) 


11 (27,5%) 


21 (52,5%) 


 


8 (10%) 


6,25 ametikohta 


53 (66,25%) 


39,25 ametikohta 


19 (23,75%) 


10,25 ametikohta 


 


 


8 (21%) 


9 (23,7) 


21 (55,3%) 


Töötajate enesetäiendus (arv) 


taotlused 


sh erialased 


pedagoogilised 


Enesetäienduse tunnid  


osaleja kohta 


taotluse kohta 


 


192 


138 


40 


 


- 


16,2 


 


436 


176 


164 


 


96 


16,5 


 


452 


206 


155 


 


- 


15 


Töötajate mobiilsus 24 22 19 


Tunnustused (tänukirjad va staaž) 


inimesed 


sh meie õppejõud 


 


21  


15 


 


54 


24 


 


31 


14 


Täienduskoolituse eelarve 


tegevuskulust (euro) 


29416 32372,76 54166,76 
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ÕPPETEGEVUS 2012 2013 2014 


Lõpetajate arv 295 330 317 


Riigitellimuse täitmine (%) 88 91 94 


Vastuvõetute nimekirjast välja jäänud 


üliõpilaskandidaatide arv 


3639 1544 1910 


Vastuvõetud õppija sisseastumispunktid (SAIS, 


max) 


90 99 100 


Vastuvõetud õppija sisseastumispunktid (SAIS, 


min) 


60 58 62,35 


Vastuvõetud õppija sisseastumispunktid (SAIS, 


keskmine) 


77 83 88 


Katkestajate arv 144 135 114 


Õppijate kaebuste arv õppeprotsessi kohta 17 2 5 


Lõputööde juhendamine 


juhendajate arv õppejõudude arvust 


väljastpoolt kõrgkooli juhendajate arv 


 


53 (70,7%) 


30 


 


42 (57,5%) 


32 


 


56 (83%) 


30 


Psühholoogiline nõustamine (tundides) 58 53 89 


Üliõpilaste mobiilsus 


meie üliõpilased välisvahetuses 


välisüliõpilased kõrgkoolis 


 


35 


44 


 


38 


45 


 


35 


57 


ÜHISKONNA TEENIMINE 2012 2013 2014 


Meediakajastus kõrgkooli tegevusest 46 150 201 


Sündmuste arv (Ahhaa, aktiivõppetunnid, 


õpitoad, avalikud loengud, kogemusringid) 


kaasatud inimesed 


üliõpilased 


11 


 


9 


16 


23 


 


17 


112 


32 


 


21 


100 


Täienduskoolitus (osalustasuga) 


kursuste arv 


osalejate arv 


 


23 


410 


 


20 


336 


 


42 


719 


Tasuta koolitused 


kursuste arv 


 


osalejate arv 


 


25 


 


496 


 


14 


 


249 


 


21 (lisaks 2 


konverentsi) 


416 (lisaks 


505 


konverentsi 


osalejat) 


Avalikkusele suunatud tegevus 


messide arv 


 „avatud uksed“ arv 


osalejate arv 


 


7 


2 


145 


 


8 


3 


214 


 


10 


3 


250 


Teenus kogukonnale 


sündmuste arv 


osalejate arv 


osalejate keskmine arv 


 


38 


2280 


60 


 


52 


7176 


138 


 


71 


7598 


107 







3 
 


 
TAL 2012 2013 2014 


Töötajate osalemine rakendusuuringutes 28 23 29 


Töötajate osalemine konverentsidel 


Eestis/välismaal 


39 74 82 


Töötajate osalemine seminaridel 


Eestis/välismaal 


36 53 81 


Töötajate suulised ettekanded  


Eestis 


välismaal 


Töötajate poster ettekanded 


Eestis 


välismaal 


13 


1 


12 


4 


- 


4 


32 


19 


13 


7 


4 


3 


57 


33 


24 


5 


1 


4 


Teaduspublikatsioonid (1.), ja artiklid 


kogumikes (3.) ETIS 


25 42 113 


Välja antud õpikud, õppematerjalid (sh e-


kursused ja õpiobjektid), uurimistööde 


kogumikud 


23 20 13 e-


kursust 


Koostöölepingud partneritega (Erasmus) 37 43 54 


Kõrgkooli eelarvest eraldatud vahendid 


rakendusuuringuteks 


planeeritud vahendid (euro) 


kasutatud vahendid (euro) 


 


 


6000 


8534 


 


 


12000 


7411 


 


 


10000 


2521 


Omafinantseering  projektidele, programmidele  33009 


397483 


60707 


13033 


3910 


188872 


RUN tegevus 


uusi projekte 


lõpetatud projekte  


kaasatud üliõpilasi 


 


11 


2 


20 


 


8 


8 


38 


 


4 


3 


74 


Projektide tegevus 


esitatud projekte 


rahastatud projekte 


lõpetatud projekte 


 


7 


2 


2 


 


14 


10 


4 


 


9 


4 


6 


Välispartnerid kõrgkoolis (Erasmus) 34 24 34 
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Tartu Tervishoiu Kõrgkooli kogukonna teenimine 2014. aastal 


 


 Aeg Sündmuse teema ja sisu. Osalejate arv. Korraldajad kõrgkoolist 


1.  13.01 Südametervisepäev Tartu Puuetega Inimeste Kojas. 


Tervisenäitajate testimine. 50.  


Ruth Pihle, Airin Treiman-Kiveste;  üliõpilased Kerli Kelp, 


Liisa Kriit ja Anna Mari Raudsepp 


2.  15.01 Südametervisepäev Kodukotuse päevakeskuses. 


Tervisenäitajate testimine. 59. 


Ruth Pihle; üliõpilased Juliana Baranova, Kerli Kelp, 


Kristjan Lepmets, Margus Kangro ja Elvis Russki 


3.  21.01 Tervisenäitajate testime Põlva Puuetega Inimeste 


Päevakeskuses. 100. 


Ruth Pihle, Airin Treiman-Kiveste; üliõpilased Heley 


Kukk, Liisa Kriit ja Jekaterina Lammertson 


4.  23.01 Südametervisepäev Tähtvere päevakeskuses. 


Tervisenäitajate testimine. 59. 


Ruth Pihle; üliõpilased Juliana Baranova, Kerli Kelp, 


Anna-Mari Raudsepp, Margus Kangro ja Elvis Russki 


5.  23.01. Tervislik Neljapäev (diabeet). 83. Ruth Pihle, Airin Treiman-Kiveste; üliõpilane Merit Müller 


6.  07.02 Aktiivõpe õigest kätepesust Tartu H. Masingu kooli 4. ja 5. 


klasside õpilastele. 52. 


Ruth Pihle; üliõpilased Mari-Liis Tuvi ja Kairi Sardis 


7.  18.02 Tartu linna loodusainete õpetajate koolituses osalejate 


tervisenäitajate testimine. 20. 


Ruth Pihle, Inga Ploomipuu, Kaido Liiv; üliõpilane Merit 


Müller 


8.  20.02 Tervislik Neljapäev (eakate tervisemured). 130. Ruth Pihle, Aire Härmask  


9.  25.02 Forseliuse Kooli 4. klasside aktiivõppe tunnid: esmaabi, 


elustamine, kuidas mõista erivajadusega kaaslast. 50. 


Ruth Pihle ja Taimi Taimalu (valikaine Esmaabi 


jätkukoolitus) 


10.  07.03 Esmaabiõpetus Viljandi Kesklinna Kooli 4. klasside 


õpilastele. 


Üliõpilane Maarit Suigusaar 


11.  11.03 Tähtvere lasteaia Sipsiku rühma 5aastastele mudilastele 


õiged kätepesuvõtteid ja nn mustade kätte parasiidid. 22. 


Ruth Pihle; üliõpilased Mari-Liis Tuvi, Kairi Sardis ja Priit 


Luud 


12.  11.03 Vee analüüs kiirtestritega. Lähte g tehnoloogia- ja 


spordisuuna õpilased. 25. 


Triin Veber ja Ruth Pihle 


13.  11.03 Vee analüüs kiirtestritega. Karlova Gümnaasiumi 


gümnasistid.  


Inga Ploomipuu ja Ruth Pihle 


14.  14.03 Loeng ,,Kiirgused meditsiinis“. Tartu Jaan Poska 


Gümnaasium. 60. 


Kristi Vahur 


15.  20.03 Tervislik Neljapäev (kiiret sekkumist vajavad mured).  Ruth Pihle ja Maire Aruots 
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16.  24.03 J. Poska Gümnaasiumi aktiivõppetunnid: piima ja leiva/saia 


analüüs, veregrupi määramine. 35.  


Kaido Liiv, Lilian Kokk, Ruth Pihle; üliõpilased Teele 


Naar ja Liisa Kriit 


17.  25.03  J. Poska Gümnaasiumi aktiivõppetunnid: piima ja leiva/saia 


analüüs, veregrupi määramine. 35. 


Kaido Liiv, Ruth Pihle; üliõpilased Teele Naar ja Liisa 


Kriit 


18.  27.03 Teemanädala Terve Karjäär raames õpituba ,,Kontoriroti 


kiirabi füüsiliste vaevuste vältimiseks ja vähendamiseks“. 


Korraldajad Eesti Karjäärinõustajad, Eesti Töötukassa, SA 


Innove. 


Ave Tihane ja Ruth Pihle 


19.  28.03 Poska Akadeemia raames õpitoad gümnasistidele: 


elustamine, esmaabi ja sidumisõpetus. 30. 


Ruth Pihle ja Taimi Taimalu; üliõpilased Kuldar Rahuelu, 


Laura Jaakson, Ingrid Jõgi, Mari-Ann Valdre, Kerli Kasar 


ja Kristiina Stetskaja  


20.  02.04 Tartu Kunstigümnaasiumi 9. klasside õpilastele veregrupi 


määramise õpituba, M. Kolga loeng anatoomiast ja majatuur. 


Merle Kolga ja Ruth Pihle; üliõpilane Liisa Kriit 


21.  02.04 Reiniku koolis elustamise ja esmaabi õpituba. Kristiina-Maria Lorenz ja üliõpilased 


22.  02.04 Reiniku koolis terviseteemalise Kuldvillaku läbiviimine.  Marge Mahla 


23.  03.04 Tartu Katoliku Hariduskolleegiumi 9. klassi õpilastele 


esmaabi aktiivtund. 24. 


Maire Aruots ja Ruth Pihle, õe õppekava üliõpilased 


24.  08.04 Reiniku kooli 4. klassi õpilaste majatuur ja elustamise 


õpituba. 


Kristiina-Marie Lorenz 


25.  16.04 Tartu linna tervisekonverents. 150. Ruth Pihle; üliõpilased Kärt Sulg ja Marelle Palm 


26.  17.04 KIKi tervisekeskkonna projekti õppepäev. 90. Inga Ploomipuu ja Triin Veber 


27.  19.04 Konguta ja Puhja valla südametervisepäeval osalejate 


tervisenäitajate testimine. 50. 


Maire Aruots; üliõpilased Juliana Baranova ja Liisa Kriit 


28.  21.-


25.04 


Südamenädal.   


29.  24.04 Tervislik Neljapäev (turvaliselt suvele vastu).  


30.  28.04 Nõo lasteaias õige kätepesu õpetus.  Piret Simm ja üliõpilased 


31.  29.04 Lohkva lasteaia töötajate tervisenäitajate testimine. 10. Ruth Pihle; üliõpilane Liisa Kriit 


32.  29.04 Klaabu lasteaias kogemusõppetund esmaabist: väikese haava 


puhastamine ja sidumine, stabiilsesse küliliasendisse panek, 


Ruth Pihle; üliõpilased Liisa Kriit, Astra Puusepp, Liili 


Saar ja Mari-Ann Valdre  
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elustamisnukuga tutvumine ja elustamisvõtte. 


33.  02.05 Kuuste lasteaed-algkoolis esmaabiõpetus. Piret Simm ja üliõpilased 


34.  03.05 TÜ kultuuriklubi perepäeval esmaabiõpetus.  Taimi Taimalu ja üliõpilased 


35.  07.05 Lasteaed meie majas. Üliõpilane Gerda Jürimäe 


36.  13.05 Rahvusvahelisel õdede päeval Raeplatsis õpituba.  Ruth Pihle ja Airin Treiman-Kiveste; üliõpilased Gea 


Koido ja Kairi Kivaste 


37.  16.-


18.05 


SELL üliõpilasmängud Medical Teami vabatahtlikud Võistlevad üliõpilased: Sten Ütsmüts, Elina Leis, Janeli 


Toomel, Marleen Lõhmus. 


Medical Team: Maire Aruots, Maarit Suigusaar, Mari-Liis 


Tuvi, Aire Lepp, Liisa Kriit, Maarja Kohu, Merlin 


Metslang, Maarja Kaasik, Elvis Russki, Taimi Taimalu.  


38.  21.05 Meelespea lasteaia perepäeval töötuba pisikutest ja õigest 


kätepesust. 64.  


Üliõpilane Kertu Kasemägi 


39.  22.05 Tervislik Neljapäev (laste vigastused). Ruth Pihle, Siret Läänelaid ja AirinTreiman-Kiveste; 


üliõpilane Juliana Baranova 


40.  23.05 Valguta lasteaed-algkoolis esmaabiõpetus.  Danel Jantra ja õe õppekava üliõpilased 


41.  26.05 Kõrveküla lasteaias liikumismängudega terviseprojekt 


,,Eelkooliealiste laste vähene teadlikkus puu- ja juurviljade 


kasulikkusest“. 40.  


Ruth Pihle; üliõpilased Jane Tisler, Elise Hellat, Marleen 


Rämmeld, Kadi-Liis Reidla ja Kati-Riin Võsaste 


42.  27.05 Tartu Descartes´i Lütseumi 6. klasside matkaesmaabi õpetus. 


38.  


Taimi Taimalu 


43.  30.05 Tamme Gümnaasiumi 3.c klassi aktiivtunnid liikumisest ja 


toitumisharjumustest. 25.  


Üliõpilane Aleksandra Moskalenko 


44.  04.06 Konguta kooli olümpiamängudel Leiutajateküla arst Ave 


telgis esmaabiõpetus. 60. 


Taimi Taimalu ja Maire Arupts; üliõpilane Mari-Ann 


Valdre  


45.  04.06 Tilsi põhikooli Oskaja Päeval sidumisõpetuse õpituba ja 


esmaabivõistlus. 67. 


Ruth Pihle; üliõpilane Liisa Kriit  


46.  09.06 Midrimaa lasteaia 3- ja 4-aastaste laste õige kätepesuõpetus 


ja tervisliku toitumise õpetus. 


Üliõpilane Elise Hellat 


47.  30.06 Tartu linna 10. tervisekõnnipäeval osalejate tervisekontroll. Ruth Pihle; üliõpilane Ele Mägi 
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87.  


48.  13.-


26.07 


TÜ Teaduslaagri anatoomia-füsioloogia õpituba.  Üliõpilane Kädi Kolga 


49.  22.-


24.08 


Kartulitrükifestivalil töötuba PIND (haavad, kätepesu jm). Õe õppekava vilistlane Triinu Kurvits 


50.  22.-


26.0 


TÖF . Osalejaid: majas 450 – 500, kuplites 227. Kõrgkooli töötajad ja tudengid, kokku 35 korraldajat 


51.  26.09 Tervislik Neljapäev (Teadlaste Ööl).   


52.  02.10 Vara kogukonnakeskuses Tartu maakonna auväärses eas 


elanike III ohutuspäeval tervisenäitajate testimine. 100. 


Ruth Pihle; üliõpilased Ilja Tretjakov, Eiko Roosipuu ja 


Liili Saar 


53.  15.10 Kätepesuõpetuse aktiivtund H. Masingu koolis. 30.  Üliõpilased Mari-Liis Tuvi ja Liili Saar 


54.  15.10 Klaabu lasteaia koolieelikute esmaabiõpetus. 26.  Üliõpilased Kuldar Rahuelu ja Geili Ploom 


55.  17.10 Raatuse kooli 7.-9. klassi õpilaste elustamisõpetuse 


aktiivõppetunnid. 


Üliõpilane Genno Nurk 


56.  22.10 Tartu Laste Turvakeskuses alkoennetus, sidumisõpetus. 20. Üliõpilane Dagmar Kuum  


57.  23.10 Tervislik Neljapäev (hingamisteede haigustega seotud 


probleemid). 


(Üli)õpilased Elen Kukk, Eva-Theresa Rivis, Eliise 


Hoogand, Lisbet Jalakas, Kersti Suur ja Ilona Berzina  


58.  30.10 Rakke gümnaasiumi aktiivõppetund suitsetamise 


kahjulikkusest. 


Üliõpilane Juliana Baranova 


59.  04. ja 


11.11 


Tamme gümnaasiumi 10. klassi õpilastele õppehoone ja 


õppekavade tutvustus. 25. 


Ruth Pihle, Kaido Liiv; üliõpilased Evelin Limberg, 


Marika Raud, Liisa Kriit, Marelle Palm, Diana Tretnova, 


Monika Miilvee, Richard Jalakas ja Lauri Urb 


  


60.  06.11 Mereakadeemia tervisepäeval osalejate tervisetestimine. 72. Ruth Pihle; üliõpilased Liisa Kriit, Alina Mihailova ja 


Kristi Toit 


61.  07.11 Riigikohtu liikmete tervisenäitajate testimine. 50. Ruth Pihle; üliõpilased Liisi Muoni, Liisa Kriit, Jekaterina 


Lammartson 


62.  08.11 Maaülikooli hügieenipäev lastele. 20. Üliõpilased Martina Vool, Liisa Kriit ja Marelle Palm 


63.  13.11 Tartu linna ja maakonna karjäärikoordinaatorite õppepäeva 


loeng. 


Ruth Pihle ja Kaidi Rekker 
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64.  13.11 Tartu linna eakate Terviseolümpia. Õpilane Anne Tagel 


65.  17.11 Veeriku kooli 2. klassi õpilaste aktiivõpe ,,Tagasi kooli!“ 


raames. 24. 


Triin Kasesalu 


66.  17.11 Lustivere koolis kätepesuõpetuse ja hambapesu aktiivtunnid. 


60. 


Ruth Pihle; üliõpilased Kertu Rebane ja Ragne Varblane 


67.  20.11 Tervislik Neljapäev (kurgu-, nina-, kõrvahaigused). (Üli)õpilased Elen Kukk, Eva-Theresa Rivis, Eliise 


Hoogand, Lisbet Jalakas, Kersti Suur, Ilona Berzina ja 
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75. Varik, Merle (2014). Hea lugeja, mida sa võiksid teha ühel novembrikuu jahedal päeval? 
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Kõrgkooli veebiajakiri Tervist!, 3, 7 - 8. 


81. Ruusmäe, Ruth (2014). Kes on õppenõustaja? Tartu Tervishoiu Kõrgkooli veebiajakiri 
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veebiajakiri Tervist!, 3, 33 - 34. 
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Kõrgkooli tegevused kajastatuna meedias 2014. aastal 


 


Tegevuse kajastamine televisioonis, raadios, veebis 


 Aeg  Väljaanne; autor Teema  


1.  13.01. naine24.ee; 


Pärn, L. 


Lugeja küsib: kas imetamise ajal võib juukseid värvida? (vastab kõrgkooli õppejõud S. Läänelaid) 


http://naine24.postimees.ee/2659154/lugeja-kusib-kas-imetamise-ajal-voib-juukseid-varvida 


2.  20.01. www.mu.ee Arstitudengid kutsuvad vaktsineerimisloengutele 


https://www.mu.ee/Default.aspx?PublicationId=c21d663e-e143-4307-92cd-6d224daf8c43 


3.  20.01. www.arst.ee Arstitudengid kutsuvad vaktsineerimisloengutele 


https://www.arst.ee/et/Uudised-ja-artiklid/45187/arstitudengid-kutsuvad-vaktsineerimisloengutele 


4.  31.01. www.ohtuleht.ee, 


Laanemets, L. 


Rakenduskõrgharidus või akadeemiline haridus? (õppimisvõimalused kõrgkoolis) 


http://www.ohtuleht.ee/562858/rakenduskorgharidus-voi-akadeemiline-haridus 


5.  05.02. publik.delfi.ee Tallinna kinos Sõprus saab täna näha Eesti arhitektuuri lühimängufilme (mängufilm kõrgkooli õppehoonest) 


http://publik.delfi.ee/news/kino/tallinna-kinos-soprus-saab-tana-naha-eesti-arhitektuuri-


luhimangufilme.d?id=67749351 


6.  06.02. naine24.ee; 


Pärn, L. 


Lugeja küsib: kuidas võib lapse tulevast elu mõjutada madal Apgari hinne? (vastab kõrgkooli õppejõud S. 


Läänelaid) 
http://naine24.postimees.ee/2687550/lugeja-kusib-kuidas-voib-lapse-tulevast-elu-mojutada-madal-


apgari-hinne 


7.  06.02. naine24.ee; 


Pärn, L. 


Lugeja küsib: kas beebile võib igemevalu korral anda valuvaigisteid? (vastab kõrgkooli õppejõud S. 


Läänelaid) 
http://naine24.postimees.ee/2687606/lugeja-kusib-kas-beebile-voib-igemevalu-korral-anda-


valuvaigisteid 


8.  12.02. naine24.ee; 


Pärn, L. 


Lugeja küsib: kas see on normaalne, kui rindades on mügarikud? (vastab kõrgkooli õppejõud M. Mahla) 


http://naine24.postimees.ee/2694256/lugeja-kusib-kas-see-on-normaalne-kui-rindades-on-mugarikud 


9.  13.02. www.mu.ee Naaskelsabad on lasteaedadele suur nuhtlus 


http://www.mu.ee/article/2014/2/13/naaskelsabad-on-lasteaedadele-suur-nuhtlus 


10.  17.02. opleht.ee Bioloogiaõpetajaid oodatakse Tartusse talvekonverentsile 


http://opleht.ee/13607-bioloogiaopetajaid-oodatakse-tartusse-talvekonverentsile/ 


11.  22.02. uudised.err.ee, 


Randlaid, S. 


Kaitseminister tunnustas riigikaitsesse panustanud vabatahtlikke 


http://uudised.err.ee/v/9f298a14-71b3-482c-9b2d-5e54dc012928 


12.  24.02. ETV „Eesti tänab 2014. Riiklike teenetemärkide üleandmine“ 



http://naine24.postimees.ee/2659154/lugeja-kusib-kas-imetamise-ajal-voib-juukseid-varvida

https://www.mu.ee/Default.aspx?PublicationId=c21d663e-e143-4307-92cd-6d224daf8c43

https://www.arst.ee/et/Uudised-ja-artiklid/45187/arstitudengid-kutsuvad-vaktsineerimisloengutele

http://www.ohtuleht.ee/562858/rakenduskorgharidus-voi-akadeemiline-haridus

http://publik.delfi.ee/news/kino/tallinna-kinos-soprus-saab-tana-naha-eesti-arhitektuuri-luhimangufilme.d?id=67749351

http://publik.delfi.ee/news/kino/tallinna-kinos-soprus-saab-tana-naha-eesti-arhitektuuri-luhimangufilme.d?id=67749351

http://naine24.postimees.ee/2687550/lugeja-kusib-kuidas-voib-lapse-tulevast-elu-mojutada-madal-apgari-hinne

http://naine24.postimees.ee/2687550/lugeja-kusib-kuidas-voib-lapse-tulevast-elu-mojutada-madal-apgari-hinne

http://naine24.postimees.ee/2687606/lugeja-kusib-kas-beebile-voib-igemevalu-korral-anda-valuvaigisteid

http://naine24.postimees.ee/2687606/lugeja-kusib-kas-beebile-voib-igemevalu-korral-anda-valuvaigisteid

http://naine24.postimees.ee/2694256/lugeja-kusib-kas-see-on-normaalne-kui-rindades-on-mugarikud

http://www.mu.ee/article/2014/2/13/naaskelsabad-on-lasteaedadele-suur-nuhtlus

http://opleht.ee/13607-bioloogiaopetajaid-oodatakse-tartusse-talvekonverentsile/

http://uudised.err.ee/v/9f298a14-71b3-482c-9b2d-5e54dc012928
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(teenetemärk anti kõrgkooli tudengile J. Beljajevale) 


13.  27.02. noortehaal.delfi.ee, 


Niinepuu, J. 


Enamik Tartu Tervishoiu Kõrgkooli õpilastest leiab töökoha juba õppimise ajal 


http://noortehaal.delfi.ee/news/noormeister/enamik-tartu-tervishoiu-korgkooli-opilastest-leiab-tookoha-


juba-oppimise-ajal.d?id=68118051 


14.  04.03. tartupostimees.ee Tervishoiukool ootab gümnasiste õppepäevale 


http://tartu.postimees.ee/2716562/tervishoiukool-ootab-gumnasiste-oppepaevale 


15.  07.03. Raadio 2 Otsereportaaž Noor Meister 2014 tervise töötoast: veresuhkru ja hemoglobiini määramine. Raico 


Irmann, Jarmo Kälvijäinen - emt. 


16.  07.03. Tudengi TV Tervisetöötoa tegevuste ja osalejate tutvustus. R.Pihle 


17.  10.03. www.koolielu.ee, 


Pors, M.  


Tartu Kõrgkoolid avavad uksed 


http://koolielu.ee/info/readnews/352095/tartu-korgkoolid-avavad-uksed 


18.  11.03. www.koolielu.ee, 


Pors, M.  


Tartu tervishoiu kõrgkool kutsub keskkonnatervise õppepäevale 


http://koolielu.ee/info/readnews/352212/tartu-tervishoiu-korgkool-kutsub-keskkonnatervise-


oppepaevale 


19.  13.-


19.03. 


Limon.ee, 


postimees.ee, Web 


rus24, Web Elu24 


Tartu kõrgkoolide ühise lahtiste uste päeva reklaam. (hind avatud uste juures) 


20.  14.03. Online.le.ee (Lääne 


Elu) 


Infomess Oma Rada näitas teed 


http://online.le.ee/2014/03/14/galerii-infomess-oma-rada-naitas-teed/  


21.  14.03. Laanlane.ee  Koolinoored ummistasid Oma Raja karjäärimessi 


http://laanlane.ee/article/pildigalerii-koolinoored-ummistasid-oma-raja-karj%C3%A4%C3%A4rimessi 


22.  14.03. www.jt.ee 80 pilti: Noored planeerisid kultuurikeskuses karjääri 


http://www.jt.ee/2727214/noored-planeerisid-kultuurikeskuses-karjaari 


23.  14.03. www.jt.ee Videouudis: noored nautisid karjäärimessikest 


http://www.jt.ee/2727236/videouudis-noored-nautisid-karjaarimessikest 


24.  14.03. linnaleht.ee Ülikoolid kutsuvad tulevasi tudengeid 


http://www.linnaleht.ee/573452/ulikoolid-kutsuvad-tulevasi-tudengeid 


25.  17.03. ETV, 


„Terevisioon“ 


Tartu Postimehe artikli „Tudengid said uued õppepalatid“ ülevaade 


26.  17.03. www.mu.ee Tartu Tervishoiu Kõrgkool avab uksed 


https://www.mu.ee/Default.aspx?PublicationId=16f8097f-6b82-4976-9725-e68e3817fa04 


27.  18.03. maaleht.delfi.ee, Homme on maaülikoolis lahtiste uste päev 



http://noortehaal.delfi.ee/news/noormeister/enamik-tartu-tervishoiu-korgkooli-opilastest-leiab-tookoha-juba-oppimise-ajal.d?id=68118051

http://noortehaal.delfi.ee/news/noormeister/enamik-tartu-tervishoiu-korgkooli-opilastest-leiab-tookoha-juba-oppimise-ajal.d?id=68118051

http://tartu.postimees.ee/2716562/tervishoiukool-ootab-gumnasiste-oppepaevale

http://koolielu.ee/info/readnews/352095/tartu-korgkoolid-avavad-uksed

http://koolielu.ee/info/readnews/352212/tartu-tervishoiu-korgkool-kutsub-keskkonnatervise-oppepaevale

http://koolielu.ee/info/readnews/352212/tartu-tervishoiu-korgkool-kutsub-keskkonnatervise-oppepaevale

http://online.le.ee/2014/03/14/galerii-infomess-oma-rada-naitas-teed/

http://laanlane.ee/article/pildigalerii-koolinoored-ummistasid-oma-raja-karj%C3%A4%C3%A4rimessi

http://www.jt.ee/2727214/noored-planeerisid-kultuurikeskuses-karjaari

http://www.jt.ee/2727236/videouudis-noored-nautisid-karjaarimessikest

http://www.linnaleht.ee/573452/ulikoolid-kutsuvad-tulevasi-tudengeid

https://www.mu.ee/Default.aspx?PublicationId=16f8097f-6b82-4976-9725-e68e3817fa04
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Mõttus, A. http://maaleht.delfi.ee/news/uudised/eestiuudised/homme-on-maaulikoolis-lahtiste-uste-


paev.d?id=68262321 


28.  18.03. www.koolielu.ee,  


Pors, M.  


TÜs väideldakse õpetaja õiguse üle kasutada mõjutusvahendeid 


http://koolielu.ee/info/readnews/352676/tus-vaideldakse-opetaja-oiguse-ule-kasutada-


mojutusvahendeid 


29.  18.03. www.mu.ee,  


Trull, S.  


Tudengid said uued õppepalatid 


https://www.mu.ee/article/2014/3/18/tudengid-said-uued-oppepalatid 


30.  18.03. www.mu.ee,  


Trull, S.  


Tervishoiukõrgkooli tervisepäev keskendub rinnavähile 


https://www.mu.ee/article/2014/3/18/tervishoiukorgkooli-tervisepaev-keskendub-rinnavahile 


31.  18.03. tartupostimees.ee,  


Mets, R.  


Tartu kõrgkoolid avavad huvilistele uksed 


http://tartu.postimees.ee/2732032/tartu-korgkoolid-avavad-huvilistele-uksed 


32.  18.08. Virumaa Teataja 


Online, Samolberg, 


E. 


Tartu kõrgkoolid ootavad õppureid külla 


http://www.virumaateataja.ee/2732120/tartu-korgkoolid-ootavad-oppureid-kulla 


33.  19.03. uudised.err.ee Ülikoolid avasid huvilistele uksed 


http://uudised.err.ee/v/eesti/60158162-15a6-4f9c-b88d-890235b52eca 


34.  19.03. tartuekspress.ee, 


Rekand, R. 


Rinnavähile keskenduv tervisepäev 


http://www.tartuekspress.ee/?page=1&id=1991 


35.  23.03. www. 


postimees.ee, 


Teder, M. 


Tervishoiutudengid jäävad erialastipendiumiteta 


http://www.postimees.ee/2735748/tervishoiutudengid-jaavad-erialastipendiumiteta 


36.  24.03. mu.ee, 


Tabur, T. 


Arstitudengid jäävad erialastipendiumiteta 


http://mu.ee/Default.aspx?PublicationId=d6ddce28-9db9-413d-a32e-d91c749b0600 


37.  11.04. koolielu.ee, Pors, 


M. 


Aasta e-kursus 2014 võimaldab täiendada inglise keele oskust (M. Jaaniski e-kursusest) 


http://koolielu.ee/info/readnews/354563/aasta-e-kursus-2014-voimaldab-taiendada-inglise-keele-oskust 


38.  15.04. Eesti Televisioon, 


„Terevisioon“ 


„Terevisiooni“ külaline rektor Anneli Kannus õdede puudusest ja vastuvõtust 


http://etv.err.ee/index.php?05629907&video=11830#.U0zqQpzEOxs 


39.  15.04. opleht.ee Aasta e-kursuseks sai Tartu ülikooli inglise keele kursus 


http://opleht.ee/14949-aasta-e-kursuseks-sai-tartu-ulikooli-inglise-keele-kursus/ 


40.  22.04. mu.ee, 


Trull, S. 


Vastuvõtt õeõppesse peaks olema  800 tudengit aastas 


http://mu.ee/Default.aspx?PublicationId=634a082d-e9e7-4878-ae65-a870fa6840 


41.  28.04. Eesti Televisioon, „Terevisiooni“ ülevaade päeva artiklitest. Voldemar Kolga kommenteerib A. Kannuse Eesti Päevalehes 



http://maaleht.delfi.ee/news/uudised/eestiuudised/homme-on-maaulikoolis-lahtiste-uste-paev.d?id=68262321

http://maaleht.delfi.ee/news/uudised/eestiuudised/homme-on-maaulikoolis-lahtiste-uste-paev.d?id=68262321

http://koolielu.ee/info/readnews/352676/tus-vaideldakse-opetaja-oiguse-ule-kasutada-mojutusvahendeid

http://koolielu.ee/info/readnews/352676/tus-vaideldakse-opetaja-oiguse-ule-kasutada-mojutusvahendeid

https://www.mu.ee/article/2014/3/18/tudengid-said-uued-oppepalatid

https://www.mu.ee/article/2014/3/18/tervishoiukorgkooli-tervisepaev-keskendub-rinnavahile

http://tartu.postimees.ee/2732032/tartu-korgkoolid-avavad-huvilistele-uksed

http://www.virumaateataja.ee/2732120/tartu-korgkoolid-ootavad-oppureid-kulla

http://uudised.err.ee/v/eesti/60158162-15a6-4f9c-b88d-890235b52eca

http://www.tartuekspress.ee/?page=1&id=1991

http://www.postimees.ee/2735748/tervishoiutudengid-jaavad-erialastipendiumiteta

http://mu.ee/Default.aspx?PublicationId=d6ddce28-9db9-413d-a32e-d91c749b0600

http://koolielu.ee/info/readnews/354563/aasta-e-kursus-2014-voimaldab-taiendada-inglise-keele-oskust

http://etv.err.ee/index.php?05629907&video=11830#.U0zqQpzEOxs

http://opleht.ee/14949-aasta-e-kursuseks-sai-tartu-ulikooli-inglise-keele-kursus/

http://mu.ee/Default.aspx?PublicationId=634a082d-e9e7-4878-ae65-a870fa6840
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„Terevisioon“ ilmunud artiklit „Parem elu lühema töönädalaga“. 


http://etv.err.ee/index.php?05629907&video=11997#.U2kdCOnbwmo 


42.  05.05. koolielu.ee,  


Pors, M. 


Füüsika eile, täna ja homme Tartu Tamme gümnaasiumi näitel 


http://koolielu.ee/info/readnews/356253/fuusika-eile-tana-ja-homme-tartu-tamme-gumnaasiumi-naitel 


43.  12.05. Vikerraadio Õppejõud Airin Treiman-Kiveste õdede tööst. 


http://vikerraadio.err.ee/helid?main_id=2286841 


44.  18.05. sport.delfi.ee SELL-i mängude kergejõustikuvõistlustel näitasid klassi eelkõige leedukad ja eestlased (kõrgkooli 


tudengite edukas osalemine) 
http://sport.delfi.ee/news/sell/uudised/sell-i-mangude-kergejoustikuvoistlustel-naitasid-klassi-eelkoige-


leedukad-ja-eestlased.d?id=68698293 


45.  19.05. moodnekodu.delfi.


ee 


Lühimängufilmid Eesti arhitektuurist nüüd DVD-l (mängufilm kõrgkooli õppehoonest) 


http://moodnekodu.delfi.ee/news/sisustusjadisain/luhimangufilmid-eesti-arhitektuurist-nuud-dvd-


l.d?id=68706021 


46.  21.05. Eesti Televisioon, 


Aktuaalne 


Kaamera 


Rahvusvaheline suurõppus MODEX (erakorralise meditsiini tehnikute osalemine) 


http://uudised.err.ee/v/eesti/277a2118-ba73-4271-9215-e820baa6e705 


47.  06.06. Raadio 2 uudised Eesti Õdede Liidu kommentaar õdede keeleoskuse kohta ja tasemeõppe võimaluse kohta kõrgkoolis. 


48.  06.06. tervis.postimees.ee,  


Rudi, H. 


Uued toitumissoovitused: rohkem pähkleid, vähem pekki 


http://tervis.postimees.ee/2819784/uued-toitumissoovitused-rohkem-pahkleid-vahem-pekki 


49.  09.06. tervis.postimees.ee,  


Velsker, L. 


Uuring: üle 80 protsendi arstitudengitest töötaks välismaal 


http://tervis.postimees.ee/2821662/uuring-ule-80-protsendi-arstitudengitest-tootaks-valismaal 


50.  09.06. uudised.err.ee, 


Himma, M. 


Uuring: üle 80 protsendi meditsiinitudengitest on valmis töötama välismaal 


http://uudised.err.ee/v/eesti/c2a9b5ec-c6a2-431b-96f9-e4b52e0c8275 


51.  09.06. ohtuleht.ee, 


Metsküla, L. 


Uuring: suurem osa meditsiinitudengeid on huvitatud välismaal töötamisest 


http://www.ohtuleht.ee/583182/uuring-suurem-osa-meditsiinitudengeid-on-huvitatud-valismaal-


tootamisest 


52.  19.06. www.mu.ee, 


Riidas, V. 


Homme lõpetab Tartus kooli 157 tervishoiutöötajat 


https://www.mu.ee/article/2014/6/19/homme-lopetab-tartus-kooli-157-tervishoiutootajat 


53.  19.06. noortehaal.delfi.ee Oma erialal pädevad lõpetajad leevendavad tervishoiutöötajate põuda 


http://noortehaal.delfi.ee/archive/print.php?id=68915365 


54.  30.06. www.mu.ee Tartu Tervishoiu Kõrgkooli lõpetaja pälvis parima lõputöö tiitli 


https://www.mu.ee/article/2014/6/30/tallinna-tervishoiu-korgkooli-lopetaja-palvis-parima-loputoo-tiitli 



http://etv.err.ee/index.php?05629907&video=11997#.U2kdCOnbwmo

http://koolielu.ee/info/readnews/356253/fuusika-eile-tana-ja-homme-tartu-tamme-gumnaasiumi-naitel

http://vikerraadio.err.ee/helid?main_id=2286841

http://sport.delfi.ee/news/sell/uudised/sell-i-mangude-kergejoustikuvoistlustel-naitasid-klassi-eelkoige-leedukad-ja-eestlased.d?id=68698293

http://sport.delfi.ee/news/sell/uudised/sell-i-mangude-kergejoustikuvoistlustel-naitasid-klassi-eelkoige-leedukad-ja-eestlased.d?id=68698293

http://moodnekodu.delfi.ee/news/sisustusjadisain/luhimangufilmid-eesti-arhitektuurist-nuud-dvd-l.d?id=68706021

http://moodnekodu.delfi.ee/news/sisustusjadisain/luhimangufilmid-eesti-arhitektuurist-nuud-dvd-l.d?id=68706021

http://uudised.err.ee/v/eesti/277a2118-ba73-4271-9215-e820baa6e705

http://tervis.postimees.ee/2819784/uued-toitumissoovitused-rohkem-pahkleid-vahem-pekki

http://tervis.postimees.ee/2821662/uuring-ule-80-protsendi-arstitudengitest-tootaks-valismaal

http://uudised.err.ee/v/eesti/c2a9b5ec-c6a2-431b-96f9-e4b52e0c8275

http://www.ohtuleht.ee/583182/uuring-suurem-osa-meditsiinitudengeid-on-huvitatud-valismaal-tootamisest

http://www.ohtuleht.ee/583182/uuring-suurem-osa-meditsiinitudengeid-on-huvitatud-valismaal-tootamisest

https://www.mu.ee/article/2014/6/19/homme-lopetab-tartus-kooli-157-tervishoiutootajat

http://noortehaal.delfi.ee/archive/print.php?id=68915365

https://www.mu.ee/article/2014/6/30/tallinna-tervishoiu-korgkooli-lopetaja-palvis-parima-loputoo-tiitli
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55.  08.07. www.mu.ee; 


Heinsalu, K. 


Tervishoiuvaldkonna erialade vastu on sisseastujatel suur tung 


http://mu.ee/article/2014/7/8/tartu-tervishoiu-korgkooli-on-tanavu-suur-tung 


56.  18.07. postimees.ee,  


Järvekülg, M. 


Akadeemik: füsioterapeutide väljavaated tööturul on head 


http://www.postimees.ee/2860823/akadeemik-fusioterapeutide-valjavaated-tooturul-on-head 


57.  23.07. noortehaal.delfi.ee Loe, millised on kõige populaarsemad erialad tervishoius! 


http://noortehaal.delfi.ee/news/kool/loe-millised-on-koige-populaarsemad-erialad-


tervishoius.d?id=69407599 


58.  23.07. Raadio Kuku E. Hanseni intervjuu hommikusaates vastuvõtu teemadel 


59.  23.07. www.mu.ee, Trull, 


S. 


Füsioteraapia erialale on kõrgkoolides suur tung 


https://www.mu.ee/article/2014/7/23/fusioteraapia-erialale-on-korgkoolides-suur-tung 


60.  24.07. annestiil.ohtuleht.e


e/, Jõgi, E. 


Mis TEGELIKULT juhtub, kui sul on puuk? 


http://annestiil.ohtuleht.ee/654848/mis-tegelikult-juhtub-kui-sul-on-puuk 


61.  05.08. majandus24.ee, 


Laanemets, L. 


Tartu ühiselamute hindu tõsteti 


http://majandus24.postimees.ee/2877841/tartu-uhiselamute-hindu-tosteti 


62.  16.08. postimees.ee, 


Kaukvere, T. 


Ülikoolid said programmide abil mitmele plagiaadile jälile 


http://www.postimees.ee/2889835/ulikoolid-said-programmide-abil-mitmele-plagiaadile-jalile 


63.  18.08. koolielu.ee, 


Vetik, L. 


Ülikoolid said programmide abil mitmele plagiaadile jälile 


http://koolielu.ee/info/readnews/361812/ulikoolid-said-programmide-abil-mitmele-plagiaadile-jalile 


64.  22.08.  tervis.postimees.ee, 


Rudi, H. 


Seadus lubab nüüd kodus sünnitada 


http://tervis.postimees.ee/2895761/seadus-lubab-nuud-kodus-sunnitada 


65.  26.08. mu.ee, 


Trull, S. 


Täna lehes: Edu määrab soodustuse olemasolu (viide kõrgkooliga seotud artiklile) 


http://mu.ee/Default.aspx?PublicationId=24516f69-018c-4b21-8fb7-dc7621672d57 


66.  29.08. naine24.ee Lugeja küsib: kas lapsele tohib anda kiirtoitu? (vastab kõrgkooli õppejõud S. Läänelaid) 


http://naine24.postimees.ee/2902977/lugeja-kusib-kas-lapsele-tohib-anda-kiirtoitu 


67.  29.08. Mu.ee, Trull, S. Teadmised füsioterapeudi tööst on kasvanud 


http://mu.ee/Default.aspx?PublicationId=bec1a680-788c-4daa-8a97-73c097c53763 


68.  04.09. www.tervis.postim


ees.ee, Velsker, L. 


Lapsed saavad vaimse tervise kabinetid 


http://tervis.postimees.ee/2909355/lapsed-saavad-vaimse-tervise-kabinetid 


69.  04.09. mu.ee,  


Tabur, T. 


September toob noorukitele vaimse tervise kabinetid 


http://mu.ee/Default.aspx?PublicationId=fbe4ed91-5abd-401a-9848-1237adaf5583 


70.  04.09. opleht.ee; 


Kaarmaa, K. 


Tartus kohtusid Balti riikide keemiaõpetajad 


http://opleht.ee/17304-tartus-kohtusid-balti-riikide-keemiaopetajad/ 



http://mu.ee/article/2014/7/8/tartu-tervishoiu-korgkooli-on-tanavu-suur-tung

http://www.postimees.ee/2860823/akadeemik-fusioterapeutide-valjavaated-tooturul-on-head

http://noortehaal.delfi.ee/news/kool/loe-millised-on-koige-populaarsemad-erialad-tervishoius.d?id=69407599

http://noortehaal.delfi.ee/news/kool/loe-millised-on-koige-populaarsemad-erialad-tervishoius.d?id=69407599

https://www.mu.ee/article/2014/7/23/fusioteraapia-erialale-on-korgkoolides-suur-tung

http://annestiil.ohtuleht.ee/654848/mis-tegelikult-juhtub-kui-sul-on-puuk

http://majandus24.postimees.ee/2877841/tartu-uhiselamute-hindu-tosteti

http://www.postimees.ee/2889835/ulikoolid-said-programmide-abil-mitmele-plagiaadile-jalile

http://koolielu.ee/info/readnews/361812/ulikoolid-said-programmide-abil-mitmele-plagiaadile-jalile

http://tervis.postimees.ee/2895761/seadus-lubab-nuud-kodus-sunnitada

http://mu.ee/Default.aspx?PublicationId=24516f69-018c-4b21-8fb7-dc7621672d57

http://naine24.postimees.ee/2902977/lugeja-kusib-kas-lapsele-tohib-anda-kiirtoitu

http://mu.ee/Default.aspx?PublicationId=bec1a680-788c-4daa-8a97-73c097c53763

http://tervis.postimees.ee/2909355/lapsed-saavad-vaimse-tervise-kabinetid

http://mu.ee/Default.aspx?PublicationId=fbe4ed91-5abd-401a-9848-1237adaf5583

http://opleht.ee/17304-tartus-kohtusid-balti-riikide-keemiaopetajad/
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71.  09.09. Tallina TV, Abner, 


K. 


Tervishoiuühendused alustasid õetööd väärtustavat kampaaniat (A. Kannuse kommentaar) 


http://www.tallinnatv.eu/index.php/home/news_story/17000 


72.  13.09. www.arvamus.post


imees.ee, 


Pärnapuu, P 


Priit Pärnapuu: Eesti kõrgkoolide väga ebaküps plagiaadikäsitlus (kõrgkool positiivse näitena) 


http://arvamus.postimees.ee/2918523/priit-parnapuu-eesti-korgkoolide-vaga-ebakups-plagiaadikasitlus 


73.  23.09. www.mu.ee Sari Tervislik Neljapäev alustab Teadlaste Ööl 


http://mu.ee/Default.aspx?PublicationId=396a96d5-acea-44cc-a2bd-3623149858bb 


74.  26.09. mu.ee, 


Riidas, V. 


Arstilkäimisele pannakse hinnasilt külge (A. Kannuse ettepanek) 


http://mu.ee/Default.aspx?PublicationId=3c4cbdb9-afcc-4f2f-820b-ac9652c714e3 


75.  01.10. Eesti Televisioon, 


Aktuaalne 


Kaamera 


Epeenaiskonna tegemistest, kõrgkooli õe õppekava tudengi J. Beljajeva kommentaar õpingute kohta 


kõrgkoolis 


76.  01.10. sport.err.ee, 


Säärits, A 


Julia Beljajeva uuest süsteemist: kõik tundub natuke võõras 


http://sport.err.ee/v/vehklemine/f1f0c181-2dbf-4119-a7c7-fe50995aaa36 


77.  06.10. mu.ee, 


Trull, S. 


Ministeeriumidel puudub üksmeel õdede praktika rahastamisel (A. Kannuse kommentaar) 


http://mu.ee/Default.aspx?PublicationId=f414fdac-814f-4410-bcc0-81c80e03e4a9 


78.  08.10. Vikerraadio 


uudised 


3000 inimest üle Eesti saavad veel selle aasta sees tasuta koolitusi (kommentaari andsid õppejõud J. Pael ja M. 


Aruots) 


http://vikerraadio.err.ee/uudisklipiarhiiv 


79.  09.10. www.mu.ee Rahandusministeerium: üksnes rahastamise suurendamine ei paranda praktikavõimalusi  (A. Kannuse 


kommentaar) 


http://mu.ee/Default.aspx?PublicationId=09060085-74b5-4c88-9422-9607f50d8570 


80.  15.10. www.ohtuleht.ee, 


Paavle, S. 


Kas sina oskad käsi pesta? (R. Pihle ja tudengid annavad nõu) 


http://www.ohtuleht.ee/599381/kas-sina-oskad-kasi-pesta 


81.  15.10. Tallinna TV Saadetud avalikku kirja valitsusele, tervishoiutöötajate nappuse ja töötingimuste  probleemi 


kommenteerib Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli rektor Ü. Ernits 


http://tallinnatv.eu/index.php/home/news_story/17679 


82.  16.10. Vikerraadio, 


Uudis+ 


Saadetud avalikku kirja valitsusele, tervishoiutöötajate nappuse ja töötingimuste  probleemi 


kommenteerivad kõrgkooli rektor A. Kannus ja Eesti Õdede Liidu president E. Öpik (intervjuu alates 


21:34) 


http://heli.er.ee/helid/2362321.mp3 


83.  16.10.0 uudised.err.ee Anneli Kannus: õdede nappuse probleemi ei lahenda üksikute ametite üksikud sammud 



http://www.tallinnatv.eu/index.php/home/news_story/17000

http://arvamus.postimees.ee/2918523/priit-parnapuu-eesti-korgkoolide-vaga-ebakups-plagiaadikasitlus

http://mu.ee/Default.aspx?PublicationId=396a96d5-acea-44cc-a2bd-3623149858bb

http://mu.ee/Default.aspx?PublicationId=3c4cbdb9-afcc-4f2f-820b-ac9652c714e3

http://sport.err.ee/v/vehklemine/f1f0c181-2dbf-4119-a7c7-fe50995aaa36

http://mu.ee/Default.aspx?PublicationId=f414fdac-814f-4410-bcc0-81c80e03e4a9

http://vikerraadio.err.ee/uudisklipiarhiiv

http://mu.ee/Default.aspx?PublicationId=09060085-74b5-4c88-9422-9607f50d8570

http://www.ohtuleht.ee/599381/kas-sina-oskad-kasi-pesta

http://tallinnatv.eu/index.php/home/news_story/17679
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Nael, M. http://uudised.err.ee/v/eesti/0b4460b3-e746-433d-ab71-38b2133844de 


84.  16.10. Apteeker.ee Anneli Kannus: õdede nappuse probleemi ei lahenda üksikute ametite üksikud sammud 


http://www.apteeker.ee/uudised/aid-33808/Anneli-Kannus%3A-%C3%B5dede-nappuse-probleemi-ei-


lahenda-%C3%BCksikute-ametite-%C3%BCksikud-sammud 


85.  22.10. Raadio Elmar 


hommikuintervjuu 


“Küsimuste sadu” 


Intervjuu R. Pihlega Tervislikest Neljapäevadest ja kõrgkoolist  


86.  23.10. Kuku raadio Päevauudistes kõrgkoolis toimuv Eesti-Hollandi sümpoosion 


87.  26.10. tervist24.ee Üks küsimus: mis on diastaas? (vastab õppejõud Reet Linkberg) 


http://www.ohtuleht.ee/601037/uks-kusimus-mis-on-diastaas 


88.  29.10. TÜ vilistlaste 


ajaveeb 


vilistlaselu.ut.ee,  


Kannus, A. 


Anneli Kannus: “Viigipükse ehk tõesti pea poolt jalga ei saa, kuid õnneks on tänapäeval ka 


teistsuguseid pükse, millega see võib isegi õnnestuda – ehk kõik on võimalik.” 


http://vilistlaselu.ut.ee/anneli-kannus-viigipukse-ehk-toesti-pea-poolt-jalga-ei-saa-kuid-onneks-on-


tanapaeval-ka-teistsuguseid-pukse-millega-see-voib-isegi-onnestuda-ehk-koik-on-voimalik/ 


89.  12.11. tartuekspress.ee, 


Tolmoff, H. 


Mine testima 


http://www.tartuekspress.ee/?page=1&id=2438 


90.  18.11. opleht.ee; 


Ploomipuu, I., 


Veber, T. 


Loodusteaduste õpetajad kogusid ideid ja inspiratsiooni 


http://opleht.ee/19075-loodusteaduste-opetajad-kogusid-ideid-ja-inspiratsiooni/ 


91.  19.11. mu.ee, 


Trull, S. 


Tartu Tervishoiu Kõrgkool suurendab koostööd gümnaasiumitega 


http://mu.ee/Default.aspx?PublicationId=10e11408-ee35-4acf-9177-42be8c724c49 


92.  20.11.  Venekeelne Tartu 


raadio 


R. Pihle – lepingutest ja kõrgkooli sünnipäevast.  


93.  27.11. tartupostimees.ee,  


Jõgi, A. 


Ahhaa ootab emasid koos tittedega (kõrgkooliga koostöös korraldatud päev) 


http://tartu.postimees.ee/3006923/ahhaa-ootab-emasid-koos-tittedega 


94.  05.12. Kanal 2, Reporter Kus õpivad edasi või asuvad tööle teie pere noored? (Teeviidast) 


http://www.reporter.ee/2014/12/05/kus-opivad-edasi-voi-asuvad-toole-teie-pere-nooored/ 


95.  05.12. mu.ee Alanud on vastuvõtt õdede erialasele koolitusele 


http://mu.ee/Default.aspx?PublicationId=b019b611-5f12-4eb7-8157-31ec65fd3afd 


96.  11.12. tartupostimees.ee, 


A. Jõgi 


Tervishoiukõrgkool kogub laadaga beebipapuraha vastsündinutele 


http://tartu.postimees.ee/3022673/tervishoiukorgkool-kogub-laadaga-beebipapuraha-vastsundinutele 


97.  11.12. uudised.err.ee, Pereõed saavad järgmisel aastal õiguse retsepti kirjutada 



http://uudised.err.ee/v/eesti/0b4460b3-e746-433d-ab71-38b2133844de

http://www.apteeker.ee/uudised/aid-33808/Anneli-Kannus%3A-%C3%B5dede-nappuse-probleemi-ei-lahenda-%C3%BCksikute-ametite-%C3%BCksikud-sammud

http://www.apteeker.ee/uudised/aid-33808/Anneli-Kannus%3A-%C3%B5dede-nappuse-probleemi-ei-lahenda-%C3%BCksikute-ametite-%C3%BCksikud-sammud

http://www.ohtuleht.ee/601037/uks-kusimus-mis-on-diastaas

http://vilistlaselu.ut.ee/anneli-kannus-viigipukse-ehk-toesti-pea-poolt-jalga-ei-saa-kuid-onneks-on-tanapaeval-ka-teistsuguseid-pukse-millega-see-voib-isegi-onnestuda-ehk-koik-on-voimalik/

http://vilistlaselu.ut.ee/anneli-kannus-viigipukse-ehk-toesti-pea-poolt-jalga-ei-saa-kuid-onneks-on-tanapaeval-ka-teistsuguseid-pukse-millega-see-voib-isegi-onnestuda-ehk-koik-on-voimalik/

http://www.tartuekspress.ee/?page=1&id=2438

http://opleht.ee/19075-loodusteaduste-opetajad-kogusid-ideid-ja-inspiratsiooni/

http://mu.ee/Default.aspx?PublicationId=10e11408-ee35-4acf-9177-42be8c724c49

http://tartu.postimees.ee/3006923/ahhaa-ootab-emasid-koos-tittedega

http://www.reporter.ee/2014/12/05/kus-opivad-edasi-voi-asuvad-toole-teie-pere-nooored/

http://mu.ee/Default.aspx?PublicationId=b019b611-5f12-4eb7-8157-31ec65fd3afd

http://tartu.postimees.ee/3022673/tervishoiukorgkool-kogub-laadaga-beebipapuraha-vastsundinutele
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Himma, M. http://uudised.err.ee/v/b7137241-0fb5-4fc8-8a76-4137599f729f 


98.  12.12. tartupostimees.ee, 


Mets, R. 


Kalle Muuli kandideerib riigikokku Tartus (rektori kandideerimine) 


http://tartu.postimees.ee/3024097/kalle-muuli-kandideerib-riigikokku-tartus 


99.  18.12. naine24.ee,  


Pärn, L. 


Lugeja küsib: kas D-vitamiin on tingimata vajalik ka siis, kui beebi seda ei talu? (vastab kõrgkooli õppejõud 


S. Läänelaid) 
http://naine24.postimees.ee/3030949/lugeja-kusib-kas-d-vitamiin-on-tingimata-vajalik-ka-siis-kui-


beebi-seda-ei-talu 


100.  22.12. Delfi 


arvamusportaal,  


Kannus, A.  


Anneli Kannus: märka inimest, kuula ja küsi: „Kas sa vajad abi?" 


http://epl.delfi.ee/news/arvamus/anneli-kannus-marka-inimest-kuula-ja-kusi-kas-sa-vajad-


abi?id=70423545 


101.  26.12. Postimehe 


arvamusportaal, 


Kannus, A.  


Anneli Kannus: Eesti ei julge astuda uuenduste teele 


http://arvamus.postimees.ee/3037421/anneli-kannus-eesti-ei-julge-astuda-uuenduste-teele 


102.  27.12. Pealinn.ee Anneli Kannus: Eesti tervishoiu päästab uus kurss riigitüüris 


http://www.pealinn.ee/newset/anneli-kannus-eesti-tervishoiu-paastab-uus-kurss-riigituuris-n28356 


103.  31.12. mu.ee, 


Trull, S. 


Ernits: Tervishoius on vaja uut mõtlemist (viide rektor Anneli Kannusele) 


http://mu.ee/article/2014/12/31/ernits-tervishoius-on-vaja-uut-motlemist 


 


Tegevuse kajastamine printmeedias 


 


 Millal? Autor  Väljaanne  Pealkiri  


104.  07.01. Põdder, K. L. Meditsiini-


uudised 


Lapsed ja vaktsiin. Tudeng koolitab. 


105.  10.01. Karro, K. Tartu Postimees Tervishoiukõrgkool testib sisseastujate eesti keelt 


106.  13.01. Laasik, P. Postimees Peeter Laasik: tervis tuleb tervisekeskustest 


107.  16.01. Jõgi, A. Tartu Postimees Iiri õppejõud annab kiiritusravi seminare 


http://tartu.postimees.ee/2664230/iiri-oppejoud-annab-kiiritusravi-seminare 


108.  22.01. Jõgi, A. Tartu Postimees Tervisepäev õpetab diabeeti mõistma 


http://tartu.postimees.ee/2671028/tervisepaev-opetab-diabeeti-moistma 


109.  Veebruar 


2014 
Läänelaid, S. Tervis Pluss Kohtumine gripiga 


110.  Veebruar Teder, T. Kliinikumi Leht Tervislikud neljapäevad elanikkonnale 



http://uudised.err.ee/v/b7137241-0fb5-4fc8-8a76-4137599f729f

http://tartu.postimees.ee/3024097/kalle-muuli-kandideerib-riigikokku-tartus

http://naine24.postimees.ee/3030949/lugeja-kusib-kas-d-vitamiin-on-tingimata-vajalik-ka-siis-kui-beebi-seda-ei-talu

http://naine24.postimees.ee/3030949/lugeja-kusib-kas-d-vitamiin-on-tingimata-vajalik-ka-siis-kui-beebi-seda-ei-talu

http://epl.delfi.ee/news/arvamus/anneli-kannus-marka-inimest-kuula-ja-kusi-kas-sa-vajad-abi?id=70423545

http://epl.delfi.ee/news/arvamus/anneli-kannus-marka-inimest-kuula-ja-kusi-kas-sa-vajad-abi?id=70423545

http://arvamus.postimees.ee/3037421/anneli-kannus-eesti-ei-julge-astuda-uuenduste-teele

http://www.pealinn.ee/newset/anneli-kannus-eesti-tervishoiu-paastab-uus-kurss-riigituuris-n28356

http://mu.ee/article/2014/12/31/ernits-tervishoius-on-vaja-uut-motlemist

http://tartu.postimees.ee/2664230/iiri-oppejoud-annab-kiiritusravi-seminare

http://tartu.postimees.ee/2671028/tervisepaev-opetab-diabeeti-moistma
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2014 


111.  2014 Niinepuu, J. Edasiõppija 


teatmik 


Rakenduskõrgharidus seob teadmised oskustega 


112.  11.02. Niinepuu, J. Postimees 


Intellektika 


Uus eriala laiendab doktorite teadmisi (kõrgkooli tudeng S. Türk) 


113.  13.02. Remm, M. Sakala Naaskelsabad ei ole kuhugi kadunud 


http://www.sakala.ajaleht.ee/2695316/naaskelsabad-on-endiselt-meie-lasteaedade-


suur-nuhtlus 


114.  20.02. TPM Tartu Postimees Terviskõrgkool kutsub eakate tervisepäevale  


115.  28.02. Jugaste, A. Õpetajate Leht Kaitseministeerium tänas riigikaitsesse panustanud vabatahtlikke (kõrgkooli ja K. Viitkari 


tunnustamisest) 


116.  07.03. Randoja, E. Tartu Postimees Kokad ja kujundajad pürivad meistriteks (Noorest Meistrist) 


http://tartu.postimees.ee/2720310/kokad-ja-kujundajad-purivad-meistriteks 


117.  07.03.  Sakala Gümnaasium tegi esimese karjääri messi (kõrgkooli osalemine) 


http://www.sakala.ajaleht.ee/2719648/gumnaasium-tegi-esimese-karjaarimessi 


118.  12.03. TPM Tartu Postimees Lahtiste uste päevale toovad bussid 


119.  13.03. Valdre, L. Postimees, 


Koolitaja 


Avatud uste päevad jätkuvalt populaarsed  


120.  13.03. Randoja, E. Tartu Postimees Koolid lasevad varjud sisse 


121.  14.03.  Linnaleht Ülikoolid kutsuvad tulevasi tudengeid 


http://www.linnaleht.ee/573452/ulikoolid-kutsuvad-tulevasi-tudengeid 


122.  17.03. Randoja, E. Tartu Postimees Tudengid said uued õppepalatid 


http://tartu.postimees.ee/2730492/tudengid-said-uued-oppepalatid 


123.  18.03. Jõgi, A Tartu Postimees Tervisepäev keskendub rinnavähile 


http://tartu.postimees.ee/2731314/tervisepaev-keskendub-rinnavahile  


124.  19.03.  Tartu Postimees Teade lahtiste uste päeva kohta 


125.  20.03.  Tartu Postimees Maaülikool lubas õpilastel raipehaisu nuusutada (avatud uste päev) 


http://tartu.postimees.ee/2733818/maaulikool-lubas-opilastel-raipehaisu-nuusutada 


126.  24.03. Teder, M. Postimees  Tervishoiutudengid eristipendiume ei saa 


127.  27.03.  Tartu Postimees Teade perekooli loengu kohta 


128.  28.03. Hiiesalu, T. Õpetajate Leht Huvitav kõrgkool – reaalsus või unistus? 


http://opleht.ee/14478-huvitav-korgkool-reaalsus-voi-unistus/ 



http://www.sakala.ajaleht.ee/2695316/naaskelsabad-on-endiselt-meie-lasteaedade-suur-nuhtlus

http://www.sakala.ajaleht.ee/2695316/naaskelsabad-on-endiselt-meie-lasteaedade-suur-nuhtlus

http://tartu.postimees.ee/2720310/kokad-ja-kujundajad-purivad-meistriteks

http://www.sakala.ajaleht.ee/2719648/gumnaasium-tegi-esimese-karjaarimessi

http://www.linnaleht.ee/573452/ulikoolid-kutsuvad-tulevasi-tudengeid

http://tartu.postimees.ee/2730492/tudengid-said-uued-oppepalatid

http://tartu.postimees.ee/2731314/tervisepaev-keskendub-rinnavahile

http://tartu.postimees.ee/2733818/maaulikool-lubas-opilastel-raipehaisu-nuusutada

http://opleht.ee/14478-huvitav-korgkool-reaalsus-voi-unistus/
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129.  nr 2, aprill 


2014 


 Eesti Õde Õenduse arendajad asutused (EÕL tunnustus kõrgkoolile) 


130.  nr 2, aprill 


2014 


Palatu, R. Eesti Õde Samm edasi õe ambulatoorse vastuvõtu regulatsioonis (õe ambulatoorse vastuvõtu 


teabepäev, kus osalesid ka kõrgkooli esindajad) 


131.  nr 2, aprill 


2014 


 Eesti Õde Helina Pedak (persoonilugu kõrgkooli vilistlasest) 


132.  nr 2, aprill 


2014 


Urban, R., 


Tauts, B., 


Teras, Ä. 


Eesti Õde Õdede migratsioon ja Eesti tervishoiu kõrgkooli lõpetavate õdede väljarände 


valmidusest aastal 2014 


133.  01.04.  Postimees Gümnasistid õpivad õppepäevade geneetikat 


134.  01.04. Randoja, E. Tartu Postimees Õpilased uurivad laboris kuritegu (geneetikapäevadest) 


http://tartu.postimees.ee/2746690/opilased-uurivad-laboris-kuritegu 


135.  10.04. Kannus, A. Postimees Iga mees ajab oma asja 


http://arvamus.postimees.ee/2757534/anneli-kannus-iga-mees-ajab-oma-asja 


136.  15.04. Trull, S. Meditsiini 


Uudised 


Õeõppe kitsaskohaks on samuti praktika 


137.  21.04. TPM Tartu Postimees Algab südamenädal 


http://tartu.postimees.ee/2769396/algab-sudamenadal 


138.  24.04.  Tartu Postimees Teade Tervisliku Neljapäeva toimumise kohta kõrgkoolis. 


139.  28.04. Kannus, A. Eesti Päevaleht Parem elu lühema töönädalaga 


http://epl.delfi.ee/news/arvamus/anneli-kannus-parem-elu-luhema-


toonadalaga.d?id=68559833 


140.  30.04. Jõgi, A.  Tartu Postimees Lapsed õppisid teist inimest õnnetuses aitama 


http://tartu.postimees.ee/2780804/lapsed-oppisid-teist-inimest-onnetuses-aitama 


 


141.  Mai 2014 Grün-Ots, I. Tervis Pluss Mees, kes sai naeratuse tagasi (tudeng I. Solomist) 


142.  Mai 2014 Treiman-


Kiveste, A. 


Kliinikumi Leht Maikuu Tervislikul Neljapäeval räägime laste vigastustest 


143.  22.05.  Tartu Postimees Teade Tervisliku Neljapäeva toimumise kohta kõrgkoolis. 


144.  26.05. Jõgi, A. Tartu Postimees Radioloogiatehnika täiustab õpet 


http://tartu.postimees.ee/2807550/radioloogiatehnika-taiustab-opet 



http://tartu.postimees.ee/2746690/opilased-uurivad-laboris-kuritegu

http://arvamus.postimees.ee/2757534/anneli-kannus-iga-mees-ajab-oma-asja

http://tartu.postimees.ee/2769396/algab-sudamenadal

http://epl.delfi.ee/news/arvamus/anneli-kannus-parem-elu-luhema-toonadalaga.d?id=68559833

http://epl.delfi.ee/news/arvamus/anneli-kannus-parem-elu-luhema-toonadalaga.d?id=68559833

http://tartu.postimees.ee/2780804/lapsed-oppisid-teist-inimest-onnetuses-aitama

http://tartu.postimees.ee/2807550/radioloogiatehnika-taiustab-opet
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145.  26.05. Kannus, A. Postimees Eestlane, terve ja õnnelik? 


http://www.postimees.ee/2806652/anneli-kannus-eestlane-terve-ja-onnelik 


146.  03.06. Kaste, M. Tartu Postimees Merike Kaste: penikoormasaabastega sügisesse (kõrgkooli kursustest Kristjan Jaak Petersoni 


gümnaasiumi õppekavas) 
http://tartu.postimees.ee/2815078/merike-kaste-penikoormasaabastega-sugisesse 


147.  10.06. Olmaru, J. Tartu Postimees Ülikooli kantsler: kõrgkoolidel võiks olla ühised ühiselamud 


http://tartu.postimees.ee/2823784/ulikooli-kantsler-korgkoolidel-voiks-olla-uhised-


uhiselamud 


148.  10.06.  Õhtuleht Juhtkiri: Viimane lahkuja kustutab tule? 


http://www.ohtuleht.ee/583365/juhtkiri-viimane-lahkuja-kustutab-tule 


149.  11.06. Uustalu, A. Õhtuleht Tulevased arstid ja õed: meie elusiht ei ole välismaale pääsemine! 


http://www.ohtuleht.ee/583403/tulevased-arstid-ja-oed-meie-elusiht-ei-ole-


valismaale-paasemine 


150.  12.06. Lõhmus, A. Maaleht Magistrikraadi nõue lõpetab õendusabi Otepää haiglas 


http://maaleht.delfi.ee/news/uudised/eestiuudised/magistrikraadi-noue-lopetab-


oendusabi-otepaa-haiglas.d?id=68861849 (õpingute vajalikkusest)  


151.  19.06.  Tartu Postimees Teade lõpuaktuse toimumise kohta 


152.  01.07. Kannus, A. Eesti Päevaleht Struktuurimuudatusi ei tasu karta 


http://epl.delfi.ee/news/arvamus/struktuurimuudatusi-ei-tasu-karta.d?id=68975481  


153.  02.07. Jõgi, A. Tartu Postimees Sünnitoetaja koolitas end füsioterapeudiks 


154.  


  


12.07. Külaots, K. Tartu Postimees Hiiglaslik roos püüab pilke (kõrgkooli õppejõud Ü. Parmu roos) 


http://tartu.postimees.ee/2855183/hiiglaslik-roos-puuab-pilke 


155.  12.07. Kerge, R.  Õhtuleht Iga kolmas puuk kannab haigustekitajat (M. Ader lõputöö) 


http://www.naisele.ee/587210/iga-kolmas-puuk-kannab-haigustekitajat 


156.  17.07. Orgmets, M-L Virumaa Teataja Noored toetavad energiajookidele vanusepiirangu kehtestamist (K. Kassi lõputööst) 


http://www.virumaateataja.ee/2859575/noored-toetavad-energiajookidele-


vanusepiirangu-kehtestamist 


157.  18.07. Randoja, E. Tartu Postimees Kahe kooli majas algas lammutus (naaberhoone Nooruse 9) 


158.  August 


2014 


Kaju, H.  Kliinikumi Leht Tervisepäevad alustavad pärast suvepuhkust uue hooga 


159.  August 


2014 


 Kliinikumi Leht Mõtted vaimse tervise õdede 


erialase koolituse kohta 



http://www.postimees.ee/2806652/anneli-kannus-eestlane-terve-ja-onnelik

http://tartu.postimees.ee/2815078/merike-kaste-penikoormasaabastega-sugisesse

http://tartu.postimees.ee/2823784/ulikooli-kantsler-korgkoolidel-voiks-olla-uhised-uhiselamud

http://tartu.postimees.ee/2823784/ulikooli-kantsler-korgkoolidel-voiks-olla-uhised-uhiselamud

http://www.ohtuleht.ee/583365/juhtkiri-viimane-lahkuja-kustutab-tule

http://www.ohtuleht.ee/583403/tulevased-arstid-ja-oed-meie-elusiht-ei-ole-valismaale-paasemine

http://www.ohtuleht.ee/583403/tulevased-arstid-ja-oed-meie-elusiht-ei-ole-valismaale-paasemine

http://maaleht.delfi.ee/news/uudised/eestiuudised/magistrikraadi-noue-lopetab-oendusabi-otepaa-haiglas.d?id=68861849

http://maaleht.delfi.ee/news/uudised/eestiuudised/magistrikraadi-noue-lopetab-oendusabi-otepaa-haiglas.d?id=68861849

http://epl.delfi.ee/news/arvamus/struktuurimuudatusi-ei-tasu-karta.d?id=68975481

http://tartu.postimees.ee/2855183/hiiglaslik-roos-puuab-pilke

http://www.naisele.ee/587210/iga-kolmas-puuk-kannab-haigustekitajat

http://www.virumaateataja.ee/2859575/noored-toetavad-energiajookidele-vanusepiirangu-kehtestamist

http://www.virumaateataja.ee/2859575/noored-toetavad-energiajookidele-vanusepiirangu-kehtestamist
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160.  12.08. Engelas, K. Meditsiini 


Uudised 


Füsioteraapia populaarsus oli etteaimatav üllatus 


http://tartu.postimees.ee/2861491/kahe-kooli-majas-algas-lammutus 


161.  16.08. Kaukvere, T. Postimees KRATT tabab valemängijad 


http://www.postimees.ee/2889835/ulikoolid-said-programmide-abil-mitmele-


plagiaadile-jalile 


162.  22.08. Rudi, H. Postimees Seadus lubab nüüd kodus sünnitada (õppejõud S. Põllumaa kommentaar)z 


163.  3/2014 Treiman-


Kiveste, A. 


Eesti Õde Õed inimese tervise heaks – kogukonnale suunatud terviseedenduslikust tegevusest 


Tartus 


164.  3/2014 Valkonen, L., 


Müürsepp, E., 


Urban, R. 


Eesti Õde Tartu Tervishoiu Kõrgkooli neljanda kursuse õe õppekava üliõpilaste arusaam 


hoolivusest õenduses ja hoolivuse kujunemisest 


165.  3/2014  Eesti Õde Regina Palatu (vilistlane) 


166.  3/2014 Bruus, I., 


Uppin, K. 


Eesti Õde Ravimitega seotud vigade tekkimist mõjutavad õdede töökeskkonna tegurid 


167.  September 


2014 


Kärk, K. Kaja Juhtidega kommunikatsioonist: Eesti juhtidel jääb puudu väljendusoskusest 
(vestlusringis A. Kannus) 


168.  September 


2014 


Fred, N., 


Hotanen, E. 


Soome 


bioanalüütikute 


ajakiri 


Bioanalyytikko 


Metropolian bioanalyytikoiden kv-opintomatka Tartoon 


169.  05.09. Kaarmaa, K. Õpetajate Leht Balti riikide keemiaõpetajad kohtusid Tartus 


170.  11.09. Kannus, A. Postimees Tasuta tervishoid? 


171.  11.09. Kahm, R. Saarte Hääl Kuressaare haiglas õdedest otseselt puudust ei ole (Saaremaalt tulnud õe õppekava 


esmakursuslaste arv) 
http://www.saartehaal.ee/2014/09/11/kuressaare-haiglas-odedest-otseselt-puudust-ei-


ole/ 


172.  12.09. Pärnapuu, P. Õpetajate Leht Eesti kõrgkoolide väga ebaküps plagiaadikäsitlus (kõrgkool positiivse näitena) 


173.  13.09. Lohk, M. Postimees Eestis valitseb ülisuur õdede põud 


174.  18.09. Põllumaa, S., 


Bartels, I. 


Õhtuleht Ämmaemand on perele oluline partner 


http://www.ohtuleht.ee/595651/ammaemand-on-perele-oluline-partner 


175.  23.09. Kula, K. Tartu Postimees Teaduskuplites saab nii meisterdada kui ka teatrit (kõrgkooli töötuba Teadlaste Öö Festivalil) 


http://tartu.postimees.ee/2930303/teaduskuplites-saab-nii-meisterdada-kui-ka-teatrit 



http://tartu.postimees.ee/2861491/kahe-kooli-majas-algas-lammutus

http://www.postimees.ee/2889835/ulikoolid-said-programmide-abil-mitmele-plagiaadile-jalile

http://www.postimees.ee/2889835/ulikoolid-said-programmide-abil-mitmele-plagiaadile-jalile

http://www.saartehaal.ee/2014/09/11/kuressaare-haiglas-odedest-otseselt-puudust-ei-ole/

http://www.saartehaal.ee/2014/09/11/kuressaare-haiglas-odedest-otseselt-puudust-ei-ole/

http://www.ohtuleht.ee/595651/ammaemand-on-perele-oluline-partner

http://tartu.postimees.ee/2930303/teaduskuplites-saab-nii-meisterdada-kui-ka-teatrit
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176.  23.09. Kannus, A.; 


Tamm, A.-L. 


Meditsiini 


Uudised 


Teadmised füsioterapeudi tööst on paranenud 


http://mu.ee/article/2014/8/29/teadmised-fusioterapeudi-toost-on-kasvanud 


177.  26.09. Rudi, H. Postimees Arstilkäimisele pannakse silt külge (A. Kannuse ideest artikkel) 


http://tervis.postimees.ee/2933463/arstilkaimisele-pannakse-hinnasilt-kulge 


178.  26.09.  Tartu Postimees Teade Tervislike Neljapäevade kohta 


179.  26.09. Hanson, R. Tartu Postimees Teadlaste Öös avanesid neerud (kõrgkooli tudeng M-A. Valdre osalemine) 


180.  oktoober 


2014 
Kasesalu, T. Kanepi Teataja Kutse Tartu Tervishoiu Kõrgkooli 


181.  01.10. Jõgi, A. Tartu Postimees Gruusia ämmaemandad otsivad abi 


http://tartu.postimees.ee/2939381/gruusia-ammaemandad-otsivad-abi 


182.  15.10. Saar, J. Tartu Postimees Võimlemiskohtunik uurib inimest (persoonilugu A-L. Tammest) 


http://tartu.postimees.ee/2956163/voimlemiskohtunik-uurib-inimest 


183.  16.10.  Sakala Õed: kuldaväärt abi andjad 


184.  21.10.  Meditsiini- 


uudised 


Õed saatsid valitsusele kirja 


185.  22.10.  Tartu Postimees Teadete rubriigis info avatud uste päeva kohta 


186.  23.10.  Tartu Postimees Teadete rubriigis info Tervisliku Neljapäeva kohta 


187.  24.10. Jõgi, A. Tartu Postimees Tudeng juhendab õpilase uurimust 


http://tartu.postimees.ee/2965823/tudeng-juhendab-opilase-uurimust 


188.  30.10. Maltseva, A. Linnaleht Usaldus pereõdede vastu kasvab 


http://www.linnaleht.ee/601723/usaldus-pereodede-vastu-kasvab 


189.  November 


2014 


Retpap, J. Kliinikumi Leht Lastekliinikus peeti seminari „Vastsündinu valu“ 


190.  November 


2014 


 Kliinikumi Leht Kõrva-naina-kurguhaiguste tervisepäev (Tervislik Neljapäev) 


191.  11.11. Öpik, E. Postimees Õdede põud näitab ameti väärtust 


192.  20.11.  Tartu Postimees Teadete rubriigis info kõrgkooli aastapäeva kohta 


193.  21.11.  Tartu Postimees Teadete rubriigis info teaduskonverentsi kohta  


194.  26.11.2  Tartu Postimees Teadete rubriigis info HIVi ja hepatiidi testimise kohta 


195.  Detsember 


2014 
 Kliinikumi Leht Tervislike Neljapäevade meeskond 



http://mu.ee/article/2014/8/29/teadmised-fusioterapeudi-toost-on-kasvanud

http://tervis.postimees.ee/2933463/arstilkaimisele-pannakse-hinnasilt-kulge

http://tartu.postimees.ee/2939381/gruusia-ammaemandad-otsivad-abi

http://tartu.postimees.ee/2956163/voimlemiskohtunik-uurib-inimest

http://tartu.postimees.ee/2965823/tudeng-juhendab-opilase-uurimust

http://www.linnaleht.ee/601723/usaldus-pereodede-vastu-kasvab
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196.  03.12. Ärm, T. Postimees Trennitegija võib luuhõrenemist kartmata kohvi rüübata 


http://tervis.postimees.ee/3012643/trennitegija-voib-luuhorenemist-kartmata-kohvi-


ruubata 


197.  03.12. Ärm, T. Postimees Taimetoitlaste luud on ohtlikus seisus 


http://tervis.postimees.ee/3012623/tJõgitoitlaste-luud-on-ohtlikus-seisus 


198.  04.12.  Tartu Postimees Teadete rubriigis info perekooli kohta 


199.  11.12.  Tartu Postimees Teadete rubriigis info jõululaada kohta  


200.  16.12. Trull, S.  Meditsiini-


uudised 


Tervishoius on vaja uut mõtlemist 


201.  23.12. Jõgi, A. Tartu Postimees Ühe perekonna lugu. Naised teevad oma perekonna heaks kõik, mida vähegi 


suudavad (õppejõud M. Luiga) 


http://tartu.postimees.ee/3034513/uhe-perekonna-lugu-naised-teevad-oma-perekonna-


heaks-koik-mida-vahegi-suudavad 


 


 


 


 


 


 



http://tervis.postimees.ee/3012643/trennitegija-voib-luuhorenemist-kartmata-kohvi-ruubata

http://tervis.postimees.ee/3012643/trennitegija-voib-luuhorenemist-kartmata-kohvi-ruubata

http://tervis.postimees.ee/3012623/taimetoitlaste-luud-on-ohtlikus-seisus

http://tartu.postimees.ee/3034513/uhe-perekonna-lugu-naised-teevad-oma-perekonna-heaks-koik-mida-vahegi-suudavad

http://tartu.postimees.ee/3034513/uhe-perekonna-lugu-naised-teevad-oma-perekonna-heaks-koik-mida-vahegi-suudavad
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Primus programm 2014. aastal Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis 


Primus programmi eelarve oli 2014. aastal 27 535 eurot, mis oli ette nähtud kolmes 


valdkonnas tegutsemiseks: õppejõudude enesetäiendusteks 10 550  eurot, algaja õppija 


toetamiseks 10 595 eurot ja strateegilise juhtimise elluviimiseks 6390 eurot.  


 


2014. aasta tegevuskavast õnnestus kõik planeeritud tegevused ellu viia. Eriti olulised olid 


meie jaoks ühiskoolitused õppejõududele meie koolitusnädalal: „Tagasiside arendamisel ja 


koostöö kujunemisel“, „Tõhustatud loeng“, „Õppejõu roll õppekava arendamisel“, „E-õppe 


võimaluste kasutamine õppetöös“ ja „Nvivo“. 13 õppejõudu osales ka individuaalsetel 


koolitustel, sealhulgas kolm õppejõudu pikemal koolitusel „Õppimine ja õpetamine 


kõrgkoolis“.  


Seekord oli planeeritud koolitused suunatud õppeprotsessile ja õppejõu rollile selles. 


Koolitused toimusid ühel aprillikuu nädalal järjestikustel päevadel ning igal koolituspäeval 


osales vähemalt 30 õppejõudu. Õppejõudude tagasiside koolitustele oli kokkuvõttes 


positiivne. Saadi uusi teadmisi ja oskusi õppetöö läbiviimiseks, loengu ilmestamiseks ja 


üliõpilaste kaasamiseks. Samuti saadi konkreetseid näiteid, kuidas muuta erinevate õppeainete 


vahel õppetööd sidusamaks. Toodi välja oluline aspekt sellest, et peaksime rohkem rõhku 


panema tervikliku loengu ettevalmistamisele: häälestamine, õppimine ja tagasivaade. Ja 


sedagi, et tagasiside on oluline meie minapildi kujunemisel, kus tuleks kasutada mina-


sõnumeid ning et tagasiside andmisel on ka konkreetsed reeglid, millega peaksime arvestama.  


Tegevus 4 raames osalesid kõrgkooli rektor ja õppeprorektor õppereisidel väliskõrgkoolides. 


Rektori õppereisi eesmärk oli saada ülevaade õppeprotsessist, TAL tegevusest, täiskasvanute 


koolitusest ja praktikakorraldusest Lõuna-Prantsusmaa kahe kõrgkooli näitel. Saadud 


kogemusi on kasutatud kõrgkooli strateegilise juhtimise parendamiseks. Õppeprorektorite 


reisi eesmärk oli tutvuda Šveitsi haridussüsteemi ja rakenduskõrgkoolide kohaga selles 


süsteemis. Uuriti erinevate õppemeetodite rakendamist õpiväljundite saavutamisel ja õppetöö 


korraldust ning õppija toetamist õppeprotsessis. Saadud kogemusi on rakendatud 


õppeprotsessis õppemeetodite analüüsis ning õppetöö korralduses. 


Laiendatud juhtkonnale korraldati iga-aastane koolitus ja seminar koos väljasõiduga. Nende 


ürituste eesmärk oli suurendada teadlikkust sisekommunikatsioonist, õppida tundma oma rolli 


info edastajana ning saadud teadmisi praktikasse rakendada. 


Tegevus 6 raames oli jätkuvalt „Õppimine kõrgkoolis“ kursus väga populaarne. 2014.a. osales 


60 üliõpilast e-kursusel „Õppimine kõrgkoolis“. Enim olid üliõpilased rahul e-õppe vormiga, 


kuid tehti ettepanek, et siiski võiks olla mõned seminarid, mis toimuks arutelude vormis. 


Võivad olla ka veebipõhised nt skypes. Toodi välja, et kasulik on algajale tudengile 


ajaplaneerimise osa, mis aitab mõista kuhu oleks mõistlik oma aega kulutada. Tehti 


ettepanekud, et võiks rohkem kirjutada sellest, kuidas alustada iseseisvate tööde kirjutamisega 


ja kuidas olla eetiline uurija. Samuti sooviti nõuandeid kriitilise mõtlemise arendamiseks. 
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Tartu Tervishoiu Kõrgkooli tegevused Teadlaste Öö Festivalil  22.-26.09.2014  


 


Teaduskohvik Genialistide Klubis 24.09. 


Nahk ja mikroobid (kas pesta või mitte pesta, selles on küsimus)   


õppejõud Taimi Taimalu ja Maire Aruots 


 


 


Filmiõhtud Ahhaa välikinos  


22.09.14 Prisoners – sissejuhatus õppejõud Janika Pael 


24.09.14 World War Z – sissejuhatus õppejõud Ülle Parm 


 


 


Tegevused Tartu raekoja teaduskuplites 23-25.09, kell 14.15 – 20.00  


23.09.2014 


Sport: Tark tormab  


 


Ruth Pihle 


Üliõpilased: Astra Puusepp, 


Alina Mihailova, Liisi Muoni 


Kati-Riin Võsaste  


24.09.2014 


Hügieen: Käsi peseb kätt 


 


Ruth Pihle 


Üliõpilased;Martina Vool, 


Kristi Toit  


 


25.09.2014 


Toitumine: Terves kehas 


terve sai 


Ruth Pihle 


Üliõpilased: Liisi Muoni, Kati-


Riin Võsaste, Marika Raud, 


Svetlana Popõrina 


 


Teadlaste ÖÖ 26.09.2014 kõrgkoolis kell 18.00 – 22.00 


Elamustuurid 


 


18:00 Liisi Muoni              


19:00 Liisi Muoni                             


21:00 Kristjan Lepmets 


19:15 – elamustuur inglise keeles Danel Jantra, Kristi Toit, 


Aleksandra Josiptšuk, Liisi Org, Martina Vool, Kristi Toit, 


Sigrid Popp, Margus Kangro 


Õpitoad laboris 


18.30; 19.30; 20.30 


 


 


18.00; 19.00; 20.00; 21.00  


 


Mis värvi on must pastakatint? 


Mikroskoopilised 


"koduloomad" hambavaabal 


Mis on piima sees? 


Eerik Jõgi ja Kaido Liiv  


 


Üliõpilased Laura Jaakson ja 


Lilian Kokk 


Veregrupi määramine Üliõpilased Liisa Kriit, Marika 


Raud ja Teele Naar 


Õpitoad radiograafias 


18.00; 19.00; 20.00 


Röntgen. Kui ohtlik see on? 


Kui suur on kiirgus? 


Janelle Märs ja üliõpilased  


Millal inimene kiirgab? Epp Linnasmägi ja üliõpilased 


Tegevused vabal alal Õige kätepesutehnika ja 


parasiidid  


Kui meeled vajavad abi 


(ratastool) 


Üliõpilased Anastasia Pavlova, 


Svetlana Popõrina,  


Marelle Palm,  Ada Leif, 


Martin Valge 


Tervislik Neljapäev  I korrusel Õdede Liit  


Raamatukogu  Laste joonistamisnurk Ehtel Tuisk 


 


 








KONVERENTSI KODULEHEKÜLG:
www.nooruse.ee/konverents
KONVERENTSIBLOGI:
www.nooruse.ee/blogi


KONVERENTSI 
RAKENDUS
MOBIILIDELE:  
http://seminar.
telekom.ee/site/index







9.00 -10.00


10.00-11.30


11.30-12.00


12.00-13.45


13.45-14.30


KELL 10-13.45 TÄISKOGUISTUNG  
RUUM 007/011 


Registreerimine.  
Eesti Õdede Liidu töötuba. Tootetutvustused.


Sissejuhatus. 
Avasõnad. Anneli Kannus, rektor
Taimetoitluse mõju luutihedusele ja kohvi tarbimisele. 
Anna-Liisa Tamm (PhD), Ülle Parm (PhD)
Patsiendi lähiuuringud tervishoius.  Mare Remm (PhD),
Aivar Orav (MSc)
Täiskasvanud kõrgvererõhktõve patsientide teadlikkus 
vererõhu riskiteguritest, ohjamisest, tüsistustest ja nende 
ennetamisest. Eve-Merike Sooväli (MSc), Piret Simm (MSc)


Kohvipaus. 
Eesti Õdede Liidu töötuba. Tootetutvustused.


Teadusuudised. Gaute Kivistik
Rinnavähi sõeluuring: võimalus või kohustus;  eelised ja 
puudused. Gitana Kiudma (MD), SA TÜ Kliinikum
Rinnavähi patsientide teenusahela kitsaskohad ja 
võimalikud lahendused. Eija Metsälä (PhD), Metropolia 
Rakenduskõrgkool
Vaktsiin – välditavate nakkushaiguste ennetamise 
saavutused ja probleemid. Irina Filippova (MPH),
Terviseamet
Kokkuvõte, töötubade sissejuhatamine.


Lõuna. 
Eesti Õdede Liidu töötuba. Tootetutvustused.


KONVERENTSI TOIMUMIST TOETAVAD:


Jutujuhid: Merle Varik ja Ruth Pihle







TÖÖTUBA: PATSIENDIOHUTUS
Ravimiohutus. Ohjeldamine. Kukkumised haiglas.
Ireen Bruus (MSc), Reet Tohvre (MSc), Eve-Merike 
Sooväli (MSc)


TÖÖTUBA: TERVISEOHUTUSE TAGAMINE
koostöös Terviseametiga
Laste turvavarustuse kasutamine Eestis. Tervisekaitse 
eriala ühisosad Euroopas. Terviseameti kampaania 
lasteaedades „Puhtad käed“. 
Koosolek Eesti Tervisekaitse Seltsi teemal. 
Elen Pabo, Valerija Strelovskaja, Ave Tihane (MSc), Arina 
Kožatsuk, Kai Raska (MSc)


TÖÖTUBA:  SÜNNITUSJÄRGSED KODUVISIIDID 
koostöös Eesti Ämmaemandate Ühinguga
Naiste ootused ja vajadused ning nende rahuldamine 
sünnitusjärgses perioodis SA Tartu Ülikooli Kliinikumi 
naistekliiniku näitel.
Sirje Kõvermägi (MSc)


TÖÖTUBA: BIOANALÜÜTIKU ÜLEHOMNE PÄEV 
koostöös Eesti Bioanalüütikute Ühinguga
Patsiendi lähiuuringud, happe-aluse uuringud.
Uued suunad mikrobioloogialaboris.
Ainevahetushaiguste uuringud lastel.
Üliõpilaste lõputööd.
Aivar Orav (MSc), Krista Lõivukene (PhD), Kadi Künnapas (MSc) 


töötoad,  algus kell 14.30


ruum 007
Jutujuht:
Reet Urban 
(MSc)


ruum 003
Jutujuht:
Marika Külm
(MSc)


ruum 006
Jutujuhid:
Marge Mahla 
(MSc)ja Siiri 
Põllumaa 
(MSc)


ruum 020
Jutujuhid:
Mare Remm 
(PhD)  ja 
Aivar Orav 
(MSc)







TÖÖTUBA: REAALSUS FÜSIOTERAAPIAS
Sünnitusjärgne kõhusirglihase diastaas – unustatud 
teadmine günekoloogilises füsioteraapias.
BEMER teraapia – põhjapanev uuendus haigusi 
ennetavas meditsiinis.
Helle Nurmsalu (MSc), Gunnar Kure


TÖÖTUBA: UURIMISTÖÖ JA KARJÄÄRIVÕIMALISED 
RADIOLOOGIATEHNIKU KUTSEALAL
Karjäärivõimalused väljaspool Eestit. Karjääri- 
võimalused Eestis juhina, teadlasena, õpetajana.
Kutsetegevuse laiendamine.
Läbiviijad: Madis Sepa, Liina Prants, Kerli Koobak, Natalia Vilde, 
Sandra Silluta (MSc), Janelle Märs, Siret Kivistik, Maare-Liis 
Kriisa, Meelis Ombler, Mariliis Känd, Ardi Šažko, Sirje Suleng


ruum 109
Jutujuht:
Reet 
Linkberg 
(PhD)


ruum 110
Jutujuhid: 
Zinaida 
Läänelaid 
(MD)  ja 
Marelle Palm


Eesti Õdede Liidu töötoad 
ruumides 015, 016 ja 017


Eksponendid:
1 - Chemi-Pharm AS 
2 - Eesti Tervishoiu-
      töötajate Kutseliit  
3 - Tervisetooted OÜ 
4 - Fysiokeskus OÜ
5 - B.Braun Medical OÜ  
6 - Tursekeskus OÜ 
7 - Eesti Maanteeamet
8 - R.O.C.S
9 - Tervise Abi OÜ


1


2


3


4


5 9


6


7


8


REGISTREERIMINE


EESTI ÕDEDE LIIT


Konverentsi sisutoimkond: Merle Varik (MSW), Reet 
Urban (MSc), Eve-Merike Sooväli (MSc), Tiina Kukkes (MA), 
Reet Linkberg (PhD), Mare Remm (PhD), Inga Ploomipuu 
(MA), Anna-Liisa Tamm (PhD), Marge Mahla (MSc), Zinaida 
Läänelaid (MD), Marika Külm (MSc)
Korraldustoimkond: Liisi Org, Jaanika Niinepuu, Ruth Pihle,  
Eliise Ott, Danel Jantra, Anne Rosenberg
IT-tugi: Andres Neemela, Siim Sein, Ivo Vaaks
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Tartu Tervishoiu Kõrgkooli Avatud Kõrgkooli täienduskoolitused 2014. aastal 


Osalustasuga ja asutuste poolt tellitud koolitused 


Koolituse nimi Toimumisaeg Maht  Osalejate 


arv 


Tegevusjuhendajate koolitus  03.02-29.06.2014 296 tundi 26 


Quality Assurance and Role Development of 


Radiation Therapists 


17.01.2014 8 tundi 10 


Esmaabi väljaõppe koolitus 25.-26.01.2014 16 tundi 16 


Taktiilne massaaž 18.-19.92.2014 16 tundi 15 


Esmaabi väljaõppe koolitus 22.-23.02.2014 16 tundi 23 


Inglise keele kursus algajatele 25.02.-27.05.2014 45 tundi 8 


Praktikajuhendajate baaskoolitus  03.-27.03.2014 26 tundi 19 


Bioohutus ja töökeskkond 05.03.2014 6 tundi 28 


Praktikajuhendajate baaskoolitus 12.-20.03.2014 26 tundi 18 


Esmaabi väljaõppe koolitus 22.-23.03.2014 16 tundi 14 


Konfliktide juhtimine ja enesekehtestamine 24.03.2014 8 tundi 11 


Suhtlemine eaka patsiendiga 25.03.2014 8 tundi 22 


Lõputööde juhendamine 01.04.2014 8 tundi 8 


Koduhooldaja täienduskoolitus 08.04.2014 8 tundi 18 


Esmaabi väljaõppe koolitus 15.-16.04.2014 16 tundi 9 


Molekulaardiagnostika koolitus 16.-17.04.2014 12 tundi 13 


Hooldustöö eetika 16.04.2014 4 tundi 44 


Nahk ja hügieen 21.04.2014 8 tundi 27 


Lapsehoidja koolitus  24.04.-31.08.2014 260 tundi 8 


Esmaabi täienduskoolitus  07.05.2014 8 tundi 12 


Kliendi hooldustöö alused 20.05 ja 29.05.2014 8 tundi 25 


Juhendaja roll huviringi läbiviijana 24.05.2014 4 tundi 13 


Esmaabi elustamiskoolitus 28.05.2014 4 tundi 30 


Esmaabi väljaõppe koolitus 31.05.-01.06.2014 16 tundi 21 


Grupijuhendaja koolitus 21.06.2014 8 tundi 9 


Esmaabi täienduskoolitus 25.08.2014 8 tundi 43 


Esmaabi väljaõppe koolitus 30.-31.08.2014 16 tundi 21 


Praktikajuhendajate jätkukoolitus 17.-29.09.2014 52 tundi 12 


Suhtlemine eaka patsiendiga 17.09.2014 8 tundi 19 


Kognitiiv-käitumisteraapia tehnikate kasutamine 


õendusabis 


24.09.2014 8 tundi 5 


Koolitus Toimiv Meeskond 04.10.2014 8 tundi 13 


Konfliktide juhtimise koolitus 20.10.2014 8 tundi 8 


Esmaabi väljaõppe koolitus 25.-26.10.2014 16 tundi 24 


Vägivalla- ja traumaohvrite psühholoogiline 


abistamine 


03.11.2014 8 tundi 7 


Esmaabi väljaõppe koolitus 05.-06.11.2014 16 tundi 9 


Meeskonnatöö koolitus 05.11.2014 8 tundi 14 


Bioohutus ja töökeskkond 05.11.2014 6 tundi 33 


Triggerpunktiravi koolitus 06.-07.11.2014 18 tundi 10 


Praktikajuhendajate jätkukoolitus 12.-19.11.2014 52 tundi 14 


Praktiline ergonoomika hooldustöös 24.11.2014 8 tundi 9 


Esmaabi täienduskoolitus 05.12.2014 8 tundi 13 


Esmaabi väljaõppe koolitus 06.-07.12.2014 16 tundi 18 


Kokku: 42  1115 Kokku: 719 
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Osalustasuta koolitused (projektid, lepingud) 


Koolituse nimi Toimumisaeg Maht  Osalejate 


arv 


Esmaabi väljaõppe koolitus 07.-26.02.2014 16 tundi 23  


Praktikajuhendajate koolitus lapsehoidja ja 


hooldustöötaja erialale 


18.02.-11.03.2014 40 tundi 17 


Hooldustöötaja täienduskoolitus 20.-28.02.2014 40 tundi 13 


Esmaabi väljaõppe koolitus  06.03.-27.02.2014 16 tundi 24 


Töö dementsussündroomiga klientidega 10.-17.03.2014 40 tundi 17 


Point-of-Care seminar 25.-27.03.2014 8 tundi 41 


Praktikajuhendajate koolitus erakorralise 


meditsiinitehniku erialale 


25.03.-15.04.2014 40 tundi 11 


Praktikajuhendajate baaskoolitus 31.01.-15.04.2014 60 tundi 16 


Hooldustöötaja täienduskoolitus 08.-14.04.2014 40 tundi 15 


Medical Antropology 28.04.2014 4 tundi 9 


Praktikajuhendajate baaskoolitus 13.-21.05.2014 60 tundi 23 


Hooldustöötaja täienduskoolitus 09.-13.06.2014 40 tundi 13 


Keskkonnatervise suvekool loodusteaduste 


õpetajatele projekti „Keskkonnatervisealase 


teadlikkuse tõstmine gümnaasiumiõpilaste ja 


õpetajate hulgas“ raames  


14.-15.08.2014 16 tundi 30 


Rahvusvaheline nädal „How to make yourself 


visible?“ 


18.22.08.2014 40 tundi 20 


Bioeetika ja molekulaardiagnostika koolitus 26.08.2014 8 tundi 30 


Praktikajuhendajate baaskoolitus  15.09-01.10.2014 60 tundi 24 


Praktikajuhendajate baaskoolitus 15.-30.10.2014 60 tundi 18 


Hooldustöötaja täienduskoolitus 10.-14.11.2014 40 tundi 14 


Esmaabi väljaõppe koolitus 30.09.-14.11.2014 16 tundi 27 


Traditional methods of bone setting – spine problems 01.-02.12.2014 16 tundi 15 


Töö dementsussündroomiga klientidega 08.-12.12.2014 40 tundi 16 


 


Kokku:  21  


  


700  


 


 416 


 


Konverentsid 


Konverentsi nimi Toimumisaeg Maht Väljastatud 


tunnistusi 


4. Eesti-Hollandi sümpoosion „Ole arusaadav“ 23.-24.10.2014 13 tundi 217 


Teaduskonverents „Terves kehas terve teadmine“ 21.11.2014 8 tundi 288 


Kokku: 2   Kokku: 505 


 








Õppejõudude konkurss 2010–2014 


õendus 2010 2011 2012 2013 2014 


väljakuulutatud ametikohad 11 2,25 5,5 5,75 2 


esitatud avaldusi 24 8   7 13 6 


 


ämmaemandus 2010 2011 2012 2013 2014 


väljakuulutatud ametikohad 2 0,5 2 0,5 0,25 


esitatud avaldusi 2 0 6 1 1 


 


füsioteraapia 2010 2011 2012 2013 2014 


väljakuulutatud ametikohad 0,75 0,75 0,75 2,25 2,25 


esitatud avaldusi 3 4 2 3 3 


 


radiograafia 2010 2011 2012 2013 2014 


väljakuulutatud ametikohad 1,75 0,75 1,25 0 0,75 


esitatud avaldusi 2 2 4 0 2 


 


laboriained 2010 2011 2012 2013 2014 


väljakuulutatud ametikohad 9 2,25 1,5 0,5 0 


esitatud avaldusi 10 6 3 2 0 


 


tervisekaitse 2010 2011 2012 2013 2014 


väljakuulutatud ametikohad 0 0 0 0 0 


esitatud avaldusi 0 0 0 0 0 


 


toetavad ja alusained 2010 2011 2012 2013 2014 


väljakuulutatud ametikohad 1,5 1,5 3 1,25 1,25 


esitatud avaldusi 2 2 17 10 2 


 


kutseõpe 2010 2011 2012 2013 2014 


väljakuulutatud ametikohad 0,75 0 0 0 2 


esitatud avaldusi 2 0 0 0 7 


 








Võõrkeelsed õppeained 2014. aastal 


Õppekava Õppeaine nimetus EAP Osalejate arv 


Õde ja ämmaemaemand Medical Anthropology  1,5 9 


Õde Nursing in International Fields  3 18 


Radiloogiatehnik Kiiritusravi 1 23 


Tervisekaitse spetsialist Tervisekaitse rahvusvahelised arengusuunad 1 3 


Bioanalüütik Biokeemia, lipiidide biokeemia 0,2 62 


Bioanalüütik BMS (biomedical science)  1 2 


Füsoteraapia  Kinesioloogia 3 29 


Füsoteraapia  Füüsikaline ravi 3 28 


Füsoteraapia  Spordifüsioteraapia 1 17 


Füsoteraapia  Spine problems?  1 15 


Füsoteraapia  Pilates 1 15 


KOKKU   16,7 221 
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Teaduskonverents „Terves kehas terve teadmine“ tagasiside kokkuvõte 


Tagasiside küsiti 299 inimeselt, vastas 83 (28%). 


 


1. Osalejad 


 


 


 


 


 


 


 


2. Kas konverentsi eesmärk ja ootused sellele täitusid? 


 


Konverents ületas minu ootused ning sain teadmisi isegi enam, kui 


oleksin osanud arvata. 


22 27% 


Jah, konverents vastas minu ootustele. 55 66% 


Pigem mitte, ootasin midagi muud, kuid olen põhiliselt rahul.   6   7% 


Pigem mitte, ootasin midagi muud ja see, mida sain, rahuldas mind vaid 


osaliselt. 


  0   0% 


Kindlasti mitte, konverents ei seostunud mitte kuidagi minu ootustega.   0   0% 


 


3. Kuidas hindate ettekannet "Taimetoitluse mõju luutihedusele ning kohvi tarbimine ja 


selle mõju"? 


 


                   
 


 


4. Kuidas hindate ettekannet "Patsiendi lähiuuringud tervishoius"? 


 


                  
 


 


  


Töötav eriala spetsialist 47 57% 


Tartu Tervishoiu Kõrgkooli õppejõud 12 14% 


Tartu Tervishoiu Kõrgkooli tudeng 11 13% 


Tervishoiu valdkonnast huvitatu   6   7% 


Muu   7   8% 


Väga hea 52 63% 


Hea 28 34% 


Rahuldav   3   4% 


Halb   0   0% 


Väga halb   0   0% 


Väga hea 43 52% 


Hea 34 41% 


Rahuldav   6   7% 


Halb   0   0% 


Väga halb      0   0% 
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5. Kuidas hindate ettekannet Täiskasvanud kõrgvererõhktõve patsientide teadlikkus 


vererõhu riskiteguritest, ohjamisest, tüsistustest ja nende ennetamises"? 


 


              
6. Kuidas hindate Teadusuudiseid? 


 


              
7. Kuidas hindate ettekannet "Rinnavähi sõeluuring: võimalus või kohustus; eelised ja 


puudused"? 


 


               
 


8. Kuidas hindate ettekannet "Rinnavähi patsientide teenusahela kitsaskohad ja 


võimalikud lahendused"? 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


9. Kuidas hindate ettekannet "Vaktsiin - välditavate nakkushaiguste ennetamise 


saavutused ja probleemid"? 


               


Väga hea 34 41% 


Hea 41 49% 


Rahuldav   8 10% 


Halb   0   0% 


Väga halb   0   0% 


Väga hea 70 84% 


Hea 11 13% 


Rahuldav   2   2% 


Halb   0   0% 


Väga halb   0   0% 


Väga hea 56 67% 


Hea 22 27% 


Rahuldav   5   6% 


Halb   0   0% 


Väga halb   0   0% 


Väga hea 41 49% 


Hea 32 39% 


Rahuldav   9 11% 


Halb   1   1% 


Väga halb   0   0% 


Väga hea 50 60% 


Hea 28 34% 


Rahuldav   4   5% 


Halb   1   1% 


Väga halb   0   0% 
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10. Kuidas jäite rahule konverentsi korraldusliku poolega? 


                   
 


11. Millises töötoas osalesite? 


 


Patsiendiohutus 16 19% 


Terviseohutuse tagamine 12 14% 


Sünnitusjärgsed koduvisiidid   6   7% 


Bioanalüütiku ülehomne päev 12 14% 


Reaalsus füsioteraapias 12 14% 


Uurimistöö ja karjäärivõimalused radioloogiatehniku kutsealal 17 20% 


Ei osalenud üheski töötoas   8 10% 


 


12. Kuidas jäite töötoa sisuga rahule? 


  
 


 


Täiendavad kommentaarid ja ettepanekud konverentsi kohta: 


 Mulle meeldis üritus väga, sain palju huvitavat teada. Meeldivalt ületas rad.tehnikute 


töökogemuse vahetus, mis töötoas jagati.  


 Väga asjalik ja hästi ettevalmistatud konverents.Kogu üritus oli läbi viidud meeldivas 


õhkkonnas, sai ennast tunda oodatuna, vastuvõtt soe. Kaunis oli ka hüvastijätt naertuse, 


heade soovidega, õunade ja veneetsia küünaldega. Ruumi on vähe, osalejaid palju, aga 


mulle isiklikult meeldiks vahetu suhtlemine esinejatega, mitte ekraani kaudu.... Aitähh 


kõigile!  


 Suured tänud! 


 Kas on võimalik saada ka neid ettekandeid näiteks Tartu Tervishoiu Kõrgkooli 


kodulehele ülesse,et need kes ei saanud osaleda saaksid ka nende ettekannetega tutvuda. 


 Suurepärane organisatoorne töö, huvitavad ettekanded ja parimatest parimad lektorid.  


 Korraldusliku poole pealt oli kõik väga tore ja imehästi organiseeritud. Ülekanded 


mõlemast saalist sujusid, tunnistused olid lahkudes valmis ja ootasid. Küünlad, mis õue 


olid paigutatud olid ilus lõpp konverentsile. Oli tore päev. Inglise keelset ettekannet oli 


raske jälgida. Tore, et oli võimalik soetada kaupu ja lasta tervist kontrollida. Kindlasti 


sooviks seda ka edaspidi.  


 Väga võimas üritus sai korraldatud. Näitas nii esinejate head ettevalmistust kui ka IT 


osakonna osavust. Ürituse läbiviijad olid samuti tublid!  


Väga hea 66 80% 


Hea 16 19% 


Rahuldav   1   1% 


Halb   0   0% 


Väga halb   0   0% 


Jäin väga rahule 40 48% 


Jäin üsna rahule 31 37% 


Ei oska öelda   3   4% 


Pigem ei jäänud rahule   1   1% 


Ei jäänud üldse rahule   0   0% 


Ei osalenud üheski töötoas   8 10% 
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 Tänan võimaluse eest konverentsil osaleda! Sain olulist infot täienduskoolituste kohta. 


Soovin edu järgmisteks ettevõtmisteks! 


 Konverentsi ülesehitus oli üllatavalt lahe ja hästi korraldatud! 


 Tänan korraldajaid modernse ja innovaatilise ürituse eest! Kurb, et bioanalüütikuid 


reklaamalale kaasatud ei olnud. POCT teste viisid läbi õed, kuigi seda oleks võinud teha 


bioanalüütikud. Huumori minutid olid eriti positiivsed. Välislektori ettekanne oleks 


võinud tõlkega olla. Meie nõukaaegsed, oskame heal juhul vene keelt. Tervislikud toidud 


samuti äärmiselt positiivne!!! Jätkake samas vaimus, jõudu, jaksu ja tervist Teile!  


 Suured tänud korraldajatele  


 Konverent oli korraldatud väga hästi, jäi soe ja oodatud tunne.  


 Võiks rohkem olla erinevaid konverentse 


 Väga hea vahepaus Rohke Tebelakilt. 


 Teen ettepaneku samalaadseid konverentse sagedamini teha. Jäin konverentsiga ülirahule. 


Väga hästi oli konverents kavandatud - algul üldine oluline info ja pärast erialale vastav. 


Super üritus oli! 


 Konverentsi korraldus jättis väga hea mulje ning tundus hästi sobiv. 


 väga palju oli põnevaid firmasid oma tooteid ja teenuseid pakkumas 


 Bioanalüütiku töötoas oleks võinud olla midagi praktilist - kuigi selle ürituse mõte oligi 


loengus, oleks see palju huvitavam olnud midagi ise teha (nagu avatud uste päeval). Aga 


ettekanded olid väga huvitavam, selliseid tuleks alati uuesti kuulama.  


 Aitäh organisaatoritele! 


 Väga meeldis konverents ja jään ootama juba järgmist! :) 


 Väga hästi organiseeritud. 


 Edu edaspidiseks. Olete vahva tiim. 


 Konverents väga meeldis, hea korraldus, huvitavad ettekanded. 


 Suurepärane organisatoorne töö, kasutusel kõik tänapäevased võimalused konverentsi 


edukaks läbiviimiseks. Lektorid olid valitud vaid parimate hulgast ja teemade valik 


aktuaalne. Meeldisid ravimfirmade esitlused ja pakkumised. Suur tänu Pr. Kannusele ja 


tema meeskonnale! 


Milliseid teemasid võiksime konverentsil edaspidi käsitleda? 


 Mulle kui füsioterapeudile meeldiks kindlasti edaspidi saada infot ja uut materjali 


füsioteraapia maastikul toimuvast, samas on väga hea saada täiendavaid teadmisi laialt 


levinud haigustest, et paremini oma kliente nõustada, 


 Rinnavähk,tervislik toit,üldse vähist,õendus jne 


 Toitumisalast ehk. Tänapäeval on diabeet üsna levinud haigus, paljud inimesed on 


ülekaalulised, paljud otsivad abi toitumisnõustajatelt. Võiks olla ka võimalus oma keha 


näitajaid, rasvaprotsenti jne mõõta. Ja teine pool konverentsist võiks jälle olla eriala 


spetsiifiline. Huvitav oleks kuulata üliõpilasi, kes on välispraktikatel käinud - kuidas 


teistes riikides nt. radioloogiatehniku töökorraldus on.  


 1.Koduhoolduse võimalused Eestis, ma mõtlen siin koduõe ülesandeid ja kohustusi. 


2.Hambaarstide ettekandeid laste hammaste olukorrast.Kooli hambaarstide tööst ja 


võimalustest. 3.Kooliõe ülesanded ja kohustused.  


 Diabeet Diabeetilised ja venoossed haavandid Tervislik toit Rühihäired lastel  


 Eakate tervishoiu küsimused  


 Ehk konfliktsituatsioonidest nii patsiendi kui kolleegide suhtes 


 1.Kooliõe ülesanded ja võimalused,koolilaste mured ja nendega toimetulek läbi kooliõe 


silmade. 2. Koduõenduse olukord Eestis  
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 Südame ja veresoonkonnahaigused. füsioteraapia, oftalmoloogia 


 Ikka hetkel aktuaalsed teemad. Näiteks oleks huvi pakkuv info toitumist puudutavate 


geneetiliste testide kohta.  


 Ikka neid, milles uuringuid teostatakse ja mis on olulised/päevakajalised teemad. 


 Kindlasti aktuaalseid teemasid, mis hetkel nii meditsiinis kui ühiskonnas on 


problemaatilised, alkoholism, narkomaania, HIV, diabeet, lapsed on meie tulevik, mis 


toimub lasteaias, koolis. Nedel teemadel rohkem rääkida, suunata, soovitada, 


arutleda.Konverentsil kuuldut ka edasi viia oma kollektiivi, tutvusringkonda. Kindlasti 


psühhiaatrilised teemad, kuna väga paljud patsiendid keelduvad ravimitest, on 


psüühiliselt haiged ja nendega tuleb toime tulla kollektiivis, kodus, ühiskonnas. 


Diabeedist on palju räägitud, palju kirjutataud, kuid haigus levib laialdaselt, arenevad 


edasi ravimeetodid, vahendid, kuid inimesteni jõuab see kõik väga halvasti, kui nad ise 


huvi ei tunne, personali ka napib. 


 Toitumine, sh. toortoit. D vitamiin ja eesti rahvastik. Milline D vit. kogus on piisav? 


Molekulaarne ja ioniseeritud kaltsium. 


 Kõik teemad, mis puudutavad tervist.  


 Terviseedendus Vaimne tervis 


 Laboriteemalisi, bioanalüütiku teemalisi, keemiat, laborimeditsiini. Eesti teadus vs 


välismaa teadus; 


 vaimne tervis 





