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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 Tervishoiu 

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

huvigruppide esindajad. Kõrgkoolis tegutseb kõrgkooli nõukogu, kuhu kuulub 

neljaliikmeline juhtkond, seitse õppejõudude esindajat ning neli üliõpilast. 

 

Lisaks seadusandlikule raamistikule on kõrgkooli tegutsemise aluseks arengukava 2015–

2020, sinna juurde kuuluvad iga-aastased tegevuskavad ning kvaliteedikäsiraamat. 

 

Näitaja 2015 2014 2013 2012 2011 

Eelarve maht 4 146 616 3 399 316 4 843 406 8 115 775 9 988 124  

s.h. tegevustoetus 2 916 326 2 595 377 2 244 788 2 023 382 2 006 549 

Struktuuris ametikohad: 

õppeosakond 

arendusosakond 

haldusosakond 

  

82 

7,5 

14,75 

 

81 

7,25 

12,5 

 

77,5 

7,25 

13,5 

 

76,5 

6,5 

16,5 

 

74,0 

6,5 

21,75 

Õppekavade arv 10 9 10 10 10 

Vastuvõtt 404  340 363 336 359 

Üliõpilaste arv seisuga 

31.12.2015 

1156 1125 1160 1146 1237 

Lõpetajate arv 331 317 330 318 291 

 

 

2. Personal  

 
Arengukava võtmetulemustest lähtuvalt monitoorib kõrgkool alljärgnevaid näitajaid, mis on 

kokku võetud 31. detsembri 2015. aasta seisuga. 

 

Koosseis, vanus ja haridustase. Kõrgkooli struktuuris oli kinnitatud 105,25 ametikohta, kus 

oli 118 töötajat, sh akadeemilist personali 77 (keskmine vanus 44,7) ja mitteakadeemilist 

personali 41 (keskmine vanus 44,5) inimest. Töölepingud olid sõlmitud 72 õppejõuga ning 

ühe õppejõu ametikoha kohta oli kõrgkoolis 18 üliõpilast, mis võimaldab õppetööd läbi viia 

väikestes rühmades. Näiteks eelkliinilised praktikumid toimuvad 6-12 üliõpilasega.  

 

Akadeemilise personali hulgas oli doktorikraadiga seitse (9,1%), magistrikraadiga 52 (67,5%) 

ning kõrgharidusega 18 (23,4%) töötajat. Mitteakadeemilisest personalist on üks töötaja 

doktorikraadiga, 11 magistrikraadiga, üheksa kõrgharidusega ning üheksa kesk-eri või 

üldkeskharidusega.  

 

Õppejõudude konkurss. Seoses tähtajaliste lepingute lõppemisega tuli välja kuulutada 

õppejõudude konkurss paljudele ametikohtadele, kokku 20 ametikohale. Konkurss vabadele 

ametikohtadele oli ootuspärane, esitati 43 avaldust (2,15 avaldust ühe ametikoha kohta). 

Kõige suurem oli konkurss tervisekaitse õppekaval. Kõik vabad ametikohad said täidetud. 

 

Töörahulolu. 2015. aastal töökeskkonnaga rahuolu küsitlust läbi ei viidud. 2014. aastal oli 

töökeskkonnaga rahulolu näitaja viiepalli süsteemis 4,94. Viimaste aastate uuringud näitavad, 
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et õppejõud on rahul töökeskkonna ja vahenditega ning tunnevad end motiveerituna antud 

ametikohal jätkamiseks. Edaspidi on planeeritud küsitlust läbi viia iga kahe aasta järel. 

 

Õppejõududelt kogutakse iga-aastaselt tagasisidet, protsessi kirjeldus on 

kvaliteedikäsiraamatus. Õppejõudude tööle annavad tagasisidet eelkõige üliõpilased, samas 

saadakse tagasisidet ka arenguvestluste 

 

Õppejõudude omavaheline koostöö nii õppekavade siseselt kui ka vaheliselt, 

õpetamispädevuste ja -materjalide jagamine kolleegidega ning hindamismeetodite 

ühtlustamine tagab õppejõudele hea ülevaate õppekavadest tervikuna. 

 

Täiendusvõimalused. Aastas esitati 342 enesetäienduse taotlust, sh. erialaste enesetäienduste 

taotlusi oli 204 (2014 – 206) ehk sama palju kui eelmisel aastal, mis näitab erialaste 

täienduste olulisust. Pedagoogilistel täiendustel käidi võrreldes 2014. aastaga vähem ehk 83 

korral (2014 – 155 korral), kuna kahel viimasel aastal on pedagoogiliste täienduste arv olnud 

kõrge ja kõik soovijad on saanud nendel osaleda. Konverentsidel osaleti kokku 93 korral, 

seminaridel 59 korral, osalemise arv on jätkuvalt kasvav. Eelmise aastaga võrreldes langes 

ettekannete arv: kokku 31 suulist (sh 18 välismaal) ja üks kirjalik. 2014. aastal oli ettekannete 

arv suurem, kuna lõppesid mitmed rakendusuuringud, mille lõpptulemustest tehti ettekandeid.  

 

Kõrgkooli kõikide töötajate peale on keskmiseks täienduskoolituse tundide mahuks 26 tundi 

aastas, kuid kuna täienduskoolitustel ei osale 1/3 töötajatest, oli reaalselt osalenud töötajate 

peale täienduskoolituse maht 2015. aastal 40 tundi.  

 

2015. aastal toimus kõrgkoolis seitse ühiskoolitust. Õppejõududeks olid nii Tallinna ja Tartu 

Ülikooli, aga ka Inglismaa ja Hollandi õppejõud. Ühiskoolituste teemad olid: Eesti 

teaduskeel, kirjakeel, emotsionaalne intelligentsus, juhtumi analüüs, ravimite käitlemine. 

Väliskoolitajad olid seotud peamiselt radioloogiatehniku õppekavaga ning rääkisid 

probleemipõhisest õppest ja õppepraktika kliinilise auditi läbiviimisest. 

 

Ühiskoolitused on positiivse mõjuga, kuna korraga saavad osaleda paljud töötajad, kes 

omavahel saavad teadmisi ja kogemusi ka kohapeal jagada. Töötajate tagasiside põhjal võib 

öelda, et koolitused aitasid tõsta motivatsiooni, olid harivad ja huvitavad. Positiivne 

motivatsioon omakorda aitab ületada või lahendada probleeme ning olla õnnelik oma tööd 

tehes, mis on kindlasti ka kõrgkooli eesmärgiks. 

 

Erasmus programmi toel külastas partnerkoole 23 töötajat, neist üheksa õppejõudu. 

 

Tunnustused. Õppejõudude tööd on tunnustatud tänukirjadega nii kõrgkooli, riiklike kui ka 

kutseala ühingute poolt. Igal õppeaastal valivad üliõpilased igal õppekaval aasta õppejõud, 

kõrgkooli töötajad valivad aasta kolleegi. Lisaks saadakse tänukirju konkreetsete tegevuste 

eest, näiteks: tunnustust pälvinud lõputöö juhendamine, edukas osalemine 

rakendusuuringutes, projektide edukas lõpetamine jt.  

 

2015. aastal pälvis Tartu Tervishoiu Kõrgkool terviseteadliku hoiaku ja käitumise edendajana 

tiitli „Aasta tegu hariduses“. Tunnustust väärisid 1200 üliõpilase ja 100 töötajaga kõrgkooli 

terviseedenduslikud tegevused, millest sai 2014. aastal osa üle 15 000 inimese. 

Terviseedenduslikeks tegudeks oli Eesti Õdede Liiduga koostöös läbiviidav sari Tervislik 

Neljapäev, elanikkonna tervisenäitajate testimised erinevatel linna sündmustel, koostöö 

koolide ja lasteaedadega, täienduskoolitused, teaduskonverents, tegevused teaduse 
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populariseerijana, koostöö naine24.ee rubriigiga, veebiajakirja Tervist! väljaandmine ning 

kogukonnale suunatud teenused.  

 

Lisaks sai tähelepanuväärsemate tänuavaldustena kõrgkool 2015. aastal ühiskonna tervise 

edendajana tunnustuse Eesti Haiglate Liidult väärika panuse eest Eesti tervisesüsteemi, 

sotsiaalministeerium väärtustas suurepärast koostööd ning kõrgkooli rektor Anneli Kannus sai 

Aasta Haridusjuhi konkursi finalistina haridus- ja teadusministri tänukirja hoole, pühendumise 

ja suurepärase töö eest. 

 

Tänukirju üliõpilaste juhendamise, erinevaid õppeprotsessi arendamise ning kõrgkooli 

tutvustavate ja rahvusvaheliste tegevuste eest said 32 õppejõudu.  

 

Juba mitmendat aastat on üliõpilased valinud igal õppekaval oma aasta õppejõu. 2015. aastal 

osutusid nendeks: 

 

Bioanalüütiku õppekava – Evi Aotäht  

Füsioterapeudi õppekava – Reet Linkberg  

Radioloogiatehniku õppekava – Merle Kolga  

Tervisekaitse spetsialisti õppekava – Ave Kutman 

Õde erialase koolituse õppekava – Anne Vahtramäe  

Õe õppekava – Karin Kaigas  

Ämmaemanda õppekava – Marge Mahla 

Erakorralise meditsiini tehniku õppekava – Raul Jalast  

Hooldustöötaja õppekava – Taimi Taimalu  

 

Aasta kolleegideks valiti 2015. aastal akadeemilise personali seast Kristi Vahur ning 

mitteakadeemilise personali seast Ave Pärand. 

 

Ekspertidena tegutsesid aktiivselt erinevates ühingutes, töörühmades, nõukogudes, 

komisjonides mitmed kõrgkooli õppejõud. 

 

 

3. Majandus- ja finantstegevus  

 
2015. aasta eelarve kogumaht oli 4 146 616 eurot, millest majandustegevusest laekuvate 

vahendite eelarveline maht moodustas 444 437 eurot ning sihtfinantseeringud 745 871 eurot, 

sh välistoetused 124 426 eurot. 2015. aastal eraldas Haridus- ja Teadusministeerium 

täiendavalt kõrgkooli tegevuskuludeks möödunud perioodi tulemustasu vahendid (320 515 

eurot) ning saavutatud tulemuskäskkirja tegevuskulude tase, ca 2,98 mln eurot jääb püsima ka 

järgnevatel aastatel. 

 

Investeeringuteks kavandati 2015. aastal 359 000 eurot, millele lisandus õppehoone 

abikõlbmatu käibemaksu hüvitis 100 747 eurot ehk kokku 459 747 eurot. 

 

Kui vaadata joonist 1, siis eristuvad selgelt 2011.–2013. aasta, mil kõrgkooli eelarvest 

moodustasid olulise osa Euroopa Liidu struktuurfondide infrastruktuuri suuremahulised 

investeeringud (õppehoone ja selle sisutus ning aparatuur). Jooniselt 2 aga nähtub, et 

personalikulu osakaal on pärast uue õppehoone valmimist aasta-aastalt kasvanud. Kasvu on 

põhjustanud peamiselt õppejõudude palgatõus. Majanduskulude osa on püsinud stabiilsena. 

 

http://www.nooruse.ee/tervist
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1I67bKiG8J4LK7JOALi3CX2uc96Em-D5hoRHHu8og9xI/edit?usp=sharing


 
Joonis 1. Eelarve jaotus 2011.–2015. aastal. Joonis 2. Tegevuskulude jaotus 2011.–2015. 

aastal.

 

3.1. Investeeringud 

 
Jätkati kõrgkooli hoone ühiselamu osa renoveerimisega, teostatud said suuremad 

rekonstrueerimistööd II, IV ja IX korrusel. Investeeringu kogumaksumuseks koos 

käibemaksuga kujunes 460 206 eurot. Töid teostasid vastavalt hankelepingule AS Eviko ning 

OÜ Lähte Ehitus. Tööde tulemusel avati ühiselamu II korruse B-tiivas prekliinilise õppe 

palatikorpus. Renoveeriti tervenisti ühiselamu IX korrus elanikele, võeti eluruumidena 

kasutusele ühiselamu IV korruse B-tiib (need ruumid olid varasemalt õpperuumidena 

kasutusel) ning renoveeriti II korrus õpperuumideks (IV korruse õpperuumid paigutati 

ümber). Seoses renoveerimisega paigutati ümber ka seni IV korrusel olnud õppeklassid II 

korrusele, et koondada õppetegevus ühiselamu I kui ka II korrusele. 

 

Väiksemas mahus rekonstrueeriti ka ühiselamu valve- ja läbipääsusüsteeme. 

 

3.2. Õppeinfrastruktuur 

 

Uuendati täielikult kõrgkooli füsioteraapia õppekava taastus- ja spordiinventari õppeklass: 

soetati Baseline Scoliomeeter, 2 veloergomeetrit, sõudeergomeeter, jooksurada, reielihaste 

jõumasin, ultraheliandur, ning laste mängu- ja takistusrada. Soetuste kogumaksumus koos 

käibemaksuga oli 10 765 eurot. Samuti investeeriti jätkuvalt IKT riist- ja tarkvarasse 33 210 

euro ning turundusinventari soetati 1991 euro ulatuses. 

 
Raamatukogu pakub kõrgkooli üliõpilastele ja õppejõududele tervishoiualast õppe- ja 

teaduskirjandust. Laenutada (vt tabel 1) saavad ka Tartu Ülikooli üliõpilased ja õppejõud ning 

raamatukogu on avatud kohapeal lugemiseks kõigile soovijatele. 

 
Tabel 1. Raamatukogu statistika aastate lõikes. 

Aasta Raamatukogu 

eelarve eurodes 

Lugejate arv Eksemplaride 

juurdekasv 

Laenutuste arv  Teavikute arv  

2012 21 609 1 250 716 20 808 12 534 

2013 21 270 1 135 601 19 824 13 571 

2014 21 096 1 118 348 19 520 14 181 

2015 20 000 1 328 377 16 501 14 558 

 

Lisaks teavikutele ja perioodikale on ka juurdepääs andmebaasidele EBSCO ja PubMed. 

Andmebaas EBSCO CINAHL on kasutusel alates 2012. aastast (vt tabel 2). 

Esmakursuslastele viidi andmebaaside tutvustamiseks läbi e-kursus „Andmebaasid ja 

infootsing“. 
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Tabel 2. Ülevaade andmebaasi CINAHL kasutamisest aastate lõikes.  

Aasta Sessioonid Otsingud Täistekstid Abstraktid 

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 

2015 10 908 54 134 16 958 16 366 

 
3.3. Tagasiside üliõpilastelt ja õppejõududelt õppematerjalide kättesaadavusele, õppe-

ruumidele 

 

Iga-aastase uuringu „Rahulolu õppetöö ja õpikeskkonnaga“ tulemustest järeldub, et 

üliõpilased on väga rahul õpikeskkonna (ning raamatukogust saadavate teavikutega (vt tabel 

3). 
Tabel 3. Tudengite rahulolu 2015. aastal materiaaltehnilise baasiga õppekavati. 

Rahulolu õppetöö korralduse ja õpikeskkonnaga 

Vastajad õppekavati ja  arv Õ 

(120) 

ÄM 

(27) 

FT 

(27) 

TK 

(11) 

BA 

(25) 

RT 

(30) 

KÕ 

(27) 

Loengumaterjalide kättesaadavus 4,2 4,2 4,4 4,3 4,2 4,4 4,2 

Kooli üldkasutavate ruumide olukord 4,5 4,6 4,6 4,5 4,6 4,4 4,5 

Auditooriumite olukord 4,6 4,6 4,5 4,8 4,5 4,7 4,5 

Labori/praktiliste ruumide sisustuse 

kaasaegsus 

4,5 4,5 4,5 4,8 4,5 4,6 4,5 

Raamatukogus olemasolevad teavikud 4,3 4,3 4,3 3,9 4,2 4,2 4,3 

 

 

4. 2015. aasta tegevuskava täitmine ja 2016. aasta prioriteedid  

4.1. 2015. aasta tegevuskava täitmine 

Uue arengukava koostamine ja kinnitamine. Uue arengukava väljatöötamist alustati 

2014. aasta lõpus. Arengukava arutelu protsessis oli tuliseid vaidluseid nii oluliste tegevuste 

eesmärgistamisel kui ka missiooni ning visiooni uuendamisega seonduvalt. Ühtlasi arutati 

arengukava nii Kõrgkooli Nõukogus kui ka Kõrgkooli Nõunike Kogus. Arengukava uus 

ülesehitus pälvis nii poolehoidjad kui ka vastuhääli. Uus arengukava sisaldab lisas ka eelmise 

arengukava perioodi kokkuvõtet. Protsess päädis 2015. aastal 30. juunil haridus- ja 

teadusministri käskkirjalise kinnitusega, millega kinnitati kõrgkooli uus arengukava. 

Teenuste- ja kompetentsikeskuse käivitamine. Eesmärkide ja tegevuste esialgne 

kirjeldamine toimus arengukava valmimise käigus ning sai omakorda kinnituse ASTRA 

eeltaotluse esitamisel. Siiski jäi keskuse projektijuhi ametikoht loomata ja seega ka täitmata, 

kuna struktuuri uuendamisega seonduvad arutelud lõppesid detsembris laiendatud juhtkonna 

otsusega jätta lõplik otsustamine uue rektori pädevusse. 

ASTRA (Asutuste Strateegilise Arengu toetuse meede) taotluse ettevalmistamine. 

Eeltaotlus sai ette valmistatud juhtkonna, projektijuhi ja vastava valdkonna juhtidega koostöös 

ning esitatud õigeaegselt, augustikuu lõpuks SA Archimedesele. Siiski otsustati eeltaotluste 

esitamise aega pikendada, mis lõpptulemusena pikendas kogu protsessi. ASTRA eeltaotlus 

sisaldab samu eesmärke ja tegevusi, mis on kirjeldatud kõrgkooli arengukavas 2015–2020. 
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Tähtajatute töölepingute rakendamine. Seaduse muudatuste rakendamine tõi kaasa 

vajaduse kõrgkooli dokumentide ülevaatamiseks ja uuendamiseks. Uuendati ja kinnitati 

õppejõudude kvalifikatsiooninõuded, valimise kord ja ametijuhendid. 

Ühiselamus õppeklasside renoveerimine ja laiendamine. Ühiselamus 4. korrusel 

varasemalt olnud õppeklassid toodi remondi käigus alla 2. korrusel, et koondada õppetegevus 

0.-2. korrusele ja jätta 3.-9. korrus elanikele. Uuendatud korruse valmimine ja sisustamine tõi 

kaasa ühiselamus olevate praktikaklasside teistlaadse kasutamise ja spetsiifiliste õppeklasside 

ümberkolimise. Käesolevaga on nn palatikorpused ühel ühiselamu poolel nii 1. kui ka 2. 

korrusel ning 1. korruse teine pool on kasutuses eelkõige kutseõppe õppekavade ja 

ergonoomika praktikates. 

 

Ühiselamu siseruumide renoveerimine. Riigihanke tulemusena renoveeriti kogu 9. korrus, 

lisaks võeti 4. korruse õppeklasside kasutuses olev ruum kasutusele elanike eluruumidena. 

Õppekavade akrediteerimise dokumendi ettevalmistamine. Õppekavade 

kvaliteedihindamise dokumendi koostamist alustati 2015. aasta kevadel. Enne suvepuhkuseid 

alustasid õppejõud õppekavati analüüsi, võttes aluseks Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse 

Kvaliteediagentuuri (EKKA) väljatöötatud dokumendi alusküsimused. Suvel ja sügisel 

töötasid dokumendiga õppekavade juhid ja õppeprorektor. Hilissügisel ja talvel lisandus teiste 

osapoolte tegevus dokumendi täiendamiseks ja viimistlemiseks. Dokument esitati EKKAle 

õigeaegselt. 

 

4.2. 2016. aasta prioriteedid 

 

2016. aasta prioriteedid on: 

 õppekavade kvaliteetihindamise läbimine; 

 põhimääruse ja struktuuri uuendamine; 

 õppe- ja arendustegevuse suurem integratsioon nii kõrgkooli üleselt, õppekavati kui ka 

rahvusvaheliselt; 

 kõrgkooli 205. aastapäeva väärikas tähistamine. 

 

 

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. Tulemuskäskkirja aruandeperiood lõppes 2015. aasta 

septembris, Haridus- ja Teadusministeeriumi kõrgharidusosakonda esitati tegevustoetuse 

käskkirja täitmise aruanne ning peeti läbirääkimised uue tegevustoetuse käskkirja 

tegevusnäitajate osas. 

 

2015. aasta tulemused õppetegevuses olid järgnevad: 

 vastuvõtuavalduste arv ühele õppekohale 6,5 (eesmärk 5 avaldust ühele kohale); 

 riikliku tellimuse täitmine 89 % (eesmärk 93%); 

 erialasele tööle suundumine 87,6% lõpetajatest (eesmärk 85%); 
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 üliõpilaste rahulolu õppimise toetamisega 3,9 (2014 – 3,85). 

 

 

6. Üliõpilaskond  

6.1. Vastuvõtt  

 
2015./2016.õ.a vastuvõtueeskiri sätestas vastuvõtutingimuste osakaalud järgnevalt: eesti keele 

või eesti keel teise keelena eksam 40%; füüsika, keemia, bioloogia ja matemaatika 

aastahinnete keskmine 40% ning võõrkeele aastahinne 20%. Kutseõppe õppekavadest 

arvestati hooldustöötaja erialale kandideerijatel lõputunnistuse keskmist hinnet ning 

erakorralise meditsiini tehniku erialal moodustas lõpptulemuse 50% ulatuses lõputunnistuse 

keskmine hinne ja 50% ulatuses motivatsioonikiri.  

 

Kõrgkoolis toimus 2015. aastal nii talvine kui suvine vastuvõtt (vt tabel 4). Talvine vastuvõtt 

korraldati õdede erialasele koolitusele, kus kandideerijaid ja vastuvõetuid oli 30. 

 

Kokku oli rakenduskõrgharidusõppes 338 ja kutseõppes 66 õppekohta, millele esitati 2500 

avaldust. Keskmine konkurss ühele õppekohale oli 6,5.  

 
Vastuvõtukohtade arv kooskõlastati Sotsiaalministeeriumi koolituskomisjoniga. Kõige 

suurem oli konkurss füsioterapeudi õppekavale, millele järgnesid radioloogiatehniku ning 

tervisekaitse spetsialisti õppekavale kandideerijad. 2015. aasta vastuvõtukonkursi tulemusi 

analüüsides võib tulemustega rahul olla, enam pööratakse järgnevatel vastuvõttudel 

tähelepanu kutsekindlate kandidaatide väljaselgitamisele ning planeeritakse vastuvõtukatse 

rakendamist. 

 
Tabel 4. Vastuvõtukonkurss 2015. aasta juulis 

õppekava kohti avaldusi konkurss 

Õe põhiõpe 156 704 4,51 

Õe põhiõpe lühendatud ajaga 30 36 1,2 

Õde erialane koolitus Tallinnas 15 35 2,33 

Õde erialane koolitus Tartus 15 46 3,07 

Ämmaemand 26 247 9,5 

Füsioterapeut 32 582 18,19 

Tervisekaitse spetsialist 16 160 10 

Bioanalüütik 26 224 8,62 

Radioloogiatehnik 22 250 11,36 

Hooldustöötaja 22 23 1,05 

Erakorralise meditsiini tehnik 24 116 4,83 

Lapsehoidja 20 77 3,85 
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6.2. Õppijad  

 
Kõrgkoolis õppis 31.12.2015 seisuga 1156 õppijat (vt tabel 5), kellest 1062 

rakenduskõrghariduse ja 94 kutseõppe õppekavadel. 2015. aastal lõpetas kõrgkooli 295 

rakenduskõrghariduseõppe ja 36 kutseharidusõppe lõpetajat.  

 
Tabel 5. Õppurite arvud õppekavati seisuga 31.12.2015  

õppekava arv 

Õe põhiõpe 640 

Ämmaemand 117 

Füsioterapeut 96 

Tervisekaitse spetsialist 50 

Bioanalüütik 79 

Radioloogiatehnik 80 

Erakorralise meditsiini tehnik 24 

Hooldustöötaja 50 

Lapsehoidja 20 

 

2015. aastal eksmatrikuleeriti kõrgkoolist 138 õppurit. Rakenduskõrgharidusõppes katkestas 

õpingud 127 üliõpilast ja 11 kutseõppe õppurit. . Rakenduskõrgharidusõppes katkestas 
õpingud 127 üliõpilast ja 11 kutseõppe õppurit. Kõige suurem on väljalangevus 
esimeselt kursusel 101, teiselt kursuselt 21, kolmandalt 9 ja neljandalt 7 õppijat.  
 
Esimesel kursuselt 4 tudengit ei alustanud õpinguid, 1 tudeng lahkus edasijõudmatuse 
pärast, 42 olid põhjuseks õppevõlgnevused. 13 esmakursuslast katkestas õpingud 
erialasobimatuse pärast ja 41 märkisid põhjuseks muud põhjused.  
 
Aastas kõigi kursuste peale kokku eksmatrikuleeriti õppevõlgnevuste tõttu 67 õppurit, 
51 õppurit eksmatrikuleeriti nende omal soovil, lisaks 15 õppurit märkis põhjuseks oma 
soovi, kuid täiendas, et eriala ei ole talle sobiv. 4 õppurit ei alustanud õpinguid ning 1 
lahkus edasijõudmatuse tõttu. 
 
6.3. Tugiteenused üliõpilastele  

 
Kõrgkoolis töötas neli õppenõustajat, kes pakkusid üliõpilastele kokku 100 tundi nõustamist 

nädalas. Peamised põhjused, miks õppurid nõustaja poole pöördusid, olid seotud tunniplaani 

ja õppeinfosüsteemi kasutamisega, samuti toimusid arutelud erinevate toetuste saamiseks. 

 

Õppenõustajad tegelevad aktiivselt üliõpilastega, kes ei jõua õppetöös rahuldavalt edasi ning 

koostöös otsitakse lahendusi, kuidas õppevõlgnevusi likvideerida. Kolmandat aastat on 

esmakursuslaste seast valitud rühmavanemad, kes on ühenduses kõrgkooli õppimist toetava 

tugipersonaliga. Kiireks infovahetuseks kasutatakse Facebooki rühmavanemate ja töötajate 

gruppi, kus õppetööd toetav personal saab kiirelt anda tekkinud küsimustele vastuseid. 

Esialgsel hinnangul on rühmavanemate süsteem ennast õigustanud, kuna on kiirenenud 

kahepoolne infovahetus ja tudengite probleemide lahendamine. Järgmisel õppeaastal on 

plaanis läbi viia uuring rühmavanemate tegevuse kohta. 

 

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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Kõrgkooli õppijad hindasid kõrgkoolis pakutavaid teenuseid viiepallisüsteemis (sealjuures 5 

on suurepärane teenus ja 1 tähendab, et üldse ei ole teenusega rahul). Juhul, kui üliõpilane ei 

osanud vastata, oli vastuseks 0. Kõige enam on üliõpilased rahul raamatukogu teenindusega 

(4,8 palli), rõivahoiu teenusega (4,3), õppenõustamisega (3,9) ning Eramus vahetuse, 

stipendiumite korralduse, majutusteenuse ja õppepraktika korraldusega. Üle poolt vastajatest 

ei teadnud, et kõrgkoolis on võimalik saada psühholoogilise nõustamise teenust, mistõttu 

vastavalt tagasidele on plaanis pöörata tähelepanu üliõpilaste teavitamisele psühholoogilise 

teenuse saamisest. Samas, need kes teenust on kasutanud, hindasid seda 3,2 punktiga. Kõige 

väiksem oli rahulolu toitlustusteenuse (2,9) ning tunniplaaniga (2,6). 

 

6.4. Õppurite rahulolu õppetöö korralduse ja õpikeskkonnaga  

 
Uuring rahulolu õppetöö korralduse ja õpikeskkonnaga viidi läbi 2015. aasta novembris-

detsembris. Uuringus osalemise teavituse said õppeinfosüsteemi vahendusel kõik kõrgkooli 

õppijad. Uuringus osales kokku 275 õppijat: 1. kursusel 45,5%, 2. kursusel 25,5%, 3. kursusel 

15,6%, 4. kursuselt 12,4% ja 5 kursuselt kolm tudengit ehk 1% õppijatest. 

 

Kõrgelt hinnati kaasaegseid õppevahendid ning meditsiinitehnikat, lisaks heale 

materiaaltehnilisele baasile hindasid õppijad kõrgelt erialaste teoreetiliste teadmiste saamist ja 

õppejõude erialaseid teadmisi.  

 

Kõrgkooli õhkkonda peeti meeldivaks ja sõbralikuks. Vastajatel paluti tagasisidestada 

õpinguid toetavaid ja takistavaid faktoreid. Toetavatest faktoritest nimetati kõrgkooli 

sõbralikku õhkkonda ning kaasaegseid ruume ja õppevahendeid nagu näiteks: 

 

 Inimesed on väga tolerantsed ja abivalmid. Kool ise on alati väga puhas ning sisustus 

on väga hea. Meeldivad kott-toolid, kus üliõpilane saab ennast koolipäeva jooksul 

vabalt tunda. Ka koolisisesed ning koolivälised sündmused on hästi kajastatud. 

 Hoone on kaasaegne, vaja vahel siiski õhutada praktikumide ruume! Õppekava ja 

õppejõud on head, ma arvan. Ma pean ütlema, et mõned õppejõud on niiväga vahvad, 

targad ja inspireerivad, et väljaspool kooli olen kiitnud meie õppejõude! 

 Kaasaegne õpikeskkond, valdavalt õppejõudude ja kooli juhtkonna poolne 

vastutulelikkus. 

Kiideti praktikavõimalusi ning võimalust kõrgkoolis iseseisvalt harjutada: 

 Hea on see, et tudengid saavad võimalikult palju ise praktiliselt koolis läbi teha, et 

praktika sooritamine oleks edukam. Õppejõud on vastutulelikud ning toetavad väga 

palju. Õppenõustajatelt saab palju abi erinevate küsimuste korral. 

 Võimalus vabalt laborites iseseisvat tööd teha. Laborandid on väga abivalmid ja 

valmis ka õpetama ja nõuandeid jagama. 

 Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis on hea õppida. Oma eriala kohta võin öelda, et info ja 

saadavad teadmised on kaasaegsed ja õppekava on kokku pandud väga praktiliselt. 

 Pidevalt arenev ja paranev kõrgkool. Üliõpilaste tagasisidet küsitakse ja võetakse 

kuulda. Teooria ja praktika õppeainetes on tasakaalus. 

Takistavatest ja muutmist vajavatest faktoritest toodi enam esile tunniplaani ning 

toitlustusteenusega seonduv:  
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 Kas just kiiresti, aga tunniplaani koostamisel võiks mõelda selle peale, et võimalikult 

vähe tekitada üheseminarilisi päevi. Selle asemel, et teha nt kolm päeva järjest 

üheseminarilisi päevi, võiks seminarid kokku ühe päeva peale tõsta, et selle arvelt 

võita vabu päevi. See on selline mõttekoht, aga ma mõistan, et tunniplaani tegemine ja 

kokkuklapitamine on väga suur ja mahukas töö ning kõigi meele järele ei olegi 

võimalik olla. 

 Tunniplaanides on mõni päev täiesti ülekoormatud ja mõni päev tühi, samuti on 

tunnid õhtustel aegadel. Tean, et kõigiga pole võimalik arvestada, aga võimalusel 

võiks sellele mõelda. Lisaks sellele tahaks mainida, et õppuritelt nõutakse täis täpsust 

kuupäevadest kinni pidamisel ja üldiselt oma töös, kuid õppejõududelt võib tagasisidet 

töö kohta nii kaua oodata. Lisaks sellele on minul esinenud momente, kus tund kaob 

tunniplaanist ära ja sellest ei teatata või teatatakse vahetult enne. 

 Söökla ja seal pakutav söök. Suhteliselt häiriv on see, et vahel paneb sööki ja arveldab 

rahaga üks ja sama isik ning tal pole ka kindaid käes. Samuti võiks kontrollida 

kuupäevasid − sain vana, käärima läinud kohukese eelmise kuupäevaga, 

porgandisalat oli vana. Arvan ka, et puuviljade hinnad on natuke liiga kõrged. 

2015. aasta sügissemestril tegeleti tunniplaani korrigeerimisega ja analüüsimisega. Loodi 

tunniplaani töörühm, kes kohtub korra kuus ning kaasab aruteludesse ka rühmavanemad. 

 

6.5. Lõpetamine ja tööle siirdumine 

 
Alates 2007. aastast on monitooritud 

kõrgkooli lõpetajate siirdumist erialasele 

tööle. Alates 2009. aastast saadetakse 

lõpetajatele elektrooniline link, kus vastaja 

saab lisada andmebaasi oma siirdumise 

tööturule või edasiõppimise. Vastajatest 

(78% lõpetajatest) asus erialasele tööle 

89% (Joonis 1), mis on 1% rohkem kui 

eelmisel aastal. Tööturule mitteasumise 

peamised põhjused lõpetajate seas olid: 

kodune lapsekasvatamine, ajateenistuses 

olemine või magistriõppekaval edasi-

õppimine. 

Joonis 3. lõpetajate tööle siirdumine 2011.–2015. 

aastal (%).  

 

6.6. Üliõpilasesindus 

 
2015. aasta augustis vahetus üliõpilasesinduse esimees, Liisa Kriidi asemel sai selleks Martina 

Vool, aseesimeheks valiti Liisa Kriit. Esimesel semestril korraldatud erakorralistel valimistel 

valiti Martina Voolu asemele esimeheks Kersti Suur. Esindusse lisandus toetajaliikmetena 

mitmeid esimese kursuse üliõpilasi, kes andsid 2015. aasta teise poole ürituste 

organiseerimisse suure panuse.  

 

Sügisel alustati ka üliõpilasesinduse põhikirja muutmise aruteludega. Üliõpilasesindus on 

olnud aktiivselt tegutsev Teeviidal ning Teadlaste Ööl. Kõrgkoolis on meeldejäävamateks 

üritusteks 2015. aastal kinoõhtud, vahvlipäev, sõbrapäevapidu, aastalõpuseminar, 
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heategevuslik jõululaat ning talvine lõpuaktus. Üliõpilasesindus panustab väikese rubriigiga 

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

 

Tervist edendava ettevõtmisena pakuti üliõpilastel võimalust osaleda Zumba-treeningutes. 

Muutus üliõpilasesinduse jaoks oli ka uude ruumi kolimine, tänu millele on esinduse liikmetel 

mugavam asjaajamisi teha, kuid ruumi väikese pindala tõttu on koosolekute jaoks broneeritud 

vabad klassiruumid. Üliõpilastel on võimalus kurta muresid ja jagada rõõme. 

 

Teiste kõrgkoolidega koostöö tugevdamiseks ja uute üliõpilaste tutvusringkonna 

laiendamiseks korraldas üliõpilasesindus koostöös Kõrgema Sõjakooliga ühisürituse 

„Tervishoid kohtub Sõjakooliga“, millest osavõtt oli suur. 

Heategevuslik jõululaat oli edukas ja sai nii positiivset meediakajastust kui ka osalejate ja 

organiseerijate heakskiidu. Kogutud annetusraha eest aidati Lastefondil soetada kaks 

elektroonilist imikukaalu. 

 

Tänu uutele toetajaliikmetele 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  

 
Jätkati õppeainete integreerimisega õppekavade üleselt. Näiteks toimuvad 2015./16. õ.a. 

anatoomia-füsioloogia loengud osaliselt õppekavadeüleselt, alustati lõpu- ja uurimistöö 

metoodika õppeainete analüüsimise ja arendamisega eesmärgiga ühtlustada õppeainete sisu ja 

väljundid õppekavades.  

Tulenevalt Eesti e-tervise arengutest teadvustasime vajadust arendada lõpetajate digipädevusi 

ja valmisolekut e-tervise infosüsteemide kasutamiseks. Sel eesmärgil alustati e-tervise teema 

integreerimisega õe, ämmaemanda, bioanalüütiku ja radioloogiatehniku õppekavadesse 

rahvusvahelise DeDiWe projekti (2015–2018) raames. 

 
7.1. Viimase aasta olulisemad muudatused õppekavades  

 
Õe ja ämmaemanda õppekavad väärtustavad kutsealade arengute ja rakendusuuringute 

tulemuste kasutamist õppekavade ning õppeprotsessi sihipärasel arendamisel. Tehti 

kokkuvõte 2012.–2015. aastal planeeritud uuringute teostamisest ning lähtuvalt sellest 

määratleti uuringute rakenduskavas järgneva viie aasta olulisimad uurimisteemad. 

Õppekavade arendamisel pöörati enam tähelepanu õppeainete sisulisele analüüsile ja 

täiendamisele.  

NANDA õendusdiagnooside klassifikaatorit on õe ja ämmaemanda õppekavades rakendatud 

kolm aastat ning tagasiside üliõpilastelt ja õppejõududelt tõstatas vajaduse analüüsida selle 

õpetamise efektiivsust. Sellest tulenevalt viidi läbi kvalitatiivne miniuurimus, milles analüüsiti 

õppejõudude kogemusi viie-etapilise õendusprotsessi õpetamist (Sooväli, Lenk-Adusoo 

2015). Uuringu tulemused tõid välja õppejõudude hinnanguil NANDA õendusdiagnooside 

integreerimist õendusprotsessi soodustavad ja takistavad tegurid ning andsid sisendi õppekava 

ja –protsessi edasiseks arendamiseks. 

Rahvusvahelistumise toetamiseks võimaldatakse alates 2015. aastast igale õe ja ämmaemanda 

õppekava üliõpilasele õpingute jooksul saada rahvusvaheline õpikogemus. Selleks koostab 

üliõpilane 1. kursuse õppeaine „Enesejuhtimine“ raames individuaalse rahvusvahelistumise 
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plaani lähtudes rahvusvahelistumise erinevatest võimalustest kõrgkoolis (välispraktika, 

välisõppejõudude loengud jne). Alustati kogukonnaõenduse mooduli õppeainete sisulise 

analüüsiga ja pereõenduse aine sisu arendamisega lähtuvalt tervisekesksuse põhimõttest ning 

tervishoiu arengutest. 

17.06.2015 kinnitas Kõrgkooli Nõukogu õdede erialakoolituse intensiivõenduse mooduli 

muudatustega õppekava. Kitsamate erialateadmiste ja kogemuste omandamiseks suurendati 

intensiivõenduse moodulis erialapraktika mahtu (12 EAP asemel 20 EAP-d), vähendati 

valikainete mahtu (9 EAP asemel 3 EAP-d). 2015. aasta veebruaris avati intensiivõenduse 

grupp (õpe 1,5 aastat), kandideerijate vähesuse tõttu jäi avamata kliinilise õenduse eriala 

grupp. Intensiivõenduse eriala on jätkuvalt populaarne ning tulles vastu tööandjate soovile 

avati koostöös Ida-Tallinna Keskhaigla ja Tallinna Kiirabiga 2015. aasta sügisel 

intensiivõenduse erialakoolituse üheaastase õppega grupp paralleelselt nii Tartus kui 

Tallinnas. Koostöös huvigruppidega alustati erialamoodulite arendamisega, et valmistada ette 

2016. aasta sügisel õppe avamist kõigil neljal õenduse erialal.  

Õe lühendatud õppeajaga õppekaval lõpetas 2015. aasta jaanuaris Viljandi õppegrupp. 

Jätkus õppe läbiviimine Rakveres ja sügisel alustas õpet Tartu õppegrupp. Õe lühendatud 

õppeajaga õppesse kandideerijate arv on aastatega vähenenud ja kõik soovijad on õppima 

pääsenud.  

Füsioterapeudi õppekava õppejõud tegelesid 2015. aastal õppekava parendamisega, selle 

tingisid vajadus ühtlustada õpiväljundid kutsestandardiga (kinnitatud 2014. aastal); üliõpilaste 

tagasiside õppeainetele (sh teemad õppeainetes ja nende kattuvus, hindamine; õppeaine mahu, 

sisu ja vajaduse analüüs); tagasiside praktikabaasidelt (sh lõputööde tulemused, mis 

kajastavad praktikabaaside vajadust ja praktikabaaside poolsete praktikajuhendajate 

tagasiside). Suurimad muudatused on seotud õppekava moodulite õpiväljundite sõnastamisega 

ning nende ühtlustamisega kutsestandardiga (Füsioterapeut, tase 6). Vajadus on seotud 

eelkõige sellega, et alates 2015. aasta juunist annab kõrgkool koostöös Kutsekojaga 

füsioterapeudi õppekava lõpetajatele esmase kutse ja seega oli väljundite ja kompetentside 

ühtlustamine põhjendatud. Väljundite kutsestandardi kompetentsidega vastavusse viimine 

tähendas ka erinevate isiksuslikku arengut toetavate ainete ja teemade sissetoomist, sh 

„Ettevõtlus ja karjääri planeerimine“ (2 EAP), teemadeks mh karjääri planeerimine, 

majanduse alused, ettevõtluse alused, töötamise õiguslikud alused. Üliõpilaste ja 

väliskolleegide tagasisidele toetudes lisati aine „Farmakoloogia alused“ (1,5 EAP). Kuna 

füsioterapeudi õppekava lõpetajad töötavad sageli (harrastus)sportlastega, on oluline, et 

füsioterapeut valdab tervisliku treenimise põhiprintsiipe ja erialast terminoloogiat ning seoses 

sellega lisati kohustuslik aine „Treeningõpetuse alused“ (2,5 EAP). Õppejõudude, 

praktikabaasi poolsete praktikajuhendajate ja üliõpilaste tagasiside põhjal vähendati 

õppeainete „Füüsikaline ravi“ ja „Ravimassaaž“ mahtu, kuid tõsteti psühhiaatrilise 

füsioteraapia osakaalu, kohustuslikuks muudeti graviidsete füsioteraapia (siiani oli see 

valikaine) ning ainele lisati ka androloogia temaatika – „Füsioteraapia sünnitusabis, 

günekoloogias ja androloogias“ (3 EAP). Erialaainete moodulis liideti valdkonnad ühtseteks 

aineteks (nt: „Neuroloogia ja neuroloogiliste haigete füsioteraapia, sh õppepraktika“), et 

integreerida teooria ja õppepraktika ning hinnata õpiväljundite saavutamist kompaktsemalt. 

 

Tervisekaitse spetsialisti õppekavasse 2015. aastal muudatusi ei tehtud. Kuna tervisekaitse 

spetsialisti kutsestandard on aegunud, siis külastasid õppekava õppejõud sügisel Terviseameti 

juhtkonda, et selgitada välja terviseameti struktuuri muudatused, arengusuunad ja 

koostöövõimalused nii eriala arendamiseks kui ka rakendusuuringute läbiviimiseks. 

Läbirääkimised tööandjatega ning kõrgkooli Pedagoogilise Nõukogu otsuse (nt uurimistöö 
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metoodika ainete ja lõputöö aine mahu kohta) alusel alustati õppekava analüüsi ning 

muudatuste planeerimist. Planeeritakse korrigeerida õppepraktikate väljundeid, mahtu ja 

korraldust, et üliõpilane seostaks teooriat ja praktikaõpet. Uus õppekava esitatakse kõrgkooli 

nõukogule kinnitamiseks 2016. aasta kevadel. Kõrgkooli eestvedamisel esitati koos 

koostööpartneritega (Terviseamet, Tööinspektsioon) aasta lõpus Kutsekojale avaldus 

kutsestandardi taasloomiseks. 

 

Bioanalüütiku õppekaval analüüsiti õppekava ja keskenduti õppekavas oleva õppepraktika 

mahu suurendamisele vastavalt rahvusvahelise kutseorganisatsiooni soovitustele. Õppekavas 

suurendati õppepraktika mahtu 6 EAP-ni. Tuginedes üliõpilaste tagasisidele ja ennast 

juhtivate õppijate kujunemise toetamisele vähendati kontaktõppe mahtu kuni 60%-ni EAP 

mahust juhendatud iseseisva õppimise mahu suurendamisega. 

 

Radioloogiatehniku õppekaval ei kinnitanud Haridus- ja Teadusministeerium seadusandlike 

takistuste tõttu üheaastast spetsialistiõppe õppekava radioloogiatehniku kolmes valdkonnas 

ning seetõttu keskenduti magistriõppe ühisõppekava koostamisele partneritega Läti ja 

Klaipeda Ülikoolist. Koostatavas ühisõppekavas on planeeritud eriõppe moodul seitsmes 

erinevas valdkonnas. Valmivat ühisõppekava tutvustati IAEA (International Atomic Energy 

Agency/ Rahvusvahelise Aatomienergia Agentuuri) koolitusseminaril, kiiritusravi koolitus 

radioloogiatehnikutele ja õppekava sai positiivse tagasiside kiiritusravi õpetamise 

rahvusvaheliselt tunnustatud oma ala spetsialistilt Mary Coffei´lt. 

 

Kutseõppe õppekavadel alustati sügissemestril õppetööd programmi „Kutsehariduse 

korralduse ja õppekavade reform“ raames uuendatud õppekavade ning nendele vastavate 

rakenduskavade alusel hooldustöötaja ja erakorralise meditsiini tehniku õppekaval. Kuna 

hooldustöötaja tase 4 kutsestandardi viimane redaktsioon kinnitati (01.09.2015) pärast 

õppekava uuendamist ja kinnitamist Eesti Hariduse Infosüsteemis (EHIS), vaadati septembris 

üle õppekava õpiväljundid ning viidi õppekava vastavusse kutsestandardi viimase 

redaktsiooniga. Toimus töö ka lapsehoidja õppekava (kinnitatud EHIS-es 19.06.15) 

uuendamiseks ning sügisest alustati Tartu Linnavalitsuse haridusosakonna toetusel õpet 

lapsehoidja õppekaval. Aasta jooksul valmistati kutseõppe võimaluste ning elukestva õppe ja 

ümberõppe võimaluste mitmekesistamise eesmärgil ja kõrgkooli õpetamiskogemust ning 

õppejõudude pädevusi arvestades ette massööri õppekava (EHISes 12.11.2015) eesmärgiga 

avada tasuline massööri 5. taseme tasemeõpe 2016. a. sügissemestrist. Tulenevalt 

erihoolekande töötajatele kehtestatud haridusnõuete muutmisest sotsiaalhoolekande seaduse 

uues redaktsioonis tegevusjuhendaja ja 4. taseme kutsestandardi kinnitamisest (28.05.2015) 

tegeleti AS Hoolekandeteenused eestvedamisel koostöös Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli ning 

Valgamaa Kutseõppekeskusega tegevusjuhendaja 4. taseme kutseõppe kooliõppekavade 

koostamise ja õppe avamise ettevalmistamisega.  

 

Õppekavade sisulise arendamise seisukohalt tuleb ära märkida alarmsõidukijuhi koolituse 

võimaldamist valikainena kõigile erakorralise meditsiini tehniku õppekava õpilastele, kes 

sellele koolitusele kvalifitseeruvad (varem 3 õppijat pingerea alusel) ja koostöös Kaitseväe 

Ühendatud Õppeasutustega valikaine „Sõja- ja katastroofimeditsiin“ läbiviimise 

ettevalmistused sama õppekava õpilastele. 

Seoses õppekava uuendamisega viidi lapsehoidja õppekava valikainetesse sisse mitmed 

muudatused. Tulenevalt üha suurenevast vajadusest osutada lapsehoiuteenust erivajadusega 

lastele suurendati erivajadusega lapse hoidmise pädevusi toetavate valikainete mahtu ja 

õppekavasse on lisatud valikained: 
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1. „Füüsilise puudega lapse hoidmine ja arendamine“ (2 EKAP-d), kuhu on õppijate soovil 

ning tööandja vajadusest lähtuvalt integreeritud ergonoomika teemad. 

2. „Erivajadusega lapse hooldamine“ (2 EKAP-d) valmistab õppijad ette hingamise ja 

toitumisprobleemidega väikelaste hoidmiseks ja hooldamiseks. 

3. „Erivajadusega lapse mäng ja loovtegevused“ (1,5 EKAP-d) võimaldab praktikutest 

spetsialistide juhendamisel saada teadmised ja oskused mängu ja arenduskeskkonna 

kujundamiseks ning vahendite valikuks lapse erivajadusest tulenevalt.  

Hooldustöötaja õppekava vastavusse viimisel uuenenud kutsestandardiga:  

1. suurenes lastega pere toimetulekut käsitlevate kohustuslike teemade maht (moodul „Töö 

lastega peredega“, 4 EKAP-d, varasemalt valikaine);  

2.  tööandjate tagasisidet ning täienduskoolituste nõudlust arvestades lisandus valikaine 

„Dementse inimese hooldamine“ (3 EKAP-d); 

3. õpilaste enesearengu toetamiseks on lisandunud valikaine „Isiklik tervis kui edu alus“, (2 

EKAP-d). 

Koostöös tööandjatega (SA Tartu Ülikooli Kliinikum, Tupsiku Lastehoid) toimusid 

õppekavade arendamist toetava õppekavanõukogu moodustamise läbirääkimised. 

Paindlikumate õppimisvõimaluste loomise ja elukestva õppe toetamise eesmärgil toimusid 

läbirääkimised Põlva Haigla ja Viljandi Haigla esindajatega hooldustöötaja õppe avamiseks 

Põlvas (veebruar 2016) ja Viljandis (veebruar 2017). Koostöös füsioterapeudi õppekava juhi 

ning õppejõududega koostati massööri õppekava (EHISes kinnitatud 12.11.2015) ning 

valmistati ette 5. taseme tasulise kutseõppe avamine sügisest 2016. 

 

7.2. Rakendusuuringud 

 

Rakendusuuringute eesmärgiks on kutseala ja õppeprotsessi arendamine tõenduspõhiste 

uuringute alusel nii riigisiseselt kui ka rahvusvaheliselt koostöös erinevate huvigruppidega. 

Õppejõudude jaoks võimaldavad rakendusuuringud ühendada tõenduspõhised uurimused 

tänapäevase praktikaga ning kasutada tulemusi õppetegevuses. Üliõpilased saavad uuringutes 

osaledes teadus- ja koostöö kogemuse ning see võimaldab oma uurimistöö tulemusi 

rakendada kutseala arendamiseks ning ühiskonna tervise edendamiseks, tulemuste 

publitseerimiseks ja esitlemiseks. Rakendusuuringud toetavad rahvusvahelistumist ning 

õppejõudude professionaalset arengut, mis on aluseks magistriõppe õppekavade avamisele.  

 

Alates 2009. aastast koordineerib teadustegevust rakendusuuringute nõukogu (RUN), kuhu 

kuuluvad õppejõud õppekavadelt, seda juhib arendusprorektor. Kõrgkool teeb 

rakendusuuringuid kolmes teemavaldkonnas: õppeprotsess, tervis ning tõenduspõhine 

kutseala areng. Alates 2012. aastast planeeritakse rakendusuuringuid süstemaatiliselt nii 

uurimisteemade, uurijate kui ka ajaperioodi lõikes. Rakendusuuringute rakenduskava 2012–

2015 oli koostatud neljaks aastaks ning täideti 85% ulatuses. Selgus, et alustamata teemad 

asendusid täpsustumisel kas uutega, uurimisküsimusi käsitleti teiste rakendusuuringute 

raames või püstitatud uurimisprobleem ei olnud enam aktuaalne. Rakenduskava 2016–2020 

koondab 33 uuringut, millest kümne puhul on tegemist eelmisel perioodil alustatutega. Uut 

perioodi iseloomustab planeeritavate õppekavadevaheliste uuringute arvu tõus – 50% 

uuringutest hõlmab vähemalt kahte õppekava. 

 

Rakendusuuringu vastutav uurija kaasab uurimisrühma nii kolleege, partnereid kui ka 

üliõpilasi. Üliõpilastel on võimalik teha oma lõputöö, olles uurimisrühma liige. 



17 

Rakendusuuringute läbiviimiseks tehakse koostööd teiste kõrgkoolide (nt Tartu Ülikool), 

ettevõtete (nt Eesti Haigekassa, Eesti Maanteeameti), praktikabaaside (haiglad, lasteaiad) ja 

ühingutega (nt Eesti Ämmaemandate Ühing, Eesti Laborimeditsiini Ühing, International 

Federation of Environmental Health) jne. 

 

2015. aastal toimusid tegevused kokku 17 rakendusuuringus, millest 12 jätkuvad. Kõrgkool 

on saavutanud suurepäraseid tulemusi, mida rakendati õppekavade ja kutsealade arendamisel.  

Õe õppekaval lõppes kaks rakendusuuringut, mille tulemused on sisendiks õppeprotsessi 

arendamisel järgmistel aastatel: „Akadeemilise õpikeskkonna mõju üliõpilase õppimisele 

Tartu Tervishoiu Kõrgkooli õe ja radioloogiatehniku õppekava näitel” tulemuste põhjal 

analüüsiti õppekavade õppeainete õpiväljundite saavutamiseks kasutatavaid õppemeetodeid ja 

„Tartu Tervishoiu Kõrgkooli õe põhiõppe õppekava II ja IV kursuse üliõpilaste 

farmakoloogilised teadmised“ tulemuste põhjal on toimunud farmakoloogiaalaste pädevuste 

arendamine, et tagada lõpetajate parem toimetulek ja vastavus tööturu nõudmistele.  

 

Jätkus uurimus õendusüliõpilaste hooliva hoiaku arendamisest ja õppe- ning 

hindamismeetoditest. Praktikajuhendamise kvaliteet on kõrgkooli õppekavade arendamise üks 

prioriteete ning sellest lähtuvalt alustati õppepraktika juhendamise kvaliteedihindamise alase 

uurimuse planeerimisega.  

 

Ämmaemanda õppekaval lõppes uuring „Eestis sünnituseelset ettevalmistust pakkuvate 

perekoolide õppetöös osalemise mõju rasedate ja nende tugiisikute valmisolekule sünnitusega 

toimetulekuks, vanemarolliga kohanemiseks ning imetamise edendamiseks osalejate ja 

lektorite pilgu läbi“, kuhu oli kaasatud neli üliõpilast ning valmis kaks lõputööd mis kajastati 

artiklitena ka kõrgkooli uurimisööde kogumikus 2015. a. jätkus rakendusuuring "Eesti 

haiglate sünnitusosakondade ämmaemandate kutsetaju, hoiakud, kogemused ja töövõtted 

seoses normaalse sünnitusega". Uuringu raames jõuti mõõdiku piloteerimise ning mõõdiku 

arendamiseni. Valmidus andmete kogumiseks saavutatakse planeeritavalt 2016. aasta I 

pooles. Alustati kahe järgmise rakendusuuringu ettevalmistamist, mille fookuses on isade 

kaasamine emadushooldusesse ning rasedusaegse ja imetamisaegse toitumise planeerimine. 

Füsioterapeudi õppekaval jätkus rakendusuuringu „Toetava teipimisvahendi kolmekuulise 

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

korrigeerimisel“ raames patendi väljatöötamine koostöös professor Arved Vainiga. Projektiga 

liitus The Health Clinic OÜ, mille kaasabil ja finantseerimisel loodetakse seadeldist täiustada 

ja uuringuid tõhustada. Projekti raames kaitsesid 2015. aastal kaks üliõpilast paaristööna oma 

lõputöö (https://www.youtube.com/watch?v=VbaDsl4qRZ8) ning see sai ka rahvusvahelise 

tunnustuse, millest on lähemalt juttu kõrgkooli uurimistööde kogumikus (2015) kui ka 

kõrgkooli veebiajakirjas „Tervist!“ (november, 2015). Uuringut kajastati ka ajalehtedes 

„Postimees“ („Raviretuusid said katsetest läbi”, 24.09.2015) ja „Linnaleht“ („Raviretuusid 

aitavad iksjalgseid lapsi”, 4.12.2015). Survetundlike elastsuskomponentidega retuuse 

tutvustati sügisel AHHAA Titepäeval. Jätkuprojekti taotlus esitati sügisel eetikakomiteele ja 

sellele saadi ka kooskõlastus, jätkus uuringusse sobivate laste otsimine ning uuringuga 

jätkatakse 2016. aasta alguses. 

Üheks väga oluliseks saavutuseks on rahvusvaheline patentne leiutis: „Mehhanoteraapiline 

seade ja mõõtmise meetod“, mille omanikuks on kõrgkool koos Tartu Ülikooliga. 

Rakendusuuringusse „Eesti elanike erinevate vanusegruppide tervisekäitumine“ ja selle jätku-

uuringusse „Kohvi- ja taimetoidu mõju vere laborinäitajatele ja luutihedusele“ on kaasatud 

õppejõud füsioterapeudi, tervisekaitse spetsialisti kui ka bioanalüütiku õppekavalt. 2015. 

https://www.youtube.com/watch?v=VbaDsl4qRZ8
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aastal kaitses selle projekti raames oma lõputööd kolm füsioterapeudi, kaks bioanalüütiku ja 

üks tervisekaitse spetsialisti õppekava üliõpilane. Uuringu tulemuste põhjal ilmus kaks artiklit 

kõrgkooli uurimistööde kogumikus ning artikkel eelretsenseeritavas ajakirjas „Journal of 

Advanced Nutrition and Human Metabolism“ (1(1):1-8). Tulemusi presenteeriti kahe poster-

ettekandena rahvusvahelisel konverentsil Roomas (International Conference on Human 

Nutrition and Food Sciences, 2015).  

 

Tervisekaitse spetsialisti õppekaval kaitsti esimene lõputöö rahvusvahelise uuringu 

„Tervisekaitse spetsialisti eriala Euroopas ja Eestis“ raames, mille teemaks oli 

„Tervisekaitsesüsteem Euroopas kaheksa riigi näitel“ ning mille tulemusi plaanitakse 

tutvustada organisatsiooni International Federation on Environmental Health kongressil 

(IFEH 14th World Congress on Environmental Health) Malawis 2016. aasta kevadel. 

Rakendusuuringu „Autos kasutatava laste turvavarustuse kasutamine Eestis“ tulemuste põhjal 

valmis üks lõputöö, artikkel kõrgkooli uurimistööde kogumikus ning uuringut kajastati ka 

ajalehes „Postimees“ („Ema leidis koolilõputeema lapsele turvahälli valides“, 5.10.2015). 

Samuti on rakendusuuringu raames läbi viidud täienduskoolitusi nii lapsevanematele kui ka 

Pärnu Politseijaoskonna politseinikele. 

 

Radioloogiatehniku õppekaval jätkus uuringu „Patsiendi kiirgusdoosi optimeerimiseks 

vajalike andmete kogumine ja võrdlev analüüs radiograafias“ andmete töötlemine ja artikli 

kirjutamine, uuringutulemuste tutvustamine uuringus osalenud tervishoiuasutustele ning 

uuringutulemusi on võetud kasutusele õppeainetes „Konventsionaalne radiograafia I, II“ ning 

„Piltdiagnostika füüsikalised alused ja aparatuur diagnostilises radiograafias I“.  

Jätkusid uuringu „Radiograafia üliõpilaste ja radioloogiatehnikute arusaamad 

professionaalsusest“ tulemuste töötlemine ja analüüs ning tulemuste kasutamine õppekava 

arenduses.  

 

Bioanalüütiku õppekaval jätkus rakendusuuringutest „Bioanalüütiku (Biomedical Scientist) 

eriala perspektiivid Eestis 2014–2015“, „Borellia burgdorferi sensu lato kandvus ja erinevate 

genotüüpide esindatus Eesti maakondade puukide hulgas 2013–2015“ artiklite kirjutamine. 

 

Õppejõud E. Aotäht oli artikli „Puukborrelioos Saaremaal“ kaasautoriks, mis ilmus ajakirjas 

„Eesti Arst“ 2015. aasta aprillikuu numbris (autorid: Ü. Parm, E. Niitvägi, K. Beljaev, T. Aro, 

K. Raska, J. Epštein, M. Oona, I. Lutsar). Uuringu „Patsiendi lähiuuringud (point-of-care) 

Eesti perearstide tööpraktikas (2012–2013) ja haiglate praktikas (2013–2014)“ põhjal 

koostatud posterettekanne „Point-of-care testing (POCT) in Estonian“ oli autorite M. Remm, 

A. Orav ja P. Mee esindatud EPBS konverentsil Horvaatias ning üliõpilase H. Karjane 

koostatud posterettekanne „Do newer generation self-testing blood glucose systems qualify 

for diagnosing diabetes?“ üliõpilaspostrite konkursil. 

 

Rakendusuuringu „Bioanalüütiku koht ja roll Eesti laborites (2010–2013)“ tulemusena lisati 

diplomieelsele õppepraktikale labori juhtimisega seotud õpiväljundeid. Uuringu „Patsientide 

lähiuuringud (Point of Care, POC) (2012–2016)“ sihtgrupina on lisaks perearstikeskustele ja 

haiglatele kaasatud ka hooldekodud ning alustati täienduskoolituste läbiviimisega.  
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7.3. Rahvusvahelistumine  

 
Õe ja ämmaemanda õppekavadel jätkus koostöö kokku viies võrgustikus. ENNE (The 

European Network of Nursing in Higher Education) raames korraldas kõrgkool 12.–

18.04.2015 intensiivkursuse Tartus, kus osales 55 üliõpilast ja 15 õppejõudu 13 riigist. 

Kõrgkool on andnud nõusoleku korraldada 2017. aastal Tartus MEDICO (Nordic 

Collaboration Network for Nursing Medication Educators) võrgustiku raames rahvusvahelise 

õde-õppejõudude kompetentse käsitleva konverentsi. 

2015. aasta sügisel valmis koostöölepe Jyväskylä rakenduskõrgkooliga, mille kohaselt viiakse 

kõrgkoolide koostöös läbi kaks suvekooli (2017, 2018) ning arendatakse 2015.–2018. aastatel 

ühisõppeaineid kokku 23 EAP mahus. Koostöö eesmärgiks on arendada ka õppejõudude ja 

tudengite rahvusvahelistumist ning valmistada ette double degree. 

Füsioterapeudi õppekava on koos õe õppekavaga esindatud rahvusvahelises projektis 

"Promoting wellness tourism in baltic and nordic countries". Eesmärk on ühendada ning 

arendada koostööd erinevate erialade üliõpilaste vahel (äri, turism, tervishoid). Projektist 

võtavad osa ka Soome Savonia ülikool ning Leedu Kaunase kõrgkool.  

2015. aastal toimusid mitmed õppejõudude (kõrgkooli esindasid A. Josiptšuk, I. Vaher, M. 

Lenk-Adusoo ja D. Jantra) kohtumised nii Eestis, Leedus kui ka Soomes, et fikseerida 

projekti täpne sisu, ajakava ja vastutusvaldkonnad. 2016. aasta jaanuarist on planeeritud 

üliõpilaste kaasamine ja koolituse mitme-etapiline läbiviimine.  

Üliõpilastel oli võimalus välislektorite juhendamisel läbida inglise keeles mitmeid erinevaid 

kohustuslikke õppeaineid (Petar Hodulovi juhendamisel 1. kursusele „Kinesioloogia“ ja 3. 

kursusele „Füüsikaline ravi“) ja valikaineid (sh „Pilates“, „Bone setting“, „Functional 

anatomy“ ja „Spordifüsioteraapia“), kokku mahus 11,25 EAP-d.  

European Network of Physiotherapy in Higher Education (ENPHE) juubelikonverentsil 

Belgias esindas kõrgkooli õppekava õppejõud A. Lopman koos kolme 3. kursuse üliõpilasega 

(L. Urb, R. Jalakas, I. Jakobsoo). Üliõpilased osalesid aktiivselt International Student Body 

(ISB) koosolekutel ja töötubades ning tegid 2015. aasta sügisel ettekande oma 

kursusekaaslastele ning nooremate kursuste üliõpilastele. Rahvusvaheline kogemus innustas 

nooremate kursuste üliõpilasi ning nüüdseks on mitmed üliõpilased avaldanud soovi kaasa 

lüüa ISB (sh elektroonsetel) töökoosolekutel. Õppekava eelarvesse on planeeritud ka 

järgmiseks aastaks vähemalt kahe üliõpilase konverentsikülastus, et anda üliõpilastele 

võimalus kaasa rääkida füsioteraapia arengutest Euroopas ning luua rahvusvahelisi kontakte. 

Terviskaitse spetsialisti õppekava üliõpilastel on välisõppejõudude külastus olnud 

tagasihoidlik ja olukorra parandamiseks osales lektor Triin Veber konverentsil „Global 

Environmental Health Faculty Forum“ (22.–26.09.2015, Portugal) ja EFEH (European 
Federation of Environmental Health) seminaril Dublinis detsembri alguses. Aktiivse töö 

tulemusena külastab kõrgkooli üliõpilaste õpetamise eesmärgil kaks tunnustatud spetsialisti 

(Jan Homma ja Anrej Ocva). Lisaks arendatakse koostööd Horvaatia kõrgkooli (University of 

Rijeka) mikrobioloogi Marina Santic`iga, et leida võimalusi õppekava üliõpilaste Erasmuse 

õppepraktikate sooritamiseks ja ka rakendusuuringute läbiviimiseks. Lektor Ülle Parm osales 

kevadel mikrobioloogia ja infektsioonhaiguste kongressil Taanis poster-ettekandega 

(European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, 25.–28.04.2015) ja 

augustis korraldajate kutsel kongressil (World Congress on Infectious Diseases) Londonis 

poster-ettekandega ning tegeles eelnevalt ka abstraktide hindamisega. 

 

http://enphe.org/
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Bioanalüütiku õppekava dotsent esindab kõrgkooli rahvusvahelistes võrgustikes Nordplus 

programmi BioNord võrgustikus ja Euroopa Bioanalüütikute Assotsiatsioonis (European 

Association for Professions in Biomedical Science, EBA). EBA-s osalemine võimaldab kaasa 

rääkida rahvusvaheliste kutseala arendavate dokumentide koostamises. 2015. aastal 

keskenduti uuringule, mille tulemused võimaldavad võrrelda uurimistöö õpetamist, lõputöö 

mahtu ja sisu bioanalüütikuid õpetatavates koolides üle Euroopa. Osalemine BIO Nord 

võrgustikus võimaldab arendada rahvusvahelist koostööd õpetamisel ja parimate õpetamise 

praktikate jagamist. 

 

Radioloogiatehniku õppekava juht esindab kõrgkooli rahvusvahelises radioloogiatehnikuid 

koolitavate õppeasutuste võrgustikus EFRS/EW. EW juhtmeeskonnas esindab kooli õppekava 

uurimistöö lektor T. Kukkes, kelle vastutusalaks on EW uurimistööks vajalike küsimustike 

koostamine. Eelmisel aastal lõppes kliiniliste pädevuste õpetamise (maht, juhendajad, 

juhendamine) valdkonnaga seotud uurimistöö, mille kohta ilmus ka vastavasisuline artikkel 

„A Picture of radiography education across Europe“ ajakirjas „Radiography“. 

Aastakoosolekul keskenduti uurimistöö korraldusele radioloogiatehnikuid õpetatavates 

haridusasutustes ja rohkema rahvusvahelise koostöö vajaduse selgitamisele. 

 

Toimusid mitme välisõppejõu loengud: esimese kursuse üliõpilastele kohustuslik õppeaine 

„Radiobiology“ mahus 2,0 EAP (õppejõud Läti Ülikoolist), õppejõud Bulgaariast ja Šveitsist 

keskendusid õppepraktika juhendamisele ja hindamisele (maht 1 EAP). Väga populaarne 

üliõpilaste seas on ingliskeelne valikaine „Panoramic imaging quality assurance“ (3 EAP-d). 

 

2015. aastal algas rahvusvaheline projekt „Eduaction and training in early detection of breast 

cancer for health care professionals“, mida juhib Tartu Tervishoiu Kõrgkoolist 

radioloogiatehniku õppekava lektor Tiina Kukkes. Partnerid on neljast välisriigist: Soomest, 

Norrast, Portugalist, Šveitsist ja seitsmest asutusest. Projekti käigus valmivad ingliskeelsed 

õppematerjalid, mida saab kasutada õppekava arenduses. 

 

Kutseõppekavadel jätkus Erasmus+ õpirändeprojekt, mille käigus 2014.–2016. aastal 

sooritavad 16 hooldustöötaja õppekava õpilast neljanädalase praktika Saksamaal Jenas. 

Samuti toimusid koostöös partnerkoolidega Soomest ja Hollandist ettevalmistused uue 

projekti esitamiseks, mille toel oleks võimalik laiendada kutseõppijate (sh erakorralise 

meditsiini tehnikute ja lapsehoidjate) ning ka kutseõppe õppejõudude välisvahetuse võimalusi 

aastatel 2016.–2018. Tampereen Seudun Ammattiopisto juhitud Nord+Junior projekti raames 

valmistasime ette kolm hooldustöötaja ja ühe lapsehoidja õppekava õpilase praktika 

sooritamise Soomes Tamperes ning nelja partnerkooli hooldustöö õppijale 

praktikavõimalused Eestis 2016. aasta kevadel ning partnerkooli kolme õppejõu vastuvõtmise 

Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis 2016. aasta märtsis. Lisaks sooritas oma õppepraktika Erasmuse 

programmi toel Eestis ka üks välisõpilane Lätist (kohapealne juhendaja Tiiu Lepp). 2015. 

aasta sügisest sai kinnituse Central Baltik projekt „Safety and Hygiene – sahver environment 

(SAFHY 2015–2017)“, milles kutseõppe tervishoiu meeskond osaleb koostööpartneriga. 

Projekti käigus töötatakse välja õppevideod soome, eesti ja vene keeles hügieeni ja turvalisuse 

teemade õpetamiseks. 

 

Kutseõppekavade rahvusvahelistumise toetamiseks ning välispraktikantide vastuvõtmise 

tingimuste parandamiseks läbisid kahenädalase inglise keele õppe Maltal Ele Hansen ja Tiina 

Uusma.  
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8. Õppeprotsess  

8.1. Õppemeetodid  

 
Õppeprotsessi tagasisidestamine ja arendustegevuste planeerimine toimub õppejõududega 

arenguvestlustel.  

Õe ja ämmaemanda õppekavadel alustati alates esimesest kursusest simulatsioonõppe 

sihipärasema rakendamise ettevalmistamisega. Simulatsioonõpe on 2015. aasta seisuga 

kasutusel peamiselt 3. kursuse intensiivõenduse ja haige lapse teemade käsitlemisel, edaspidi 

planeeritakse seda rakendada läbivalt kogu õppeaja jooksul. Simulatsioonõppe arendamist 

toetab ka koostöö Lausanne’i ülikooliga ning kokkuleppe on saadud meie õppejõududele 

2016. aasta kevadel vastavasisulise koolituse läbiviimiseks. 

Õppeprotsessi keskmes on õppija toetamine ja suunamine õppeaja vältel. Jätkuvalt on 

õppekavade prioriteediks aktiivõppemeetodite sihipärane rakendamine ning üliõpilaste 

eesmärgipärasele iseseisvale tööle suunamine, et suurendada üliõpilaste iseseisva töö oskusi. 

Õppejõud arendavad järjepidevalt sisuka refleksiooni ja tagasisidestamise oskust, et toetada 

ennastjuhtivat õppimist. Õppeprotsessi on järjepidevalt lisatud nn komisjoni seminarid, mille 

puhul erialaainete aktuaalsete teemade aruteludesse on kaasatud kogu ämmaemanda õppekava 

õppejõudude meeskond. Uue meetodina testiti paneeldiskussiooni kui õpetamismeetodit, mis 

arendab õppija argumenteerimis- ja eneseväljendusoskust. 

Järgneval perioodil analüüsitakse e-õppe võimaluste igakülgset ja efektiivset rakendamist õe 

ja ämmaemanda põhiõppe õppekavadel ning pööratakse enam tähelepanu e-õppe 

juurutamisele õdede erialakoolituse õppekaval. 

Radioloogiatehniku õppekaval toetati üliõpilaste ennastjuhtivat õppimist rakendades 

õppemeetodeid, mis võimaldavad üliõpilastel olla õppimisprotsessis aktiivsed. Valerie 

Challen`i koolituses „Problem based learning“ on ette valmistatud integreeritult kahe 

õppeaine probleemõppena läbi viimine. 

Bioanalüütiku õppekaval valmis õppejõud A. Raave-Sepa juhendamisel õppefilm „Uriini 

sademe mikroskopeerimine“, mille alusel üliõpilastel on võimalus iseseisvalt harjutada, et 

omandada õppekavas olevaid praktiliste oskustega seotud õpiväljundeid. 

Kutseõppekavadel pöörati 2015. aastal suuremat tähelepanu õppijate iseseisvuse 

suurendamisele õppeprotsessis osalemisel ning enesejuhtimist toetavate õppemeetodite 

kasutamisele. 

Hooldustöötaja õppekava raames on õppeaine „Hoolduse aluste ja elamistoimingute“ 

teoreetiline õppetöö õpetaja M. Aruotsa eestvedamisel viidud Moodle keskkonnas e-õppesse, 

millele järgnevad kontaktseminarid tekkinud küsimuste läbi arutamiseks ning praktiline õpe 

praktikaklassides. Süvendatud tähelepanu pöörati iseseisvate tööde juhendamisele ja juhendite 

täpsustamisele ainekavades õppija iseseisvuse suurendamise eesmärgil.  

 
8.2. Hindamine 

 
Õe ja ämmaemanda õppekavadel jätkatakse mooduleksamite läbiviimisel juhtumipõhist 

lähenemist, millele ämmaemanda õppekaval lisatakse enam simulatsiooni elemente. 

Hindamisele on kaasatud kõik õppekava õppejõud, et tulemus oleks võimalikult mitmekülgne. 

Soorituse järgselt antakse eksaminandile individuaalset tagasisidet väljundite saavutamise 
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kohta ning antakse vajadusel soovitusi õpitulemuste ja toimetuleku parendamiseks. Õe 

õppekaval rakendatakse juhtumipõhist hindamist kliinilise õenduse mooduli lõpphindamisel. 

Radioloogiatehniku õppekaval keskenduti hindamiskriteeriumite täpsustamisele eristaval 

hindamisel. Simulatsioonõppes kasutati hindamisel patsiendi rollis näitlejat, mis võimaldas 

hinnatavad situatsioonid võimalikult reaalsena sooritada ja hindamise objektiivsust 

suurendada. Üliõpilaste tagasiside muutusele oli väga positiivne.  

 

Bioanalüütiku õppekaval keskenduti hindamisel enam kujundava hindamise kasutamisele ja 

täpsustati eristaval hindamisel hindekriteeriumeid. 

Kutseõppekavade hindamisel oli prioriteediks kujundava hindamise arendamine. 

Õppekavade uuendamise raames vaadati valdkonnas õpetavate koolide koostöös üle ka 

moodulite ja teemade hindamine ning lepiti kokku valdkonnad, kus eristavat hindamist ei ole 

mõttekas rakendada (näiteks esmaabi, ergonoomika).  

Õppekavades on lõpphindamiste osas olukord erinev. Lapsehoidja õppekava lõpeb 

kutseeksamiga ühildatud lõpueksamiga ning õppijal on kooli lõpetades võimalik saada 

kutsetunnistus. Eksam viiakse läbi osade kaupa koostöös kutseandjaga ja koosneb kolmest 

osast (kirjalik eneseanalüüs, test, vestlus). Hinnang on mitteeristav. 

Hooldustöötajad lõpetasid õpingud kaheosalise lõpueksamiga (teooriatest ja 

situatsioonülesande lahendamine), mida hinnatakse eristavalt. Kooli lõpetamise dokumentide 

alusel on lõpetajal võimalik taotleda Kutseandjalt (ESTA) kutsetunnistus, mis kõigile 2015. 

aastal lõpetanud hooldustöötajatele ka omistati. 

Erakorralise meditsiini tehniku õppekava lõpetajatel puudub võimalus kutsetunnistuse 

saamiseks, kuna puudub kutse andja hoolimata sellest, et olemas on kehtiv kutsestandard. 

Seega lõpetavad õpilased kaheosalise (teooriatest, praktiline situatsioonülesande 

lahendamine) kõrgkooli lõpueksamiga, mida hinnatakse eristavalt. 

 
8.3. Üliõpilastööde juhendamine ja üliõpilaste tagasiside juhendamisele 

 
Üliõpilastööde juhendamisel on oluline akadeemilise eetika temaatika, mida käsitletakse 

kõikides õppeaainetes kogu õppeaja jooksul. Õppejõud teavitavad üliõpilasi loomevargusega 

seonduvatest ohtudest tööde koostamisel ning korrektne viitamine on kõigi kirjalike tööde 

kohustulik osa. Alates 2012. aastast on kasutusel plagiaadituvastamise programm Plagiarism-

Detector. 2015. aastal esitatud lõputööde kontrollimisel ei avastatud ühtegi plagiaadijuhtumit. 

Õppejõududele korraldati plagiaadituvastamise programmi KRATT koolituspäev, et 

õppejõude ja üliõpilasi ette valmistada KRATT-i kasutuselevõetuks 2016. aastal. 

 

Õe ja ämmaemanda õppekavade lõputööde teemade valikul toetati üliõpilasi lähtuma 

kutseala aktuaalsetest teemadest, mis motiveeriks üliõpilast panustama valitud kutseala 

arengusse. Kui varasematel aastatel kasutati üldjuhul individuaalset juhendamist, siis sel 

aastal oli fookuses grupijuhendamise rakendamine. Lõputöid kaitses 135 õe ja 15 

ämmaemanda õppekava üliõpilast. Tunnustust väärivaid väga häid lõputöid oli õe õppekaval 

29 ja ämmaemanda õppekaval viis. 

 

Lõputööde juhendamisel alustati veebipõhise juhendamissüsteemi piloteerimist, milles 

fikseeriti kogu lõputöö valmimise protsess, alustades projekti koostamisest kuni lõputöö 

valmimiseni. Iga juhendatava ja juhendaja kohta loodi platvormile üks konto, milles reaalajas 

oli võimalik jälgida, millises järgus lõputöö valmimine hetkel on, mil määral ja milline 
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tagasiside on töösse lisatud jms. Lisaks võimaldab platvorm veebipõhist suhtlemist juhendaja 

ja üliõpilase vahel. Platvormi kasutamise eesmärk ei ole asendada kontakttunde, vaid 

tõhustada eesmärgistatud lõputöö protsessi juhtimist ning suurendada õppija enesejuhtivust. 

Piloteerimise esialgsete tulemuste põhjal võib öelda, et suuremale osale osalejatest platvormi 

kasutamine lõputöö protsessis oli toetav ning tõhus. 

Füsioterapeudi õppekaval kaitses 2015. aastal oma lõputööd 27 üliõpilast (üks lõputöö 

kirjutati kahasse), kellest kahjuks üks sai negatiivse tulemuse. Retsensente väljastpoolt 

kõrgkooli oli 15 ja (kaas)juhendajaid üheksa (sh Tartu Ülikool, SA Tartu Ülikooli Kliinikum, 

SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla, Ida-Tallinna Keskhaigla) ning nende seas oli mitme eriala 

esindajaid (nt füsioterapeudid, eriarstid, kliiniline psühholoog), mis aitab kindlustada 

lõputööde kvaliteeti. Karin Sarve lõputöö “Vaagnapõhjalihaste treening rasedusaegse ja 

sünnitusjärgse inkontinentsuse korral“ sai Rakenduskõrgkoolide Rektorite Nõukogu 

stipendiumi ning lõputöö leidis kajastust ka ajalehes Postimees („Tudeng uuris piinliku mure 

tagamaid“, 9.07.2015). Lõputööd juhendas õppekava dotsent Reet Linkberg (PhD). 

Septembris kuulutati European Network of Physiotherapy in Higher Education (ENPHE) 

juubelikonverentsil Belgias välja Euroopa parimad füsioteraapia eriala lõputööd. Lõpuüritusel 

sai enda lõputööd tutvustada kuus parimat. 2015. aasta kevadel füsioteraapia eriala lõpetanud 

E. Nigulase ja L. Laanesaare lõputöö teemal „Survetundlike elastuskomponentidega retuuside 

kasutusvõimaluse selgitamine mehaanoteraapias eelkooliealiste laste genu valgum asendi 

korrigeerimisel“ pälvis 16 osaleja seas kõrge 2. koha. Lõputöö valmis Tartu Tervishoiu 

Kõrgkooli rakendusuuringu „Toetava teipimisvahendi kolmekuulise mõju hindamine viie- ja 

kaheksa-aastaste laste genu valgum asendi ja jala pikivõlvide korrigeerimisel“ raames ja seda 

juhendasid A. Vain, R. Linkberg ja A-L. Tamm. Ka selle lõputöö tulemusi kajastati ajalehes 

Postimees (Raviretuusid said katsetest läbi, 24.09.2015) ning E. Nigulas jätkab raviretuuside 

mõju uurimist juba seoses oma magistritööga. 

 

Tervisekaitse spetsialisti õppekaval kaitses 2015. aastal oma lõputööd kaheksa üliõpilast. 

Kõik juhendajad olid kõrgkooli töötajad (va üks kaasjuhendaja), kuid retsensentideks olid 

kuus spetsialisti praktikabaasidest. Õppekava lõputöö kaitsmiskomisjonide liikmed on 

valdavalt õppekava õppejõud, va komisjoni esimees. See annab õppejõududele hea ülevaate 

õppekaval läbi viidud uuringutest. Rakendusuuringute raames valmis kolm lõputööd.  

 

Füsioterapeudi õppekava dotsendi R. Linkbergi eestvedamisel koostati füsioterapeudi ja 

tervisekaitse spetsialisti õppekavadele ühine lõputööde koostamise juhend.  

 

Bioanalüütiku õppekaval keskenduti seoses kontaktõppe vähendamisega üliõpilaste 

iseseisva töö juhendamisele kõrgkooli laborites praktiliste oskustega seotud õpiväljundite 

saavutamiseks. Korrastati laborantide tööaegu vastavalt üliõpilaste iseseisvale harjutamisele 

registreerumisega ning valmistati ette mitmed iseseisvaks harjutamiseks vajalikud juhendid ja 

õppematerjalid.  

 

Lõputöö kaitses edukalt 12 üliõpilast, keda juhendasid õppekava õppejõud, ühe lõputöö 

kaasjuhendajaks oli tunnustatud erialaspetsialist tervishoiuasutusest. Kolm tööd olid 

tunnustuskirja väärilised ja nendest koostatakse ka artiklid kõrgkooli uurimistööde 

kogumikku. 

Radioloogiatehniku õppekava üliõpilaste juhendamisel keskenduti just iseseisvate tööde 

koostamise juhendamisele ja tagasisidestamisele. Selleks parendati iseseisvate tööd juhendit 

ja sõnastati selgemalt, kuidas üliõpilane saab õppejõult iseseisva töö koostamise käigus 

juhendamist. 

http://www.rkrn.ee/rkrn-stipendium-2015/
http://www.rkrn.ee/rkrn-stipendium-2015/
http://enphe.org/
https://www.youtube.com/watch?v=VbaDsl4qRZ8
https://www.youtube.com/watch?v=VbaDsl4qRZ8
https://www.youtube.com/watch?v=VbaDsl4qRZ8
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Lõputööde juhendamine oli edukas, lõpetamiseni jõudis 24 üliõpilast, kes kõik kaitsesid selle 

edukalt. Ei esinenud ühtegi plagiaadikahtlust ja vaid üks üliõpilane vajas lõputöö 

kirjutamiseks enam aega ja läks seetõttu akadeemilisele puhkusele. Lõputööd olid kõik 

juhendatud õppekava õppejõudude poolt ja viie töö puhul oli lisaks kaasatud kaasjuhendajaks 

silmapaistev eriala spetsialist. Kolme lõputöö põhjal koostatud artiklid on avaldatud kõrgkooli 

uurimistööde kogumikus. 

 
8.4. Õppepraktika korraldus  

 
SA Tartu Ülikooli Kliinikumi ülemõde ja kliinikute ülemõed algatasid 2015. aasta kevadel 

kvaliteedileppe muutmise arutelu, mis kestis kuni detsembrini, kui allkirjastati uus 

õppepraktika leping. Alustati ka läbirääkimisi teiste õppepraktika baasidega lepingute 

uuendamiseks. 

Õppepraktika edukamaks juhendamiseks ja juhendajatega koostöö tõhustamiseks teatatakse 

alates 2015. aastast praktikaseminaride ajad koos õppepraktika graafikuga praktikabaasi, et 

õppepraktika juhendajad saaksid praktikaseminaridel osalemiseks tööaega planeerida. 

Praktikakvaliteedi kindlustamiseks on lähiaastatel kavas välja töötada ühtsed praktika 

kvaliteedistandardid praktikabaasidele, selle ettevalmistamiseks viis välislektor, kes on 

kliinilise auditi juhtivspetsialist Hollandis, 2015. aasta oktoobris läbi koolituse kliinilise 

õppepraktika auditist, protsessi olemusest ja korraldusest.  

Kõrgkoolis on välja töötatud praktikabaasipoolsetele praktikajuhendajatele koolitused ja 

mahukas õppematerjal (baaskoolitus, jätkukoolitus). Lisandus välistudengite 

praktikajuhendajatele suunatud koolitusprogramm. Lähtuvalt sõlmitud kvaliteedilepingutest 

viiakse praktikabaasides igal aastal läbi tasuta praktikajuhendajate baas- ja jätkukoolitusi.  

Kõrgkool võtab välisvahetuste raames igal õppeaastal õppepraktikale keskmiselt 50 

välisüliõpilast. Kevadel välispraktikantide juhendajatele (osales 56 juhendajat erinevatest 

tervishoiuasutustest) läbi viidud teabepäeval tõdeti juhendajate valmisolekut välisüliõpilaste 

juhendamiseks ning vajadust multikultuurse kompetentsi arendamiseks. Õppejõudude ning 

praktikabaasipoolsete juhendajate multikultuurse kompetentsi ja juhendamisalase pädevuse 

arendamiseks töötati rahvusvahelise projekti SOULBUS https://oppimateriaalit.jamk.fi/soulbu

secoach/ raames välja 10 EAP ulatuses täienduskoolitus praktikajuhendajatele, mille läbis 

2015. aastal seitse juhendajat. Väljatöötatud koolitust pakutakse lisaks praktikajuhendajate 

baas- ja jätkukoolitusele. Kõrgkoolis toimus 2015. aasta sügisel rahvusvahelisel nädalal, kus 

osales väliskõrgkoolidest 22 osavõtjat. Jätkati välistudengite juhendamise temaatikat, kus 

arutleti multikultuursuse teadvustamise olulisuse üle Euroopas üliõpilasvahetuse arendamisel. 

Sõlmiti uusi kokkuleppeid programmi Erasmus Pluss üliõpilasvahetuseks ja esimesed 

vahetused on planeeritud 2016. aastasse. 

 

Bioanalüütiku ja kutseõppekavadel viidi õppepraktika dokumentatsioon alates 2015. aasta 

esimesest kursusest üle Moodle Hitsa keskkonda. Seoses sellega planeeriti tervishoiuasutustes 

praktikajuhendajatele koolitused nimetatud keskkonnas töötamiseks, samuti nõustati 

juhendajaid praktikabaasides küsimuste tekkimisel ka jooksvalt. 

 

8.5. Üliõpilaste tagasiside õppekava õppeainete kohta 

 
Üliõpilastelt kogutakse regulaarselt tagasisidet. Õppeaine läbimise järgselt on 

õppeinfosüsteemis võimalik anda tagasisidet õppeainele. Kord aastas viiakse läbi üliõpilaste 

rahuloluküsitlus „Rahulolu õpikeskkonna ja õppetöö korraldusega“. Viimased kolm aastat on 

kogutud lõpetajate hinnanguid õppekava ülesehitusele ja sisule. Üliõpilaste ettepanekud olid 

https://oppimateriaalit.jamk.fi/soulbusecoach/
https://oppimateriaalit.jamk.fi/soulbusecoach/
https://oppimateriaalit.jamk.fi/soulbusecoach/


25 

seotud teemade kattuvuste vähendamisega ja õppeainete suuremale integratsioonile 

õppekavasiseselt. Üliõpilased hindavad kõrgelt õppejõudude professionaalsust ning praktilist 

töökogemust kliinilises keskkonnas. 

Üliõpilastel on võimalik anda ka suulist tagasisidet nii aine õppejõule kui õppekava juhile 

ning teha ettepanekuid õppekava parendamiseks. Kõrgkool peab üliõpilaste tagasisidet väga 

oluliseks ja seda arvestatakse õppekavade arendamisel ja õppetöö korraldamisel. Oluline roll 

on õppekava nõukogude koosseisu kuuluvatel üliõpilastel, kes esindavad nõukogus kogu 

õppekava üliõpilaskonda. Näiteks tuginedes üliõpilaste esindaja tagasisidele otsustas õe ja 

ämmaemanda õppekavade nõukogu täpsustada õe õppekavas vaba- ja valikainete mahtusid. 

 

2015. aasta sügissemestril on kõik õppeained keskmiselt 60-protsendiliselt tagasisidestatud, 

mis on väga hea tulemus. Infotundides selgitati õppijatele tagasisidestamise olulisust ning 

õppijad soovivad rohkem teavet selle kohta, kus on nende tagasisidet on arvestatud.  

 

 

ARENDUSTEGEVUS 

 
9. Kvaliteedikindlustamine  

 

Kvaliteedinäitajatest hinnatakse arendus- ja teadustöö mõjukust Eesti Teadusinfosüsteemi 

(ETIS) publikatsioonide arvu, projektitegevuste, rakendusuuringute ning ühiskonnale 

suunatud tegevuste kaudu. 

 Uurimis- ja arendustöö tõhusamaks avalikustamiseks ja sidusgruppide teavitamiseks 

oli lõppenud arengukava eesmärgiks suurendada ETIS-e publikatsioonide arvu nelja 

aastaga (2012–2015) 108-lt 345-ni. 2015. aastal oli kandeid kokku 463, mis ületab 

seatud eesmärgi ja on võrreldes teiste rakenduskõrgkoolidega suurepärane tulemus. 

ETIS-es oli 2015. aastal kandeid 95. 

 Kõrgkool on tegev arendusprojektides, mis võimaldavad välja töötada õppe- ja 

koolituskavu ja õppematerjale, koolitada tervishoiu- ja sotsiaalvaldkonnale vajalikke 

spetsialiste, tõlkida õppekirjandust, läbi viia terviseedenduslikke tegevusi ning toetada 

õppejõudude professionaalset arengut. Esitati 15 uut projektitaotlust, neist rahastati 

üheksa. Jätkuvad tegevused seitsmes rahvusvahelises projektis. 

 Aastatel 2011–2015 oli kõrgkoolis kokku 33 rakendusuuringut, millest 12 on jätkumas 

2016. aastal. Aastatega on suurenenud nii õppejõudude kui ka kaasatud üliõpilaste arv. 

 Täienduskoolitustel osalejaid 1293 (2014. a – 1640; 2013. a – 585; 2012. a –1237). 

 Elanikkonnale pakutavaid teenuseid 76, osalejaid 5365 (2014. a 71 teenust, osalejaid 

7600; 2013. a 52 teenust, osalejaid 7176). 
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10. Projektid, programmid 

 

2015. aastal viidi edukalt lõpuni viis projekti, millest kolm olid rahvusvahelised: 

 1. Projektis „Building Social Capital by Improving Multicultural Competence in Higher 

Education and Labour Market – Soulbus (2013–2015)“, osales 12 partnerit viiest riigist 

(Soome, Holland, Horvaatia, Sloveenia, Eesti), sh kuus kõrgkooli ning ekspert Ameerika 

Ühendriikidest. Projekti toetas LLP/Erasmus programm. Projekt oli suunatud eeskätt 

välisüliõpilaste praktikajuhendamisega tegelevate õppejõudude ja juhendajate pädevuse 

tõstmisele ning sellealase koostöö edendamisele praktikabaaside ja kõrgkoolide vahel. 

Projekti tulemusena valmis õppejõudude ja praktikajuhendajate koolitamiseks rahvusvaheline 

veebipõhine koolitusprogramm (mahuga 10 EAP), mis on integreeritud õe õppekava 

põhiõppesse ning pakutakse huvilistele ka täienduskoolitusena. 

 

2. Partnerina osaleti ka LLP/Leonardo da Vinci rahvusvahelises projektis „Ready Study Go 

Around Europe - RSGAE (2013–2015)“. Projekti juhtis The Joint Authority of Education in 

Espoo Region Omnia ning osales kokku kümme partnerit kaheksast riigist (Soome, Rootsi, 

Itaalia, Hispaania, Türgi, Eesti). Projekti tegevuste tulemusena on veebipõhiselt võimalik 

õppida tervishoiualast eesti, rootsi, soome, hispaania ja itaalia keelt, kuid ka näiteks türgi keelt 

vt „Ready-Study-Go Around Europe - RSGAE (2013–2015)“ 

 

3. Rahvusvaheline projekt „Promotion of wellness tourism in Nordic and Baltic countries 

(2014–2015)“ mille raames toimusid õppejõudude välislähetused partnerkõrgkoolidesse, 

võrgustiku koosolekud ning seminarid heaolu turismi arendamiseks Balti- ja Põhjamaades. 

Projekti juhtis Kaunase Rakenduskõrgkool. Projekti tulemusena valmistati muuhulgas ette ka 

uus, samateemaline projekt, mille tegevustega alustati 2015. aasta juunis ning mille eesmärk 

on edasi arendada heaolu turismi Balti- ja Põhjamaades. 

4. Lõppes Sotsiaalministeeriumi ja Norra finantsmehhanismi poolt toetatud projekt „Lõuna-

Eesti Vaimse Tervise Keskuse loomine lastele ja noorukitele” (2014–2015). Projekti juhtis 

SA Tartu Ülikooli Kliinikum ning partneritena osalesid lisaks kõrgkoolile veel kolm haiglat 

(Lõuna-Eesti Haigla, Põlva Haigla, Valga Haigla), SA TÜK Lastefond ja Tartu Laste 

Tugikeskus. Kõrgkool koolitas projekti raames kokku 15 vaimse tervise eriõde.  

 

5. Toestati Hasartmängumaksu Nõukogu toetatud projekti „Geneetika ja laboritöö õpitoad 

gümnasistidele“. Projekti eesmärk oli teaduse populariseerimine ning huvi tekitamine 

geneetika ja tervishoiuvaldkonna vastu. Projekti raames võimaldati noortel täiendada ennast 

geneetikaalaselt koos võimalusega töötada kaasaegsetes laboriruumides ja viia läbi katseid, 

mida koolis aja- või ressursinappuse tõttu läbi viia ei saaks. Gümnaasiumiõpilastel oli 

võimalus valida kahe suuna vahel: geneetika ja mikrobioloogia õpituba ning patohistoloogia, 

kliinilise keemia ja keskkonnauuringute laboratooriumide temaatikat hõlmav õpituba. 

Geneetikapäevadel osales kuue päeva jooksul kokku 135 õpilast kümnest erinevast koolist üle 

kogu Eesti. 

 

Jätkusid tegevused projektis „European Later Life Active Network - ELLAN (2013–2016)“, 

mille raames selgitatakse välja eakate arvamused tervishoiu- ja sotsiaaltöötajate teadmiste, 

hoiakute ja käitumise osas eakatele abi osutamisel ning samuti erialaspetsialistide arvamused 

endi pädevuste suhtes eakatega tegelemisel. 

 

2015. aastal esitati kokku 15 uut projektitaotlust, millest positiivse finantseerimisotsuse said 

üheksa, millest omakorda nelja juhib kõrgkool. Hasartmängumaksu Nõukogu poolt toetatud 

http://www.rsgo.eu/
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projekti kõrval alustati uute projektidega Central Baltic, Nordplus Higher Education, 

Nordplus Junior ja Erasmus+ programmide kaudu.  

 

2015. aastal alustati tegevustega kuues projektis. Kõrgkool on projektijuhiks 

rahvusvahelises Erasmus+ projektis „Eduaction and training in early detection of breast 

cancer for health care professionals – Ebreast (2015–2018)“, mille eesmärk on arendada 

tervishoiutöötajate, õpetajate ja üliõpilaste pädevusi rinnavähi varajase avastamise 

valdkonnas. Projekti partnerid on Soomest (Helsinki Metropolia University of Applied 

Sciences, Finnish Centre for Radiation and Nuclear Safety, Oulu University of Applied 

Sciences, Northern Ostrobothnia Hospital District), Šveitsist (University of Applied Sciences 

and Arts Western Switzerland), Norrast (Bergen University College) ja Portugalist (Lisbon 

Polytechnic Institute). 

 

Kõrgkool juhib Erasmus+ programmi rahastatud projekti „Hooldustöötajate 

õpirändepraktika“ (2015–2017), mille eesmärk on edendada hooldustöötaja õppekaval 

õppijate praktikavõimalusi Saksamaal (partnerkool on SBBS fuer Gesundheit und Soziales 

Jena) ning regulaarse välispraktika sooritamise võimaluse kindlustamine õppurite 

konkurentsivõime tõstmiseks avatud Euroopa tööturul. 

 

Partnerina alustati tegevusi projektis „NEMO - Northern European Mobility“ (2015–2017), 

„Safety and hygiene – safer environment Hybrid e-learning material for multilingual students 

in health and social care and cleaning services“ (2015–2017), „The Developer of Digital 

Health and Welfare Services“ (2015–2018) ning “Promotion of Wellness Tourism in Nordic 

and Baltic countries” (2015–2016). 

 

 

11. Täienduskoolitus 

 

Täienduskoolitused toimuvad Avatud Kõrgkooli raames. Kursuste koondeelarve oli 2015. 

aastal 46 430 eurot, millest riikliku koolitustellimusena laekus 1669 eurot. Avatud Kõrgkooli 

eelarve on võrreldes eelmise aastaga vähenenud 7736 euro võrra, kuid on püsinud üsna 

stabiilne eelnevate aastate lõikes.  

Osalustasuga ja osalustasuta koolitusi 

toimus kokku 82, mis on 17 koolitust 

rohkem kui eelmisel aastal ning kokku 

koolitati 1293 inimest (Joonis 4). 2014. 

aastal oli osalejate arv 347 inimese võrra 

suurem, mille tingis konverentsi „Terves 

kehas terve teadmine“ korraldamine.  

Joonis 4. Avatud Kõrgkooli koolitused ja 

osalejate arv 2009.–2015. a. 

Toimunud 82 täienduskoolitusest viidi 43 läbi esmakordselt. Suuremamahulisem kursus oli 

lapsehoidja koolitus (240-tunnine), mille läbisid 13 inimest. Esile tõstmist väärivad suure huvi 
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pälvinud koolitused „Teadlikkus liikumises – sissejuhatus B KAT“ ja „Tööfüsioteraapia“, 

millega läbiviimist kindlasti jätkatakse. Koostöös Tartu Hooldekoduga toimus konverents 

„Ergonoomika – hooldustöö võti“, kus osales 81 inimest, kelle hulgas oli hooldustöötajaid, 

omastehooldajaid, vastava eriala üliõpilasi ja teisi teemast huvitatud inimesi. Eesmärgiga 

vahetada kogemusi ja jagada parimaid praktikaid välisüliõpilaste juhendamise teemadel 

korraldati rahvusvaheline nädal „Supervising (International) Students“, kus oli 22 osalejat 

kaheteistkümnest riigist.  

 

Jätkus koostöö töötukassaga, mille kaudu sai koolitatud 17 inimest, kellest enamik (11) 

läbisid lapsehoidja koolituse. Lisaks tellis sisekoolitusi 31 asutust (nt Tartu Päevakeskus 

Kalda, MTÜ Lõuna-Eesti Erihooldusteenuste Keskus, Viljandi Hoolekandekeskus OÜ, SA 

Tartu Ülikooli Kliinikum, Aura Veekeskus, Otepää Tervisekeskus, Viljandi Haigla, Rapla 

Haigla, Vändra Tervisekeskus, Lõuna-Eesti Haigla AS, Autokool Kiirendus, Veterinaar- ja 

Toidulaboratoorium, Tallinna Lastehaigla, Tõrva Haigla, Valga Haigla SA, Järvamaa Haigla 

AS jpt). Esmakordselt osaleti täiskasvanud õppija nädala (TÕN) tegevustes, mille raames 

korraldas kõrgkool kõigile huvilistele osalustasuta lapse esmaabi koolituse.  

 

Lähtuvalt sõlmitud kvaliteedilepingutest jätkus praktikajuhendajate koolitamine. Vaadati üle 

praktikajuhendajate baaskoolituse koolituskava ning vähendati selle mahtu 60 tunnilt 40 

tunnile, sest koolitajate kogemusest tulenevalt saab iseseisvad tööd tagasisidestada ühe 

päevaga. Kokkuvõttes osales praktikajuhendajate baaskoolitusel 172 ja jätkukoolitustel 43 

inimest. Praktikajuhendajate koolitusgruppides osalesid nii õed, ämmaemandad, 

radioloogiatehnikud, tervisekaitse spetsialistid, bioanalüütikud kui ka füsioterapeudid. Lisaks 

korraldati üks praktikajuhendajate koolitus juhendavatele lasteaiaõpetajatele. Vastavalt 

kogutud tagasisidelehtedele oli koolitusel osalenute rahulolu väga kõrge – keskmiselt 4,8 

punkti 5st, sealjuures hinnati koolituse sisu vastavust ootustele, koolitajate taset ning seda, kas 

koolitus oli vajalik erialaste teadmiste kinnitamisel.  

Kõrgkool jätkas koostööd Tartu Tamme, Tartu Kristjan Jaak Petersoni, Tartu Jaan Poska, 

Elva ja Viljandi Gümnaasiumiga. Novembris sõlmiti uus koostööleping veel ka Võru 

Gümnaasiumiga. Gümnaasiumiõpilased läbisid erinevaid valikaineid, näiteks füsioloogia ja 

biokeemia ning esmaabi väljaõppe koolituse. 2015. aastal töötati gümnaasiumitele välja 

terviseteadlikkuse paketid, mille vahel koolid saavad edaspidi valikud teha.  

 

 

12. Kogukonnale suunatud tegevused  

 

2015. aastal suurendati sidusust Tartu linna ja maakonna kogukonna ning 

üldhariduskoolidega. Kogukonnale suunatud tegevustes osalesid töötajad, üliõpilased ja 

vilistlased. Tegevuste valikul lähtuti kõrgkooli arengukava eesmärkidest, Tartu linna ja 

maakonna terviseprofiilist ning õppekavade õpiväljunditest. 

 

Korraldati 76 kogukonnale suunatud tegevust, kus osales hinnanguliselt 5365 inimest 

(keskmiselt 70 inimest ühes ürituses), kaasatud oli 24% kõrgkooli töötajatest ning 6% 

üliõpilastest. Õppetööga lõimus kogukonna teenimine kas õppekavas nimetatud ainete, valik- 

ja vabaainete või vabatahtliku töö vormis. Valik- ja vabaained olid õppekavade ülesed. 

Õppetöö raames toimusid regulaarselt erinevad tegevused kogukonnale: perekool, 

võimlemine rasedatele ja väikelastele, eakate liikumistunnid, esmaabi osutamine 

spordivõistlustel, esmaabi algõpetus, kätepesuõpetus. Ämmaemanda õppekaval jätkus teenus 

kogukonnale integreerimine õppetöösse eesmärgiga soodustada õppekava üldväljundite 
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saavutamist. Toimusid loengud lapseootel peredele. Alustati noortele suunatud vestlusringide 

projekti „ Infoaken noortele“ arutelu.  

Praktilise õppe arendamise ning kogukonna teenimise võimaluste laiendamiseks alustati 

lapsehoidja õppekavas valikainega „Väikelaste võimlemine“ (3 EKAP-d), mille raames 

õpilased õppejõu juhendamisel viisid iganädalaselt läbi 8 kuu kuni 1,5 aasta vanustele Tartu 

linna lastele arendavaid võimlemistunde. Valikaine läbiviimiseks ning õppijate pädevuste 

laiendamiseks hangiti ka rida väikelaste liikumistegevusi toetavaid ja arendavaid 

õppevahendeid.  

 

Terviseteadliku käitumise suunajana jätkati koostööd seniste partneritega: Tartu LV, Tartu 

MV, noortekeskus Lille Maja, SA Teaduskeskus Ahhaa, Eesti Õdede Liit. Uute partneritena 

lisandusid nt Mustika Keskus, Eesti Vähiliidu mammograafiabuss, Tartu Näitused, Eesti 

Töötukassa. Eesti Õdede Liiduga jätkati neljandat aastat linnakodanikele Tervisliku 

Neljapäeva sarja korraldamist. Õpitubade korraldamisse kaasati radioloogiatehniku õppekava 

II ja III ning õe õppekava I kursus. Sarja raames toimus üheksa temaatilist neljapäev, kus 

osales kokku ligi 600 inimest. Teaduse populariseerimisel jätkati rikastavat koostööd 

teaduskeskusega Ahhaa Teadlaste Öö Festival 2015 partnerina ja Titepäeva sisulise 

tegevusega (loengud, ultraheliuuring, ämmaemandustoimingud).  

 

 

13. Avalikud suhted 

 

Kõrgkooli meediakajastuste arv suurenes võrreldes aasta varasemaga kolmandiku võrra, 

kokku kajastati kõrgkooli tegemisi meedias 2015. aastal 304 korral (Joonis 5 ja Joonis 6). 

Meediakajastuste arvu suurenemise põhjuseks võib pidada kõrgkooli üldise tuntuse kasvu. 

Suurimat tähelepanu pälvisid kogukonna teenimisega seotud tegevused (terviseteadliku 

hoiaku ja käitumise edendajana saadud tunnustus, perekool, Tervislik Neljapäev), kõrgkooli 

lõputööd ja uuringutulemused, erinevad sündmused kõrgkoolis (Mood-Performance-Tants, 

lõpuaktus, koostöölepete sõlmimine, „Räni“ avamine, jõululaat, avatud uste päev). Samuti 

räägiti meedias õdede õppe populaarsusest, tervishoiu valdkonna praktikakohtadega seotud 

probleemidest ja tulevikuperspektiividest, aga ka kõrgkooli rektori kandideerimisest 

riigikokku. Oluliselt suurenes meedias avaldatud artiklite arv, mille autoriks kõrgkooli töötaja, 

üliõpilane või vilistlane: kui 2014. aastal ilmus 23 sellist artiklit, siis 2015. aastal oli neid 52. 

Kõrgkooliga seotud autorite arvu kasvu põhjuseks on eelkõige koostöö Õhtulehe 

tervisportaaliga mille kohaselt portaal avaldab autorite nõusolekul kõrgkooli veebiajakirjas 

ilmunud artikleid. Aasta jooksul ilmus neli veebiajakirja numbrit. 

 

 
Joonis 7. Kõrgkooli meediakajastused 2010.–

2015. a. 

 

 

Joonis 8. 2015. aasta meediakajastuste jaotumine 

väljaande tüübi järgi. 
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Koostöös filmi-, turundus- ja fotokompaniiga Pimik tegi kõrgkool õppekavasid tutvustavad 

videoklipid. Klippidele tuginedes organiseeriti Facebooki kampaania, mille peaauhinnaks oli 

tasuta esmaabikoolitus ühele klassile, auhinna võitis Vända Gümnaasiumi 6. klass. Samuti 

tegi kõrgkool õppekavade tutvustamiseks koostöös noorteühendusega Silmaring kolm 

intervjuuklippi.  

 

Sisseastujate kõnetamiseks ja terviseteadlikkuse tõstmiseks osaleti üheksal (hinnanguliselt 

20 000 osalejaga) messil, tuhande osalejaga noortekonverentsil Lahe Koolipäev ja kaheksal 

maakondlikul karjääripäeval. Esmakordselt osaleti Maamessil ametliku esmaabi osutajana ja 

Töömessil. Õppehoone ja õppekavade tutvustamiseks viidi läbi 30 elamustuuri huvilistele 

lasteaiaealistest kuni seeniorideni kas tutvustavate jalutuskäikude või kogemusõppe vormis. 

 

Avatud Uste päevi toimus kõrgkoolis kolm, kus osalejaid oli kokku 174, üks nendest soolist 

võrdõiguslikkust propageeriv karjääripäev poistele. Lisaks üliõpilastele osalesid avatud uste 

päevadel Eesti Õdede Liidu ja Ida-Tallinna Keskhaigla esindused, kellega koos korraldati 

õpitubasid ja avatud vestlusringe. Huvilised kasutasid aktiivselt võimalust osaleda 

igapäevases õppetöös, st viibida üliõpilastena loengutes, praktikumides, seminarides. 

 

Kasutatud infokanalite, õppima tuleku põhjuste ja kõrgkooli maine kaardistamiseks viidi 

esimese kursuste tudengite seas 2015. aasta sügisel läbi uuring. Tulemused näitavad, et ligi 

40% on kõrgkooli alati teadnud, samuti mainiti esmaste informatsiooniallikatena sõpra või 

tuttavat, veebiportaale, infomesse ja karjääripäevi. Lisainformatsiooni hangiti eelkõige 

kõrgkooli kodulehelt, aga ka sõpradelt või tuttavatelt. Kõrgkooli üldine maine oli äsja õppima 

asunute seas väga hea. Küsitletud soovitasid kõrgkooli senisest enam tutvustada televisioonis 

ja raadios, väljaspool Tartu maakonda toimuvatel terviseüritustel ning erinevatel kõrgkooli 

korraldataval sündmustel. Küsitletud tõid õppima tulemise põhjustena enim välja selle, et 

valitud erialal on head erialase töö leidmise võimalused ja see tagab tuleviku suhtes 

turvatunde, samuti hinnati rakenduskõrghariduse eeliseid ja praktiliste oskuste saamise 

võimalust ning kõrgkooli head õpikeskkonda. 

 

Detsembris korraldatud heategevusliku jõululaada kohamaksu ja annetustega koguti raha SA 

Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefondi kaudu naistekliiniku perekeskusele digitaalse 

beebikaalu soetamiseks ning kaks imikukaalu anti perekeskusele üle 2016. aasta jaanuaris.  

 

Kõrgkool oli 2015. aastal esindatud rohkem kui 13 üritusel, kus saavutati arvestavaid 

sporditulemusi. Spordialadeks, milles teistega konkureeriti, olid nii individuaalalad kui ka 

meeskondlikud alad: korvpall, võrkpall, lauatennis, male, kergejõustik, jalgpall, maadlus, 

naiste rahvastepall, jooksualad. Enim märkimist väärivad suuremad tudengiüritused: 

Üliõpilaste suvemängud ja TudengiPall. Üliõpilaste suvemängudel, kus osales 21 kõrgkooli, 

saavutati aktiivsuses ja üldarvestuses kuues koht. TudengiPalli üritusel, kus osales 13 

kõrgkooli, saavutati rahvastepallis kuues, pimevõrkpallis viies ning meeste korvpallis 

seitsmes koht. Kõrgkooli üliõpilased on võidukad ka aladel, mida harrastatakse tipptasemel, 

nt Eesti Üliõpilaste Meistrivõistlustel Kreeka-Rooma ja naiste vabamaadlusel saavutas 

kõrgkooli tudeng teise koha. Samuti on aktiivsed kõrgkooli töötajad – Eesti Akadeemilise 

Spordiliidu aastapäevaüritusel, saavutati üldarvestuses viies koht ning üliõpilaste 

suvemängudel saavutati rektori mitmevõistlusel esimene koht. 

 



31 

Kõrgkool on tunnustatud partneriks ka erinevatel spordiüritustel rajaturvajate ning esmaabi 

osutajatena, nt Tartu Linnamaratonil ja Tartu Sügisjooksu Tudengimaratonil, kus üliõpilased, 

vilistlased ja õppejõud osalesid meditsiinimeeskonnas Tartu Kiirabi abipersonalina.  

 

 

Majandusaasta aruande koostasid: 

 

Anneli Kannus – rektor 

Merle Varik – arendusprorektor 

Inge Paju – õppeprorektor 

Ermo Kruuse – haldusdirektor 

Zinaida Läänelaid – radioloogiatehniku ja bioanalüütiku õppekavade juht 

Anna-Liisa Tamm – füsioterapeudi ja terviskaitse spetsialisti õppekavade juht 

Kersti Viitkar õe ja ämmaemanda õppekavade juht 

Tiina Uusma – kutseõppe õppekavade juht 

 

Käesolev aruanne on kinnitatud Kõrgkooli Nõukogu poolt 30. märtsil 2016. 
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RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE 

 

Bilanss 

 

 Seisuga 

31.12.2015 

Seisuga 

31.12.2014 

Eurodes sendi täpsusega  

Varad 10 393 805,21 10 618 728,78 

Käibevara 664 283,91 457 250,64 

 Raha ja pangakontod 535 807,68 388 802,74 

 Maksu–, lõivu– ja trahvinõuded 

Muud nõuded ja ettemaksed 

84 225,70 

44 250,53 

0,00 

68 447,90 

Põhivara 9 729 521,30 10 161 478,14 

 Materiaalne põhivara 9 729 183,80 10 160 535,43 

 Immateriaalne põhivara 337,50 942,71 

   

Kohustused ja netovara 10 393 805,21 10 618 728,78 

Lühiajalised kohustused 418 513,64 346 350,33 

 Võlad tarnijatele 34 993,98 36 031,62 

 Võlad töötajatele 29 380,72 19 813,17 

 Muud kohustused ja saadud ettemaksed 352 738,94 231 814,25 

 Laenukohustused 1 400,00 58 691,29 

Netovara 9 975 291,57 10 272 378,45 

 

 

Tulemiaruanne 

 

 2015 2014 

Eurodes sendi täpsusega   

Tegevustulud 477 494,80 946 415,72 

 Saadud toetused 272 671,49 734 295,34 

 Kaupade ja teenuste müük 

Muud tegevustulud 

204 663,16 

160,15 

212 120,38 

0,00 

Tegevuskulud –3 981 022,31 –3 691 973,50 

 Antud toetused –239 358,70 –275 002,19 

 Tööjõukulud –2 101 767,37 –1 863 116,77 

 Majandamiskulud –631 213,99 –614 576,60 

 Muud tegevuskulud –178 057,29 –113 066,70 

 Põhivara amortisatsioon ja 

ümberhindlus 

–830 624,96 –826 211,24 

Tegevustulem –3 503 527,51 –2 745 557,78 

Aruandeperioodi tulem –3 503 527,51 –2 745 557,78 

Siirded 3 503 527,51 2 745 557,78 
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RIIGIEELARVE TÄITMISE ARUANNE 

eurodes sendi täpsusega 

Liik Konto Objekt 

Tegevus– Sisu Esialgne Lõplik 

2015 

Tegelik miinus  Üle viidud 

ala selgitus eelarve eelarve lõplik järgmisse 

    2015 2015 eelarve aastasse 

KOOND 

TULUD KOKKU       220 000,00         

  3     Tegevustulud 220 000,00 594 851,65 637 450,22 –6 005,10 0,00 

  32     
Kaupade ja teenuste 

müük 
220 000,00 197 943,92 240 381,29 –5 843,90 0,00 

  322     Tulu majandustegevusest 220 000,00 197 943,92 234 537,39 0,00 0,00 

  323     
Muu kaupade ja teenuste 

müük 
0,00 0,00 5 843,90 –5 843,90 0,00 

  35     Saadud toetused 0,00 396 907,73 396 907,73 0,00 0,00 

  358     
Saadud kodumaised 

toetused 
0,00 88 939,34 88 939,34 0,00 0,00 

  359     Saadud välistoetused 0,00 307 968,39 307 968,39 0,00 0,00 

  38     Muud tulud 0,00 0,00 161,20 –161,20 0,00 

  388     
Muud eespool nimetamata 

tulud 
0,00 0,00 161,20 –161,20 0,00 

  70     
Saadud siirded 

riigiasutustelt 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

–3 297 798,14 –4 275 042,80 –3 641 248,14 633 794,66 –697 686,99  

      01 
Üldised valitsussektori 

teenused 
–2 272,00 –3 310,59 –3 310,59 0,00 0,00 

      08 
Vaba aeg, kultuur ja 

religioon 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      09 Haridus –3 036 526,14 –3 862 732,21 –3 324 707,51 538 024,70 –601 917,03 

KULUD  KOKKU –2 938 798,14 –3 766 042,80 –3 162 846,40 603 196,40 –601 917,03 

        Tegevuskulud –2 938 798,14 –3 766 042,80 –3 162 846,40 603 196,40 –601 917,03 

  4     Antud toetused ja muud 0,00 –63 350,70 –63 350,70 0,00 0,00 
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ülekanded 

  5     
Tööjõu–ja 

majandamiskulud 
–124 857,00 –721 935,96 –205 090,59 516 845,37 –516 845,36 

        

Määratlemata 

majandusliku sisuga 

tegevuskulud 

–2 813 941,14 –2 980 756,14 –2 894 405,11 86 351,03 –85 071,67 

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

INVESTEERINGUD KOKKU –359 000,00 –509 000,00 –478 401,74 30 598,26 –95 769,96 

FINANTSSERIMISTEHINGUD KOKKU 0,00 0,00 2 733,52 0,00 0,00 

PIIRMÄÄRAD 

Tulud kokku 0,00         

  3     Tegevustulud 0,00 0,00 6 005,10 –6 005,10 0,00 

  32     
Kaupade ja teenuste 

müük 
0,00 0,00 5 843,90 –5 843,90 0,00 

10 323     
Muu kaupade ja teenuste 

müük 
0,00 0,00 5 843,90 –5 843,90 0,00 

  38     Muud tulud 0,00 0,00 161,20 –161,20 0,00 

10 388     
Muud eespool nimetamata 

tulud 
0,00 0,00 161,20 –161,20 0,00 

  70     
Saadud siirded 

riigiasutustelt 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

KULUD JA INVESTEERINGUD KOKKU –3 077 798,14 –3 393 486,73 –3 211 365,74 182 120,99 –180 841,63 

KULUD  KOKKU –2 818 798,14 –2 984 486,73 –2 898 135,70 86 351,03 –85 071,67 

        Tegevuskulud –2 818 798,14 –2 984 486,73 –2 898 135,70 86 351,03 –85 071,67 

20   TK020001 09 
Kõrghariduse 

õppetoetused 
–151 988,71 –151 988,71 –151 932,54 56,17 –56,17 

20   TK020002 09 

Kutseõppe õpilaste 

õppetoetused, 

sõidusoodustused ja 

koolitoidu toetus 

–26 069,54 –22 369,54 –18 863,18 3 506,36 –2 227,00 

20   TK020003 09 Kõrgkoolide tegevustoetus –2 497 471,89 –2 667 986,89 –2 585 198,39 82 788,50 –82 788,50 

20   TK020004 09 
Kutseõppe riiklik 

koolitustellimus 
–138 411,00 –138 411,00 –138 411,00 0,00 0,00 
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  4     
Antud toetused ja muud 

ülekanded 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  5     
Tööjõu–ja 

majandamiskulud 
–4 857,00 –3 730,59 –3 730,59 0,00 0,00 

20 5   09 Rakenduskõrgkooli –2 585,00 –420,00 –420,00 0,00 0,00 

10 5 SE000001 01 

Õppelaenude 

tagasimaksmisega seotud 

kulud 

–2 272,00 –3 310,59 –3 310,59 0,00 0,00 

INVESTEERINGUD KOKKU –259 000,00 –409 000,00 –313 230,04 95 769,96 –95 769,96 

30   IN020000 09   –259 000,00 –409 000,00 –313 230,04 95 769,96 –95 769,96 

TULUD JA TULUDEST SÕLTUVAD KULUD 

Tulud kokku 100 000,00 –123 353,72 430 085,12 516 845,37 –516 845,36 

  3     Tegevustulud 220 000,00 594 851,65 631 445,12 0,00 0,00 

  32     
Kaupade ja teenuste 

müük 
220 000,00 197 943,92 234 537,39 0,00 0,00 

40 322     Tulu majandustegevusest 220 000,00 197 943,92 234 537,39 0,00 0,00 

  38     Muud tulud 0,00 396 907,73 396 907,73 0,00 0,00 

40 359 VT000099   
Saadud muud 

välistoetuased 
0,00 307 968,39 307 968,39 0,00 0,00 

40 358     
Saadud kodumaised 

toetused 
0,00 88 939,34 88 939,34 0,00 0,00 

KULUD JA INVESTEERINGUD KOKKU –220 000,00 –881 556,07 –429 882,40 451 673,67 –516 845,36 

KULUD  KOKKU –120 000,00 –781 556,07 –264 710,70 516 845,37 –516 845,36 

        Tegevuskulud –120 000,00 –781 556,07 –264 710,70 516 845,37 –516 845,36 

  4     
Antud toetused ja muud 

ülekanded 
0,00 –63 350,70 –63 350,70 0,00 0,00 

40 41   09 Sotsiaaltoetused 0,00 –63 350,70 –63 350,70 0,00 0,00 

  5     
Tööjõu–ja 

majandamiskulud 
–120 000,00 –718 205,37 –201 360,00 516 845,37 –516 845,36 

40 5   09 Rakenduskõrgkooli –120 000,00 –718 205,37 –201 360,00 516 845,37 –516 845,36 

INVESTEERINGUD KOKKU –100 000,00 –100 000,00 –165 171,70 –65 171,70 0,00 

40   IN020000 09   –100 000,00 –100 000,00 –165 171,70 –65 171,70 0,00 
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FINANTSEERIMISTEHINGUD 

Finantseerimistehningud kokku 0,00 0,00 2 733,52 0,00 0,00 

10 102     Finantsvarade vähenemine     13 253,38     

20 206     Finantsvarade vähenemine     –10 519,86     

SIIRDED RIIGIKASSAGA JA RAHA JÄÄK 

    Netosiirded riigikassaga     3 205 360,63     

    Raha jääk aasta algul     330 111,45     

    Raha jääk aasta lõpul     534 407,68     
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Tartu Tervishoiu Kõrgkooli esindatus ja parimad saavutused spordivõistlustel 2015. 


aastal 
 


Võistlus (kuupäev) Saavutused 


 


EASL aastapäevaturniir õppejõududele ja 


töötajatele (09.01) 


Üldarvestuses 5.koht.  


 


Sissekergejõustiku MV (06.03.) 


 


1.,2. ja 3. koht 


XXXI SELL mängud (15.-17.05.) Soomes 


 


23. koht 


Üliõpilaste XVI suvemängud  


(26.-28.06.15) 


 


Üldarvestuses 6. koht  (21 kõrgkooli seas). 


Üldaktiivsuses 6. koht. 


Rektorite mitmevõistlusel 1. koht 


 


TudengiPall 2015 (14.-15.11.) Pimevõrkpall 5. koht.  


Meeste Korvpall 7. koht.  


Naiste Rahvastepall 6. koht. 


Maadlus MV (Kreeka-Rooma, naiste 


vabamaadlus) 


 


2. koht 


Tartu Linnamaraton. Tartu Sügisjooks. 


Tudengimaraton. (03.10.) 


 


Kõrgkoolide aktiivsuse arvestuses 4. koht. 


Credit 24 Rahvaliiga B tugevusgrupp naised 


(november 2014 – aprill 2015) 


 


Credit24 Lõunaregiooni Naiste II 


tugevusgrupis 4. koht 


Credit 24 Rahvaliiga II tugevusgrupp naised 


(november 2015 – aprill 2016)   


Credit24 Lõunaregiooni Naiste II tugevusgrupi 


A alagrupi 4. koht 


Credit 24 Rahvaliiga II tugevusgrupp 


segavõistkond (november 2015 – aprill 


2016) 


 


10.02.2016 seisuga Lõuna regioonis 2. kohal. 


Regiooni mängud jätkuvad. 


Erinevad võrkpalli turniirid Tarvastu Karikas naiste arvestuses 1. koht.  


Väike-Maarja spordihoone sünnipäevaturniir 1. 


koht.  


Tartumaa naiste MV korvpallis  


2015-2016  


 


5. koht 


 








Personali  välisvahetused 2015. aastal ERASMUS programmi raames 


Tiina Kukkes (radioloogiatehnikute õppekava) 


Zinaida Läänelaid (radioloogiatehnikute õppekava 


juht) 


Plovdiv Medical University, Bulgaaria 


Anne Vahtramäe (õe õppekava) 


Marge Mahla (ämmaemanda õppekava) 


UC Leuven Linburg, Belgia 


Piret Simm (õe õppekava) 


Margit Lenk-Adusoo (õe õppekava) 


Jan Evangelista Purkyne University in Usti 


nad Labem, Tšehhi 


Marika Külm (bioanalüütikute ja tervisekaitse 


spetsialisti õppekava) 


Anne Rosenberg (haridustehnoloog) 


Universitat Autonoma de Barcelona 


Barcelona, Hispaania 


Anne Vahtramäe (õe õppekava) 


Merle Kolga (õe õppekava) 


University of Malta, Malta 


Tiia Pung (toetavate ainete õpetaja) Staatliche Berufsbildende Schule für 


Gesundheit und Soziales Jena, Saksamaa 


Petar Hodulov (füsioterapeudi õppekava) University of Verona, Itaalia 


Eliise Ott (arendusspetsialist) Instituto Superior de Engenharia do Porto, 


Portugal 


Ele Mägi (praktikakorraldaja) Coimbra Health School, Portugal 


Ehtel Tuisk (raamatukoguhoidja) 


Aire Härmask (raamatukoguhoidja) 


University of Barcelona, Hispaania 


Liisi Org (täienduskoolituse spetsialist) 


Jaanika Niinepuu (kommunikatsioonijuht) 


Catania University, Itaalia 


Danel Jantra (rahvusvaheliste suhete spetsialist) 


Tagle Jantra (õppenõustaja) 


Kadi Soo (õppenõustaja) 


Faculty of Health Care Jesenise, Sloveenia 


Ele Hansen (õppekorralduse koordinaator) 


Tiina Uusma (kutseõppe õppekavade juht) 


EG Language, Malta 
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Kogukonnale suunatud tegevused 2015. aastal 


1. 10.01. Mustika Keskuse tervisepäeval osalejate tervisenäitajate testimine 


2. 22.01. Tervislik Neljapäev 4 „Insult - miks on kiire? Kuidas tulla toime 


uriinipidamatusega?“ 


3. 25.01. Luunja Valla tervispäeval osalejate tervisenäitajate testimine. 


4. 13.02. Beebipapude (137 paari) üleandmine SA TÜK sünnitusosakonnale 


5. 13.02. Jõuluannetustena kogutud raha üleandmineSA TÜK Lastefondile 


6. 19.02. Tervislik Neljapäev 5 „Mida tasuks teada silmahaigustest?“ 


7. 20.02. Antsla Noortekeskuses õige kätepesuõpetus 


8. 13.03. Ahja Kooli tervisepäeval esmaabi õpituba ja seksuaaltervise loengud 


9. 19.03. Viljandi Avatud Noortekeskuse Ametite Päev, EMT eriala tutvustamine 


10. 26.03. Poska Akadeemia  raames Veregrupi õpituba 


11. 26.03. Tervislik Neljapäev 6 „Kevadele ja päikestele vastu - kuidas hoida oma nahka?“ 


12. 14.04. Vara kogukonnakeskuses tervisenäitajate testimine 


13. 14.04. Vara kogukonnakeskuses loeng ,,Elu mõte hoiab tervist“ 


14. 15.04. SA Tartu Vaimse Tervise Keskus. Klientide esmaabiõpetus 


15. 19.04. Konguta kogukonnakeskuses loeng ja tervisenäitajate testimine 


16. 19.04. Konguta Kogukonnakeskuses loeng ,, Elu mõte hoiab tervist“ 


17. 20.04. Kambja lasteaias esmaabiõpetus 


18. 21.04. Jõgevamaa J.V.Veski nim Maarja koolis 7.-9.klasside õpilastele loeng 


,,Südameasi“ seksuaaltervisest 


19. 22.04. UPM-Kymmene Otepää AS töötajate tervisenäitajate testimine. 


20. 23.04. Tartu linna 3 kooli Südamerütm  jooks ümber Anne kanali. Esmaabi osutamine. 


21. 23.04. Tartu Käopesa lastekodus õige kätepesuõpetus 


22. 23.04. Tervislik Neljapäev 7 „Kuidas toimida vigastuste korral“ 


23. 24.04. Lohkva lasteaia tervisepäeval testimine 


24. 27.04. Osalemine tudengipäevade Avatuudil Tartu Kevadpäevade raames. 


Hommikuvõimlemine. Osalemine Öölaulupeo rongkäigus. 


25. 27.04. Pannkoogihommik Tartu Raeplatsis tudengipäevade raames 


26. 27.04. Tamme gümnaasiumi 1. klasside Tervisepäev 


27. 27.04. Kätepesuõpetus 


28. 28.04. Kätepesuõpetus Tamme gümnaasiumi 1.C klass 


29. 28.-29.04. UPM-Kymmene Otepää AS töötajate tervisenäitajate testimine 


30. 29.04. Karoliina lasteaia koolieelikutele ,,Ohutu tee ületamine“ 


31.   2.05. Tartu Kevadpäevade töötuba "Kus üminat, seal suminat!" tervisekaitse spetsialisti 


õppekava, mõõteriistade ja tegevuste tutvustamiseks. 


32.   7.05. UPM-Kymmene Otepää AS töötajate tervisenäitajate testimine 


33. 15.05. Karoliine lasteaia perede spordipäeva vabatahtlik 


34. 19.05. Haapsalu G õpilaste veregrupi õpituba 


35. 27.05. Luunja lasteaia töötajate tervisenäitajate määramine 


36. 30.05. Nõo valla lastekaitsepäeval elustamisõpetus Tervisetelgis 


37.   1.06. Lastekaitsepäeval kesklinnas tervisetegevused 


38.   1.06. Veeriku kooli ohutuspäeval elustamisõpetus 
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39.   1.06. Puhja kooli ja lasteaia elustamisõpetuse õpitoad 


40.   1.06. 1. juuni Terviseprojekt algklassidele 


41.   4.06. Rinnavähi ennetamisepäev ja mammograafiabuss 


42. 10.06. Lille Maja karjääripäeval õe kutseala tutvustamine ja õige kätepesuõpetus 


43. 11.06. Tervistedendavate lasteaedade ja koolide laagris õpetajate tervisenäitajate 


testimine 


44.   2.09. Tamme gümnaasiumi 11. klasside elamustuur ja õpitoad 


45.   3.09. Tamme gümnaasiumi 12. kl loodussuunale avatud loengud 


46.   8.09. Tartu J. Poska Gümnaasiumi 11. kl loeng ,,Sugu- ja kuseteede haigused ja 


diagnostika" 


47. 21.09. Tamsalu Gümnaasiumi gümnasitidele aktiivõppetund liikumisest ja rühist 


48. 21.09. Tamsalu gümnaasiumi õpetajate esmaste tervisenäitajate testimine. Teadlaste Öö 


Festival  


49. 22.09. Tartu Kivilinna Kooli õpilastele aktiivõppetunnid haigustest 


50. 25.09. Räpina Vikerkaare lasteaia mudilastele kogemusõpe tund ,,Millest koosneb keha?" 


51. 25.09. Teadlaste Öö Festival  programm kõrgkoolis 


52. 15.-16.10. Raatuse koolis elustamisõpetus 


53. 15.10. TÕNi nädala raames Karlova-Ropka raamatukogu klientide tervisevõimlemine 


54. 16.10. Tamme kooli 7. klassidele õe kutse tutvustamine 


55. 16.10. Põltsamaa Ühisgümnaasiumi õpitoad 


56. 19.10. Põlvamaa keeleõpetajate õppekäik 


57. 21.10. Sipsiku lasteaia koolieelikute hambaharjamise tund 


58. 26.10. Tamme Kooli 4.c kl seksuaalkasvatuse tund 


59. 29.10. Klaabude koolieelikute rühma esmaabiõpetus 


60.   3.11. Tamme Gümnaasiumi 10. klasside õpilaste õpitoad 


61.   5.11. Luunja Kooli 4. kl külaskäik ja tervisetegevused 


62. 10.11. Tamme Gümnaasiumi 10. klasside õpilaste õpitoad 


63. 16.11. Ristikheina lasteaia Lepatriinude rühmas hambapesuõpetus 


64. 16.11. Tartu Tõrukese lasteaias: ,,Lapse teadlik toitumine" 


65. 16.11. Tartu Eralasteaed Tupsik: 3-6aastaste laste suuhügieen 


66. 16.11. Tartu Karoliine lasteaed: piimatoodete osatähtsus tervislikul toitumisel, 4-5aastaste 


laste kätehügieen, tervisliku toiduga terveks ja tugevaks, laste vähene liikumine vanuses 


4-5 aastat 


67. 17.11. Esku-Kamari Kooli 1.-6.kl õpilaste kätepesuõpetus 


68. 24.11. Vändra gümnaasiumi esmaabikoolitus (FB kampaania peaauhind) 


69. 26.11. Tervislik Neljapäev 3 „Kuidas ennetada grippi“ 


70. 27.11. Helliku lasteaia koolieelikute elamustuur 


71. 27.11. Riigikohtu töötajate esmaste tervisenäitajate testimine 


72. 27.11. Tartu Kesklinna Kooli kätepesuõpetuse tund 


73. 28.11. Titepäev Ahhaas 


74. 30.11. Konguta kooli terviseprojekt 


75. 11.12. Veeriku kooli II klassi õpilaste kätepesuõpetus 


76. 18.12. Elleri kooli õpetajate esmaste tervisenäitajate määramine 
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Tänukirjad 2015 


1. Anna-Liisa Tamm, Reet Linkberg, Ivi Vaher, Arved Vain Esimese Tartu 


Tervishoiu Kõrgkoolile omistatud rahvusvahelise patendi, mis on välja töötatud 


rakendusuuringu ,,Toetava teipimisvahendi kolmekuulise mõju hindamine viie- ja 


kaheksa-aastaste laste genu valgum asendi ja jala pikivõlvide korrigeerimisel" raames, 


eest 


2. Petar Hodulov – füsioterapeudi õppekava üliõpilaste suurepärase juhendamise ja 


õpetamise ning panuse eest üliõpilaste rahvusvahelistumisse; 


3. Reet Linkberg – rahvusvahelise tunnustuse, ENPHE Thesis Award 2015 II koha 


pälvinud lõputöö „Survetundlike elastsuskomponentidega retuuside kasutusvõimaluse 


selgitamine mehaanoteraapias eelkooliealiste laste genu valgum asendi 


korrigeerimisel.“ koostanud üliõpilaste Laura Laanesaare ja Eva Nigulase juhendamise 


eest  


4. Ülle Parm – teadusartikli avaldamine ajakirjas Journal of Advanced Nutrition and 


Human Metabolism; rakendusuuringu tulemuste kajastamine International Conference 


on Human Nutrition and Food Science, 2015; korraldusmeeskonda kuulumine ja 


uuringutulemuste presenteerimine kongressil World Congress on Infectious Diseases, 


2015. 


5. Triin Veber, Inga Ploomipuu - projekti Keskkonnatervisealase teadlikkuse tõstmine 


gümnaasiumiõpilaste ja õpetajate hulgas (2013-2015) edukas juhtimine 


6. Ireen Bruus – Farmakoloogiaalaste teadmiste edendamise eest õe õppekaval, 


kõrgkooli esindamise eest MEDICO võrgustikus ja rakendusuuringu tulemuste eduka 


publitseerimise eest konverentsil The Third Nordic Forum for Nurse Educators, 2015 


7. Margit Lenk-Adusoo, Eve-Merike Sooväli – NANDA integreerimise eest õe 


õppekavasse ja uuringutulemuste eduka publitseerimise eest konverentsil Applying 


nursing diagnoses in nursing education and practice: perspectives and possibilities, 


2015 


8. Eve-Merike Sooväli, Piret Simm, Liina Animägi –Täiskasvanud kõrgvererõhktõve 


patsientide teadlikkust käsitleva rakendusuuringu (2013-2014) eduka lõpetamise ja 


tulemuste publitseerimise eest rahvusvahelisel teaduskonverentsil Health care 


professions and their response to the health care needs of society: an evidence based 


and coordinated action, 2015 


9. Reet Urban – Õe õppekava üliõpilaste kutsealaseid pädevusi kajastava 


rakendusuuringu (2013-2014) edukas lõpetamine, õppekava arenduses rakendamine 


ning tulemuste publitseerimine. Kõrgkooli 2015 – 2020 arengukava visiooni 


sõnastamine ning 10 aasta osalemist Kõrgkooli Nõukogu töös 


10. Kersti Viitkar - projekti Building Social Capital by Improving Multicultural 


Competence in Higher Education and Labour Market (SOULBUS) 2011-2015 edukas 


juhtimine  
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11. Anne Vahtramäe, Kalmer Marimaa, Anne Rosenberg - sisukas arendustöö 


projektis Building Social Capital by Improving Multicultural Competence in Higher 


Education and Labour Market (SOULBUS) 2011-2015 


12. Liana Kurg – lapsehoidja õppekava jätkusuutliku ja loomingulise arendamise ja 


teenus kogukonnale õppetöösse integreerimise eest 


13. Maire Aruots – aktiivõppe meetodite ulatusliku rakendamise ja elektroonilise 


praktikaraamatu juurutamise eest kutseõppe õppekavadel 


14. Eliise Ott ja Danel Jantra – hooldustöötaja ja lapsehoidja õppekavade 


rahvusvaheliste õpirännete ettevalmistamise ja läbiviimise eest 


15. Erika Tallo – teenus kogukonnale (rinnanäärme patoloogia radiodiagnostika) 


loomingulise integreerimise eest õppetöösse 


16. Janelle Märs – teenus kogukonnale ( kiirguskaitse diagnostilises radiograafias) 


loomingulise integreerimise eest õppetöösse 


17. Kevin Aas, Raul Jalast, Kaido Liiv, Siret Läänelaid, Jana Meier, Eva Mengel, 


Siiri Põllumaa, Kristi Vahur – väärtuslike nõuannete jagamine kõrgkooli 


õppekavasid tutvustava videomaterjali loomisel 
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Elamus- ja majatuurid 2015. aastal 


1. 20.01. Veeriku kooli 7. kl õpilaste elamustuur 


2. 23.02. Radioloogiatehniku õppekava külaliste elamustuur 


3. 20.02. Eesti Bioloogiaõpetajate Talvekonverentsil osalejate elamustuur 


4.   2.03. Rõngu Keskkooli 12. kl õpilaste elamustuur 


5.   5.03. Veeriku kooli 8. kl õpilaste elamustuur 


6.   6.03. Puhja Gümnaasiumi gümnasistide õppekäik 


7. 24.03. Tamsalu Gümnaasiumi majatuur 


8. 24.03. Põlva Ühisgümnaasiumi majatuur 


9. 24.03. Suure-Jaani Gümnaasiumi majatuur 


10. 26.03. Jõhvi Gümnaasiumi majatuur 


11. 26.03. Rahvusvahelise projekti ERGOCARE külaskäik 


12. 30.03. Kohtla-Järve Gümnaasiumi majatuur 


13. 31.03. Toila Gümnaasiumi majatuur 


14. 31.03. Audentse Spordigümnaasiumi majatuur 


15.   1.04. M. Härma Gümnaasiumi Majatuur 


16.   6.04. Puhja Gümnaasiumi gümnasistide õppekäik 


17.   6.04. Õenduse külaliste majatuur 


18. 20.04. Radioloogiatehniku õppekava Leedu partnerite majatuur 


19. 27.04. Tamme Gümnaasiumi 1. kl majatuur 


20. 27.04. Radioloogiatehniku õppekava Šveitsi külaliste majatuur 


21. 28.04. Leedu ja Nordplus projekti külaliste majatuur 


22. 28.04. Tamme Gümnnaasiumi 1. kl majatuur 


23. 19.05. Haapsalu Gümnaasiumi elamustuur 


24. 22.05. Eesti Operatsiooniõdede Ühingu koolituspäeval osalejad 


25.   8.09. Rahvusvahelise nädala raames majatuur 


26. 10.09. Maja tuur Omnia juhtidele (Omnia, joint authority of education and a regional 


development center in Espoo, Finland) 


27. 10.09. Majatuur füsioterapeudi õppekava Hollandi õppejõule (Saxion Ülikool) 


28. 16.09. Mikkeli University of Applied Sceinces, Soomest 2 õppejõudu ja 8 tudengit - 


majatuur 


29. 25.09. Eesti Õdede Liidu hooldustöötaja seltsingu koolituspäeval osalejate majatuur 


30.   3.11. Tamme Gümnaasiumi 10. klasside õpilaste elamustuur 








Õppejõudude konkurss 2010–2015 


õendus 2010 2011 2012 2013 2014 2015 


väljakuulutatud 
ametikohad 


11 2,25 5,5 5,75 2 10 


esitatud 
avaldusi 


24 8 7 13 6 18 


 


ämmaemandus 2010 2011 2012 2013 2014 2015 


väljakuulutatud 
ametikohad 


2 0,5 2 0,5 0,25 0,75 


esitatud avaldusi 2 0 6 1 1 3 


 


füsioteraapia 2010 2011 2012 2013 2014 2015 


väljakuulutatud 
ametikohad 


0,75 0,75 0,75 2,25 2,25 0 


esitatud 
avaldusi 


3 4 2 3 3 0 


 


radiograafia 2010 2011 2012 2013 2014 2015 


väljakuulutatud 
ametikohad 


1,75 0,75 1,25 0 0,75 1,5 


esitatud 
avaldusi 


2 2 4 0 2 3 


 


laboriained 2010 2011 2012 2013 2014 2015 


väljakuulutatud 
ametikohad 


9 2,25 1,5 0,5 0 2 


esitatud 
avaldusi 


10 6 3 2 0 5 


 


tervisekaitse 2010 2011 2012 2013 2014 2015 


väljakuulutatud 
ametikohad 


0 0 0 0 0 3,5 


esitatud 
avaldusi 


0 0 0 0 0 11 


 


toetavad ja 
alusained 


2010 2011 2012 2013 2014 2015 


väljakuulutatud 
ametikohad 


1,5 1,5 3 1,25 1,25 2,25 


esitatud 
avaldusi 


2 2 17 10 2 3 


 








Rahulolu õppetöö korralduse ja õpikeskkonnaga 


Vastajate arv 120 9 27 27 11 25 30 27 


Õppekava Õ ÕEK ÄM FT TK BA RT KÕ 


Info kättesaadavus õppekava õppeainete 


kohta 


4,0 4,0 4,0 3,9 3,9 4,0 3,3 4,0 


Valikainete valiku sobivus 3,3 3,4 3,3 3,4 2,7 3,2 3,2 3,4 


Õppekoormuse jaotus nädalapäevade 


vahel 


3,0 2,9 3,0 2,8 3,1 3,0 3,0 3,0 


Info kättesaadavus muudatuste kohta 


õppetöös 


3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,2 3,3 3,5 


Õpitulemuste teadasaamise korraldus 3,9 3,9 3,9 4,1 3,6 3,9 4,2 3,9 


Õppekorralduse alane teenindus 3,8 3,8 3,8 3,8 3,7 3,8 3,6 3,8 


Õppenõustamine 4,0 4,1 4,1 4,4 4,2 4,0 3,3 4,0 


Loengumaterjalide kättesaadavus 4,2 4,1 4,2 4,4 4,3 4,2 4,4 4,2 


Kooli üldkasutavate ruumide olukord 4,5 4,6 4,6 4,6 4,5 4,6 4,4 4,5 


Auditooriumite olukord 4,6 4,5 4,6 4,5 4,8 4,5 4,7 4,5 


Labori/praktiliste ruumide sisustuse 


kaasaegsus 


4,5 4,5 4,5 4,5 4,8 4,5 4,6 4,5 


Raamatukogus olemasolevad teavikud 4,3 4,3 4,3 4,3 3,9 4,2 4,2 4,3 


Raamatukogu teenindus 4,8 4,8 4,8 4,9 4,6 4,7 4,8 4,8 


Paljundusvõimalused 3,6 3,5 3,6 3,9 3,0 3,5 3,2 3,6 


Arvutiklassid 4,5 4,4 4,5 4,4 4,8 4,5 4,4 4,5 


Toitlustusteenus 3,2 3,3 3,2 3,2 2,6 3,2 3,3 3,2 


ÜE tegevuse tulemuslikkus 3,7 3,7 3,7 3,5 3,6 3,7 3,4 3,7 


Üliõpilaste ettepanekute menetlemine 


kooli poolt 


3,4 3,4 3,5 3,5 3,3 3,4 2,9 3,5 


Üldine õhkkond koolis 4,1 4,1 4,2 4,3 3,8 4,1 3,9 4,2 


Rahvusvahelise koostöö tulemuslikkus 3,9 3,9 4,0 3,9 3,8 4,0 3,7 4,0 


Võimalus teha kooli ruumides iseseisvat 


tööd 


4,1 4,1 4,1 3,7 3,3 4,0 4,0 4,1 


Riiklik õppetoetuse süsteem 4,2 4,1 4,2 4 3,8 4,2 4,2 4,2 


Õppetoetuste määramise korraldus koolis 4,2 4,2 4,2 4 3,6 4,2 4,3 4,2 


Oskus rakendada teoreetilisi teadmisi 


praktikas 


4,1 4,1 4,1 3,8 3,2 4,1 4,2 4,1 


Erialase võõrkeeleoskuse saamine 3,4 3,4 3,4 3,5 3,5 3,9 3,5 3,5 


Iseseisva tööoskuse saamine 4,1 4,2 4,2 3,9 3,4 4,3 4,2 4,2 


Info ja kommunikatsioonitehnolooga 


vahendite saamine 


3,9 3,9 4,0 3,9 3,7 3,9 3,8 4,0 


ÕIS 4,3 4,3 4,3 4,4 4,5 3,8 4,5 4,3 


Siseveeb 3,9 3,9 3,9 3,9 4,2 3,8 3,9 3,9 


Ainekavad 3,8 3,8 3,8 3,9 3,5 3,7 3,1 3,8 


 








1 
 


Tartu Tervishoiu Kõrgkooli projektitaotlused 2015. aastal    


Meede  Projekti pealkiri, aeg Projekti eesmärgi lühikirjeldus Projektiprojektijuht/ eelarve/ osalejad kõrgkoolist Rahastamise 


otsus 


Hasartmängumaksu 


Nõukogu 
Geneetika ja laboritöö õpitoad 


gümnasistidele 


24.märts 2015 – 1.aprill 2015 


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 


Eelarve: 9837.20 €, omafinantseering: 8757 € 
Aivar Orav, Ave Kutman, Eerik Jõgi, Helen Udras, Kristi 


Vahur, Mare Remm. Vastutaja: Marika Külm 


Rahastatud 


ERASMUS+ Hooldustöötajate õpirändepraktika 


August 2015-juuni 2017 


Edendada kutseõppe hooldustöötaja õppekaval õppijate praktikavõimalusi 


Saksamaal (Jenas). Eesmärk on kutseõppijatele regulaarse välispraktika 
sooritamise võimaluse kindlustamine õppurite konkurentsivõime tõstmiseks 


avatud euroopa tööturul rahvusvahelise keele ja erialaõppe kaudu . 


Taotleja: Tartu Tervishoiu Kõrgkool 


Eelarve: 35 024 €, omafinantseering: 0 € 
Tiina Uusma, Tiiu Lepp. Vastutaja: Eliise Ott 


Rahastatud 


NordPlus Junior NEMO - Northern European 


Mobility 


August 2015- juuli 2017 


Edendada õpirännet ning arendada koostööd õppeasutuste ning lasteasutuste 
vahel. 


Kõrgkooli osalemise eesmärk on edendada kutseõppe lapsehoidja õppekaval 


õppijate praktikavõimalusi Soomes (Tamperes). 


Taotleja: Tampere Vocational College Tredu 
Eelarve: 20 960 €, toetus kõrgkoolile 4815 €,  


omafinantseering: 1203.75 € 


Tiina Uusma ja Liana Kurg. Vastutaja: Eliise Ott 


Rahastatud 


Interreg Central 


Baltic 
SAFHY - Safety and hygiene – safer 


environment Hybrid e-learning 


material for multilingual students 


in health and social care and 


cleaning services  


01.09.2015 – 31.12.2017 


Välja töötada eesti, soome, vene, inglise keelsed video-õppematerjalid ohutuse 


ja puhkuse kohta.  


Kõrgkooli osalemise eesmärk on olla projektis ohutuse materjalide 
väljatöötamise ekspert (ergonoomika, protseduuride eelne ja järgne hügieen).  


Taotleja: Keuda Adult Education, Soome 


Eelarve: 1 184 999 €, toetus kõrgkoolile 108 333 €, 


omafinantseering 16 249,95€ 
Tiina Uusma, Maire Aruots.Vastutaja: Danel Jantra 


Rahastatud 


Eesti 
Teadusagentuur 


Terviseteaduse linnalaager 


01.mai – 20.detsember 2015.a 


 


Põhikooli noorte  tervisealaste teadmiste täiustamine, et vähendada teismeeas 
olevate noorte terviseriske ja probleeme, mis on tingitud ebatervislikust 


toitumisest, vähesest füüsilisest aktiivsusest ja  kahjulikest harjumustest. 


Taotleja: Tartu Tervishoiu Kõrgkool 
Eelarve: 14 800 €, omafinantseering: 1900 € 


Taimi Taimalu, Maire Aruots, Ele Mägi, Kaido Liiv 


Vastutaja: Ele Hansen 


Ei rahastatud 


Eesti 


Teadusagentuur 
3D inimene veebikeskkonnas 


17.08.2015-30.06.2016 


Äratada huvi tehnoloogia, inimese keha ja laiemalt ka tervishoiuteaduste vastu 


ning annab võimaluse iseenda füüsilise keha, inimese anatoomia, anatoomiliste 


struktuuride ja organsüsteemide funktsioonide paremaks tundmaõppimiseks. 


Taotleja: Tartu Tervishoiu Kõrgkool 


Eelarve: 30 800 €, omafinantseering: 800 € 


Merle Kolga, Anne Vahtramäe. Vastutaja: Jaanika Niinepuu 


Ei rahastatud 


Eesti 
Teadusagentuur 


Veebipõhine elukaar 


01.05.2015-26.02.2016 
Luua praktiline lahendus, mis toob välja põhjused, miks inimorganismis elu 
jooksul erinevad muutused toimuvad, visualiseerib neid ja aitab mõista elukaart 


kui tervikut. Rakenduse abil on võimalik lastele selgitusi jagada vananemist jt 


elukaares käsitletavaid protsesside kohta ja neid visualiseerida.  


Taotleja: Tartu Tervishoiu Kõrgkool 
Eelarve: 18 800 €, omafinantseering: 800 € 


Siret Läänelaid, Janika Pael. Vastutaja: Jaanika Niinepuu 


Ei rahastatud 


Eesti 


Teadusagentuur 
Teadus ütleb, et võta ravimeid 


August 2015 – august 2016 


Meeldetuletussüsteemi loomine (ÄPP) avalikuks ning tasuta kasutamiseks eesti 


ja vene keeles, et vähendada terviseriske, mis on tekkinud nt mõne ravimi 


võtmise unustamise tõttu või nt parandada pikaaegset elukvaliteeti tänu vee 
joomise meelde tuletamisele. Levitada informatsiooni enamlevinud 


terviseriskide, nende ennetamise kohta, sh viidata teaduspõhistele allikatele.  


Taotleja: Tartu Tervishoiu Kõrgkool 


Eelarve: 8140 €, omafinantseering: 1100 € 


Anne Rosenberg, Eve-Merike Sooväli. Vastutaja: Eliise Ott 


Ei rahastatud 


Erasmus+ (Strategic 


Partnerships for 
Higer education) 


Eduaction and training in early 


detection of breast cancer for health 


care professionals (Ebreast) 


01.09.2015- 01.09.2018 


Arendada tervishoiutöötajate, õpetajate ja üliõpilaste pädevusi rinnavähi 


varajase avastamise valdkonnas. Töötatakse välja 3 multimeedia õppemoodulit, 
mis puudutavad rinnavähi varajaseks avastamiseks vajalikke teadmisi, oskusi ja 


pädevusi nii õdede kui ka radioloogiatehnikute ja bioanalüütikute 
kutsealal. Uuendusliku kasutatakse õppemoodulite väljatöötamisel 


interprofessionaalset lähenemisviisi, st erinevate tervishoiualade esindajate 


õppimine üheskoos, mis tagab hiljem sujuvama koostöö kliinilises keskkonnas. 


Taotleja: Tartu Tervishoiu Kõrgkool 


Eelarve: 294 580 €, omafinantseering: 0 € 
Vastutaja: Tiina Kukkes 


Rahastatud 
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ERASMUS+ The eMedication Passport - 


developing Nordic learning tool for 


ensuring the development of 


medication competence of graduate 


nurses (eMED-PASS) through 


MEDICO-collaboration 2015-2018 


2015 november - 2018 november 


Arendada õe õppekavas farmakoloogia ja ravimite manustamise õpetamist ning 


võimaldada seeläbi õe eriala üliõpilastel olla pädevad farmakoloogias ja 
ravimite manustamises. Projekti põhitöö on arendada farmakoloogia ja ravimite 


manustamise kliinilise õpikeskkonna e-õppevahendeid „Medication Passport“. 


Taotleja: Turu Ametikõrgkool 


Eelarve: 332838 €, omafinantseering: 11118 € 
Marit Kiljako, Margit Lenk-Adusoo. Vastutaja: Ireen Bruus 


Ei rahastatud 


Nordplus Higher 
Education 


“Promotion of Wellness Tourism in 


Nordic and Baltic countries” 


NPHE-2015/10160” 


2015 15. juuni – 2016 01. oktoober 


Projekti eesmärgiks on arendada heaolu turismi Balti- ja Põhjamaades. Projekti 
tegevused: õppejõudude välislähetused partnerkõrgkoolidesse, võrgustiku 


koosolekud, seminarid kogemuste vahetamiseks ning intensiivprojekt (IP) 


osalevate kõrgkoolide (3) üliõpilastele (6). 


Taotleja: Kaunas Universoty of Applied Sceinces, Leedu 
Eelarve: 23 920 €, 


Toetus kõrgkoolile 2000 €, omafinantseering  1000 € 


Aleksandra Josiptšuk, Margit Lenk-Adusoo, Ivi Vaher 
Vastutaja: Danel Jantra 


Rahastatud 


Central Baltic The Developer of Digital Health and 


Welfare Services 


01.09.2015 – 28.02.2018 


Luua uus õppekava (Developer of Digital Health and Welfare Services), mille 


kaudu toetada spetsialiste, kes töötavad igapäevaselt digitaalses keskkonnas 


ning pakkuda kodanikele kergesti ligipääsetavaid e-teenuseid. 


Taotleja: Laurea University of Applied Sciences 


Eelarve: 347 128 eurot 


Toetus kõrgkoolile 48096  €, omafinantseering  7214 € 
Eve-Merike Sooväli, Mare Remm, Marge Mahla, Kevin Aas 


Vastutaja: Kersti Viitkar 


Rahastatud 


Central Baltic Acute Team in Youth Psychiatric 


Services Targeted to Residential 


Child care got the funding from 


Central Baltic! (ACUCARE) 


03.2016. – 03.2018 


Projekti käigus töötatakse välja kaks 5 EAP e-kursust, mida saab kasutada 
tervishoiu- ja sotsiaalvaldkonna spetsialistide koolitamisel. Samuti viiakse läbi 


fookusgrupi intervjuud potentsiaalsete akuutmeeskondade liikmete seas 


(õendusala tudengid, eri valdkondades töötavad õe põhiõppe õppekava 
vilistlased, psühhiaatriaõed ning vaimse tervise eriõe õppekava vilistlased). 


Taotleja: Turu Ametikõrgkool 
Partnerid: SA TÜ Kliinikumi psühhiaatriakliiniku laste- ja 


noorukite keskus, Tartu LV Sotsiaalabi osakond, TÜ 


Sotsiaalteaduskond 
Eelarve: 187 901,12 €, toetus kõrgkoolile 18 395.60 €, 


omafinantseering töötundides  


Margit Lenk-Adusoo. Vastutaja: Janika Pael 


Rahastatud 


Institutsionaalne 
arendusprogramm 


teadus- ja 


arendusasutustele ja 
kõrgkoolidele 


(ASTRA meede) 


Haridusinvesteering tervishoidu – 


HiT! 


1.09.2015 - 1.10.2019 


Tartu Tervishoiu Kõrgkooli konkurentsivõime  (sh rahvusvahelise) ja ühiskonna 
teenimise võimekuse tõhustamine kõrgkooli vastutusvaldkondades (tervishoius, 


sh nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkonnas) ning teadus-, arendus- ja 


õpperessursside koondamine efektiivsuse suurendamiseks. 


Taotleja: Tartu Tervishoiu Kõrgkool 
Projekti eelarve kokku: 740 000 eurot 


Vastutaja: Eliise Ott 


Eeltaotluse 


läbirääkimised 


2016.aastal 


Hasartmängumaksu 
Nõukogu 


Terviseteadlikkuse õpitoad 


01.02.2016  − 29.04.2016 


 


Teaduse populariseerimine ning huvi tekitamine geneetika ja 
tervishoiuvaldkonna vastu. Projekti raames võimaldatakse noortel täiendada 


ennast geneetikaalaselt, töötada kaasaegsetes laboriruumides  ja viia läbi 


katseid, mida koolis aja- või ressursinappuse tõttu läbi viia ei saaks. Lisaks 
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 Kõrgkooli tegevused kajastatuna meedias 2015. aastal  


 


  Kuupäev Väljaanne Autor Pealkiri/teema Link 


1.  jaanuar  Kliinikumi Leht   Alustame taas Tervislike Neljapäevadega   


2. nr. 1, 


jaanuar  


Eesti Õde Viitkar, K. Välisüliõpilaste praktikajuhendamine - võimalus ja väljakutse   


3. nr. 1, 


jaanuar  


Eesti Õde Sooväli, E-M., Simm, 


P., Animägi, L., 


Annusver, E., Saage, 


R., Toim, R. 


Kõrgvererõhktõvega täiskasvanud patsientide teadlikkus 


vererõhu riskiteguritest, ohjamisest, tüsistustest ja nende 


ennetamisest 


  


4. nr. 1, 


jaanuar  


Eesti Õde   Kaja Mander (vilistlane)   


5. 9.01. Tartu Postimees Jõgi,. A. Õdedemeres tõusid tähtedeks kaks meest (kõrgkooli vilistlane)   


6. 12.01. tartu.postimees.ee Mets, R. IRLi nimekirja juhib Tartus Margus Tsahkna (info rektori 


kandideerimise kohta)  


http://tartu.postimees.ee/3052925/irli-


nimekirja-juhib-tartus-margus-tsahkna  


7. 13.01. www.mu.ee  Trull, S. Ministeeriumile tehti ettepanek alustada ehhotehnikute 


koolitamist 


http://mu.ee/Default.aspx?PublicationId=


10b7c272-eccf-4a7a-8f67-1a7f6a3c5cba 


8. 16.01. www.mu.ee   Tartu Tervishoiu Kõrgkooli esist hakkab kaunistama „Räni“   


9. 16.01. goodnews.ee   Tartus tähistavad kolm lasteaeda juubelit (kõrgkool kui 


koostööpartner) 


  


10. 21.01. tartuekspress.ee Paves, K. Insuldist ja uriinipidamatusest http://tartuekspress.ee/?page=1&id=2559 


11. 21.01. www.mu.ee    Tervislikul Neljapäeval räägitakse insuldist ja 


uriinipidamatusest  


http://mu.ee/Default.aspx?PublicationId=a


ef4ad8d-c68a-4193-87f8-3cb9eb3c3b0b 



http://tartu.postimees.ee/3052925/irli-nimekirja-juhib-tartus-margus-tsahkna

http://tartu.postimees.ee/3052925/irli-nimekirja-juhib-tartus-margus-tsahkna

http://www.mu.ee/

http://tartuekspress.ee/?page=1&id=2559

http://www.mu.ee/

http://mu.ee/Default.aspx?PublicationId=aef4ad8d-c68a-4193-87f8-3cb9eb3c3b0b

http://mu.ee/Default.aspx?PublicationId=aef4ad8d-c68a-4193-87f8-3cb9eb3c3b0b
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12. 21.01. tartu.postimees.ee Mets, R. Luunja kutsub peresid liikumispäevale http://tartu.postimees.ee/3063233/luunja-


kutsub-peresid-liikumispaevale 


13. 22.01. tervispluss.ohtuleht.ee Paavle, S. Tartu Tervishoiu Kõrgkooli tervislikud neljapäevad harivad 


linnarahvast 


http://tervispluss.ohtuleht.ee/659500/tartu


-tervishoiu-korgkooli-tervislikud-


neljapaevad-harivad-linnarahvast  


14. 22.01. Tartu Postimees teadete rubriik Teade Tervisliku Neljapäeva toimumise kohta   


15. 22.01. Tartu Postimees   Riigikogu valimised 1. märtsil (info rektori kandideerimise 


kohta) 


  


16. 26.01. tervispluss.ohtuleht.ee Paavle, S. Tartu Tervishoiu Kõrgkooli esist hakkab kaunistama „Räni" http://www.ohtuleht.ee/659900/tartu-


tervishoiu-korgkooli-esist-hakkab-


kaunistama-rani  


17. 26.01. tervispluss.ohtuleht.ee Paavle, S. Uriinipidamatus: ära jää üksi piinlikkust tekitava murega! http://www.ohtuleht.ee/659908/uriinipida


matus-ara-jaa-uksi-piinlikkust-tekitava-


murega 


18. 27.01. opleht.ee   Tartu tervishoiu kõrgkool saab sügiseks skulptuuri http://opleht.ee/20441-tartu-tervishoiu-


korgkool-saab-sugiseks-skulptuuri/ 


19. 27.01. ohtuleht.ee   Tervishoiukõrgkooli töötaja jagas tudengitele õppeinfosüsteemi 


kaudu valimisinfot 


http://www.ohtuleht.ee/660077/tervishoiu


korgkooli-tootaja-jagas-tudengitele-


oppeinfosusteemi-kaudu-valimisinfot 


20. 28.01. valimised.err.ee   Valimiste valvurite 2. "autahvel": rüselus Keskerakonnaga ja 


vähene poliitikakogemus 


http://valimised.err.ee/v/riigikogu_valimis


ed_/valimiste_valvurid/da79923b-4eb7-


4178-b53a-a160393eef23 


21. 28.01. ETV, "Ringvaade"   Valimiste valvurid, teate levitamine ÕISis http://etv.err.ee/v/meelelahutus/ringvaade/


ringvaate_lood/cd86c215-e194-4c51-


bb2c-ab87bb77a29f 


22. 29.01. poliitika.postimees.ee   Kampaaniavigade edetabeli must lammas: ülikooli 


õppeinfosüsteem sai reklaamplakatiks 


http://poliitika.postimees.ee/3072757/kam


paaniavigade-edetabeli-must-lammas-


ulikooli-oppeinfosusteem-sai-


reklaamplakatiks  


23. 29.01. www.delfi.ee    Valimisvalvurite autahvlile pääsesid nii Keskerakond kui 


Vabaerakond 


http://www.delfi.ee/news/paevauudised/ee


sti/valimisvalvurite-autahvlile-paasesid-


nii-keskerakond-kui-


vabaerakond?id=70670495 


24. 29.01. Sky Plusi uudised   Kandideerimise teate levitamine ÕISis   


25. 29.01. Rinf FM uudised   Kandideerimise teate levitamine ÕISis   



http://tervispluss.ohtuleht.ee/659500/tartu-tervishoiu-korgkooli-tervislikud-neljapaevad-harivad-linnarahvast

http://tervispluss.ohtuleht.ee/659500/tartu-tervishoiu-korgkooli-tervislikud-neljapaevad-harivad-linnarahvast

http://tervispluss.ohtuleht.ee/659500/tartu-tervishoiu-korgkooli-tervislikud-neljapaevad-harivad-linnarahvast

http://www.ohtuleht.ee/659900/tartu-tervishoiu-korgkooli-esist-hakkab-kaunistama-rani

http://www.ohtuleht.ee/659900/tartu-tervishoiu-korgkooli-esist-hakkab-kaunistama-rani

http://www.ohtuleht.ee/659900/tartu-tervishoiu-korgkooli-esist-hakkab-kaunistama-rani

http://valimised.err.ee/v/riigikogu_valimised_2015/valimiste_valvurid/da79923b-4eb7-4178-b53a-a160393eef23

http://valimised.err.ee/v/riigikogu_valimised_2015/valimiste_valvurid/da79923b-4eb7-4178-b53a-a160393eef23

http://valimised.err.ee/v/riigikogu_valimised_2015/valimiste_valvurid/da79923b-4eb7-4178-b53a-a160393eef23

http://poliitika.postimees.ee/3072757/kampaaniavigade-edetabeli-must-lammas-ulikooli-oppeinfosusteem-sai-reklaamplakatiks

http://poliitika.postimees.ee/3072757/kampaaniavigade-edetabeli-must-lammas-ulikooli-oppeinfosusteem-sai-reklaamplakatiks

http://poliitika.postimees.ee/3072757/kampaaniavigade-edetabeli-must-lammas-ulikooli-oppeinfosusteem-sai-reklaamplakatiks

http://poliitika.postimees.ee/3072757/kampaaniavigade-edetabeli-must-lammas-ulikooli-oppeinfosusteem-sai-reklaamplakatiks

http://www.delfi.ee/
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26. 29.01. Kuku Raadio, 


"Päevapilk" 


  Kandideerimise teate levitamine ÕISis   


27. 29.01. www.mu.ee  Tabur, T. Tervishoiukõrgkooli rektor jagas tudengitele õppeinfosüsteemi 


kaudu valimisinfot 


http://mu.ee/article//1/28/tervishoiukorgk


ooli-rektor-jagas-tudengitele-


oppeinfosusteemi-kaudu-valimisinfot 


28. 29.01. www.tartuekspress.ee  Niinepuu, J. „Räni“ tuleb tervishoiu kõrgkooli ette http://www.tartuekspress.ee/index.php?pa


ge=1&id=2568&type=2 


29. 30.01. Postimees   Kampaaniavigade edetabel (rektori valimiskampaania ja ÕISi 


teade) 


  


30. 30.01. Tartu Postimees teadete rubriik Teade lõpuaktuse kohta   


31. 30.01. www.mu.ee  Tabur, T. Tulevaste tervishoiuspetsialistide aktust saab jälgida veebis http://mu.ee/Default.aspx?PublicationId=


d382949d-3732-488a-96ff-b61282b4de79 


32. 30.01. koolielu.ee Vetik, L. Tulevaste tervishoiuspetsialistide aktust saab jälgida veebis http://koolielu.ee/info/readnews/406581/t


ulevaste-tervishoiuspetsialistide-aktust-


saab-jalgida-veebis 


33. 30.01. goodnews.ee   Tervishoiuspetsialistid saavad lõputunnistuse http://www.goodnews.ee/tervishoiuspetsia


listid-saavad-loputunnistuse  


34. 30.01. Kuku Raadio, 


"Raadioekspress" 


  Kõrgkooli lõpuaktus   


35. veebruar  Kliinikumi Leht   Sõbrapäevakingitus sünnitusosakonna vastsündinutele   


36. 2.02. Kuku Raadio uudised   Kandideerimise teate levitamine ÕISis   


37. 2.02. www.delfi.ee    EÜL: tudengid taunivad valimiskampaania tegemist 


kõrgkoolides 


http://www.delfi.ee/news/riigikogu/uudise


d/eul-tudengid-taunivad-


valimiskampaania-tegemist-


korgkoolides?id=70700173 


38. 4.02. tartuekspress.ee Elvet, M. Jõutõstja dopinguks on pere ja sõbrad (vilistlasest) http://tartuekspress.ee/?page=1&id=2577 


39. 4.02. opleht.ee Blaubürk,  Õppekavas luuakse võimalused õpilase silmaringi 


laiendamiseks 


http://opleht.ee/20648-oppekavas-


luuakse-voimalused-opilase-silmaringi-


laiendamiseks/ 


40. 5.02. www.mu.ee    Kiirabil napib õebrigaadi juhte http://mu.ee/Default.aspx?PublicationId=


5127c439-475b-4531-801b-


c8b20c058829 



http://www.mu.ee/

http://www.tartuekspress.ee/

http://www.mu.ee/

http://www.goodnews.ee/tervishoiuspetsialistid-saavad-loputunnistuse

http://www.goodnews.ee/tervishoiuspetsialistid-saavad-loputunnistuse

http://www.delfi.ee/

http://www.mu.ee/
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41. 5.02. www.tartuekspress.ee  Niinepuu, J. Tasuta õpe rasedatele http://www.tartuekspress.ee/index.php?pa


ge=1&id=2591 


42. 5.02. majandus24.postimees


.ee 


Tubalkain, M. Fotod: Bigbank esitles uut logo ja kontori sisekujundust 


(õppehoone sisekujundaja) 


http://majandus24.postimees.ee/3081733/f


otod-bigbank-esitles-uut-logo-ja-kontori-


sisekujundust 


43. 11.02. tartuekspress.ee Säde, M. Sõbrapäevaks kosmosesõnum (sõbrapäevapidu kõrgkoolis) http://tartuekspress.ee/?page=1&id=2605 


44. 12.02. Tartu Postimees teadete rubriik Teade perekooli kohta   


45. 13.02. www.epl.ee  Kannus, A. Anneli Kannus: Millise hariduse või haritusega peaks olema 


rahvasaadik? 


http://epl.delfi.ee/news/arvamus/anneli-


kannus-millise-hariduse-voi-haritusega-


peaks-olema-


rahvasaadik?id=70786545&fb_action_ids


=10152593017797882&fb_action_types=


og.likes  


46. 14.02. tartu.postimees.ee Jõgi, A. Iga Tartu vastsündinu saab sõbrapäeval papupaari http://tartu.postimees.ee/3091677/iga-


tartu-vastsundinu-saab-sobrapaeval-


papupaari 


47. 16.02. tervispluss.ohtuleht.ee Paavle, S. Tartu Tervishoiu Kõrgkool toetab abivajajaid lapsi http://www.ohtuleht.ee/662672/tartu-


tervishoiu-korgkool-toetab-abivajajaid-


lapsi 


48. 16.02. Tartu Postimees Jõgi, A. Beebid said esimesed papud   


49. 17.02. sinuode.ee   Tervislik Neljapäev http://www.sinuode.ee/tervislik-


neljapaev/  


50. 18.02. tervispluss.ohtuleht.ee Paavle, S. Homme saab Tartus kuulda tasuta loenguid silmahaigustest http://www.ohtuleht.ee/662944/homme-


saab-tartus-kuulda-tasuta-loenguid-


silmahaigustest  


51. 19.02. Tartu Postimees teadete rubriik Teade Tervislikust Neljapäevast ja perekoolist   


52. 19.02. tervispluss.ohtuleht.ee Ott, E. Tapvad toolid: kuidas laua taga töötamine rikub sinu tervist http://tervispluss.ohtuleht.ee/663058/tapv


ad-toolid-kuidas-laua-taga-tootamine-


rikub-sinu-tervist  


53. 20.02. tervispluss.ohtuleht.ee Jesin, D. Kuidas vältida majapidamistöid tehes ülepingeid seljas ja 


kaelas? 


http://www.ohtuleht.ee/663238/kuidas-


valtida-majapidamistoid-tehes-ulepingeid-


seljas-ja-kaelas 



http://www.tartuekspress.ee/

http://www.epl.ee/

http://epl.delfi.ee/news/arvamus/anneli-kannus-millise-hariduse-voi-haritusega-peaks-olema-rahvasaadik?id=70786545&fb_action_ids=10152593017797882&fb_action_types=og.likes

http://epl.delfi.ee/news/arvamus/anneli-kannus-millise-hariduse-voi-haritusega-peaks-olema-rahvasaadik?id=70786545&fb_action_ids=10152593017797882&fb_action_types=og.likes

http://epl.delfi.ee/news/arvamus/anneli-kannus-millise-hariduse-voi-haritusega-peaks-olema-rahvasaadik?id=70786545&fb_action_ids=10152593017797882&fb_action_types=og.likes

http://epl.delfi.ee/news/arvamus/anneli-kannus-millise-hariduse-voi-haritusega-peaks-olema-rahvasaadik?id=70786545&fb_action_ids=10152593017797882&fb_action_types=og.likes

http://epl.delfi.ee/news/arvamus/anneli-kannus-millise-hariduse-voi-haritusega-peaks-olema-rahvasaadik?id=70786545&fb_action_ids=10152593017797882&fb_action_types=og.likes

http://epl.delfi.ee/news/arvamus/anneli-kannus-millise-hariduse-voi-haritusega-peaks-olema-rahvasaadik?id=70786545&fb_action_ids=10152593017797882&fb_action_types=og.likes

http://www.sinuode.ee/tervislik-neljapaev/

http://www.sinuode.ee/tervislik-neljapaev/

http://www.ohtuleht.ee/662944/homme-saab-tartus-kuulda-tasuta-loenguid-silmahaigustest

http://www.ohtuleht.ee/662944/homme-saab-tartus-kuulda-tasuta-loenguid-silmahaigustest

http://www.ohtuleht.ee/662944/homme-saab-tartus-kuulda-tasuta-loenguid-silmahaigustest

http://tervispluss.ohtuleht.ee/663058/tapvad-toolid-kuidas-laua-taga-tootamine-rikub-sinu-tervist

http://tervispluss.ohtuleht.ee/663058/tapvad-toolid-kuidas-laua-taga-tootamine-rikub-sinu-tervist

http://tervispluss.ohtuleht.ee/663058/tapvad-toolid-kuidas-laua-taga-tootamine-rikub-sinu-tervist
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54. 23.02. femme.ee   Selgusid edasipääsenud! (MPT kõrgkooli õppehoones) http://www.femme.ee/mood/selgusid-


edasipaasenud 


55. 23.02. stilist.ee Ellermaa, E. Mood-Performance-Tants  kasvatas sarved: selgusid 


kavandikonkursilt edasipääsenud! 


http://stilist.ee/mood-performance-tants--


kasvatas-sarved-selgusid-


kavandikonkursilt-edasipaasenud/ 


56. 27.02. tervispluss.ohtuleht.ee Teras, S. Aafrikast. Ausalt ja hingega. Ehk kuidas haiglas käimine 


kujunes üheks õõvastavaimaks kogemuseks minu elus 


http://www.ohtuleht.ee/664128/aafrikast-


ausalt-ja-hingega-ehk-kuidas-haiglas-


kaimine-kujunes-uheks-oovastavaimaks-


kogemuseks-minu-elus 


57. 1.03. opleht.ee Mattisen, H. Tervishoiukõrgkoolid läbisid edukalt akrediteerimise http://opleht.ee/3777-


tervishoiu%C2%ADkorgkoolid-labisid-


edukalt-akrediteerimise/ 


58. 4.03. Terviseuudised Jõgi, K. Valju väljendamine, hindamine ja valu ravimiteta 


leevendamine vastsündinul (lõputöö kokkuvõte) 


  


59. 4.03. Terviseuudised Nulk, L., Lustmets, 


K., Lenk-Adusoo, M. 


Toitumisteraapia võib, aga ei pruugi mõjutada aktiivus- ja 


tähelepanuhäiretega laste sümptomeid (lõputöö kokkuvõte) 


  


60. 5.03. tartu.postimees.ee Kula, K. Nädalavahetusel selguvad noored meistrid http://tartu.postimees.ee/3113331/nadalav


ahetusel-selguvad-noored-meistrid  


61. 9.03. www.mu.ee    Tasuta buss toob avatud uste päevale http://mu.ee/Default.aspx?PublicationId=


27248474-19f2-4fdb-ad48-fec68f09be3f 


62. 9.03. goodnews.ee   Tartu tervishoiu kõrgkool sõidutab huvilised tasuta kooliga 


tutvuma 


www.goodnews.ee/tartu-tervishoiu-


korgkool-soidutab-huvilised-tasuta-


kooliga-tutvuma  


63. 10.03. Meditsiiniuudised Trull, S. Tagasi tervishoidu kutsutakse tänavu õdesid   


64. 11.03. stilist.ee Ellermaa, E. Mood-Performance-Tants  alustab modellide castinguga! http://stilist.ee/mood-performance-tants--


alustab-modellide-castinguga/  


65. 12.03. Õhtuleht, Kooli ABC Niinepuu, J. Tervishoiuõpingud tagavad tähendusrikka töö   


66. 12.03. ETV, "Aktuaalne 


kaamera" (vene 


keeles) 


  Haridusmess Orientiir http://etv2.err.ee/v/paevakaja/aktuaalne_k


aamera_vene_keeles/saated/62382c7e-


d3cb-48f4-9d14-61a246fc2876 


67. 12.03. cosmopolitan.ee   MPT otsib modelle http://www.cosmopolitan.ee//03/mpt-


otsib-modelle/  


68. 12.03. tartuekspress.ee Merbach, E. Tartus sirguvad viie eriala parimad meistrid (Noor Meister) http://tartuekspress.ee/?page=1&id=2651 



http://tartu.postimees.ee/3113331/nadalavahetusel-selguvad-noored-meistrid

http://tartu.postimees.ee/3113331/nadalavahetusel-selguvad-noored-meistrid

http://www.mu.ee/

http://www.goodnews.ee/tartu-tervishoiu-korgkool-soidutab-huvilised-tasuta-kooliga-tutvuma

http://www.goodnews.ee/tartu-tervishoiu-korgkool-soidutab-huvilised-tasuta-kooliga-tutvuma

http://www.goodnews.ee/tartu-tervishoiu-korgkool-soidutab-huvilised-tasuta-kooliga-tutvuma

http://stilist.ee/mood-performance-tants-2015-alustab-modellide-castinguga/

http://stilist.ee/mood-performance-tants-2015-alustab-modellide-castinguga/

http://www.cosmopolitan.ee/2015/03/mpt-otsib-modelle/

http://www.cosmopolitan.ee/2015/03/mpt-otsib-modelle/
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69. 16.03. www.mu.ee  Trull, S. Tagasi tervishoidu kutsutakse tänavu õdesid http://mu.ee/article//3/16/tagasi-


tervishoidu-kutsutakse-tanavu-odesid  


70. 16.03. koolielu.ee  Vetik, L. TÜ lahtiste uste päev peibutab töötubadega 


programmeerimisest matmiskommeteni (kõrgkooli avatud 


uksed) 


http://koolielu.ee/info/readnews/410123/t


u-lahtiste-uste-paev-peibutab-


tootubadega-programmeerimisest-


matmiskommeteni 


71. 16.03. www.mu.ee    Tartu Tervishoiu Kõrgkool avab uksed http://mu.ee/Default.aspx?PublicationId=


d64c30f7-e09f-4f5b-8d27-262da13fec96 


72. 17.03. opleht.ee   Tartusse viivad haridushuvilisi õpilasi kolmapäeval eribussid http://opleht.ee/21562-tartusse-viivad-


haridushuvilisi-opilasi-homme-eribussid/ 


73. 17.03. maakodu.delfi.ee   Tahad teada, mida tervishoiukõrgkoolis õpetatakse? Mine ja 


vaata! 


http://maakodu.delfi.ee/news/maakodu/tar


gu-talita/tahad-teada-mida-


tervishoiukorgkoolis-opetatakse-mine-ja-


vaata?id=71033735 


74. 17.03. Star FM 


hommikuprogramm 


  Avatud uksed   


75. 17.03. Raadio Kuku uudised   Avatud uksed   


76. 17.03. uudised.err.ee Nael, M. Mitmes ülikoolis on avatud uste päevad http://uudised.err.ee/v/eesti/d583351b-


4161-4e3d-bfe9-9dd9cb453202 


77. 2015. a. Edasiõppija Niinepuu, J. Rakenduskõrgharidus annab töömaailmaks vajalikud oskused   


78. 18.03. uudised.err.ee Nael, M. Viies Tartu kõrgkoolis olid lahtiste uste päevad http://uudised.err.ee/v/d583351b-4161-


4e3d-bfe9-9dd9cb453202 


79. 18.03. tartu.postimees.ee Jõgi, A. Ülikoolide uksed on lahti, uudistajaid väga palju http://tartu.postimees.ee/3126541/ulikooli


de-uksed-on-lahti-uudistajaid-vaga-palju 


 


80. 19.03. Õhtuleht Luuk, M. Julia Beljajeva lõpetas ülikooli ning kogus Sotšis vormi   


81. 19.03. Tartu Postimees Jõgi, A. Noor kaugelt: Tartu õhkkond meelitab õppima (avatud uste 


päevad) 


  


82. 19.03. tartu.postimees.ee Jõgi, A. Noor kaugelt: Tartu õhkkond meelitab õppima (avatud uste 


päevad) 


http://tartu.postimees.ee/3127245/noored-


kaugelt-tartu-ohkkond-meelitab-oppima  


83. 19.03. femme.ee   Moeetendusele vabatahtlikuks http://www.femme.ee/mood/moeetenduse


le-vabatahtlikuks  



http://www.mu.ee/

http://mu.ee/article/2015/3/16/tagasi-tervishoidu-kutsutakse-tanavu-odesid

http://mu.ee/article/2015/3/16/tagasi-tervishoidu-kutsutakse-tanavu-odesid

http://www.koolielu.ee/

http://www.mu.ee/

http://mu.ee/Default.aspx?PublicationId=d64c30f7-e09f-4f5b-8d27-262da13fec96

http://mu.ee/Default.aspx?PublicationId=d64c30f7-e09f-4f5b-8d27-262da13fec96

http://uudised.err.ee/v/d583351b-4161-4e3d-bfe9-9dd9cb453202

http://uudised.err.ee/v/d583351b-4161-4e3d-bfe9-9dd9cb453202

http://tartu.postimees.ee/3126541/ulikoolide-uksed-on-lahti-uudistajaid-vaga-palju

http://tartu.postimees.ee/3126541/ulikoolide-uksed-on-lahti-uudistajaid-vaga-palju

http://tartu.postimees.ee/3127245/noored-kaugelt-tartu-ohkkond-meelitab-oppima

http://tartu.postimees.ee/3127245/noored-kaugelt-tartu-ohkkond-meelitab-oppima

http://www.femme.ee/mood/moeetendusele-vabatahtlikuks

http://www.femme.ee/mood/moeetendusele-vabatahtlikuks
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84. 19.03. ohtuleht.ee Luuk, M. Julia Beljajeva lõpetas ülikooli ning kogus Sotšis vormi http://www.ohtuleht.ee/666813/julia-


beljajeva-lopetas-ulikooli-ning-kogus-


sotsis-vormi  


85. 23.03. tartu.postimees.ee Jõgi, A. Tartu Hansa Rotary klubi naised toetavad tarmukaid noori 


(kõrgkooli tudeng) 


http://tartu.postimees.ee/3132375/tartu-


hansa-rotary-klubi-naised-toetavad-


tarmukaid-noori 


86. 25.03. femme.ee   Kuulutame moekevadet! (MPT kõrgkooli õppehoones) http://www.femme.ee/mood/kuulutame-


moekevadet 


87. 26.03. Tartu Postimees teadete rubriik Teade Tervisliku Neljapäeva toimumise kohta   


88. 30.03. femme.ee   Tauri Västrik ‒ How Many Levels Do You Need? http://www.femme.ee/mood/tauri-vastrik-


%E2%80%92-many-levels-need 


89. 31.03. maakodu.delfi.ee   TÜ Kliinikumi naistekliinikus sündis mullu üle 2000 lapse, 


neist 90 olid kaksikud 


http://maakodu.delfi.ee/news/maakodu/tar


gu-talita/tu-kliinikumi-naistekliinikus-


sundis-mullu-ule-2000-lapse-neist-90-


olid-kaksikud?id=71141013 


90. aprill Eesti Arst Parm, Ü., Niitvägi, 


E., Beljajev, K., Aro, 


T., Aotäht E., Raska, 


K., Epštein, J., Oona, 


M., Lutsar, I,. 


Puukborrelioos Saaremaal   


91. 6.04. elutark.delfi.ee Sooväli, E-M.,  


Simm, P. 


Tervislik elustiil aitab vererõhku normis hoida http://elutark.delfi.ee/tervis/tervislik-


elustiil-aitab-vererohku-normis-


hoida?id=71155211  


92. 7.04. mu.ee   Värskes lehes: Residentuur tõi lahkarvamused (viide A. 


Kannuse artiklile) 


http://www.mu.ee/uudised//04/07/varskes


-lehes-residentuur-toi-lahkarvamused 


93. 7.04. Meditsiiniuudised Kannus, A. Trööstitu vidin või tuleviku võluvits?   


94. 7.04. cosmopolitan.ee   Toeta vinget vaatemängu! http://www.cosmopolitan.ee//04/toeta-


vinget-vaatemangu/ 


95. 8.04. femme.ee   Eva Liisa Kubinyi ja SUDUM (MPT kõrgkooli õppehoones) http://www.femme.ee/mood/eva-liisa-


kubinyi-ja-sudum 


96. 9.04. stilist.ee Ellermaa, E. Mood-Performance-Tants kogub hoogu juurde! http://stilist.ee/mood-performance-tants-


tana/ 



http://www.ohtuleht.ee/666813/julia-beljajeva-lopetas-ulikooli-ning-kogus-sotsis-vormi

http://www.ohtuleht.ee/666813/julia-beljajeva-lopetas-ulikooli-ning-kogus-sotsis-vormi

http://www.ohtuleht.ee/666813/julia-beljajeva-lopetas-ulikooli-ning-kogus-sotsis-vormi

http://elutark.delfi.ee/tervis/tervislik-elustiil-aitab-vererohku-normis-hoida?id=71155211

http://elutark.delfi.ee/tervis/tervislik-elustiil-aitab-vererohku-normis-hoida?id=71155211

http://elutark.delfi.ee/tervis/tervislik-elustiil-aitab-vererohku-normis-hoida?id=71155211
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97. 10.04. tervis.postimees.ee Veski, R. Esimene Eesti õde sai doktorikraadi http://tervis.postimees.ee/3152597/esimen


e-eesti-ode-sai-doktorikraadi  


98. 10.04. tervis.postimees.ee Liiva, S. Arengufond otsustas ka tulevasi meedikuid stipendiumiga 


toetada 


http://tervis.postimees.ee/3151825/arengu


fond-otsustas-ka-tulevasi-meedikuid-


stipendiumiga-toetada  


99. 10.04. E24.ee firmateated   Tervishoiu valdkonna õppekavad saavad erialastipendiumi http://uudisvoog.postimees.ee/?DATE=04


10&ID=359955  


100. 10.04. mu.ee    Tervishoiu valdkonna õppekavad saavad erialastipendiumi http://www.mu.ee/uudised//04/10/tervisho


iu-valdkonna-oppekavad-saavad-


erialastipendiumi  


101. 13.04. mu.ee Kannus, A. Trööstitu vidin või tuleviku võluvits? http://www.mu.ee/uudised//04/13/troostit


u-vidin-voi-tuleviku-


voluvits?template=printart 


102. 14.04. naine24.postimees.ee Pärn, L. Mood-Performance-Tants kogub hoogu! http://naine24.postimees.ee/3155763/moo


d-performance-tants-kogub-hoogu 


103. 15.04. elu24.postimees.ee   Aita korraldada MOOD-PERFORMANCE-TANTS  


moeetendust «Taurus» 


http://elu24.postimees.ee/3157361/aita-


korraldada-mood-performance-tants--


moeetendust-taurus 


104. 15.04. Kanal 2, "Reporter"   Kõrgkooli kõrvale ehitatav rahvusarhiiv   


105. 16.04. linnaleht.ee Kangro, T. Insuldikahjustus või haigusjärgne depressioon? (lõputöö 


kokkuvõte) 


http://www.linnaleht.ee/673496/insuldika


hjustus-voi-haigusjargne-depressioon 


106. 22.04. femme.ee   Vootele Vaher ja Jaan Škerin (MPT kõrgkooli õppehoones) http://www.femme.ee/mood/vootele-


vaher-ja-jaan-skerin 


107. 22.04. femme.ee   Kristiina Feldmann (MPT kõrgkooli õppehoones) http://www.femme.ee/mood/kristiina-


feldmann 


108. 23.04. elu24.postimees.ee   Mood-Performance-Tants teeb moekino ja kutsub viktoriinile http://elu24.postimees.ee/3166373/mood-


performance-tants-teeb-moekino-ja-


kutsub-viktoriinile  


109. 24.04. femme.ee   Silvia Sigrid Sillaots http://www.femme.ee/mood/silvia-sigrid-


sillaots 


110. 24.04. cosmopolitan.ee   Mood-Performance-Tants kutsub moekinno ja viktoriinile! http://www.cosmopolitan.ee//04/mood-


performance-tants-kutsub-moekinno-ja-


viktoriinile/ 



http://tervis.postimees.ee/3152597/esimene-eesti-ode-sai-doktorikraadi

http://tervis.postimees.ee/3152597/esimene-eesti-ode-sai-doktorikraadi

http://tervis.postimees.ee/3151825/arengufond-otsustas-ka-tulevasi-meedikuid-stipendiumiga-toetada

http://tervis.postimees.ee/3151825/arengufond-otsustas-ka-tulevasi-meedikuid-stipendiumiga-toetada

http://tervis.postimees.ee/3151825/arengufond-otsustas-ka-tulevasi-meedikuid-stipendiumiga-toetada

http://uudisvoog.postimees.ee/?DATE=20150410&ID=359955

http://uudisvoog.postimees.ee/?DATE=20150410&ID=359955

http://www.mu.ee/

http://www.mu.ee/uudised/2015/04/10/tervishoiu-valdkonna-oppekavad-saavad-erialastipendiumi

http://www.mu.ee/uudised/2015/04/10/tervishoiu-valdkonna-oppekavad-saavad-erialastipendiumi

http://www.mu.ee/uudised/2015/04/10/tervishoiu-valdkonna-oppekavad-saavad-erialastipendiumi

http://elu24.postimees.ee/3166373/mood-performance-tants-teeb-moekino-ja-kutsub-viktoriinile

http://elu24.postimees.ee/3166373/mood-performance-tants-teeb-moekino-ja-kutsub-viktoriinile

http://elu24.postimees.ee/3166373/mood-performance-tants-teeb-moekino-ja-kutsub-viktoriinile
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111. 25.04. menu.err.ee Kartau, M. Moeviktoriin kutsub end proovile panema http://menu.err.ee/v/uudised/5ab2e574-


2dd1-4884-ad8e-23f55cdc50e3 


112. 27.04. tartu.postimees.ee Mets, R. Pildid: tudengid toitsid linlasi sadade pannkookidega (piltidel 


kõrgkooli logo nimega) 


http://tartu.postimees.ee/3170413/pildid-


tudengid-toitsid-linlasi-sadade-


pannkookidega  


113. 27.04. Raadio 2   Hommikuprogrammis Tartu Kevadpäevad: kõrgkooli 


osalemine Avatuudil 


  


114. 27.04. Raadio 2   Tartu Kevadpäevad: öölaulupeo rongkäigust reportaaž   


115. 27.04. Raadio 2   Tartu Kevadpäevad: öölaulupeo ülekanne   


116. 27.04. femme.ee   Regle Hüsson (MPT kõrgkooli õppehoones) http://www.femme.ee/mood/regle-husson 


117. 28.04. stilist.ee Ellermaa, E. Mood-Performance-Tants teeb moekinno ja kutsub viktoriinile! http://stilist.ee/mood-performance-tants-


teeb-moekino-ja-kutsub-viktoriinile/ 


118. 29.04. femme.ee   Anni ja Jane Ansmann (MPT kõrgkooli õppehoones) http://www.femme.ee/mood/anni-ja-jane-


ansmann-2 


 


119. nr 2, mai  Eesti Õde Urban, R.,  Professionaalse abi paradigma muutus aktiivse vananemise 


kontekstis 


  


Varik, M. 


120. 1.05. Kliinikumi Leht Freimann, J. Välispraktikantide juhendamise koolitusprogramm   


121. mai-juuni  Vara valla infoleht   Tervisepäeva kokkuvõte   


122. 5.05. kultuur.err.ee Kartau, M. Mood-Performance-Tants keskendub maskuliinsele http://kultuur.err.ee/v/f38eef3d-dd87-


4485-981a-a2fe1459d9a3 


123. 5.05. cosmopolitan.ee   Mood vallutab Tartu http://www.cosmopolitan.ee//05/15309/ 


124. 5.05. femme.ee   Maskuliinne moelavastus http://www.femme.ee/sundmused/maskuli


inne-moelavastus 


125. 6.05. elu24.postimees.ee   Moeetenduste sari «Mood-Performance-Tants» haarab härjal 


sarvist 


http://elu24.postimees.ee/3180167/moeete


nduste-sari-mood-performance-tants-


haarab-harjal-sarvist 


126. 7.05. stilist.ee Ellermaa, E. Mood-Performance-Tants haarab härjal sarvist! http://stilist.ee/mood-performance-tants-


haarab-harjal-sarvist/ 



http://tartu.postimees.ee/3170413/pildid-tudengid-toitsid-linlasi-sadade-pannkookidega

http://tartu.postimees.ee/3170413/pildid-tudengid-toitsid-linlasi-sadade-pannkookidega

http://tartu.postimees.ee/3170413/pildid-tudengid-toitsid-linlasi-sadade-pannkookidega

http://www.femme.ee/mood/anni-ja-jane-ansmann-2

http://www.femme.ee/mood/anni-ja-jane-ansmann-2
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127. 7.05. catwalk.delfi.ee   MOOD KOLIB TARTUSSE: Üritus, mida tasub laupäeval 


külastada 


http://catwalk.delfi.ee/uudised/artiklid/mo


od-kolib-tartusse-uritus-mida-tasub-


laupaeval-kulastada?id=71411767 


128. 8.05. eestielu.delfi.ee   Otepää valla aasta ema on Krista Sumberg (tütar õpib 


kõrgkoolis) 


http://eestielu.delfi.ee/valgamaa/elu/otepa


a-valla-aasta-ema-on-krista-


sumberg?id=71427451 


129. 12.05. tervis.postimees.ee Ärm, T. Õendusjuhid: õendusüliõpilaste vastuvõttu peab suurendama http://tervis.postimees.ee/3187715/oendus


juhid-oendusuliopilaste-vastuvottu-peab-


suurendama 


130. 13.05. mu.ee   Õendusjuhid näevad vajadust suurendada õendusüliõpilaste 


vastuvõttu 


http://www.mu.ee/uudised//05/13/oendusj


uhid-naevad-vajadust-suurendada-


oendusuliopilaste-vastuvottu  


131. 13.05. elu24.postimees.ee   Moeetenduste sari «Mood-Performance-Tants» haarab härjal 


sarvist 


http://elu24.postimees.ee/3180167/moeete


nduste-sari-mood-performance-tants-


haarab-harjal-sarvist 


132. 13.05. catwalk.delfi.ee   GALERII: Efektne ja suurejooneline moelavastus Mood-


Performance-Tants 


http://catwalk.delfi.ee/uudised/artiklid/gal


erii-efektne-ja-suurejooneline-


moelavastus-mood-performance-


tants?id=71461163 


133. 13.05. naine24.postimees.ee Pärn, L. Vaata pilte: Mood-Performance-Tants teritas sarvi http://naine24.postimees.ee/3188141/vaat


a-pilte-mood-performance-tants-teritas-


sarvi 


134. 14.05. femme.ee   Moelavastus teritas sarvi http://www.femme.ee/mood/moelavastus-


teritas-sarvi 


135. 14.05. stilist.ee Ellermaa, E. Moelavastus teritas sarvi http://stilist.ee/mood-performance-tants-


teritas-sarvi/ 


136. 18.05. Raadio Kuku, "Luubi 


all" 


Ligi, M.  Rühm meie kõrgkoolide, terviseameti ning firmade spetsialiste 


uuris puukborrelioosi ja leidis, et haigestumus võib olla 


tingitud ka ülediagnoosimisest 


http://kuku.ee/?pid=24&nid=14998&lang


=1  


137. 21.05. linnaleht.ee   Õenduserialal tuleks vastuvõttu suurendada, leiavad 


õendusjuhid 


http://www.linnaleht.ee/678494/oenduseri


alal-tuleks-vastuvottu-suurendada-


leiavad-oendusjuhid 


138. 22.05. opleht.ee Leikop, M. KRATT aitab plagiaadi vastu võidelda http://opleht.ee/23159-kratt-aitab-


plagiaadi-vastu-voidelda/ 



http://www.mu.ee/uudised/2015/05/13/oendusjuhid-naevad-vajadust-suurendada-oendusuliopilaste-vastuvottu

http://www.mu.ee/uudised/2015/05/13/oendusjuhid-naevad-vajadust-suurendada-oendusuliopilaste-vastuvottu

http://www.mu.ee/uudised/2015/05/13/oendusjuhid-naevad-vajadust-suurendada-oendusuliopilaste-vastuvottu

http://kuku.ee/?pid=24&nid=14998&lang=1

http://kuku.ee/?pid=24&nid=14998&lang=1
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139. 25.05. noortehaal.delfi.ee   TAGASIVAADE ERIALAVALIKULE: Tütarlapse dilemma 


ehk mida pärast keskkooli õppida? Õendust või autotehnikat? 


http://noortehaal.delfi.ee/news/koolilopp/t


agasivaade-erialavalikule-tutarlapse-


dilemma-ehk-mida-parast-keskkooli-


oppida-oendust-voi-


autotehnikat?id=71551707 


140. 27.05. Postimehe erileht 


Koolitaja 


Saar, J. Välispraktika avaldab silmartingi (A. Kannuse kommentaar)   


141. 27.05. Postimehe erileht 


Koolitaja 


  Sügisest naaseb Tartusse lapsehoidja kutseõpe   


142. nr 10  Liikumine ja Sport Parm, Ü., Tamm, A.-


L., Linnaste,K., Jalak 


R.  


Eestlaste üldised saunaskäimise harjumused, sealhulgas 


krooniliste haiguste esinemise korral 


  


143. 3.06. Tartu Postimees Jõgi, A. Vähki seljatav õde ei loobu oma tööst   


144. 3.06. tartu.postimees.ee Jõgi, A. Vähki seljatav õde ei loobu oma tööst http://tartu.postimees.ee/3211231/vahki-


seljatav-ode-ei-loobu-oma-toost 


145. 3.06. tervispluss.ohtuleht.ee Paavle, S. Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis toimub homme rinnavähi 


ennetuspäev 


tervispluss.ohtuleht.ee/680223/tartu-


tervishoiu-korgkoolis-toimub-homme-


rinnavahi-ennetuspaev 


146. 3.06. naine24.postimees.ee Pärn, L. Tartu Tervishoiu Kõrgkool kutsub naisi rinnavähi 


ennetuspäevale 


http://naine24.postimees.ee/3211545/tartu


-tervishoiu-korgkool-kutsub-naisi-


rinnavahi-ennetuspaevale 


147. 4.06. Tartu Postimees teadete rubriik Info rinnavähi ennetuspäeva toimumise kohta   


148. 10.06. Eesti Päevaleht Kannus, A. Tühjad palatid, triiv täiskiirusel   


149. 10.06. epl.delfi.ee Kannus, A. Tühjad palatid, triiv täiskiirusel http://epl.delfi.ee/news/arvamus/tuhjad-


palatid-triiv-taiskiirusel?id=71665493 


150. 10.06. tartu.postimees.ee Mets, R. Õpilastest kasvasid kolleegid ja sõbrad (lõpetamistest) http://tartu.postimees.ee/3220651/opilaste


st-kasvasid-kolleegid-ja-sobrad 


151. 10.06. Terviseuudised Mehine, B., Varik, 


M. 


Me kõik saame vanaks…   


152. 11.06. Kooli ABC Niinepuu, J. Koolitatud lapsehoidja naljalt tööta ei jää   


153. 11.06. Kooli ABC Sooväli, E-M., 


Urban, R. 


Õe elukutse – amet kogu eluks   
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154. 11.06. Tartu Postimees Mets, R. Õpilastest kasvasid kolleegid ja sõbrad (lõpetamistest)   


155. 12.06. tervispluss.ohtuleht.ee Vilipuu, R., Rohi, M. Vähihaiged Eestis vajaksid enam meeskondlikku 


tervishoiutöötajate tähelepanu 


http://www.ohtuleht.ee/681508/vahihaige


d-eestis-vajaksid-enam-meeskondlikku-


tervishoiutootajate-tahelepanu 


156. 12.06. opleht.ee Orav, M. Kohustuslik uurimistöö – tüütu kohustus või võimalus? http://opleht.ee/23607-kohustuslik-


uurimistoo-tuutu-kohustus-voi-voimalus/ 


157. 13.06. tervispluss.ohtuleht.ee Niinepuu, J. Koolitatud lapsehoidja naljalt tööta ei jää http://www.ohtuleht.ee/681414/koolitatud


-lapsehoidja-naljalt-toota-ei-jaa 


158. 13.06. tervis.postimees.ee Niitra, S. Vanemad määravad lapse netiharjumused (haridustehnoloogi 


kommentaar) 


http://tervis.postimees.ee/3223415/vanem


ad-maaravad-lapse-netiharjumused 


159. 14.06. ohtuleht.ee Sooväli, E-M., 


Urban, R. 


Õe elukutse – amet kogu eluks http://www.ohtuleht.ee/681412/oe-


elukutse-amet-kogu-eluks 


160. 14.06. issuu.com, Kooli ABC Sooväli, E-M., 


Urban, R. 


Õe elukutse – amet kogu eluks https://issuu.com/ohtuleht/docs/kooli_abc


_juuni_/10?e=1432627/13480775 


161. 14.06. issuu.com, Kooli ABC Niinepuu, J. Koolitatud lapsehoidja naljalt tööta ei jää https://issuu.com/ohtuleht/docs/kooli_abc


_juuni_/10?e=1432627/13480775 


162. 17.06. www.mu.ee   Eesti saab sel aastal juurde üle 400 õendustöötaja http://www.mu.ee/uudised//06/17/eesti-


saab-sel-aastal-juurde-ule-400-


oendustootaja 


163. 17.06. tervis.postimees.ee Lohk, M. Eesti saab sel aastal juurde üle 400 õendustöötaja http://tervis.postimees.ee/3228355/eesti-


saab-tanavu-juurde-ule-400-oendustootaja 


164. 17.06. ERR, uudised   Eesti saab sel aastal juurde üle 400 õendustöötaja   


165. 18.06. tervispluss.ohtuleht.ee Ott, E. Aju salvestab uusi sõnu pildina http://www.ohtuleht.ee/682344/aju-


salvestab-uusi-sonu-pildina 


166. 19.06. goodnews.ee   Otepää Tervisekeskuses teeb uue digiröntgeniga tööd uus 


spetsialist 


http://www.goodnews.ee/otepaa-


tervisekeskuses-teeb-uue-digirontgeniga-


tood-uus-spetsialist  


167. 19.06. tervispluss.ohtuleht.ee Mahla, M. Osalemine perekooli loengutes: kas õpitud abitus või teadlik 


valik? 


http://www.ohtuleht.ee/682524/osalemine


-perekooli-loengutes-kas-opitud-abitus-


voi-teadlik-valik 


168. 19.06. Tartu Postimees teadete rubriik Kõrgkooli lõpuaktus   



http://www.goodnews.ee/otepaa-tervisekeskuses-teeb-uue-digirontgeniga-tood-uus-spetsialist

http://www.goodnews.ee/otepaa-tervisekeskuses-teeb-uue-digirontgeniga-tood-uus-spetsialist

http://www.goodnews.ee/otepaa-tervisekeskuses-teeb-uue-digirontgeniga-tood-uus-spetsialist
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169. spring  ESN Tartu Diary Haapala, M., 


Steilblyte, I., Jantra, 


D. 


Oma kogemus + kõrgkooli tutvustus   


170. 22.06. postimees.ee Olup, N.-M. Suuremad kõrgkoolid alustavad avalduste vastuvõtmist http://www.postimees.ee/3233487/suurem


ad-korgkoolid-alustavad-avalduste-


vastuvotmist 


171. 22.06. tartu.postimees.ee Kula, K. Ülikoolid alustasid uute tudengite vastuvõttu http://tartu.postimees.ee/3233571/ulikooli


d-alustasid-uute-tudengite-vastuvottu 


172. 25.06. maaleht.delfi.ee Raamets, H. Mehed sobivad õeks väga hästi http://maaleht.delfi.ee/news/maaleht/uudis


ed/mehed-sobivad-oeks-vaga-


hasti?id=71748887  


173. 25.06. opleht.ee   Erialastipendiumi makstakse uuest õppeaastast enamatele 


tudengitele 


http://opleht.ee/23884-erialastipendiumi-


makstakse-uuest-oppeaastast-enamatele-


tudengitele/ 


174. 29.06. Raadio Kuku, uudised   Vastuvõtust, intervjuu J. Niinepuuga   


175. 29.06. kuku.ee   Täna algas uute tudengite vastuvõtt Tartu Tervishoiu 


Kõrgkoolis 


http://kuku.ee/?pid=24&nid=15274&lang


=1 


176. 29.06. koolielu.ee Vetik, L. Erialastipendiumi makstakse uuest õppeaastast 86 õppekava 


tudengitele 


http://koolielu.ee/info/readnews/418174/e


rialastipendiumi-makstakse-uuest-


oppeaastast-86-oppekava-tudengitele 


177. 30.06. tervis.postimees.ee Ärm, T. Borrelioosikahtluse varjus võib peituda muu haigus  http://tervis.postimees.ee/3213467/borreli


oosikahtluse-varjus-voib-peituda-muu-


haigus 


178. 2.07. tervispluss.ohtuleht.ee Auli, K. Väljaõppinud tüütus ehk 10 viisi, kuidas meditsiinitöötajad 


lähedastele suvepuhkusel närvidele võivad käia 


http://www.ohtuleht.ee/684176/valjaoppin


ud-tuutus-ehk-10-viisi-kuidas-


meditsiinitootajad-lahedastele-


suvepuhkusel-narvidele-voivad-kaia 


179. 8.07. Tartu Postimees Karro, K. Tudeng uuris piinliku mure tagamaid   


180. 9.07. tartu.postimees.ee Karro, K. Tudeng uuris piinliku mure tagamaid http://tartu.postimees.ee/3252719/tudeng-


uuris-piinliku-mure-tagamaid 


181. 10.07. postimees.ee Olup, N.-M. Vaata, mis on kõrgkoolide populaarseimad erialad http://www.postimees.ee/3253047/vaata-


mis-on-korgkoolide-populaarseimad-


erialad 


182. 13.07. Postimees Olup, N.-M. Noored soovivad õppida meditsiini ja ärindust   



http://maaleht.delfi.ee/news/maaleht/uudised/mehed-sobivad-oeks-vaga-hasti?id=71748887

http://maaleht.delfi.ee/news/maaleht/uudised/mehed-sobivad-oeks-vaga-hasti?id=71748887

http://maaleht.delfi.ee/news/maaleht/uudised/mehed-sobivad-oeks-vaga-hasti?id=71748887
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183. 13.07. postimees.ee Olup, N.-M. Noored loodavad meditsiini ja majandust õppides kindlale 


tulevikule 


http://www.postimees.ee/3259501/noored


-loodavad-meditsiini-ja-majandust-


oppides-kindlale-tulevikule 


184. 17.07. Tartu Postimees Karro, K. Ülikoolide lõputööd - arvutiprogrammidest laborikatseteni. 


Pallitrenniga osteoporoosi vastu. 


  


185. 17.07. tartu.postimees.ee Karro, K. Tartu tervishoiu kõrgkoolis lõppes vastuvõtt http://tartu.postimees.ee/3264429/tartu-


tervishoiu-korgkoolis-loppes-vastuvott 


186. 19.07. ETV, "Aktuaalne 


kaamera" 


  Vastuvõtt   


187. 20.07. tartu.postimees.ee Rudi, H. Puuduvad praktikakohad saavad menuerialale takistuseks http://tervis.postimees.ee/3266575/puudu


vad-praktikakohad-saavad-menuerialale-


takistuseks 


188. 20.07. koolielu.ee Leikop, M. Sisseastujad näitasid tervishoiuerialade vastu suurt huvi http://koolielu.ee/info/readnews/418827/si


sseastujad-naitasid-tervishoiuerialade-


vastu-suurt-huvi  


189. 21.07. opleht.ee   Tervishoiu kõrgkoolis tahetakse saada füsioterapeudiks http://opleht.ee/24116-tervishoiu-


korgkoolis-tahetakse-saada-


fusioterapeudiks/ 


190. 13.08. Postimehe erileht 


Koolitaja 
Kurg, L. Õppima peab tervist säästes   


191. 18.08. Meditsiiniuudised Kannus, A. Õe hariduse järgmine arenguhüpe   


192. 18.08. mu.ee   Täna saab lugeda Meditsiiniuudiste paberlehte (viide A. 


Kannuse artiklile) 


http://www.mu.ee/uudised//08/18/tana-


saab-lugeda-meditsiiniuudiste-paberlehte 


193. 25.08. postimees.ee Teder, M. Oki raport soovitab uut kõrgharidusreformi http://www.postimees.ee/3305555/oki-


raport-soovitab-uut-korgharidusreformi 


194. 25.08. novaator.err.ee Kadakas, M. Gunnar Oki raport: liita teadusasutused, sulgeda ajale jalgu 


jäänud õppekavad, tasuta kõrghariduse asemel laenuga 


kõrgharidus 


http://novaator.err.ee/v/34214448-7b7f-


4799-aeb5-a026dd589309 


195. 25.08. ETV, "Aktuaalne 


kaamera" 


Ellermaa, E. Gunnar Oki raport   


196. 25.08. uudised.err.ee Ellermaa, E. Kõrgkoolid suhtuvad liitumissoovitustesse rahulikult http://uudised.err.ee/v/eesti/e24022e5-


563d-4809-a8db-


6976ef9bbb3c/korgkoolid-suhtuvad-


liitumissoovitustesse-rahulikult 



http://koolielu.ee/info/readnews/418827/sisseastujad-naitasid-tervishoiuerialade-vastu-suurt-huvi

http://koolielu.ee/info/readnews/418827/sisseastujad-naitasid-tervishoiuerialade-vastu-suurt-huvi

http://koolielu.ee/info/readnews/418827/sisseastujad-naitasid-tervishoiuerialade-vastu-suurt-huvi
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197. 28.08. Õhtulehe erileht Cool 


ABC 
Niinepuu, J. Näitlejanna Liis Laigna pürib õeks   


198. 28.08. issuu.com, Cool ABC Niinepuu, J. Näitlejanna Liis Laigna pürib õeks http://issuu.com/ohtuleht/docs/cool_abc_a


ugust_ 


199. 31.08. Vikerraadio, uudised   Kõrgkooli koostöölepe Ida-Tallinna Keskhaigla ja Tallinna 


Kiirabiga 


  


200. 31.08. tartu.postimees.ee Jõgi, A. Räni-skulptuur avas Tartu tervishoiukõrgkoolis uue kooliaasta http://tartu.postimees.ee/3311459/rani-


skulptuur-avas-tartu-tervishoiukorgkoolis-


uue-kooliaasta  


201. 31.08. ohtuleht.ee Paavle, S. Tallinnas elavad intensiivraviõed saavad nüüdsest kodulinnas 


erialadiplomi omandada 


http://www.ohtuleht.ee/691836/tallinnas-


elavad-intensiivravioed-saavad-nuudsest-


kodulinnas-erialadiplomi-omandada  


202. 31.08. mu.ee Riidas, V. ITK koostöölepe Tartu Tervishoiu Kõrgkooliga aitab ühildada 


õdede töö ja õpingud 


http://www.mu.ee/uudised//08/31/itk-


koostoolepe-tartu-tervishoiu-korgkooliga-


aitab-uhildada-odede-too-ja-opingud 


203. 31.08. tallinncity.postimees.e


e 


Lakson, P. Gunnar Oki raport lükkab edasi EKA uue hoone ehituse http://tallinncity.postimees.ee/3312027/gu


nnar-oki-raport-lukkab-edasi-eka-uue-


hoone-ehituse 


204. 31.08. Tartu Postimees   Teade skulptuuri avamise ja koostööleppe sõlmimise kohta   


205. september Kliinikumi Leht   Praktikantide juhendamise teemadel   


206. nr 3, 


september  


Eesti Õde   Kristi Toode   


207. nr 3, 


september  


Eesti Õde Bõkova, I., Jušinski, 


T. 


Hüpotermiaga patsient ja tema soojendamine   


208. 1.09. Tartu Postimees Jõgi, A. Tartu tervishoiukõrgkool asub eriõdesid koolitama Tallinnale   


209. 2.09. 60pluss.ee   Intensiivõenduse tudengid saavad töö ja õpingud ühildada http://www.60pluss.ee/3313791/intensiivo


enduse-tudengid-saavad-too-ja-opingud-


uhildada  


210. 2.09. tervis.postimees.ee Võsumets, M. Tervishoiujuhid asuvad muredele lahendusi otsima http://tervis.postimees.ee/3314199/tervish


oiujuhid-asuvad-muredele-lahendusi-


otsima 



http://tartu.postimees.ee/3311459/rani-skulptuur-avas-tartu-tervishoiukorgkoolis-uue-kooliaasta

http://tartu.postimees.ee/3311459/rani-skulptuur-avas-tartu-tervishoiukorgkoolis-uue-kooliaasta

http://tartu.postimees.ee/3311459/rani-skulptuur-avas-tartu-tervishoiukorgkoolis-uue-kooliaasta

http://www.ohtuleht.ee/691836/tallinnas-elavad-intensiivravioed-saavad-nuudsest-kodulinnas-erialadiplomi-omandada

http://www.ohtuleht.ee/691836/tallinnas-elavad-intensiivravioed-saavad-nuudsest-kodulinnas-erialadiplomi-omandada

http://www.ohtuleht.ee/691836/tallinnas-elavad-intensiivravioed-saavad-nuudsest-kodulinnas-erialadiplomi-omandada

http://www.60pluss.ee/3313791/intensiivoenduse-tudengid-saavad-too-ja-opingud-uhildada

http://www.60pluss.ee/3313791/intensiivoenduse-tudengid-saavad-too-ja-opingud-uhildada

http://www.60pluss.ee/3313791/intensiivoenduse-tudengid-saavad-too-ja-opingud-uhildada
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211. 3.09. tervis.postimees.ee Liiva, S. Õdede liit: kui riik õdede puudusele lahendust ei leia, jäävad 


patsiendid tulevikus abita 


http://tervis.postimees.ee/3315993/odede-


liit-kui-riik-odede-puudusele-lahendust-


ei-leia-jaavad-patsiendid-tulevikus-abita 


212. 3.09. ohtuleht.ee Paavle, S. Riigi soovimatus leida terviklahendus õdede puudusele jätab 


patsiendi tulevikus abita 


http://www.ohtuleht.ee/692501/riigi-


soovimatus-leida-terviklahendus-odede-


puudusele-jatab-patsiendi-tulevikus-abita 


213. 4.09. Vikerraadio, uudised Kangur, M. Õdede praktika küsimus   


214. 4.09. TV3, "Seitsmesed 


uudised" 


Makko, A.-M. Õdede praktika küsimus   


215. 4.09. seitsmesed.ee Makko, A-M. Õdede praktika küsimus http://seitsmesed.ee/eesti/uudis//09/04/ode


de-liit-kui-riik-odede-puudusele-


lahendust-ei-leia-jaavad-patsiendid-


tulevikus-abita/  


216. 15.09. Meditsiiniuudised Margna, P. Peavalu olemus, selle ennetamine ja leevendamine   


217. 16.09. Eesti Päevalehe 


Seeniorleht 


Narusk, A. Elustiil: aastad õppimist ei sega   


218. 18.09. Postimees Starkopf, J. Kõrgkoolide liitmine toimugu sisulise väärtuse järgi   


219. 18.09. arvamus.postimees.ee Starkopf, J. Kõrgkoolide liitmine toimugu sisulise väärtuse järgi http://arvamus.postimees.ee/3331257/joel


-starkopf-korgkoolide-liitmine-toimugu-


sisulise-vaartuse-jargi 


220. 18.09. tervis.postimees.ee Võsumets, M. Nõukogu: kõrgkoolide liitmised meditsiinihariduse kvaliteeti ei 


tõsta 


http://tervis.postimees.ee/3332447/nouko


gu-korgkoolide-liitmised-


meditsiinihariduse-kvaliteeti-ei-tosta 


221. 21.09. tartu.postimees.ee Hanson, R. Paarsada isetegijat näitas teaduse abil loodud imesid http://tartu.postimees.ee/3334679/paarsad


a-isetegijat-naitas-teaduse-abil-loodud-


imesid 


222. 21.09. Tartu Postimees Hanson, R. Paarsada isetegijat näitas teaduse abil loodud imesid   


223. 22.09. ohtuleht.ee Niinepuu, J. Näitlejanna Liis Laigna pürib õeks http://www.ohtuleht.ee/695346/naitlejann


a-liis-laigna-purib-oeks 


224. 23.09. tartu.postimees.ee   Lõputöö video http://tartu.postimees.ee/3337699/loputoo


-video 


225. 23.09. tartuekspress.ee Bogens, M. Teadlaste öö eribussid http://www.tartuekspress.ee/?page=1&id=


2937 



http://seitsmesed.ee/eesti/uudis/2015/09/04/odede-liit-kui-riik-odede-puudusele-lahendust-ei-leia-jaavad-patsiendid-tulevikus-abita/

http://seitsmesed.ee/eesti/uudis/2015/09/04/odede-liit-kui-riik-odede-puudusele-lahendust-ei-leia-jaavad-patsiendid-tulevikus-abita/

http://seitsmesed.ee/eesti/uudis/2015/09/04/odede-liit-kui-riik-odede-puudusele-lahendust-ei-leia-jaavad-patsiendid-tulevikus-abita/

http://seitsmesed.ee/eesti/uudis/2015/09/04/odede-liit-kui-riik-odede-puudusele-lahendust-ei-leia-jaavad-patsiendid-tulevikus-abita/

http://www.tartuekspress.ee/?page=1&id=2937

http://www.tartuekspress.ee/?page=1&id=2937
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226. 24.09. tartu.postimees.ee Jõgi, A. Raviretuusid said katsetest läbi http://tartu.postimees.ee/3338335/raviretu


usid-said-katsetest-labi 


227. 25.09. Tartu Postimees   Teade Tervisliku Neljapäeva ja Teadlaste Öö toimumise kohta   


228. 27.09. mu.ee Margna, P. Peavalu olemus, selle ennetamine ja leevendamine http://www.mu.ee/uudised//09/27/peavalu


-olemus-selle-ennetamine-ja-


leevendamine  


229. 29.09. Postimees Land, T. Tallinna Ülikool on ka terviseülikool (Okki raporti 


kommentaariks) 


  


230. 29.09. mu.ee   Õdede praktikajuhendajad teenivad 15 senti tunnis http://www.mu.ee/uudised//09/29/odede-


praktikajuhendajad-teenivad-15-senti-


tunnis 


231. 1.10. tartu.postimees.ee Jõgi, A. Tervishoiukõrgkool pälvis suure tähelepanu terviseedendajana http://tartu.postimees.ee/3347737/tervisho


iukorgkool-palvis-suure-tahelepanu-


terviseedendajana  


232. 1.10. opleht.ee Hani, H., Arula, P. Teadlaste Öö festival Tartu Kivilinna koolis (kõrgkooli 


tegevused) 


http://opleht.ee/25485-teadlaste-oo-


festival-tartu-kivilinna-koolis/  


233. 2.10. koolielu.ee Vetik, L. Teadlaste Öö Festival Tartu Kivilinna Koolis pakkus tegevust 


kogu nädalaks (kõrgkooli tegevused) 


http://koolielu.ee/info/readnews/467722/t


eadlaste-oo-festival-tartu-kivilinna-koolis-


pakkus-tegevust-kogu-nadalaks 


234. 2.10. tervispluss.ohtuleht.ee Sarv, K. Vaagnapõhjalihaste treening rasedusaegse ja sünnitusjärgse 


inkontinentsuse korral 


http://www.ohtuleht.ee/697153/vaagnapo


hjalihaste-treening-rasedusaegse-ja-


sunnitusjargse-inkontinentsuse-korral 


235. 5.10. Tartu Postimees Jõgi, A. Ema leidis lõputeema lapsele turvahälli valides   


236. 5.10. tartu.postimees.ee Jõgi, A. Ema leidis koolilõputeema lapsele turvahälli valides http://tartu.postimees.ee/3350605/ema-


leidis-kooliloputeema-lapsele-turvahalli-


valides 


237. 8.10. Tartu Postimees   Teade perekooli kohta   


238. 8.10. tervispluss.ohtuleht.ee Pael, J. Maailma vaimse tervise päev: väärikus vaimses tervises http://www.ohtuleht.ee/698021/maailma-


vaimse-tervise-paev-vaarikus-vaimses-


tervises 



http://www.mu.ee/uudised/2015/09/27/peavalu-olemus-selle-ennetamine-ja-leevendamine

http://www.mu.ee/uudised/2015/09/27/peavalu-olemus-selle-ennetamine-ja-leevendamine

http://www.mu.ee/uudised/2015/09/27/peavalu-olemus-selle-ennetamine-ja-leevendamine

http://tartu.postimees.ee/3347737/tervishoiukorgkool-palvis-suure-tahelepanu-terviseedendajana

http://tartu.postimees.ee/3347737/tervishoiukorgkool-palvis-suure-tahelepanu-terviseedendajana

http://tartu.postimees.ee/3347737/tervishoiukorgkool-palvis-suure-tahelepanu-terviseedendajana

http://opleht.ee/25485-teadlaste-oo-festival-tartu-kivilinna-koolis/

http://opleht.ee/25485-teadlaste-oo-festival-tartu-kivilinna-koolis/

http://koolielu.ee/info/readnews/467722/teadlaste-oo-festival-tartu-kivilinna-koolis-pakkus-tegevust-kogu-nadalaks

http://koolielu.ee/info/readnews/467722/teadlaste-oo-festival-tartu-kivilinna-koolis-pakkus-tegevust-kogu-nadalaks

http://koolielu.ee/info/readnews/467722/teadlaste-oo-festival-tartu-kivilinna-koolis-pakkus-tegevust-kogu-nadalaks
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239. 9.10. tartu.postimees.ee Jõgi, A. Galerii: eakad uurisid uusi kavalaid ajaveetmisvahendeid http://tartu.postimees.ee/3357467/galerii-


eakad-uurisid-uusi-kavalaid-


ajaveetmisvahendeid  


240. 9.10. postimees.ee Sinikalda, M. Aasta õppijaks nimetati vanemmehaanikuna töötav Ivan 


Boitšuk (eripreemia kõrgkooli vilistlasele) 


http://www.postimees.ee/3356609/aasta-


oppijaks-nimetati-vanemmehaanikuna-


tootav-ivan-boitsuk  


241. 13.10. Tartu Postimees Jõgi, A. Eakad inimesed vajavad uutmoodi lelusid   


242. 14.10. tartu.postimees.ee Jõgi, A. Eakad inimesed vajavad uutmoodi lelusid http://tartu.postimees.ee/3360057/eakad-


inimesed-vajavad-uutmoodi-lelusid  


243. 17.10. ohtuleht.ee Luuk, M. Meditsiiniõest maailmameister suundus ilumaailma http://www.ohtuleht.ee/699283/meditsiini


oest-maailmameister-suundus-ilumaailma 


244. 17.10. Õhtuleht Luuk, M. Meditsiiniõest maailmameister suundus ilumaailma   


245. 20.10. tartu.postimees.ee Kula, K. Tervishoiukõrgkool kutsub külla http://tartu.postimees.ee/3369041/tervisho


iukorgkool-kutsub-kulla 


246. 21.10. Tartu Postimees   Teade avatud uste päeva toimumise kohta   


247. 21.10. Sky Plussi uudised   Uudis avatud uste päeva toimumisest   


248. 21.10. Venekeelne AK   Avatud uksed   


249. 21.10. etvpluss.err.ee   Avatud uksed http://etvpluss.err.ee/v/aktuaalnekaamera/


saated_20_00/4b877ec1-eec5-47d0-8643-


3db61c5c5205/aktualnaya-kamera  


250. 21.10. tartu.postimees.ee Koort, K. Tervislikul neljapäeval räägitakse südame tervisest http://tartu.postimees.ee/3369889/tervislik


ul-neljapaeval-raagitakse-sudame-


tervisest  


251. 21.10. tartuekspress.ee Niinepuu, J. Südant päästma http://www.tartuekspress.ee/?page=1&id=


2986 


252. 22.10. Tartu Postimees   Teade perekooli kohta   


253. 22.10. Tartu Postimees   Teade Tervisliku Neljapäeva kohta   


254. 22.10. tartu.postimees.ee   Tartu linn korraldab koolides HIVi ja hepatiitide tasuta 


testimise 


http://tartu.postimees.ee/3372147/tartu-


linn-korraldab-koolides-hivi-ja-


hepatiitide-tasuta-testimise  


255. 22.10. opleht.ee   Tartus saab kontrollida südametervist http://opleht.ee/26070-tartus-saab-


kontrollida-sudametervist/  



http://tartu.postimees.ee/3357467/galerii-eakad-uurisid-uusi-kavalaid-ajaveetmisvahendeid

http://tartu.postimees.ee/3357467/galerii-eakad-uurisid-uusi-kavalaid-ajaveetmisvahendeid

http://tartu.postimees.ee/3357467/galerii-eakad-uurisid-uusi-kavalaid-ajaveetmisvahendeid

http://www.postimees.ee/3356609/aasta-oppijaks-nimetati-vanemmehaanikuna-tootav-ivan-boitsuk

http://www.postimees.ee/3356609/aasta-oppijaks-nimetati-vanemmehaanikuna-tootav-ivan-boitsuk

http://www.postimees.ee/3356609/aasta-oppijaks-nimetati-vanemmehaanikuna-tootav-ivan-boitsuk

http://tartu.postimees.ee/3360057/eakad-inimesed-vajavad-uutmoodi-lelusid

http://tartu.postimees.ee/3360057/eakad-inimesed-vajavad-uutmoodi-lelusid

http://etvpluss.err.ee/v/aktuaalnekaamera/saated_20_00/4b877ec1-eec5-47d0-8643-3db61c5c5205/aktualnaya-kamera

http://etvpluss.err.ee/v/aktuaalnekaamera/saated_20_00/4b877ec1-eec5-47d0-8643-3db61c5c5205/aktualnaya-kamera

http://etvpluss.err.ee/v/aktuaalnekaamera/saated_20_00/4b877ec1-eec5-47d0-8643-3db61c5c5205/aktualnaya-kamera

http://tartu.postimees.ee/3369889/tervislikul-neljapaeval-raagitakse-sudame-tervisest

http://tartu.postimees.ee/3369889/tervislikul-neljapaeval-raagitakse-sudame-tervisest

http://tartu.postimees.ee/3369889/tervislikul-neljapaeval-raagitakse-sudame-tervisest

http://www.tartuekspress.ee/?page=1&id=2986

http://www.tartuekspress.ee/?page=1&id=2986

http://tartu.postimees.ee/3372147/tartu-linn-korraldab-koolides-hivi-ja-hepatiitide-tasuta-testimise

http://tartu.postimees.ee/3372147/tartu-linn-korraldab-koolides-hivi-ja-hepatiitide-tasuta-testimise

http://tartu.postimees.ee/3372147/tartu-linn-korraldab-koolides-hivi-ja-hepatiitide-tasuta-testimise

http://opleht.ee/26070-tartus-saab-kontrollida-sudametervist/

http://opleht.ee/26070-tartus-saab-kontrollida-sudametervist/
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256. 27.10. Meditsiiniuudised Tabur, T. Õdedel on lootust retseptiõiguseks veel tänavu   


257. 28.10. mu.ee   Vikerraadio saade võtab luubi alla õendushariduse kitsaskohad http://www.mu.ee/uudised//10/28/vikerraa


dio-saade-votab-luubi-alla-


oendushariduse-kitsaskohad 


258. 29.10. Tartu Postimees   Teade Tervisliku Neljapäeva toimumise kohta   


259. 5.11. mu.ee   Õdedel on lootust retseptiõiguseks veel tänavu http://www.mu.ee/uudised//11/05/odede-


retseptikoolitustega-tahetakse-alustada-


taas-veebruaris  


260. 5.11. postimees.ee Tagel, L. Õpetajate Lehes sel reedel: erakoolide muredest, uute koolide 


tekkimisest, isadepäeva vajalikkusest 


http://arvamus.postimees.ee/3388039/opet


ajate-lehes-sel-reedel-erakoolide-


muredest-uute-koolide-tekkimisest-


isadepaeva-vajalikkusest  


261. 6.11. opleht.ee Hiiesalu, T. Kümme tuhat heategu linnarahvale http://opleht.ee/26384-kumme-tuhat-


heategu-linnarahvale/ 


262. 6.11. Õpetajate Leht Hiiesalu, T. Kümme tuhat heategu linnarahvale   


263. 9.11. tartu.postimees.ee Jõgi, A. Tervishoiukõrgkooli tudengid elasid sisse Wilhelm Conrad 


Röntgeni ajastusse 


http://tartu.postimees.ee/3392407/tervisho


iukorgkooli-tudengid-elasid-sisse-


wilhelm-conrad-rontgeni-


ajastusse?id=3392407&chk=05ec0  


264. 13.11. Põlva 


Ühisgümnaasiumi 


infoleht 


Sarapik, Ü. Kuus tilka verd ja väärt kogemus   


265. 16.11. mu.ee Kannus, A. Kannus: Minu viimane kirjutis tervishoiusüsteemi praktika 


korraldamisest 


http://www.mu.ee/uudised//11/16/kannus-


minu-viimane-kirjutis-tervishoiususteemi-


praktika-korraldamisest 


266. 19.11. tervispluss.ohtuleht.ee ohtuleht.ee Õpik-käsiraamat annab põhiteadmised teiste hooldamisest http://www.ohtuleht.ee/704452/opik-


kasiraamat-annab-pohiteadmised-teiste-


hooldamisest  


267. 19.11. koolielu.ee Vetik, L. Õpik-käsiraamat annab põhiteadmised teiste hooldamisest http://koolielu.ee/info/readnews/473518/o


pik-kasiraamat-annab-pohiteadmised-


teiste-hooldamisest  



http://www.mu.ee/uudised/2015/11/05/odede-retseptikoolitustega-tahetakse-alustada-taas-veebruaris

http://www.mu.ee/uudised/2015/11/05/odede-retseptikoolitustega-tahetakse-alustada-taas-veebruaris

http://www.mu.ee/uudised/2015/11/05/odede-retseptikoolitustega-tahetakse-alustada-taas-veebruaris

http://arvamus.postimees.ee/3388039/opetajate-lehes-sel-reedel-erakoolide-muredest-uute-koolide-tekkimisest-isadepaeva-vajalikkusest

http://arvamus.postimees.ee/3388039/opetajate-lehes-sel-reedel-erakoolide-muredest-uute-koolide-tekkimisest-isadepaeva-vajalikkusest

http://arvamus.postimees.ee/3388039/opetajate-lehes-sel-reedel-erakoolide-muredest-uute-koolide-tekkimisest-isadepaeva-vajalikkusest

http://arvamus.postimees.ee/3388039/opetajate-lehes-sel-reedel-erakoolide-muredest-uute-koolide-tekkimisest-isadepaeva-vajalikkusest

http://tartu.postimees.ee/3392407/tervishoiukorgkooli-tudengid-elasid-sisse-wilhelm-conrad-rontgeni-ajastusse?id=3392407&chk=05ec0

http://tartu.postimees.ee/3392407/tervishoiukorgkooli-tudengid-elasid-sisse-wilhelm-conrad-rontgeni-ajastusse?id=3392407&chk=05ec0

http://tartu.postimees.ee/3392407/tervishoiukorgkooli-tudengid-elasid-sisse-wilhelm-conrad-rontgeni-ajastusse?id=3392407&chk=05ec0

http://tartu.postimees.ee/3392407/tervishoiukorgkooli-tudengid-elasid-sisse-wilhelm-conrad-rontgeni-ajastusse?id=3392407&chk=05ec0

http://www.ohtuleht.ee/704452/opik-kasiraamat-annab-pohiteadmised-teiste-hooldamisest

http://www.ohtuleht.ee/704452/opik-kasiraamat-annab-pohiteadmised-teiste-hooldamisest

http://www.ohtuleht.ee/704452/opik-kasiraamat-annab-pohiteadmised-teiste-hooldamisest

http://koolielu.ee/info/readnews/473518/opik-kasiraamat-annab-pohiteadmised-teiste-hooldamisest

http://koolielu.ee/info/readnews/473518/opik-kasiraamat-annab-pohiteadmised-teiste-hooldamisest

http://koolielu.ee/info/readnews/473518/opik-kasiraamat-annab-pohiteadmised-teiste-hooldamisest
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268. 20.11. tartu.postimees.ee Jõgi, A. Hooldaja käsiraamatusse koondus 13 olulist teemat http://tartu.postimees.ee/3406619/hooldaj


a-kasiraamatusse-koondus-13-olulist-


teemat  


269. 20.11. mu.ee   Õdede teaduskonverents keskendub õdede töökoormusele http://www.mu.ee/uudised//11/19/odede-


teaduskonverents-keskendub-odede-


tookoormusele  


270. november Kliinikumi Leht Roosmäe, H-M. Projekt SOULBUS päädis e-kursusega   


271. 23.11. koolielu.ee Sein, S. TÖÖLEHT: SlideDog http://koolielu.ee/info/readnews/473408/t


ooleht-slidedog 


272. 24.11. Meditsiiniuudised   Raamat: Hoolides ja hoolitsedes   


273. 24.11. Meditsiiniuudised   Kommentaar A. Kannuse artiklile   


274. 25.11. tartuekspress.ee Niinepuu, J. Tervisepäev gripist http://www.tartuekspress.ee/?page=1&id=


3042 


275. 26.11. Tartu Postimees   Teade Tervisliku Neljapäeva toimumise kohta   


276. 26.11. tartu.postimees.ee Saar, J. Ülikool valib IT-keskuse asukohta http://tartu.postimees.ee/3412965/ulikool-


valib-it-keskuse-asukohta  


277. 29.11. ETV, "Prillitoos"   Kõrgkooli vilistlane Leida Kuld   


278. 30.11. goodnews.ee   Õeamet on prestiižne! Eesti Õdede Liit peab kongressi http://www.goodnews.ee/oeamet-on-


prestiizne-eesti-odede-liit-peab-kongressi  


279. 1.12. uudised.err.ee Rajavee, A. Eesti Õdede Liidu uueks presidendiks valiti Tiina Teder 


(kõrgkooli vilistlane) 


http://uudised.err.ee/v/1a641ff3-4523-


4296-af23-fe5233c44b39 


280. 1.12. tervis.postimees.ee Ärm, T. Eesti Õdede Liidule valiti uus president (kõrgkooli vilistlane) http://tervis.postimees.ee/3420075/eesti-


odede-liidule-valiti-uus-president 


281. 1.12. delfi.ee   Eesti õdede liidu uueks presidendiks valiti Tiina Teder 


(kõrgkooli vilistlane) 


http://www.delfi.ee/news/paevauudised/ee


sti/eesti-odede-liidu-uueks-presidendiks-


valiti-tiina-teder?id=73092903 


282. 1.12. mu.ee   Õdede liidu uus juht: järjepidev alamtunnitasu tõus loob 


õdedele kindlustunde 


http://www.mu.ee/uudised//12/01/odede-


liidu-uus-juht-jarjepidev-alamtunnitasu-


tous-loob-odedele-kindlustunde 


283. 1.12. tervispluss.ohtuleht.ee Paavle, S. Eesti Õdede Liit sai üle kuraditosina aasta uue presidendi http://www.ohtuleht.ee/706547/eesti-


odede-liit-sai-ule-kuraditosina-aasta-uue-


presidendi 



http://tartu.postimees.ee/3406619/hooldaja-kasiraamatusse-koondus-13-olulist-teemat

http://tartu.postimees.ee/3406619/hooldaja-kasiraamatusse-koondus-13-olulist-teemat

http://tartu.postimees.ee/3406619/hooldaja-kasiraamatusse-koondus-13-olulist-teemat

http://www.mu.ee/uudised/2015/11/19/odede-teaduskonverents-keskendub-odede-tookoormusele

http://www.mu.ee/uudised/2015/11/19/odede-teaduskonverents-keskendub-odede-tookoormusele

http://www.mu.ee/uudised/2015/11/19/odede-teaduskonverents-keskendub-odede-tookoormusele

http://koolielu.ee/info/readnews/473408/tooleht-slidedog

http://koolielu.ee/info/readnews/473408/tooleht-slidedog

http://www.tartuekspress.ee/?page=1&id=3042

http://www.tartuekspress.ee/?page=1&id=3042

http://tartu.postimees.ee/3412965/ulikool-valib-it-keskuse-asukohta

http://tartu.postimees.ee/3412965/ulikool-valib-it-keskuse-asukohta

http://www.goodnews.ee/oeamet-on-prestiizne-eesti-odede-liit-peab-kongressi

http://www.goodnews.ee/oeamet-on-prestiizne-eesti-odede-liit-peab-kongressi

http://uudised.err.ee/v/1a641ff3-4523-4296-af23-fe5233c44b39

http://uudised.err.ee/v/1a641ff3-4523-4296-af23-fe5233c44b39
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284. 3.12. linnaleht.ee Oder, M. Lamatiste teket saab ennetada (osalemine ravijuhendi 


väljatöötamisel) 


http://www.linnaleht.ee/706881/lamatiste-


teket-saab-ennetada  


285. 2.12. mu.ee   Tervishoiu kõrgkoolid tõstavad praktikabaasi tasu http://www.mu.ee/uudised//12/02/tervisho


iu-korgkoolid-tostavad-praktibaasidele-


makstavat-tasu  


286. 2.12. Vikerraadio, uudised Hindre, M. Tartu ja Tallinna tervishoiukõrgkoolid ühtlustavad 


praktikantide juhendamistasud 


  


287. 2.12. vikerraadio.err.ee Hindre, M. Tartu ja Tallinna tervishoiukõrgkoolid ühtlustavad 


praktikantide juhendamistasud 


http://vikerraadio.err.ee/raadioklipp/565ef


ca214f036157c090df9  


288. 2.12. koolielu.ee Leikop, M. Kõrgkoolid lahendavad probleeme tervishoius http://koolielu.ee/info/readnews/480215/k


orgkoolid-lahendavad-probleeme-


tervishoius  


289. 3.12. mu.ee   KVÜÕA meditsiinikonverentsi põhirõhk on väljaõppel http://www.mu.ee/uudised//12/03/kvuoa-


meditsiinikonverentsi-pohirohk-on-


valjaoppel 


290. 4.12. noortehaal.delfi.ee Saul, K., Kallas, M.  VIDEO: Kas näidud korras? Noorte hääl kiikas Teeviidal 


arstikabinetti  


http://m.noortehaal.delfi.ee/article.php?id


=73123687 


291. 7.12. tartu.postimees.ee Kula, K. Jõululaadal kogutakse annetusi digitaalse imikukaalu ostmiseks http://tartu.postimees.ee/3426723/joululaa


dal-kogutakse-annetusi-digitaalse-


imikukaalu-ostmiseks 


292. 7.12. ETV, spordiuudised Säärits, A. Epp Mäele pole kergejõustik võõras (Tuule Sireli Mäe)   


293. 7.12. sport.err.ee Säärits, A. Epp Mäele pole kergejõustik võõras (Tuule Sireli Mäe) http://sport.err.ee/v/maadlus/3e3232b0-


5252-4de4-9ebd-7462d152dfe6/epp-


maele-pole-kergejoustik-vooras 


294. 8.12. tervispluss.ohtuleht.ee Paavle, S. Tartus kogutakse heategevuslikul jõululaadal raha digitaalse 


imikukaalu ostuks 


http://www.ohtuleht.ee/707582/tartus-


kogutakse-heategevuslikul-joululaadal-


raha-digitaalse-imikukaalu-ostuks  


295. 8.12. mu.ee Niinepuu, J. Tervishoiu kõrgkooli jõululaadal kogutakse raha digitaalse 


imikukaalu ostuks 


http://www.mu.ee/uudised//12/08/tervisho


iu-korgkooli-joululaadal-kogutakse-raha-


digitaalse-imikukaalu-ostuks  


296. 9.12. Tartu Postimees   Jõululaadal kogutakse annetusi imikukaalu ostmiseks   


297. Talv  E-õppe uudiskiri Sein, S. SlideDog   



http://www.linnaleht.ee/706881/lamatiste-teket-saab-ennetada

http://www.linnaleht.ee/706881/lamatiste-teket-saab-ennetada

http://www.mu.ee/uudised/2015/12/02/tervishoiu-korgkoolid-tostavad-praktibaasidele-makstavat-tasu

http://www.mu.ee/uudised/2015/12/02/tervishoiu-korgkoolid-tostavad-praktibaasidele-makstavat-tasu

http://www.mu.ee/uudised/2015/12/02/tervishoiu-korgkoolid-tostavad-praktibaasidele-makstavat-tasu

http://vikerraadio.err.ee/raadioklipp/565efca214f036157c090df9

http://vikerraadio.err.ee/raadioklipp/565efca214f036157c090df9

http://koolielu.ee/info/readnews/480215/korgkoolid-lahendavad-probleeme-tervishoius

http://koolielu.ee/info/readnews/480215/korgkoolid-lahendavad-probleeme-tervishoius

http://koolielu.ee/info/readnews/480215/korgkoolid-lahendavad-probleeme-tervishoius

http://www.mu.ee/uudised/2015/12/03/kvuoa-meditsiinikonverentsi-pohirohk-on-valjaoppel

http://www.mu.ee/uudised/2015/12/03/kvuoa-meditsiinikonverentsi-pohirohk-on-valjaoppel

http://www.mu.ee/uudised/2015/12/03/kvuoa-meditsiinikonverentsi-pohirohk-on-valjaoppel

http://m.noortehaal.delfi.ee/article.php?id=73123687

http://m.noortehaal.delfi.ee/article.php?id=73123687

http://sport.err.ee/v/maadlus/3e3232b0-5252-4de4-9ebd-7462d152dfe6/epp-maele-pole-kergejoustik-vooras

http://sport.err.ee/v/maadlus/3e3232b0-5252-4de4-9ebd-7462d152dfe6/epp-maele-pole-kergejoustik-vooras

http://sport.err.ee/v/maadlus/3e3232b0-5252-4de4-9ebd-7462d152dfe6/epp-maele-pole-kergejoustik-vooras

http://www.ohtuleht.ee/707582/tartus-kogutakse-heategevuslikul-joululaadal-raha-digitaalse-imikukaalu-ostuks

http://www.ohtuleht.ee/707582/tartus-kogutakse-heategevuslikul-joululaadal-raha-digitaalse-imikukaalu-ostuks

http://www.ohtuleht.ee/707582/tartus-kogutakse-heategevuslikul-joululaadal-raha-digitaalse-imikukaalu-ostuks

http://www.mu.ee/uudised/2015/12/08/tervishoiu-korgkooli-joululaadal-kogutakse-raha-digitaalse-imikukaalu-ostuks

http://www.mu.ee/uudised/2015/12/08/tervishoiu-korgkooli-joululaadal-kogutakse-raha-digitaalse-imikukaalu-ostuks

http://www.mu.ee/uudised/2015/12/08/tervishoiu-korgkooli-joululaadal-kogutakse-raha-digitaalse-imikukaalu-ostuks
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298. 14.12. mu.ee   TÜ peab õigeks TAI ja tervishoiu kõrgkoolide liitmist 


ülikooliga 


http://www.mu.ee/uudised//12/14/tu-


peab-oigeks-tai-ja--tervishoiu-


korgkoolide-liitmist-ulikooliga 


299. 14.12. koolielu.ee Vetik, L. Eelnõu uuendab juba enne põhiseadust vastu võetud 


haridusseadust (rektori osalemine töörühmas) 


http://koolielu.ee/info/readnews/481522/e


elnou-uuendab-juba-enne-pohiseadust-


vastu-voetud-haridusseadust  


300. 14.12. tervispluss.ohtuleht.ee Ilves, I., Pütsepp, D., 


Parm, Ü. 


Iga “gripp” EI OLE gripp http://www.ohtuleht.ee/708591/iga-gripp-


ei-ole-gripp  


301. 15.12. tervispluss.ohtuleht.ee Kruusing, M. MMS: tervisele kahjulik meditsiiniline pettus http://www.ohtuleht.ee/708636/mms-


tervisele-kahjulik-meditsiiniline-pettus  


302. 16.12. tervispluss.ohtuleht.ee Ott, E. Tohoh! Mehed ja naised ei näe asju ühtemoodi? http://www.ohtuleht.ee/708969/tohoh-
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Taotlus tiitlile „Aasta tegu hariduses“ 


 


Tartu Tervishoiu Kõrgkool väärib tunnustust kui terviseteadliku hoiaku ja käitumise edendaja 


kogukonnas. 


1200 üliõpilase ja 100 töötajaga kõrgkooli terviseedenduslikest tegevustest, mis viidi läbi 


personali initsiatiivil innovatiivsel moel õppetöösse integreeritult koostöös üliõpilastega, sai 


2014. aastal osa üle 15 000 inimese: 


 Koostöös Eesti Õdede Liiduga  pakuti kõrgkooli tudengite ja töötajate toel tartlastele 


sarja Tervislik Neljapäev raames tervisenäitajate testimist, korraldati erinevatel 


teemadel loenguid ja jagati nõuandeid. Lapsehoidja õppekava õpilased osutasid sarja 


neljapäevadel ka lapsehoiuteenust. Sari on  pälvinud linnakodanikelt positiivset 


vastukaja.  


 Kõrgkooli esindajad testisid  elanikkonna tervisenäitajaid erinevatel linna 


sündmustel: südametervisepäevadel linna eakate päevakeskustes ning linna 


tervisekonverentsil, tervisekõnnipäeval, eakate terviseolümpial ja Südamenädal. 


 Kokku korraldati 2014. aastal 71 kogukonnale suunatud sündmust, kus osales ca 


7600 inimest. Õppetöö raames toimusid õppekavadel erinevad osalustasuta 


tegevused kogukonnale: perekool, võimlemine rasedatele ja väikelastele, eakate 


liikumisaktiivsuse tunnid, individuaalne nõustamine ergonoomika teemal.  


 Kõrgkooli tudengid ja töötajad on õppetöö osana, aga ka omal initsiatiivil levitanud 


tervislikke mõtteviise koolides ja lasteaedades:  kogukonna teenimise osana õpetati 


lasteaia- ja koolilastele õigeid kätepesuvõtteid, korraldati näitekss vee analüüsi, 


veregrupi määramise õpitubasid; õpetati elustamist ja esmaabi, haava puhastamist ja 


sidumist, räägiti meditsiinilisest kiirgusest, tervislikust toitumisest, liikumisest ja 


hügieenist. Kõrgkool alustas jätkusuutlikku koostööd terviseedenduslike lasteaedade 


võrgustikku kuuluva Klaabu lasteaiaga.  


 Jätkus koostöö naine24.ee nõuanderubriigiga, kus lugejate küsimustele vastasid 


vabatahtliku tööna kõrgkooli õppejõud.  


 Koostöö gümnaasiumitega nii valikainete läbiviimisel kui ka projektitegevustel. 


Valikainete läbiviimisel jätkus koostöö Tartu Tamme Gümnaasiumi ja Tartu Kristjan 


Jaak Petersoni Gümnaasiumiga ning sõlmiti uued lepingud kolmega: Tartu Jaan Poska 


Gümnaasiumi, Elva Gümnaasiumi ja Viljandi Gümnaasiumiga. Projektide raames 


koolitati keskkonnatervisealaselt 30 õpetajat ja 96 õpilast, geneetika ja laboritöö 


õpitubades osales 305 õpilast ja 12 õpetajat. Geneetikapäevad pälvisid «Ettevõtliku 


kooli» üle-eestiliste edulugude võistlusel «Põnevaima tunni» auhinna.  


 Teaduse populariseerimisel jätkati rikastavat koostööd teaduskeskusega Ahhaa 


Teadlaste Öö Festival 2014 partnerina. Traditsioonilisele tegevusele teaduskuplites ja 


õppehoones lisandus õppejõudude loeng teaduskohvikus ja välikinos 


filmikommentaatoritena. Kõrgkool 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. 


 2014. aastal toimus 300 osalejaga teaduskonverents “Terves kehas terve teadmine”, 


kus esitleti kõrgkoolis läbi viidud rakendusuuringute tulemusi. 
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 2014. aastal korraldas kõrgkool koolitusi 1640 osalejale, sh toimus 21 osalustasuta 


täienduskoolitust, kus oli 416 osalejat. 


 2013. aasta novembris ilmus veebiajakirja Tervist! (www.nooruse.ee/tervist) 


esimene number, kokku on antud välja kuus ajakirjanumbrit, mida on lugenud 


tuhanded inimesed ja kus kõrgkooli tegevuste kajastamise kõrval on fookuses ka 


tervishoiuvaldkonna teemad laiemalt. 


 Terviseteadliku hoiaku kujundajana jätkati koostööd seniste partneritega: Tartu 


Linnavalitsus, Tartu Maavalitsus, noortekeskus Lille Maja, SA Teaduskeskus Ahhaa, 


EMÜ Spordiklubi, Eesti Õdede Liit, SA Tartu Kiirabi. Mitmekesine oli koostöö Tartu 


LV tervishoiuosakonnaga. 


 


 
 



http://www.nooruse.ee/tervist






Kokkuvõte¹ Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rakendusuuringute rakenduskava 2012-2015 täitmisest.  
 


¹Kaasatud koostööpartnereid, üliõpilasi ning tulemusi kajastab jooksvalt uuendatav tabel: „Rakendusuuringud Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis“ 


 


Õe-ämmaemanda õppekava  


Uurimis-


valdkond 
Õ. ja Ä. riikliku 


arengustrateegia 


valdkond 


Uurimisteema 


 


Vastutaja Uurimistöö teema ja 


planeeritud aeg 


Vasutav 


uurija/ 


Läbiviijad  


Periood Kokkuvõte 01.11.15 seisuga 


Õ
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Inimvara areng  


 


Õendus-


ämmaemandusabi 


(ÕÄ) kvaliteet ja 


areng 


 


Õppeprotsessi kvaliteet 


Õpikeskkonna mõjutegurid 


Õppepraktika kvaliteet 


Üliõpilaste valmisolek 


tööleasumiseks 


 


R. Urban 


 


Akadeemilise õpikeskkonna mõju 


üliõpilase õppimisele. (2012-


2015) 


 


 


 


 


Kutsealased pädevused viimase 


kursuse õe põhiõppe üliõpilaste ja 


õdede hinnangul. (2013-2014) 


 


 


R.Urban 


T.Kukkes 


L.Animägi 


 


 


 


 


R.Urban 


L.Animägi 


 


 


 


R.Urban 


K. Viitkar 


E-M.Sooväli 


2012- 


2015 


 


 


 


 


 


2013- 


2014 


 


 


 


2014 


Uurimus koostöös radioloogiatehniku 


õppekavaga Akadeemilise õpikeskkonna 


mõju üliõpilase õppimisele Tartu 


Tervishoiu Kõrgkooli õe ja 


radioloogiatehniku õppekava näitel. 


Lõpetatud 2015.a 


 


Kutsealased pädevused viimase 


kursuse õe põhiõppe üliõpilaste ja 


õdede hinnangul. (2013-2014) 


Lõpetatud 2014.a 


 


Lisandus uurimus Juhendamine ja selle 


tähendus õppejõu jaoks“.  
Lõpetatud 2014.a 


Kutsekuvand Kutseväärtused ja –hoiakud 


Üliõpilaste hoiakud ja väärtused  


Õppejõudude hoiakud ja väärtused 


Head tavad ja hoiakud 


emadushoolduses 


R. Urban 


 


 


 


 


 


Üliõpilaste emotsionaalne 


intelligentsus (2013-2014) 


Õendusüliõpilaste eetiliste 


hoiakute kujunemine (2013-2014) 


 


 


 


 


 


Head tavad emadushoolduses 


(2013-2014) 


 


 


 


S.Läänelaid  


 


R.Urban 


 


R.Urban 


 


 


 


 


S.Põllumaa 
 


 


 


 


 


 


 


2013-


2016 


 


 


 


2014-


2016 


 


Emotsionaalse intelligentsuse ja eetiliste 


hoiakute kujunemise teemasid käsitletud 


uurimuses Õendusüliõpilaste hooliva 


hoiaku kujunemine, kujundamine ja 


hindamine. Jätkub kuni 2016 aastani. 


 


 


Eesti haiglate sünnitusosakondade 


ämmaemandate kutsetaju, hoiakud, 


kogemused ja töövõtted seoses 


normaalse sünnitusega. Jätkub kuni 


2016 aastani. 







Inimvara areng Elukestva õppe efektiivsus 


Tervishoiutöötajate elukestva õppe 


vajadused ja kasutegur 


Tervishoiutöötajate valmisolek 


elukestvaks õppeks  


R. Urban  


 


 


 


  Ei rakendunud uurimisprobleemi 


puudumisel 


T
er


v
is


  


Tervislik 


töökeskkond 


Tervisekäitumine 


Tervishoiutöötajate tervisekäitumine 


Haridustöötajate tervisekäitumine  


Elanikkonna tervisekäitumine 


P. Simm 


 


 


Tervishoiu kõrgkoolide 


õppejõudude tervisekäitumine. 


(2012-2014). 


 


P. Simm  Ei rakendunud.  


Planeeritud perioodil 2016—2020 


Patsiendi- ja 


perekesksus  


ÕÄ kvaliteet ja areng 


Koolitervishoid 


 
S. Läänelaid  


 


 


  Ei rakendunud uurimisprobleemi 


puudumisel 
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ÕÄ kvaliteet ja areng 


 


Patsiendi- ja 


perekesksus  


 


Patsiendi ohutus 


 


 


ÕÄ kättesaadavus ja 


järjepidevus 


Tõenduspõhine ÕÄ  


 


Laste õendusabi 


 


 


 


Täiskasvanute kirurgiline õendusabi 


 


 


 


 


 


 


Sisehaige õendusabi 


 


 


 


 


 


 


Emadushooldus  


Esmatasandi ämmaemandusabi 


 


 


 


 


 


 


 


 


S. Läänelaid 


 


 


 


 


I. Bruus 


 


 


 


 


 
E.-M.Sooväli  


 


 


 


 


 


 


M. Mahla  


 


 


 


 


 


 


 


 


Kunstlikul ventilatsioonil olevate 


laste aspireerimine (2012-2013) 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Kõrgvererõhutõvega inimeste 


rahulolu ambulatoorse 


õendusabiga  


(2012-2014) 


 


 


 


Imetamisnõustamine 


 


 


 


Pereõdede valmisolek 


imetamisnõustamiseks ja 


sünnitusjärgse perioodi 


juhendamiseks (2014-2015) 


 


S. Läänelaid  


 


 


 


 


I.Bruus 


M.Kiis 


L.Animägi 


A.Männik 


 


 


E.-M.Sooväli 


P.Simm 


 


 


 


 


 


M. Mahla 


 


 


 


M. Mahla 


 


 


 


 


2012- 


2013 


 


 


 


2013-


2015 


 


 


 


 


2012- 


2014 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Intubeeritud vastsündinute 


endotrahheaalne aspireerimine 


lasteintensiivravi osakonnas“. 
Lõpetatud 2013.a 


 


Tartu Tervishoiu Kõrgkooli õe 


põhiõppe õppekava II ja IV kursuse 


üliõpilaste farmakoloogilised 


teadmised. 


Lõpetatud 2015.a 


 


Täiskasvanud kõrgvererõhktõve 


patsientide teadlikkus vererõhu 


riskiteguritest, ohjamisest, tüsistustest 


ja nende ennetamisest 


Lõpetatud 2014.a 


 


 


Ei rakendunud. Teema integreeritakse 


uues planeeritavas uuringus perioodil 


2016—2020 


 


Ei rakendunud.  


Planeeritud perioodil 2016—2020 


 


 


 







 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Vaimne tervis 


 


 


 


 


 


 


 


 


Lasteõendus 


 


 


Intensiivõendus 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


J. Pael 


 


 


 


 


 


 


 


S. Läänelaid 


 


 
A.Vahtramäe 


 


Noorte perede valmisolek 


iseseisva 


ämmaemandusabiteenuse 


kasutamiseks (2013-2014) 


 


Perekoolides osalevate noorte 


perede ootused ja nende täitumine 


seoses pakutava ettevalmistusega 


sünnituseks ja sünnitusjärgseks 


perioodiks (2012-2013) 


 


 


Imetamise Eneseefektiivsuse 


Skaala “BSES – Breastfeeding 


Self-Efficacy Scale – 


kohandamine Eestis kasutamiseks 


(2012-2013) 


 


 


Normaalse sünnituse juhtimine 


(2014-2015) 


 


 


 


 


Vaimse tervise alane kirjaoskus 


(2012-2014) 


 


Tõenduspõhised sekkumised 


kroonilise psüühikahäirega 


inimeste elukvaliteedi tagajana 


(2013-2015) 


 


Vastsündinule nasogastraalsondi 


paigaldamine (2013-2014) 


 


 


Intraossaalse nõela paigaldamine, 


kasutamine ja hooldus (2013-


S.Põllumaa 


 


 


 


 


M.Mahla 


 


 


 


 


 


 


 


M.Mahla 


 


 


 


 


 


 


S. Põllumaa 


 


 


 


 


 


J.Pael 


 


 


J.Pael 


 


 


 


 


S.Läänelaid 


 


 


T.Jušinski 


 


 


 


 


 


 


2013-


2015 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


2014-


2016 


 


 


 


 


2013- 


2016 


Teemad käsitletud  
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. 


Lõpetatud 2015.a 


 


 


 


 


 


Ei rakendunud uurimisprobleemi 


puudumisel 


 


 


 


 


Teema käsitletud uurimuses Eesti 


haiglate sünnitusosakondade 


ämmaemandate kutsetaju, hoiakud, 


kogemused ja töövõtted seoses 


normaalse sünnitusega.  


Jätkub 2016.aastani  


 


Ei rakendunud. 


Planeeritud perioodil 2016—2020 


 


Ei rakendunud. 


Planeeritud perioodil 2016—2020 


 


 


 


Ei rakendunud. 


Planeeritud perioodil 2016-2020 


 


 


 







 


Sisehaige õendusabi 


 


 


Pereõendus 


 


 


 


Eakate õendusabi 


 


P.Simm 


2014) 


Mitteinvasiivne ventilatsioon ja 


patsiendi hooldus (2013-2014) 


 


Täiskasvanule nasogastraalsondi 


paigaldamine (2013-2014) 


 


S.Kalmaznina 


 


 


P.Simm 


Ei rakendunud. Teema lõputöödena. 


 


 


Ei rakendunud. Teema lõputöödena 


 


 


Ei rakendunud.Planeeritud perioodil 


2016-2020 


 


 


Ei rakendunud. Planeeritud perioodil 


2016-2020  


 
Patsiendi- ja perekesksus 


 
I. Bruus    Ei rakendunud uurimisprobleemi 


puudumisel 


     


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 







Tervisekaitse spetsialisti õppekava 


 


Uurimis-


valdkond 


Uurimisteema 


 


Vastutaja Uurimistöö teema (planeeritud aeg) Läbiviija  Periood Ülevaade (01.01.16 seisuga) 


Õ
p


p
e-


p
ro


ts
es
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Õppimine ja õpetamine kõrgkoolis 


 


 


I.Ploomipuu Tartu Tervishoiu Kõrgkooli/Tartu 


Meditsiinikooli vilistlaste uuring. 


(2011-2012) 


I. Ploomipuu   


E-M. Sooväli 
2011-2012 Ülekooliline uurimus. Tartu 


Tervishoiu Kõrgkooli/Tartu 


Meditsiinikooli vilistlaste uuring.  
Lõpetatud 2012. a 


T
er


v
is


 


  


Epidemioloogilised uuringud Ü.Parm     


 


Ei rakendunud. Viidi läbi lõputööna 


Tervisekäitumine/Tervisedendus Ü.Parm Eesti elanike erinevate vanusegruppide 


tervisekäitumine (2012-2014) 


 


Ü. Parm 


A-L. Parm 


(Tamm) 


A. Orav 


 


 


 


 


 


 


 


 


I. Ploomipuu  


K. Vahur 


2012-2014 


 


 


 


 


2013 - 2016 


 


 
 


 


 


2013−2018 


Läbiviidud koostöös Ft ja Ba 


õppekavadega Eesti elanike erinevate 


vanusegruppide tervisekäitumine (vt 


FT ja BA rakenduskava) 


Lõpeatud 2014. a 


Lisandus uurimus: Kohvi ja 


taimetoidu mõju vere 


laborinäitajatele ja luutihedusele  


(vt FT ja BA rakenduskava) 


Jätkub 2016.aastani 


 


Lisandus uurimus: Autos kasutatava 


laste turvavarustuse kasutamine 


Eestis.  


Jätkub 2018.aastani  


Ohutegurid töökeskkonnas/töökeskkonna 


parendamine 


M. Külm    Ei rakendunud, teema käsitletud 


lõputöödena. 


Keskkonnatervis/keskkonnatervise 


arendamine 


I. Ploomipuu    Ei rakendunud uurimisprobleemi 


puudumisel. 


T
õ


en
d
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Tervisekaitse spetsialisti õppekava ja 


kutseala arendus 


 


I. Ploomipuu Tervisekaitse 


spetsialisti/Keskkonnatervise 


spetsialisti eriala ülevaade, 


tööülesanded ja spetsialistide vajadus 


Eestis ja Euroopas. (2013-2016) 


 


I. Ploomipuu 
A. Kutman 


T.Veber 


2015-2018  


 


Uurimus Tervisekaitse spetsialisti 


eriala ja õppekava Euroopas  
Jätkub 2018.aastani. 


 


 


 


Füsioterapeudi õppekava 







 


Uurimis-


valdkond 


Uurimisteema 


 


Vastutaja Uurimistöö teema ja planeeritud aeg Läbiviija  Aeg Ülevaade (01.11.15 seisuga) 


T
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is


 


  


Tervisedendus 


 


 


Ü. Parm Eesti elanike erinevate vanusegruppide 


tervisekäitumine. (2012-2014) 
Ü. Parm,  


A-L. Tamm (Parm);  


A. Orav 


 


2012-2014 


 


 


 


2013 - 2016 


 


Läbiviidud koostöös TK ja BA 


õppekavadega Eesti elanike erinevate 


vanusegruppide tervisekäitumine  
Lõpetatud 2014. a 


Lisandus uurimus: Kohvi ja taimetoidu 


mõju vere laborinäitajatele ja 


luutihedusele  
Jätkub 2016.aastani 
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is
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Tervisedendus/tervisekäitumine 


 


R.Linkberg Lülisamba funktsionaalsed ja 


biomehhaanilised näitajad tervetel ning 


erinevate lülisamba haigusseisundite ja 


deformatsioonide korral. (2009-2013) 


 


R. Linkberg   


T.Kums 


 


2009-2003 Lülisamba funktsionaalsed ja 


biomehhaanilised näitajad tervetel 


ning erinevate lülisamba 


haigusseisundite ja deformatsioonide 


korral.                          Lõpetatud 2013.a 


Tervisedendus R.Linkberg Bayley skaala kasutamine kahe- ja 


kolmeaastaste laste arengutaseme 


hindamisel. (2009-2013) 


R. Linkberg 


T. Urva 


 


2009-2013 Bayley skaala kasutamine kahe- ja 


kolmeaastaste laste arengutaseme 


hindamisel  
Lõpetatud 2013.a 


 


Kliiniline rehabilitatsioon 


 


 


A-L Parm Teipimisvahendi mõju hindamine 5 - 8 


aastaste laste genu valgum asendi ja jala 


pikivõlvide korrigeerimisel (2012-2014) 


A-L. Tamm (Parm) 


R. Linkberg,  


I. Vaher 


A. Vain, 


  


 


2012−2018 Toetava teipimisvahendi kolmekuulise 


mõju hindamine viie- ka kaheksa-


aastaste laste genu valgum asendi ja 


jala pikivõlvide korrigeerimisel 


Jätkub 2018.a Omistatud rahvusvaheline 


patentne leiutis 2015 koostöös Tartu 


Ülikooliga 


Tervisedendus K. Reisberg Klassikalise massaaži mõju (2013) K.Reisberg 


 


 Ei rakendunud, teema lõputööna. 


 A-L Parm Vaimne tervis ja psühhiaatriline 


füsioteraapia 


A-L Parm  Ei rakendunud 


 A-L Parm Erivajadusega laps tavalastega ühises 


lasteaias/lasteaia rühmas  


  Ei rakendunud 


 


 


 


 


 


Bioanalüütiku õppekava 







 


Uurimis-


valdkond 


Uurimisteema 


 


Vastutaja Uurimistöö teema ja planeeritud aeg Läbiviija  Aeg Ülevaade (01.11.15 seisuga) 


    
  


  
  


  
  


T
er


v
is


  


Epidemioloogiline uuring E. Aotäht Tartumaa avalike supluskohtade veest 


isoleeritud enterokokkide 


antibiootikumiresistentsus (2012-2013)  


E. Aotäht  


H.Udras 


M.Treial 


2012‒ 


2015 


Tartumaa avalike supluskohtade 


veest isoleeritud enterokokkide 


antibiootikumiresistentsus  
Lõpetatud 2015.a 


Epidemioloogiline uuring M. Remm Enterobiaasi esinemine Jõgevamaa 


lasteaialastel (2012-2013) 


 


 


 


 


 


 


 


 


Gastroenteroviiruste esinemissagedus 


Eestis (2010-2012) 


 


M.Remm 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


M.Remm 


E. Aotäht 


2012‒ 


2016 


 


 


 


 


 


 


 


 


2010-


2012 


Uurimistöö teema laiendatud 


regiooniti ning perioodi pikendatud 


Enterobiaasi esinemine Jõgevamaa 


lasteaialastel (2012-2013), 


Viljandimaa ja Tartumaa 


lasteaialastel (2013−2014) ning 


Raplamaa lasteaialastel (2015-


2016) 


Jätkub 2016.aastal 


 


Gastroenteroviiruste 


esinemissagedus Eestis 


Lõpetatud 2012.a 


Epidemioloogiline uuring E. Aotäht Soolenakkuste leviku võimalus 


lasteaedades (2012-2013) 


 


E. Aotäht 


H. Udras 
2012‒ 


2013  


Soolenakkuste leviku võimalus 


lasteaedades  


Lõpetatud 2013.a 


Ohutegurid töökeskkonnas/turvalisus H. Udras Haiglainfektsioone ennetavad uuringud 


üldhaiglates (2012-2013) 


H. Udras 2012‒ 


2013 


 


Õdede haiglainfektsioone 


ennetavad mikrobioloogilised 


uuringud. 


Lõpetatud 2013.a 


 E. Aotäht Puukborrelioosi tekitaja vastaste 


antikehade esinemine Eesti erinevate 


piirkondade jahimeeste vereseerumis ja 


nende teadlikkus puukborrelioosist 


(2012-2015) 


E. Aotäht  


M. Treial 


 


2012-


2013 


Puukborrelioosi tekitaja vastaste 


antikehade esinemine Eesti 


erinevate piirkondade jahimeeste 


vereseerumis ja nende teadlikkus 


puukborrelioosist  
Lõpetatud 2013.a 


 


   E.Jõgi 2013− 


2015 


Lisandus uurimus 


Borrelia burgdorferi sensu lato 


kandvus ja erinevate genotüüpide 


esindatus Eesti maakondade 


puukide hulgas.  


   Allergilise riniidi, astma ja atoopilise H.Udras 2010- Filagriini mutatsioonide 







dermatiidi riskitegurid ja geneetiline 


taust (2010-2012) 
2012 C.2282del4 ja P.R501X ning 


histamiin N-metüültransferaasi 


mutatsiooni C314t esinemissageuds 


allergikute ja mitteallergikute seas 


ning allergiate väljendumise seos 


elukeskkonnaga 


Lõpetatud 2012.a 


T
õ


en
d


u
sp


õ
h


in
e 


k
u


ts
ea


la
 a


re
n


g
 


    


Bioanalüütiku roll ravimeeskonnas 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Diagnostilise metoodika arendamine 


 


 


 


 


 


M. Remm 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


M. Remm 


Patsiendilähi uuringute (Point of care) 


kvaliteedi tagamine perearstide poolt 


(2012-2013) 


 


 


 


 


 


 


 


Bioanalüütiku koht ja roll Eesti laborites 


(2010-2013) 


M. Remm 


A.Orav 


 


 


 


 


 


 


 


 


M.Remm 


 


 


 


M.Remm 


A.Orav 


 


 


M. Remm 


A.Raave-Sepp 


E.Aotäht 


M.Treial 


E.Jõgi 


A.Orav 


2012-


2016 


 


 


 


 


 


 


 


 


2010-


2013 


 


 


2014-


2015 


 


 


2014-


2020 


 


 


Uurimistöö teema laiendatud ning 


perioodi pikendatud.  


Patsiendi lähiuuringud (point-of-


care, POC) Eesti perearstide 


tööpraktikas (2012-2013), haiglate 


tööpraktikas (2013-2014) ja Kagu-


Eesti hooldekodude tööpraktikas 


(2015-2016) 


Jätkub 2016.aastal 


 


Bioanalüütiku koht ja roll Eesti 


laborites 


Lõpetatud 2013.a 


 


Lisandus Bionalüütiku eriala 


perspektiivid 


Lõpetatud 2015.a 


 


Lisandus Bioanalüütikute 


õppelaborite metoodiliste juhendite 


ja õppelabori käsiraamatu 


koostamine 


Jätkub 2020. aastani 


 


 


 


 


 


 


Radioloogiatehniku õppekava  







 


Uurimis-


valdkond 


Uurimisteema 


 


Vastutaja Uurimistöö teema ja planeeritud aeg Läbiviija  Aeg Ülevaade (01.11.15 seisuga) 


Õ
p


p
ep


ro
ts


es
s 


   


Õpikeskkonna mõjutegurid T. Kukkes Akadeemilise õpikeskkonna mõju 


üliõpilase õppimisele Tartu Tervishoiu 


Kõrgkooli õe ja radioloogiatehniku 


õppekava näitel (2012-2013) 


 


T.Kukkes 


R.Urban 


L.Animägi 


 


 


 


 


V.Challen 


T.Kukkes 


Z.Läänelaid 


2012-2015 


 


 


 
 


 


2014−2016 


 


Uurimus koostöös õe õppekavaga (vt õe 


õppekava) Akadeemilise õpikeskkonna 


mõju üliõpilase õppimisele Tartu 


Tervishoiu Kõrgkooli õe ja 


radioloogiatehniku õppekava näitel. 


Lõpetatud 2015.a  


 
Lisandus u Radiograafia üliõpilaste ja 


radioloogiatehnikute arusaamad 


professionaalsusest  
Jätkub 2016.aastani 


 


T
õ
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d
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õ
h
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e 


k
u
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n


g
 


     


Kiirguskaitse   K. Kepler Kiirguskaitse tõhususe hindamine 


radiograafias (2013-2014) 


 


K.Kepler 


J.Märs 
2013 - 2016 Patsiendi kiirgusdoosi 


optimeerimiseks vajalike andmete 


kogumine ja võrdlev analüüs 


radiograafias. 


Jätkub 2016.aastal 
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Tartu Tervishoiu Kõrgkooli Avatud Kõrgkooli täienduskoolitused 2015. aastal 


1. Osalustasuga koolitused (sh asutuste poolt tellitud) 


Koolituse nimi Toimumisaeg Maht 


tundides 


Osalejate 


arv 


Abivahendite tõenduspõhine hindamine 16.01. 8 14 


Inglise keele kursus algtaseme läbinutele 20.01.-21.04. 45 7 


Esmaabi täienduskoolitus 28.01. 8 17 


Lihasenergeetilised tehnikad (Muscle energy 


techniques – PIR and PSF) 


28.-29.01. 15 11 


Klassikalise massaaži algkursus 02.-26.02. 40 13 


Enesekehtestamise koolitus  03.02. 4 8 


Lapsehoidja koolitus 05.02.-08.05. 224 13 


Esmaabi väljaõppe koolitus  14.-15.02. 16 12 


Diabeet ja sellega toimetulek 10.-11.02. 26 4 


Suhtlemine dementsussündroomiga inimestega 17.02. 8 42 


Esmaabi täienduskoolitus 19.02. 8 8 


Enesekehtestamise koolitus  26.02. 4 7 


Esmaabi väljaõppe koolitus 25.02.-02.04. 16 14 


Suhtlemine eaka/dementse patsiendiga 05.03. 8 10 


Esmaabi väljaõppe koolitus  05.03.-02.04. 16 9 


Aroomiteraapia algkursus 05.-12.03. 26 5 


Esmaabi väljaõppe koolitus  06.-19.03. 12 34 


Diabeet ja sellega toimetulek 10.-11.03. 26 3 


Esmaabi väljaõppe koolitus 10.-11.03. 16 8 


Õendusdokumentatsiooni koolitus  19.03. 8 29 


Triggerpunktiravi koolitus 26.-27.03. 18 13 


Õendusdokumentatsiooni koolitus  27.03. 8 11 


Esmaabi täienduskoolitus 30.03. 8 9 


Esmaabi väljaõppe koolitus lapsehoidja koolituse 


raames 


02.-09.04. 16 13 


Esmaabi väljaõppe koolitus 4.-5.04. 16 21 


Suhtlemine eaka patsiendiga 06.04. 8 8 


Esmaabi täienduskoolitus 07.04. 8 5 


Füsioloogiliste ohutegurite hindamine ja tööst 


tulenevate haiguste ennetamine 


10.04. 8 6 


Diabeet ja sellega toimetulek 15.-16.04. 26 6 


Patsiendi õpetamine ja nõustamine 21.04. 8 16 


Ergonoomika – hooldustöö võti!    28.04. 8 81 


Kriisis patsiendiga suhtlemine 05.05. 8 22 


Praktiline stressijuhtimine 06.05. 8 7 


Bioohutus ja töökeskkond 07.05. 6 29 


Esmaabi väljaõppe koolitus 12.-13.05. 16 6 


Elastse teibi kasutusvõimalused kliinilises praktikas 15.05. 8 9 


Praktikajuhendajate jätkukoolitus 11.-19.05. 52 13 


Praktikajuhendajate baaskoolitus 21.-22.05. 26 16 
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Suhtlemine dementsussündroomiga inimestega 25.05. 8 20 


Esmaabi väljaõppe koolitus 6.-7.06. 16 19 


Praktikajuhendajate baaskoolitus 8.-15.06. 26 16 


Kognitiiv-käitumisteraapia (KKT) tehnikate 


kasutamine õendusabis 


15.-16.06. 16 9 


Praktiline ergonoomika 18.06. 8 14 


Suhtlemine dementsussündroomiga inimestega 17.07. 8 11 


Esmaabi väljaõppe koolitus 8.-9.08. 16 16 


Esmaabi väljaõppe koolitus  26.-27.09. 16 18 


Suhtlemine dementsussündroomiga inimestega 29.09. 8 21 


Praktikajuhendajate jätkukoolitus  28.09.-13.10. 16 30 


HACCP- põhise enesekontrolliplaani koostamine, 


juurutamine ja alalhoidnime 


15.10. 6 5 


EKG – kuidas seda mõista? 15.10. 8 11 


Esmaabi väljaõppe koolitus  17.-18.10. 16 21 


Suhtlemine dementsussündroomiga inimestega  3.11. 4 18 


Esmaabi väljaõppe koolitus 13.10.-10.11. 16 17 


Geriaatriline patsient 21.10. 8 6 


Vägivallata suhtlemine 26.10. 8 3 


Diabeet ja sellega toimetulek 12.-13.11. 16 5 


Tööfüsioteraapia koolitus 13.11. 8 18 


Teadlikkus liikumises – sissejuhatus B KAT (Basic 


Body Awareness) 


16.11. 8 14 


Praktiline stressijuhtimine 18.11. 8 6 


Esmaabi väljaõppe koolitus 23.-26.11. 16 30 


Füüsikaline ravi  2.09.-21.10. 78 1 


Ravimassaaž 03.09.-24.11. 156 1 


Esmaabi väljaõppe koolitus 5.-6.12. 16 25 


Esmaabi täienduskoolitus 9.12. 8 2 


Taktiilne massaaž 10.-11.12. 16 13 


Patsiendi lähiuuringud – POCT (Point of Care 


Testing) 


11.-18.12. 26 6 


Kokku: 66  1350  935 


 


2. Osalustasuta koolitused (projektid, kvaliteedilepped) 


Koolituse nimi Toimumisaeg Maht  


tundides 


Osalejate 


arv 


Praktikajuhendajate baaskoolitus 12.01.-28.01. 60 17 


Õendusjuhtide talvekool 14.-15.01. 12 22 


Praktikajuhendajate baaskoolitus 18.02.-04.03. 40 17 


ENNE Intensive Programme 2015 „Intercultural 


Competences in Nursing" 


12.-18.04. 40 68 


Praktikajuhendajate baaskoolitus 20.04.-04.05. 40 20 


Praktikajuhendajate baaskoolitus 23.-24.04. 16 14 


Hooldustöötaja täienduskoolitus (ESF RKT) 04.-08.05. 40 16 







3 
 


Välisüliõpilaste juhendamine kultuuridevahelise 


erinevuse kontekstis 


28.05. 8 56 


Praktikajuhendajate baaskoolitus 26.05-09.06. 40 25 


Soulbus e-coach  2.01.-30.05. 260 7 


Praktikajuhendajate baaskoolitus 23.09.-7.10. 40 20 


Lapse esmaabi koolitus 12.10. 5 14 


Praktikajuhendajate baaskoolitus  21.10.-06.11. 40 26 


Bioanalüütikute lõputööde juhendamine ja 


retsenseerimine 


01.10. 13 8 


Laste turvavarustuse kasutamine 8.12. 3 6 


Kokku: 15  657 336 


 


3. Rahvusvaheline nädal 


Rahvusvahelise nädala nimi Toimumisaeg Maht 


tundides 


Osalejaid 


International Week 2015 "Supervising (International) 


Students" 


7.-11.09. 40 22 


    


Kokku: 1  40 22 


 








Ühiskoolitused 2011-2015 


Aasta Koolituse nimi Koolitaja Maht Osalejate arv 


2011 Kvalitatiivsed uurimismeetodid Judit Strömpl, Tartu Ülikool 52 tundi 30 


 Kvantitatiivsed uurimismeetodid Karin Täht, Tartu Ülikool 52 tundi 44 


 Väljundipõhine õppekava kõrghariduses Einike Pilli, Tartu Ülikool 16 tundi 3 


 Autoriõigus Reet Adamsoo, Tartu Ülikool 6 tundi 45 


2012 Väljundipõhine õppekava kõrghariduses Einike Pilli, Siret Rutiku, Aune Valk, 


Annika Tina, Tartu Ülikool 


156 tundi 11 


 Autoriõigus Aleksei Kelli, Tartu Ülikool 7 tundi 42 


 Juhtumianalüüs Einike Pilli, Karl Kruusamäe, Tartu 


Ülikool 


16 tundi 12 


 Akadeemiline inglise keel Liisa Liivak, Folkuniversitetet 60 tundi 9 


 STARR koolitus Inga Vau, Tallinna Ülikool 16 tundi 13 


 Rahvusvahelise funktsioneerimisvõime, 


vaeguste ja tervise klassifikatsiooni (RFK) 


rakendamise õpetamine füsioteraapias 


Karin Tammik, Eva Rüütel, Aili 


Lopman, Tartu Tervishoiu Kõrgkool 


32 tundi 30 


2013 Andragoogika Reet Valgmaa, Erle Nõmm, Tartu 


Rahvaülikool 


26 tundi 34 


 Kvantitatiivsete uurimismeetodite 


kasutamine tervishoius 


Marika Tammaru, AS Ida-Tallinna 


Keskhaigla 


8 tundi 14 


 Kuidas õpetada vaegnägijaid ja pimedaid Anne Kõiv, Tartu Emajõe Kool 16 tundi 20 


 Interaktiivse tahvli kasutamine õppetöös Anne Rosenberg, 


Tartu Tervishoiu Kõrgkool 


7 tundi 20 


 Objektiivse struktureeritud kliinilise 


eksami läbiviimine (OSCE) 


Valerie Challen, Stanfordi Ülikool 24 tundi 9 


 VÕTA hindamise 


korraldamine lähtuvalt  


uuest kõrgharidusreformist 


Ele Mägi, Ele Hansen, 


Tartu Tervishoiu Kõrgkool 


2 tundi 14 


 Õppimine ja õpetamine kõrgkoolis Anu Sarv, Mari Karm, Tartu Ülikool 156 tundi 3 


2014 Tõhustatud loeng ja õppimist toetavad 


õppemeetodid 


Kristi Vinter, Tallinna Ülikool 8 tundi 30 


 Õppejõu roll õppekava arendamisel ja 


rakendamisel 


Inga Vau, Tallinna Ülikool 8 tundi 30 


 Nvivo Marin Johnson, Tallinna Ülikool 16 tundi 15 


 E-õppe võimaluste kasutamine õppetöös Marju Piir, Tartu Ülikool 


Anne Rosenberg, Tartu Tervishoiu 


Kõrgkool 


8 tundi 25 


 Generatsioonid: õppimine ja õpetamine 


21.sajandil 


Marek Link, Sisekaitseakadeemia 4 tundi 30 


 Õppimine ja õpetamine kõrgkoolis Anu Sarv, Mari Karm, Tartu Ülikool 156 tundi 3 


2015 Eesti teaduskeel Peep Nemvalts, Tallinna Ülikool 8 tundi 34 


 Tavaline ja lihtne kirjakeel Katrin Kern, Tartu Ülikool 7 tundi 32 


 Ravimite käitlemine Kersti Teder, Tartu Ülikooli 


Kliinikum 


4 tundi 10 


 Emotsionaalne intelligentsus üldpädevuste 


õpetamiseks 


Anu Virovere, Tallinna Ülikool 8 tundi 34 


 Problem based learning on Radiography 


curriculum 


Valerie Challen, Stanfordi Ülikool 10 tundi 7 


 Clinical placement audit Sija Geers van Gemeren, Hollandi 


piltdiagnostika ja kiiritusravi ühingu 


tegevusjuht 


12 tundi 12 


 Juhtumi analüüsi kujundamine ja 


hindamiskriteeriumide väljatöötamine 


Reet Valgmaa, õppekeskus „Tõru“ 5 tundi 30 


 








Messid 2015. aastal 


1.       26.02. Valgas Vali Nutikalt 


2.       27.02. Pärnus Suunaja 


3. 06.-07.03. Tallinn Noor Meister 


4. 11.-12.03. Narva Orientiir 


5. 16.-18.04. Maamess 2015 


6.         5.05. Tartu Töömess 2015 


7. 08.-09.05. Ilumess 2015 


8. 04.-05.12. Teeviit 2015 
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Eesti Teadusinfosüsteemis kajastatud publikatsioonid 2015. aastal  


 


 
Ajakirja teadusartiklid (1.1.-1.3.) 


1. Parm, Ü.; Metsvaht, T.; Ilmoja, M-L.; Lutsar, I. (2015). Gut colonization by  aerobic      


microorganisms is associated with route and type of nutrition in premature neonates. Nutrition 


Research, 35 (6), 496−503, j.nutres.2015.04.006.   


2. Vaher, I.; Timpmann, S.; Aedma, M.; Ööpik, V. (2015). Impact of acute sodium citrate 


ingestion on endurance running performance in a warm environment. European Journal of 


Applied Physiology, 115 (4), 813−823, s00421-014-3068-6.   


3. Parm, Ü.; Jürimäe, J.; Orav, A.; Lätt, E. Sokmann, S.; Pedamäe, K.; Mihkelson, P.; Tamm, A-


L. (2015). Influence of vegetarian diet to the factors associated with metabolic syndrome. 


Journal of Advanced Nutrition and Human Metabolism, 1 (1), 1−8, janhm.888.   


4. Jagintseva, O. (2015). К этимологии диалектного существительного "каганец". 


Филологические науки, 1, 40−47.   


5. Parm, Ü.; Tamm, A-L.; Linnaste, K.; Jalak, R. (2015). Eestlaste üldised saunaskäimise 


harjumused, sealhulgas krooniliste haiguste esinemise korral. Liikumine ja Sport, 9, 16−25. 


6. Parm, Ü.; Niitvägi, E.; Beljaev, K.; Aro, T.; Aotäht, E.; Raska, K.; Epštein, J.; Oona, M.; 


Lutsar, I. (2015). Puukborrelioos Saaremaal. Eesti Arst, 94 (4), 203−210.   


7. Bruus, I.; Kellamäe, M.; Kivirüüt, M. (2015). Ravi ja hoolduse planeerimine nn elutestamendi 


koostamise teel. Eesti Arst, 91−95.   


  


 


Kogumiku-artikkel/ peatükk raamatus/kogumikus/spetsiifiline teadusväljaanne: (3.2.-3.5.)  
8. Lindret, R; Borkvel, A; Kepler, K. (2015). Diagnostilise meditsiinikiirituse dooside võrdlus 


looduskiirituse doosidega. Tartu Tervishoiu Kõrgkooli uurimistööde kogumik IX (179−189). 


9. Mehine, B; Varik, M. (2015). Eakate seedeelundkonna füsioloogilistest muutustest tulenevad 


vaevused ja õendustegevus nende leevendamisel. Tartu Tervishoiu Kõrgkooli uurimistööde 


kogumik IX (207−215).  


10. Valdmaa, E; Toht, M; Linkberg, R. (2015). Fleksioon-distraktsioon teraapia mõju diski 


protrusioonist/prolapsist tingitud lumbosakraalsele radikulopaatiale. Tartu Tervishoiu 


Kõrgkooli uurimistööde kogumik IX (253−262).  


11. Lenk-Adusoo, M; Viitmaa, A. (2015). Insuldijärgne depressioon ja õe võimalused 


insuldijärgse depressiooni ennetamisel, avastamisel ja leevendamisel. Tartu Tervishoiu 


Kõrgkooli uurimistööde kogumik IX (169−178).  


12. Kukk, K; Larven, T; Mahla, M. (2015). Isade kaasatus rasedusaegsesse hooldusesse. Tartu 


Tervishoiu Kõrgkooli uurimistööde kogumik IX (21−29).  


13. Lattik, L; Parm, Ü; Tamm, A-L. (2015). Kohvi tarbimine ja selle seos vanuse, krooniliste 


haiguste esinemise ning kehalise aktiivsusega. Tartu Tervishoiu Kõrgkooli uurimistööde 


kogumik (30−48).  


14. Vahur, K; Ploomipuu, I; Sangla, K. (2015). Lapsevanemate teadlikkus I grupi laste 


turvatoolide kasutamisest autos. Tartu Tervishoiu Kõrgkooli uurimistööde kogumik IX 


(111−125).  


15. Hinnov, K; Reisberg, K. (2015). Liikumisravi programmi mõju statsionaarsel ravil viibivate 


kroonilise obstruktiivse kopsuhaigusega patsientide kardiorespiratoorse süsteemi seisundile ja 


elukvaliteedidele. Tartu Tervishoiu Kõrgkooli uurimistööde kogumik IX (146−150).  


16. Juurma, H; Reisberg, K. (2015). Madala intensiivsusega laserravi mõju põlveliigese 


osteoartroosile. Tartu Tervishoiu Kõrgkooli uurimistööde kogumik IX (151−158).  


17. Djomina, K; Reisberg, K. (2015). Madalasagedusliku pulseeriva terapeutilise 


elektromagnetvälja toime gonartroosiga haigete valu intensiivsusele ja põlveliigese 


liikuvusele. Tartu Tervishoiu Kõrgkooli uurimistööde kogumik IX (138−145).  
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18. Jušinski, T. (2015). Müokardiinfarktiga patsientide teadmised haigusega seonduvast ja 


patsientide informeerimine Eesti piirkondlikes haiglates. Aro, I. ja Oolo, T. (Toim.). 


Patsiendikesksus Eesti tervishoius – patsientide ja nende lähedaste vaatekohad  (8−16). Tartu 


Ülikool: Tartu University.   


19. Bruus, I. Varik, M.; Aro, I.; Kalam-Salminen, L.; Routasalo, P-E. (2015). Patsiendikesksus 


eakate patsientide hooldusravis – struktureeritud intervjuu. Aro, I; Kärner, E; Oolo T (Toim.). 


Patsiendikesksus Eesti tervishoius - patsientide ja nende lähedaste vaatekohad. Artikleid 


õendusteaduslikest uurimistöödest (17−25). Tartu: Tartu Ülikool.   


20. Semm, K; Kangro, M; Tiigi, R; Vahtramäe, A. (2015). Pea- ja kaelapiirkonna kasvajate ravi 
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kontekstis. Eesti Õde, 2, 21−22. 6.3.  


48. Jušinski, T. (2015). Südamelihase infarkt – kas oodata või tegutseda?   


49. Rosenberg, Anne (2015). Digiajastu mõjutab ka meie kõrgkoolis õppimist ja õpetamist. Tartu 
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ülikoolis Cultural Awarness nädalal. 23−24.   
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https://www.facebook.com/ttktartu/videos/vb.152299624797353/1076653439028629/?type=2&teater 


 


Füsioterapeudi õppekava 
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Tervisekaitse spetsialisti õppekava 


https://www.facebook.com/ttktartu/videos/vb.152299624797353/1069876609706312/?type=2&teater 


 


Bioanalüütiku õppekava 


https://www.facebook.com/ttktartu/videos/vb.152299624797353/1078001375560502/?type=2&teater 


 


Radioloogiatehniku õppekava 
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Töötajate koosseis, vanus ja haridus 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


JUHTIMINE 2012 2013 2014 2015 
Töötajate arv 


akadeemiline personal 
mitteakadeemiline personal 


Ametikohtade arv koosseisus 
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 


118 
77 
41 


105,25 
64+3 


38,25 


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 


44,6 
44,7 
44,5 


Õppejõudude kvalifikatsioon (arv ja %) 
PhD 
 
magister 
 
rakenduskõrg, BSc 
 


Mitteakadeemilise personali 
kvalifikatsioon (arv ja %) 


PhD 
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%) 


 
7 (9,1%) 


5,25 ametikohta 
52 (67,5%) 


42,75 ametikohta 
18 (23,4%) 


8,25 ametikohta 
 
 


1 (2,5%) 
11 (27,5%) 


9 (22,5%) 
19 (47,5%) 
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Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rakendusuuringute rakenduskava 2016–2020 


Uurimis-


valdkond 


Planeeritavad teemad 


 


Aeg 


 


Õppekava 


 


Vastutav uurija/ läbiviija(d) 


 


Õ
p


p
ep


ro
ts


es
s 


Bioanalüütikute õppelaborite metoodika 


testimine 


2014–2020 BA M. Remm/ E. Aotäht, M. Treial,  A. Raave-


Sepp, A. Orav, E. Jõgi 


Kutsekuvandi kujunemine ja õppepraktika 


mõju  kuvandi kujunemisele 


2017–2020 Õ, ÄM R. Urban/ M. Mahla, K. Viitkar, M. Lenk-


Adusoo 


Radiograafia üliõpilaste ja radioloogiatehnikte 


arusaamad professionaalsusest 


2014–2016 RT V. Challen/T. Kukkes, Z. Läänelaid 


Tervisekaitse spetsialisti eriala ja õppekava 


Euroopas 


2015–2018 TK T. Veber/ A. Kutman, I. Ploomipuu 


Õendusüliõpilaste hooliva hoiaku kujunemine, 


kujundamine ja hindamine  


2013–2016 Õ, ÄM R. Urban 


Plaaniline vaktsineerimine 
2016–2020 TK, Õ, ÄM Ü. Parm/ A-L. Tamm, S.Läänelaid,  


A. Rosenberg 


Õppepraktika juhendamine  
2016–2018 Õ, ÄM, FT, 


TK, RT, BA 


R. Urban/ M. Mahla, A. Vahtramäe, 


L.Animägi 


Üliõpilaste arusaam õenduse olemusest ja 


põhialustest I kursuse lõpuks  


2016–2017 Õ, ÄM M. Lenk-Adusoo/ S. Läänelaid, R. Urban 
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T
er


v
is


 
Autos kasutatava laste turvavarustuse 


kasutamine Eestis 


2013–2018 TK K. Vahur/ I. Ploomipuu 


 Borrelia burgdorferi sensu lato kandvus ja 


erinevate genotüüpide esindatus Eesti 


maakondade puukide hulgas. 


2013–2018 BA E. Jõgi/ M. Remm 


Ekraanikasutamise mõju lapse tervisele 2016–2017 Õ, FT S. Läänelaid/ M. Lenk-Adusoo 


Enterobiaasi esinemine lasteaialastel. 


Jõgevamaa lasteaialastel (2012-2013),  


Viljandimaa ja Tartumaa lasteaialastel 


(2013−2014), Raplamaa lasteaialastel (2015-


2016), Harjumaa lasteaialastel (2015-2017). 


2012–2018 BA, TK M. Remm  


Kehatüve- ja vaagnapõhjalihaste seisundi 


hindamine sünnituse järgselt 


2016–2017 FT, ÄM R. Linkberg / H. Nurmsalu (Kõhukliinik 


OÜ), L. Lilleste (TÜ), J. Sokk (TÜ), M. 


Mahla,  


Laste ülekaalulisus 
2017–2020 FT, TK, Õ K. Tammik/E. Mengel 


Kutseliste päästjate (tuletõrjujate) 


tervisekäitumine ja  tervisenäitajad 


2016–2020 FT, BA, TK Ü. Parm/A-L. T amm, K. Vahur, A. 


Kutman, I. Vaher, A. Josiptšuk 


Tervishoiu kõrgkoolide töötajate 


tervisekäitumine 


2016–2020 Õ, FT,               


BA, TK 


E.-M. Sooväli/ P.Simm, J. Pael 


Toetava teipimisvahendi kolmekuulise mõju 


hindamine viie- ja kaheksa-aastaste laste genu 


valgum asendi ja jala pikivõlvide 


korrigeerimisel.   


2016–2018 FT A-L. Tamm/ R. Linkberg,  I. aher, A. Vain 


(TÜ), E.Nigulas (TÜ) 


Vaimse tervise alane kirjaoskus 2019–2021 Õ J. Pael 
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Eakate õendusabi, kutsepädevused kaasaegses 


vananevas ühiskonnas 


2016–2018 Õ, FT R. Urban/ M. Varik, I. Vaher 


Eesti haiglate sünnitusosakondade 


ämmaemandate kutsetaju, hoiakud ja töövõtted 


seoses normaalse sünnitusega 


2015–2016 Ä S.Põllumaa 


Eraomandis olevate joogiveekaevude (salve-, 


puurkaevud) vee kvaliteet 


2016–2019 TK Terviseamet /T.Veber, K. Vahur 


Eriõdede hinnang oma kompetentsusele, nende 


tööalane rakendus, tööandjate rahulolu ja 


ootused. 


2016–2017 Õ E.-M. Sooväli 


Fertiilses eas naiste elukvaliteet lahkliha 


taastumise järgselt 


2017–2019 ÄM M. Mahla 


Isade kaasatus emadushooldusesse 2016–2018 ÄM, Õ M. Mahla 


Kiirguskaitse tõhususe hindamine 


kompuutertomograafias 


2016–2018 RT K. Kepler/J. Märs 


Lamatised  
2017–2019 Õ, FT M. Kiljako 


Nasogastraalsondi paigaldamine vastsündinule 


ja täiskasvanule 


2018–2020 Õ S. Läänelaid/P. Simm 


Patsiendi kiirgusdoosi optimeerimiseks 


vajalike andmete kogumine ja võrdlev analüüs 


radiograafias 


2013–2016 RT K.Kepler/J.Märs 


Patsiendi lähiuuringud (point-of-care, POC) 


Eesti perearstide tööpraktikas ja haiglate 


praktikas  


2012–2017 BA M. Remm/ A. Orav 


Radioloogiaosakonna töötajate, residentide ja 


radiograafia üliõpilaste kiirgusteadlikkus  


2016–2018 RT T.Markus (SA TÜK)/J.Märs 
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Raseduse  ja imetamise ajal rakendatud 


toitumiskava mõju ema ja lapse 


tervisetulemitele, imetamiskäitumisele 


sünnitusjärgses perioodis ning 


toitumisharjumuste kujunemisele 


2018–2020 ÄM, Õ M.Mahla 


Tõenduspõhised sekkumised 


dementsussündroomiga inimeste elukvaliteedi 


tagajana 


2017–2020 Õ, FT J.Pael 


Õe ambulatoorne vastuvõtt - kvaliteet ja 


täienduskoolituse vajadused 


2018– 2020 Õ E-M. Sooväli/ S.Asi 
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25.09.2015 


Teadlaste ÖÖ 2015 õppehoone Nooruse 5 avatud 18.00–22:00.  
 


Elamustuurid  
18:00; 19:00 ja 21:00 – üliõpilased Liisi Muoni, Kristi Toit, Peeter Gongojev 


 


Õpitoad laboririigis (2. korruse sinine tiib):  
  18:00; 19:00; 20:00  


Veregrupi määramine – üliõpilased Teele Naar, Liisa Kriit. 
 


18:30; 19:30; 20:30 
Geenilabor laboris – õppejõud Eerik Jõgi ja vanemlaborant Kaido Liiv 
Mikroskoopilised "koduloomad" hambavaabal – õppejõud Eerik Jõgi ja vanemlaborant Kaido   
 Liiv, laborant Triin Aasmäe. 


 


Eesti Õdede Liidu tegevus tervisetiivas (1. korrusel paremal) kell 18:00–21:00:  
Esmaste tervisenäitajate määramine 
Tervislike Neljapäevade õpitoad: 


1) Suutervis – kuidas hoida täiskasvanute ja laste hambad tervena – SA TÜK 
stomatoloogia kliiniku õde Riina Kaeramaa – ruum 117; 


2) Terve ja vormis keha kiikudes -  räägitakse ja proovitakse, kuidas kiikudes vormi 
saada - SA TÜK spordimeditsiini ja taastusravi kliiniku õde Pille Mekk – ruum 118 ; 
Näpud osavamaks punudes – näidatakse ja proovitakse, kuidas lapse peenmotoorikat 
arendada punudes;   


3) Traumade kodune esmaabi – kuidas anda traumade puhul esmaabi, mida võiks 
sisaldada kodune esmaabikapp - SA Tartu Kiirabi õde, koolituskoordinaator Raul 
Jalast – ruum 110 ; 


4) Kuidas tulla toime diabeediga – räägitakse, mida teha diabeedi puhul, näidatakse 
erinevate tarvikute kasutamist – SA TÜK õde-spetsialist Agnes Anton – ruum 119 


 


Õpitoad radioloogiatiivas (O. korruse roheline tiib): 18:00; 19:00; 20:00  
Röntgen – Kui ohtlik see on? Kui suur on kiirgus? – õppejõud Janelle Märs 
Rinnavähi ennetus – õppejõud Erika Tallo - 003 


 


Kell 18.00–22:00 maja südames: 
   Kui meeled vajavad abi (võimalus asetada end vaegnägija või liikumispuudega inimese rolli). 


Sinu käed võivad päästa elu (elustamisõpetus, AED) – ruumis 007 
Sidumisõpetus – ruumis 004 


 
 
Teadlaste Öö Festivali projektijuht kõrgkoolis Ruth Pihle. 
ruthpihle@nooruse.ee 737 0207 
 
      Kõik tegevused on osalejatele tasuta. 



mailto:ruthpihle@nooruse.ee
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Tervislik Neljapäev teemad: 


23.10.14 Vaimse tervisega seotud probleemid 


20.11.14 Hingamisteede haigustega seotud probleemid 


22.01.15 Insult – miks on kiire? Kuidas toime tulla uriinipidamatusega? 


19.02.15 Mida tasuks teada silmahaigustest? 


26.03.15 Kevadele ja päikesele vastu – kuidas hoida oma nahka? 


23.04.15 Kuidas toimida vigastuste korral? 


26.09.15 Teadlaste ÖÖ 2015 


22.10.15 Kuidas hoida oma südant? 


26.11.15 Kuidas vältida grippi haigestumist? 


 


Õppekavade osalemised:  


Mida ei näe, ei kuule ega tunne on salapärane. Tutvume salapärase röntgeniga.  


Mida sellega tehakse ja kuidas, ning kui ohtlik see on?  


Õppejõud Janelle Märs ja radioloogiatehniku õppekava II kursuse üliõpilased; 


 


Rinnavähi skriining võimalus või kohustus? 


Õppejõud Erika Tallo ja radioloogiatehniku III kursuse üliõpilased. 


 


Lapsehoiuteenust osutasid õe õppekava I kursuse üliõpilased. 


 


 


 
 





