OSKA tervishoiu valdkonna raport
Väljavõte olulisematest tulemustest

Tervishoiutöötajate vajadus kasvab järgmisel 10 aastal vähemalt kümnendiku võrra
•

Tulenevalt rahvastiku vananemisest, eluea pikenemisest ja ravivõimaluste arenemisest
kasvab vajadus tervishoiuteenuste järele.

•

Enam tuleb keskenduda edendus- ja ennetustegevustele, et inimesest saaks arsti abi vajav
patsient võimalikult hilja.
o

Tippspetsialistidest arstide kõrvale on juurde vaja teisi (tipp)spetsialiste – õdesid,
füsioterapeute, psühholooge jt – kelle tegevuse eesmärk on inimeste süsteemne
nõustamine, konsulteerimine ja õpetamine, et aidata suurendada teadlikkust oma
tervislikust olukorrast või kutsuda esile muutust käitumises.

•

Perearstikeskused vajavad kvaliteetsemaks teenuse osutamiseks juurde õdesid,
ämmaemandaid ja füsioterapeute.

•

Tervikuna on tervishoiu kutsealadel lõpetajate hulk piisav tuleviku tööjõuvajaduse katmiseks.
Kõige suurem on vahe õdede tööjõuvajaduse ja koolituspakkumise vahel.

•

Et tagada rahvastiku tervise arengukavas püstitatud eesmärk 9 õde 1000 elaniku kohta, on
aastaks 2025 juurde vaja üle 300 õe.

•

Apteekide tööjõuvajaduse katmiseks on vajalik proviisorieriala õpingute katkestamise
vähendamine ning farmatseutide ja proviisorite ühendõppekava loomine.

•

Haiglad ja perearstikeskused vajavad lisaks ka meditsiinialase väljaõppega sekretäre ja
assistente, kes aitavad arste vastuvõttudel assisteerides säästa nii nende endi kui õdede
tööaega.

•

Hambaraviasutused vajavad kvalifitseeritud hambaravi assistente – tänapäeval täidavad
assistendi rolli nii õe haridusega inimesed, kes on tavahambaravis ülekvalifitseeritud, kui ka ilma
igasuguse erihariduseta töötajad.

Lisaks erialastele teadmistele ja oskustele vajavad tervishoiutöötajad ka häid üldoskusi
•

Neist olulisemad on suhtlemis-, tehnoloogia kasutamise ning juhtimis- ja koostööoskus, sh
rahvusvahelistes meeskondades.

•

Tervishoiutöötajate teadmiste ja oskuste paremaks kasutamiseks tuleb panustada
tippspetsialistide omavahelisse koostöösse.

o

Parem informeeritus inimese tervisest ja koostöö perearstikeskustega võimaldab
apteekritel pakkuda kvaliteetsemat teenust. Nii saab vähendada kergemate
terviseprobleemidega pöördumisi perearstile või erakorralise meditsiini
osakondadesse.

o

Vajalik on sätestada pädevuspiirid õe ja eriõe, õe ja hooldustöötaja, arsti ja õe ning
farmatseudi, proviisori ja õe vahel.

Taust:
•

Tervishoiu kutsealadel töötajad on Eestis üle 26 000. Enim on õdesid, ca 9000 ning arste, üle
4700.

•

Tervishoiuvaldkonna töötajatest moodustavad enamiku naised, töötajad on keskmisest
kõrgemini haritud.

•

Ligi kaks kolmandikku valdkonna töötajatest on tippspetsialistid, kelle üldharidusjärgne
ettevalmistus kestab 3,5–11 aastat.

•

45% tervishoiuvaldkonna töötajatest on üle 50-aastased.

•

Tervishoiu valdkonna kõrgharidust pakuvad Tartu Ülikool, Tallinna Tervishoiu Kõrgkool, Tartu
Tervishoiu Kõrgkool ja Tallinna Ülikool.

•

Kutseharidust eeldavate ametite õpet pakuvad kõrvuti tervishoiukõrgkoolidega Lääne-Viru
Rakenduskõrgkool ja viis kutseõppeasutust. Kõige enam on tervishoiuvaldkonna
kutsehariduses õppijaid hooldustöötaja erialal.

•

OSKA tervishoiu rakendusuuringuga otsiti vastust küsimusele, kuidas muuta
koolituspakkumist, et täita valdkonna tööjõu- ja oskuste vajadust lähema 10 aasta vaates.

•

OSKA koostab viie aasta jooksul kõigil elualadel Eesti tööjõu- ja oskuste vajaduse prognoosid
ning võrdleb neid pakutava koolitusega kutse- ja kõrghariduses.

•

OSKA süsteemi elluviimist korraldab Kutsekoda Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest.

