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Päevakord:
1. Ülevaade senisest tööst kutsestandardi uuendamisel
2. Tegevusteraapia teenuse kvaliteedi juhendi koostamine
3. Majandusaasta aruande kinnitamine
4. Muud ettetulevad asjad
1. Hanna-Maria Põldma: Ülevaade kutsestandardi uuendamise tööst.
- ülevaade kutsesüsteemi astmetest (info saadaval kutsekoda.ee >
http://kutsekoda.ee/et/kutsesysteem/raamistik
- meeskonna senine tegevus: tööanalüüs (mida tegevusterapeut teeb, kuidas teeb). Põgusalt
käsitletud ka mõisteid.
Meeskonna töö jätkub.
Küsimus valdkondade (spetsialiseerumiste) eristamisest. Nt mida lastega töötav
tegevusterapeut teeb teistmoodi kui näiteks vaimse tervise häirega inimestega töötav? Arutelu.
Tuleb palju erinevaid arvamusi, kogemusi. Tehakse täiendusi dokumenti.
Küsimus: kas kutsestandardi toorik võiks olla kõigile kättesaadav?
Ettepanek: igaüks mõtleb oma töövaldkonna läbi ja annab tagasiside, et täiendada valitavaid
kompetentse.
2. Hanna-Maria: plaanis lähiajal koostada kutseeetika dokument tegevusterapeutidele Eestis
(loodetavasti valmis oktoobriks, mil peaks valmima ka uuendatud kutsestandard).
3. Küsimus liikmemaksu maksmise osas. Väidetavalt pole info (arvenumber, summa) olnud
kättesaadav. Samuti ei ole mõned inimesed saanud listi kirju. Vastuseks: arvenumber on
kodulehel toodud, täpsustatakse summat. Lisaks vajalik jälgida, et kui listi kirju ei saa, siis
tuleks sellest märku anda.
4. Heili Piilberg ja Kristiina Didrik annavad ülevaate koostatavast tegevusterapeudi
kvaliteedijuhendist, mis peaks reguleerima teenuse osutamist. Aluseks taheti võtta sarnaseid
dokumente välismaalt kuid neid pole väga palju leitud.
Koostatud on dokumendi mustand.
Küsimus ka, et kas „kvaliteedijuhend“ on sobiv sõna? Praegu jääb siiski muutmata.
Dokumenti ajendas koostama vajadus tööandjaid paremini informeerida tegevusteraapia
teenuse osutamiseks vajalikest tingimustest.
Hetkel on olulisim teema teenuse sisu lahtikirjutamine s.t mis sisaldub teenuses ja mis mitte.
Oluliseks peetakse dokumenteerimisele kuluva aja arvestamist teenuse osana.
Dokumenteerimisele kuluv aeg on spetsialistide sõnul viimastel aastatel oluliselt suurenenud
(tõenäoliselt seoses elektrooniliste haiguslugudega ning asutuste nõuetega dokumentidele).
Tiiu Tahk jagab Soome kogemusi.
Küsimus: kui palju võiks üleüldse kuluda aega dokumenteerimise peale? Arutelu. Arvamus,
et 4-6 patsienti päevas oleks koormus, mille juures saaks tööaja sees ka dokumenteerimise ära

teha. Tuuakse erinevaid näiteid hetkel toimivast töökorraldusest.
Ettepanek/üleskutse: koguda artikleid, mis käsitlevad teenuse ajalist korraldust. Vajadus
leida tõenduspõhised materjalid meie kogemuste, väidete taha.
Järgneb arutelu ka teenuse hinna lahtikirjutamise teemal. Selles osas on võetud ühendust ka
Haigekassaga kuid hetkel kehtivat korda dokumendina ei ole sealt eraldatud.
Arutelu põhimõistete üle kvaliteedijuhendis: kooskõlastatakse kooliga, kutsestandardiga.
Merike Palumaa küsib, kes peaks tagama töökohal materjalid ja vahendid ortooside
tegemiseks. Vastuseks viited kutsestandardile. Töövahendid peaks tagama tööandja.
Ettepanek lisada juhendile ka viited seadusaktidele, mis reguleerivad tegevusteraapia teenuse
osutamist.
Küsimus: kas reh.teenusele võiks sama juhend laieneda? Hetkel keskendutakse Haigekassa
teenuse osutamisele.
5. Majandusaasta aruande kinnitamine. Ülevaade toimingutest. Võetakse vastu ühehäälselt.
6. Arutelu kutseeksami hinna üle. Ettepanek teha liidu liikmetele soodushind. Hetkel eksami
kohta infot ei ole ning eksami koostamine hakkab toimuma arvatavasti aasta lõpus.
7. Liidu juhatuse esindajad pakuvad, et kui liidu kassasse koguneb rohkem raha võiks seda
tulevikus kasutada koolituste korraldamiseks (välislektoritele maksmiseks).
8. Hanna-Maria Põldma räägib liitumisest COTEC-iga. COTEC – Council of Occupational
Therapists for the European Countries.
23.mail toimub koosolek, kus meie liidu esindaja peaks osalema Skype kaudu. Vajalik inglise
keele oskus. Samuti peaks esindaja olema kursis liidu tegemistega. Hetkel vabatahtlikke ei
ole. Mariliis palub täiendavat infot.

