TARTU ÜLIKOOLI ÕENDUSTEADUSE ÕPPETOOLI
TÄIENDUSKURSUSED 2019
MEDITSIINIÕIGUSE AKTUAALSEID PROBLEEME (MVPT.TK.002)
Maht: 6 akadeemilist tundi
Õppejõud: Margit Vutt (PhD, õigusteadus)
Sihtgrupp: tervishoiutöötajad (õed, ämmaemandad, arstid) ning teised tervishoius töötavad isikud
Hind: 75 eurot
Toimumise aeg ja koht: 15. märts 2019, Tartu
Koolitus algab orienteerivalt kell 10.00 ning toimub ülikooli õpperuumides. Üks nädal enne koolituse
algust saadetakse õppijatele aineprogramm, mis sisaldab ka detailset ajakava ja infot õpperuumi kohta.
Registreerumise tähtaeg: 6. märts 2019
Eesmärk: anda teoreetilised teadmised meditsiiniõiguse eri valdkondadest ja tutvustada vastavat
kohtupraktikat.
Sisu:
1. Meditsiiniõiguse olemus, selle eristumine teistest õigusvaldkondadest ja seosed teiste
õigusvaldkondadega.
2. Tervishoiukorraldust reguleerivad seadused ja nende rakendusprobleemid.
3. Tervishoiuteenuse osutamise lepingu sisu, teenuse osutaja ja patsiendi õigused ning kohustused.
4. Tervishoiuteenuse osutaja vastutus.
5. Meditsiiniõiguse valdkonna kohtupraktika, kaasuste lahendamine.

JUHENDAMINE KLIINILISEL ÕPPEPRAKTIKAL – VÄÄRTUSTADES ÜLIÕPILASTE KOGEMUSI (MVPT.TK.005)
Maht: 6 akadeemilist tundi
Õppejõud: Agnes Mikk, MSc (õendusteadus)
Sihtgrupp: õppepraktika juhendajad tervishoiuasutustes ja tervishoiukõrgkoolides
Hind: 75 eurot
Toimumise aeg ja koht: 26. aprill 2019, Tartu
Koolitus algab orienteerivalt kell 10.00 ning toimub ülikooli õpperuumides. Üks nädal enne koolituse
algust saadetakse õppijatele aineprogramm, mis sisaldab ka detailset ajakava ja infot õpperuumi kohta.
Registreerumise tähtaeg: 17. aprill 2019
Asutusse tellimise võimalus:
- koht ja aeg lepitakse kokku tellijaga, võimalik toimumine alates aprillist 2019
- grupi suurus 20 inimest
- koolituspäeva hind 900 eurot
Eesmärk: täiendada õppepraktika juhendajate teadmisi, toetudes üliõpilaste kliinilisel õppepraktikal
saadud kogemustele.
Sisu:
1. Juhendaja tähtsus ja ülesanded patsiendiohutuse õpetamisel.
2. Üliõpilase toetamine kliinilisel õppepraktikal. Üliõpilase mõistmine ja temaga suhtlemine.
Situatsioonülesannete lahendamine rühmatööna.
3. Kliinilise õppepraktika väljakutsed üliõpilasele. Ravimite manustamine.

4. Välisüliõpilase juhendamine (eelised ja puudused).
5. Hea juhendaja omadused. Juhendaja ja juhendatava vastastikune tagasiside viimasel kliinilisel
õppepraktikal.

ÕPILAST JA TEMA PERET KAASAV KOOLITERVISHOIUTEENUS (MVPT.TK.006)
Maht: 6 akadeemilist tundi
Õppejõud: Helina Pedak, MSc (õendusteadus)
Sihtgrupp: koolitervishoiuteenust osutavad kooli- ja pereõed
Hind: 75 eurot
Toimumise aeg ja koht: 17. mai 2019, Tartu
Koolitus algab orienteerivalt kell 10.00 ning toimub ülikooli õpperuumides. Üks nädal enne koolituse
algust saadetakse õppijatele aineprogramm, mis sisaldab ka detailset ajakava ja infot õpperuumi kohta.
Registreerumise tähtaeg: 8. mai 2019
Eesmärk: anda ülevaade koolitervishoiuteenust puudutavatest õigusaktidest. Kujundada
tõenduspõhised teadmised õpilasekesksest koolitervishoiuteenuse osutamisest ning toetavatest ja
takistavatest teguritest lapsevanema ja kooliõe koostöös, samuti lapsevanema ja kooliõe koostöö
edendamise võimalustest.
Sisu:
1. Õpilasekeskne tervishoiuteenus Eesti õigusaktide kontekstis.
2. Kooliõe ülesanded õpilasekeskse terviseteenuse osutamisel.
3. Kooliõe ja lastevanemate koostööd toetavad ja takistavad tegurid.
4. Kooliõe ja lastevanemate koostöövõimalused kvaliteetsema koolitervishoiuteenuse osutamisel.

VASTSÜNDINU JA TEMA VANEMATE FÜÜSILINE LÄHEDUS NING PERE TOETAMINE
LASTEINTENSIIVRAVI OSAKONNAS (MVPT.TK.007)
Maht: 6 akadeemilist tundi
Õppejõud: Marleen Mägi, MSc (õendusteadus)
Sihtgrupp: õed ja ämmaemandad
Hind: 75 eurot
Toimumise aeg ja koht: 24. september 2019, Tartu
Koolitus algab orienteerivalt kell 10.00 ning toimub ülikooli õpperuumides. Üks nädal enne koolituse
algust saadetakse õppijatele aineprogramm, mis sisaldab ka detailset ajakava ja infot õpperuumi kohta.
Registreerumise tähtaeg: 15. september 2019
Asutusse tellimise võimalus:
- koht ja aeg lepitakse kokku tellijaga, võimalik toimumine alates septembrist 2019
- grupi suurus 20 inimest
- koolituspäeva hind 900 eurot
Eesmärk: kujundada teadmised perekesksest ja peret kaasavast ravist. Kujundada teadmised
vastsündinu ja tema vanemate füüsilise läheduse aspektidest ja mõjust ning füüsilise läheduse
soodustamisest praktikas. Kujundada teadmised pere toetamisest vastsündinu intensiivravi vältel. Luua
eeldused teadmiste rakendamiseks erialases töös.
Sisu:
1. Vanemad lasteintensiivravi osakonnas: keskkonnaga kohanemine, lapsevanemaks kasvamine, stress ja
sellega toimetulek.
2. Perekeskne ravi ja peret kaasav ravi.

3. Vastsündinu hooldaja haiglas – kas ema, isa või osakonna õde? Vanemate kaasamine lapse hooldus- ja
raviprotsessi.
4. Vastsündinu ja tema vanemate füüsiline lähedus lapse intensiivravi vältel – miks, kellele ja kuidas?

PERELIIKMETE TOETAMINE SÜNNITUSABIS (MVPT.TK.008)
Maht: 7 akadeemilist tundi
Õppejõud: Käthlin Vahtel, MSc (õendusteadus)
Sihtgrupp: sünnitusabis ja esmatasandi tervishoius töötavad õed, ämmaemandad ja arstid
Hind: 80 eurot
Toimumise aeg ja koht: 7. november 2019, Tartu
Koolitus algab orienteerivalt kell 10.00 ning toimub ülikooli õpperuumides. Üks nädal enne koolituse
algust saadetakse õppijatele aineprogramm, mis sisaldab ka detailset ajakava ja infot õpperuumi kohta.
Registreerumise tähtaeg: 29. oktoober 2019
Asutusse tellimise võimalus:
- koht ja aeg lepitakse kokku tellijaga, võimalik toimumine alates septembrist 2019
- grupi suurus 20 inimest
- koolituspäeva hind 1050 eurot
Eesmärk: kirjeldada pereliikmete/tugiisikute toetamise võimalusi ja vajalikkust sünnitusabis.
Sisu:
1. Sünnitusabi ja Eesti tervishoiusüsteemi arengusuunad.
2. Perekesksus tervishoius ja sünnitusabis.
3. Raseduse, sünnituse ja sünnitusjärgsel ajal ema pereliikmete/tugiisikute toetamine
4. Praktiline ülesanne: perekesksus meie sünnitusosakonnas/tervisekeskuses – kui lähedal oleme
ideaalsele tervishoiutöötaja-patsiendi suhtele? SWOT-analüüs.

REGISTREERIMISINFO
1. Tartus toimuvatele koolitustele registreerumiseks saatke kontaktisikule e-kiri järgmiste andmetega:
- ees- ja perekonnanimi ning isikukood,
- töökoht ja amet,
- mobiiltelefoni number,
- e-posti aadress,
- arve tasuja,
- kodune aadress (juhul kui täiendusõppija tasub koolituse eest ise).
või registreeruge elektroonselt õppeinfosüsteemi kaudu:
https://www.is.ut.ee/pls/ois/!tere.tulemast?leht=OK.AY.EL&kl_valdkond=4&systeemi_seaded=10,1,12,1&sessioon=0&tegevus=otsi

2. Koolituse tellimiseks asutusse saatke kontaktisikule e-kiri järgmiste andmetega:
- asutuse nimi, registrikood ja aadress;
- asutuse kontaktisiku nimi, meiliaadress ja mobiiltelefoni number.

LISAINFO
1. Koolituse läbimisel väljastatakse õppijale elektroonselt tõend. Soovi korral saab õppija
paberdokumendid.
2. Tutvu täiendusõppega kodulehel:
https://tervis.ut.ee/et/oppimine/taiendusope-oendusteaduse-oppetoolis

Kontaktisik:
Ede Kärner
õppekorralduse spetsialist, täienduskoolituse programmijuht
tel 737 4181 või 5398 0826
e-post ede.karner@ut.ee

