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TÖÖ LÜHIÜLEVAADE 

Eesmärk: Magistritöö eesmärgiks oli saada lapspatsientide vanematelt sisulist tagasisidet nende 

kogemuse osas Haapsalu Neuroloogilise Rehabilitatsioonikeskuse (HNRK) teenuste kasutajana 

ning välja selgitada, kuidas ja millistest teguritest lapsevanemate rahulolu sõltub. 

Metoodika: Uuringu läbiviimiseks tehti kaks semi-struktureeritud grupi-intervjuud, mõlemas 

grupis oli viis inimest. Grupid moodustati statsionaarsel ravil viibivate laste vanematest. 

Rahulolu-uuring koosnes 15 küsimusest. Intervjuude kestus oli umbes 60 minutit, mis lindistati 

ja transkribeeriti edasiseks interpretatiivseks analüüsiks. 

Tulemused: Lapsevanemad on teenuste kvaliteediga pigem rahul. Suurim rahulolu on seotud 

personali empaatiavõimega ja hea suhtlemisoskusega. Positiivsena toodi välja piisav ja 

arusaadav tagasiside spetsialistide poolt lapse seisundi kohta. Kõige olulisemaks partneriks 

nimetavad lapsevanemad füsioterapeuti. Miinusena on toodud välja osade spetsialistide vähesus 

(peamiselt logopeedid ja tegevusterapeudid) ja sellest tulenevalt teenuse kättesaadavuse piiratus. 

Probleemkohad olid seotud söögikohtade vähesuse, laste söögitoolide puuduse, koridoris 

tuuletõmbe, suitsuruumist tuleva ebameeldiva sigaretilõhna ning konditsioneeri halva 

asukohaga palatites. Kitsaskohana toodi välja vaba aja sisustamise küsimus. Üks ettepanekutest 

oli muusikateraapia rakendamine. Muud ettepanekud olid seotud mänguväljaku tavakiikude 

arvu suurendamise, suurema basseini ehitamise, pesumasina ostmise ja suurema külmkapi 

paigaldamise lasteosakonda ning lapsevanematele massaažiteenuse pakkumise võimalusega. 

Kokkuvõte: Patsiendikogemuse ja rahulolu uurimine annab otsese ülevaate patsiendi 

seisukohtadest ja võib aidata edendada paremaid patsiendikeskseid meditsiiniteenuseid ning 

tõsta arstiabi kvaliteeti. Seega peaksid juhid meditsiiniteenuste kvaliteedi parendamiseks 

korraldama tagasiside küsitlusi ka grupi-intervjuuna ning saadud tulemusi kasutama vajalike 

parenduste tegemiseks. 

Märksõnad: patsiendi kogemus, patsiendi rahulolu, tervishoiuküsitlused, tervishoiukvaliteedi 

mõõtmine, tervishoiukvaliteet, kvaliteedi hindamine, patsiendikeskne ravi 



 

 

 

ABSTRACT 

Aim: The aim of the master's thesis was to receive substantive feedback from the parents of 

pediatric patients regarding their experience as users of the services of the Haapsalu 

Neurological Rehabilitation Center (HNRC) and to find out how and on what factors parental 

satisfaction depends. 

Methods: Two semi-structured group interviews were created to conduct the research, with five 

people in each group. The groups were formed from the parents of children in inpatient care. 

The satisfaction survey consisted of 15 questions. The duration of the interviews was 

approximately 60 minutes long, which was recorded and transcribed for further interpretive 

analysis. 

Results: Parents are rather satisfied with the quality of services. The greatest satisfaction is 

related to the empathy of staff members and their good communication skills. Sufficient and 

understandable feedback from specialists on the child's condition was pointed out as positive. 

Parents think a physiotherapist is the most important partner. The negative side is the lack of 

some specialists (mainly speech therapists and occupational therapists) and, consequently, the 

limited availability of the service. The problem areas were related to the lack of dining places, 

the lack of children's highchairs, the draft in the corridor, the unpleasant smell of cigarettes 

coming from the smoke room and the bad location of the air conditioner in the rooms. People 

were also struggling with their free time because of lack of activities. One of the proposals was 

the implementation of music therapy. Other proposals related to increasing the number of swings 

in the playground, building of a larger swimming pool, the purchase of a washing machine and 

the installation of a larger refrigerator in the children's ward, as well as the possibility of offering 

massage services to parents. 

Conclusions: Research on patient experience and satisfaction provides a direct insight into 

patient views and can help promote better patient-centered medical services and improve the 

quality of care. Therefore, in order to improve the quality of medical services, managers should 

also conduct feedback surveys in the form of a group interview and use the results to make the 

necessary improvements. 

Keywords: patient experience, patient satisfaction, health care surveys, health care quality 

measurement, health care quality, quality assessment, patient-centered care
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1. KIRJANDUSE ÜLEVAADE 

1.1. Haapsalu Neuroloogilise Rehabilitatsioonikeskuse lühitutvustus 

Haapsalu neuroloogiline rehabilitatsioonikeskus (HNRK) on taastusravihaigla, mis pakub 

taastusravi ja rehabilitatsiooni peamiselt neuroloogiliste probleemidega lastele ja 

täiskasvanutele. Märkimisväärse osa HNRK patsientidest moodustavad seljaaju- ja 

ajukahjustustega patsiendid, väiksema osa progresseeruvate neuroloogiliste haiguste, 

mitmekordse vigastuse ja kaasasündinud arenguhäiretega patsiendid 

(https://www.hnrk.ee/haiglast/arengukava/).  

HNRK osutab lisaks taastusravile nii sotsiaalse, kui ka tööalase rehabilitatsiooni teenust. 

HNRK-s on kolm osakonda: spinaalse rehabilitatsiooni osakond, neurorehabilitatsiooni 

osakond ning laste taastusravi ja tugi-liikumiselundkonna taastusravi osakond. Taastusravi 

raames osutatavad teenused on taastusarsti teenus, ööpäevaringne õendus-hooldusteenus, 

füsioteraapia-, tegevusteraapia-, sotsiaaltöötaja teenus, logopeedi teenused, psühholoogi- ja 

neuropsühholoogi teenused. HNRK partneriteks on Eesti Haigekassa, Eesti Töötukassa, 

Sotsiaalkindlustusamet ning erinevad kindlustusseltsid. Lisaks, on patsientidel võimalik 

kasutada tasulisi teenuseid (https://www.hnrk.ee/haiglast/arengukava/). 

1.2. Patsientide rahulolu ja kogemuse seos teenuse osutamise kvaliteediga 

Maailma Terviseorganisatsiooni andmetel on tervis täielik füüsiline, vaimne ja sotsiaalne 

heaolu, mitte ainult haiguste või puuduste puudumine. Seega peaks tervishoiuasutus olema koht, 

mis püüab aidata patsientidel taastada tervist patsiendikeskse lähenemisega (Obi et al., 2018).  

Patsiendikesksus on kvaliteedi oluline aspekt kahel põhjusel. Esiteks on see oma olemuselt 

oluline, sest inimestel on õigus tervishoiuteenuste kasutamisel saada väärikat ja lugupidavat 

kohtlemist. Teiseks on patsiendikeskne teenus seotud meditsiiniteenuste sagedasema 

kasutamise ja terviseseisundi paremate tulemustega (Larson et al., 2019; Obi et al). 

Millisel määral tervishoiuteenuse osutaja ja/või teenus täidab patsiendi ootusi, eesmärke 

ja/või eelistusi, kajastab patsiendi rahulolu. Patsientide rahulolu meditsiiniteenustega peetakse 

oluliseks parameetriks arstiabi tõhususe ja meditsiiniasutuste kvaliteedi hindamisel (Eke et al., 

2014; Zhao et al., 2021; Umoke et al., 2020).
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Näiteks viivad rahulolevad patsientid suurema tõenäosusega lõpule oma ravikuuri ning 

näitavad koostöövalmidust raviotsuste tegemises. Tervishoiusüsteemi rahulolu käsitlevates 

uuringutes, mis on suures osas võrdlevad, on leidnud võimalusi patsientide tervise 

parandamiseks, kulude vähendamiseks ja reformide elluviimiseks (Bleich et al., 2009; Khamis 

et al., 2014). Mitmed autorid on rõhutanud, et patsiendikogemuste mõistmine annab võimaluse 

välja töötada kvaliteetset meditsiiniteenuste osutamise programme (Gualandi et al., 2021; de 

Silva 2013). 

Inglise keelsetes väljaannetes, mis on pühendatud patsientide rahulolu uurimisele, 

kasutatakse mõistet patient satisfaction, mida saab defineerida kui patsiendi rahulolu 

tingimustes mil meditsiiniteenuse osutamine vastab täielikult patsiendi ootustele ja vajadustele. 

Sellest määratlusest tuleneb kaks järeldust. Esiteks rahulolutunne meditsiiniteenusega tähendab 

mitte selle suurepärast kvaliteeti, vaid patsiendi ootustele vastava taseme saavutamist, mis 

omakorda sõltub patsiendi kogemusest. Teiseks, rahulolu arstiabi kvaliteediga, mida saab 

mõõta ainult patsiendi ootuste, vajaduste või soovide seisukohast. Seetõttu ei saa jätta 

tähelepanuta patsienti, tema sotsiaalset staatust, haridustaset ja sissetulekut, millest sõltub 

küsitlusandmete tõlgendamine ja paikapidavus (Beattie et al., 2015). 

Inimeste ootused meditsiiniteenuste suhtes on väga erinevad: näiteks visiidile õigeaegne 

kutsumine; piisava nõu ja teabe pakkumine inimese seisundi, sümptomite ja ravi kõrvaltoimete 

kohta; osalemine raviotsustes. Nimetatud ootuste täitmiseks on oluline ravi aspektid patsiendi 

vaatenurgast üle vaadata ning alustada tuleks patsiendi tausta andmete tundmisest (Browall et 

al., 2013). 

Patsiendi isiksus mõjutab tema ootusi meditsiiniteenustele, patsiendi käitumist ja 

meditsiiniteenustega rahulolu. Patsiendi ootustest sõltub tema kogemus meditsiiniasutuses 

toimuvaga, käitumine sõltub kogemusest. Patsiendi käitumist võivad kajastada madala rahulolu 

korral kaebuste esitamine, madala hinnangu andmine ja meditsiiniasutuse vahetus (Hung et al., 

2015).  

Rahmqvist ja Bara (2010) leidsid oma uuringus, et kõige vähem olid erakorralise meditsiini 

osakonna poolt pakutava meditsiiniteenuse kvaliteediga rahul nooremad patsiendid (54%) ja 

vanemaealised hea terviseseisundiga patsiendid (90%). Parema terviseseisundiga ja madalama 

haridustasemega patsiendid olid rahulolevamad kui kõrgema haridustasemega või halvema 

terviseseisundiga patsiendid. Lisaks, pigem rahul olid meditsiiniteenusega need inimesed, kelle 
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sotsiaalne staatus on kõrgem (Rahmqvist & Bara, 2010). Hung et al. (2015) jõudsid sarnasele 

järeldusele, et eakate ja madalama haridustasemega inimeste seas on rohkem neid, kes on rahul 

meditsiiniteenustega (Hung et al., 2015). Kõige positiivsemalt mõjutab patsientide rahuolu 

arstiabi oodatav tase ja osalemine meditsiiniliste otsuste tegemisel. Vastuvõtu ootamine ilma 

teavet saamata mõjutas negatiivselt patsientide rahulolu (Rahmqvist & Bara 2010). Meeldiv 

suhtlemine arstidega ning patsientide osalemine raviotsuste tegemisel võib suurendada 

teenusega rahulolu (Zolnierek et al., 2009).  

Kokkuvõtvalt võib öelda, et meditsiiniasutus saaks pidevalt areneda ja vajadusel õigeaegselt 

teha parendusi oma teenuste osutamisel, selleks tuleb pidevalt hinnata patsientide rahulolu. 

Põhjalikult kogutud ja analüüsitud patsiendikogemuse andmed võivad aidata välja tuua tõhususe 

ja ohutuse tugevad ja nõrgad küljed (Doyle et al., 2013).  

1.3. Patsientide rahulolu ja kogemuse hindamine 

Patsientide rahulolu parandamine kvaliteetse meditsiiniteenuse osutamise näol on üks 

olulisemaid ülesandeid, millega peab tegelema iga meditsiiniasutus. Meditsiiniteenuse 

osutamise kvaliteedi parandamiseks võib tänapäeval kasutada patsientide arvamusi, mille abil 

saab põhjalikult hinnata haigla töö tulemuslikkust. Pakutavate meditsiiniteenuste kvaliteedi 

rahulolu uuringu tulemused kajastavad haigla positiivseid ja negatiivseid suundumusi ning 

määravad kindlaks tegurid, mis vähendavad patsientide rahulolu meditsiiniteenustega, mis 

võimaldab õigeaegselt võtta kasutusele parendusmeetmeid ning on objektiivseks aluseks 

asutuse juhtkonnale otsuste tegemisel (Ahmed et al., 2015; Beattie et al., 2015; Manzoor et al., 

2019). 

Hinnates patsiendile osutatud meditsiiniteenuste kvaliteedi vastavust patsiendi ootustele, 

lähtudes tema sotsiaalsest staatusest ja kogemusest patsiendina, saab kasutada komplekset 

rahulolu näitajat. Antud parameeter kajastab mitte ainult ravi ja profülaktiliste meetmete 

adekvaatsust, kaebuste puudumist konsultatsioonide ja meditsiinilise abi osutamise kvaliteeti 

patsiendi hospitaliseerimisel, aga ka teenindust meditsiiniasutuses - puhtust ja mugavust, 

kultuuri ja eetika printsiipide vastavust meditsiiniteenuste osutamisel (Rozario, 2019).  

Tänapäeval toimub rahulolu hindamine peamiselt sotsioloogilise lähenemisviisi alusel, mis 

seisneb patsientide arvamuse uurimisel meditsiinilise abi kvaliteedi erinevate aspektide kohta. 

Reeglina tehakse seda küsimustike põhjal, kasutades selleks spetsiaalselt välja töötatud 
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küsimustikke ja programme. Kvalitatiivne patsiendi rahulolu analüüs on üks paljudest täna 

kasutatavatest meetoditest andmete analüüsimiseks ja nende tähenduse tõlgendamiseks 

(Schreier, 2012). Kvalitatiivne uurimismeetod on vahend, mis töötab üldjuhul kirjutatud 

tekstidega, sageli üksikute intervjuude või fookus grupi-vestluste transkriptsioonidega ja püüab 

mõista uuringu valimis saadud kogemuste tähendust. Kvalitatiivsed uuringud võimaldavad 

esitada inimkogemuse mõistmiseks küsimusi, mida ei saa lihtsalt numbritesse panna (Cleland, 

2017; Grossoehme, 2014). Need uuringud aitavad haiglatel parandada pakutava teenuse 

kvaliteeti, uurides ja mõistes patsiendi individuaalset kogemust (Gualandi et al., 2019). 

1.4. Patsiendi roll kvaliteetse tervishoiuteenuse tagamisel 

Tänapäeval kergesti kättesaadava ja kvaliteetse arstiabi tagamine nõuab uute metoodiliste 

lähenemisviiside väljatöötamist, kasutades elanikkonnale pakutava arstiabi kvaliteedi uurimist 

ja hindamist. Haiglaravi kvaliteedi parandamine ja säilitamine on tänapäeval iga 

meditsiiniasutuse oluliseks ülesandeks. Meditsiiniteenuse osutamise kvaliteedi parandamise ja 

uurimise eesmärgil saab kasutada andmeid patsiendi kogemuste kohta (Beattie 2015; El-Haddad 

et al., 2020; Manzoor et al., 2019). Patsiendid annavad üha rohkem tagasisidet oma tervishoiu 

teenuse kogemuste kohta erinevate meetodite ja tehnoloogiate abil (Goldberg & Harwood, 

2013). Enamasti toimuvad need riiklike uuringute, ametlike kaebuste ja kiituste ning 

sotsiaalmeedias avaldatud publikatsioonide vormis (Lee et al., 2018; Sheard et al., 2019). 

Erinevad väljaanded toovad välja mitmeid kvalitatiivseid meetodeid patsientidelt tagasiside 

saamiseks (Anhang et al., 2019; Gleeson et al., 2016; Sheard et al., 2019).  

Tagasiside saamine patsientidelt tervishoiu teenuse osutamise kohta on patsiendikeskse 

tervishoiusüsteemi aluseks (Anhang et al., 2019; Fix et al., 2018; Schlesinger et al., 2015). 

Patsiendikogemuse hindamine annab otsese ülevaate patsiendi vaatenurgast ning aitab 

parandada patsiendikeskseid tervishoiuteenuseid ja parandada arstiabi kvaliteeti (Chi-Lun-

Chiao, 2020). 

Patsiendi meditsiiniteenuste osutamise ootuste mõistmine ja hindamine on patsiendi rahulolu 

parandamiseks ja patsiendikeskse abi osutamiseks erilise tähtsusega. Enamik selle valdkonna 

empiirilisi uuringuid on keskendunud patsientide ootuste uurimisele konkreetsete haiguste 

puhul. Täpseks parandusmeetodi kavandamiseks tuleb paremini mõista patsiendi ootusi, mis on 

ühised erinevates olukordades (El-Hdaddad et al., 2020). 
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Gualandi et al. (2019) kasutasid oma uuringus patsientide ja personali intervjueerimist ning 

leidsid, et haiglad saavad oluliselt parandada pakutava teenuse kvaliteeti, uurides ja mõistes 

patsiendi individuaalset kogemust. Uurijad kinnitasid, et patsientide kogemused on muutunud 

üha olulisemaks tervishoiu organisatsioonide tulemuslikkuse hindamisel ja teenuste 

ümberkujundamisel vastavalt patsientide tegelikele vajadustele (Gualandi et al., 2019). Beattie 

et al. (2019) viisid läbi erinevate küsimustike süstemaatilise ülevaate ja kasulikkuse kriitikat, 

jõudsid samale järeldusele, et informatsiooni patsiendi kogemusest saab kasutada haiglaravi 

kvaliteedi parandamiseks (Beattie et al., 2019). 

Tuginedes ülaltoodud uuringutele, võib väita, et haiglaravi kvaliteedi parandamiseks tuleb 

esiteks hoolikalt analüüsida patsientide tagasisidest saadud informatsiooni, et selgitada välja 

tegureid, mis määravad patsientide rahulolu. Kasutades selleks grupi-intervjuud ja spetsiaalselt 

välja töötatud küsimustikku, võib saada sisulist informatsiooni, mida ei ole võimalik saada 

kasutades tavalist tagasiside ankeeti.  
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2. TÖÖ EESMÄRK JA ÜLESANDED 

Varasemalt on HNRK-s kvalitatiivselt uuritud täiskasvanud selja- või peaajukahjustusega 

(insult, peaajutrauma) patsientide rahulolu statsionaarse taastusraviga. Lisaks nendele patsiendi 

gruppidele osutab HNRK teenuseid lastele, kes sageli viibivad ravil koos vanemast saatjaga.  

Magistritöö eesmärgiks oli saada lapspatsientide vanematelt sisulist tagasisidet nende 

kogemuse osas HNRK teenuste kasutajana ning välja selgitada, kuidas ja millistest teguritest 

lapsevanemate rahulolu sõltub.  

Grupi-intervjuud peetakse sellise tagasiside saamiseks heaks vahendiks, kuna grupis 

väljendavad inimesed ka oma negatiivseid kogemusi julgemalt (Green & Thorogood, 2009) ning 

on võimalik, et tõstatub teemasid, mida tavapärane tagasiside vorm ei puuduta. Magistritöö 

tulemusi on plaanis kasutada HNRK arendustegevusteks ning publitseerida HNRK ajalehes ja 

võimalusel jagada tulemusi kolleegidega laiemalt teaduskonverentsil. 

Lähtuvalt magistritöö eesmärgist püstitati järgmised ülesanded:  

1. Määrata HNRK peamised probleemkohad lapsevanemate arvamusel. 

2. Selgitada välja lapsevanemate meditsiiniteenustega rahulolu määravad tegurid. 

3. Selgitada välja lapsevanemate tähelepanekud HNRK paremaks toimimiseks. 
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3. METOODIKA 

     3.1. Uuringu korraldus 

Uuring oli kvalitatiivne, mille käigus viidi läbi kaks semi-struktureeritud grupi-intervjuud, 

mõlemas grupis viis inimest. Kaks gruppi moodustati statsionaarsel ravil viibivatest laste 

vanematest. Intervjuude kestuseks oli planeeritud umbes 60 minutit, need lindistati ja 

transkribeeriti edasiseks interpretatiivseks analüüsiks. 

     3.2. Andmete kogumine 

Osalus uuringus oli vabatahtlik ning uuritava keeldumine ei mõjutanud patsientide edasist 

ravi ega suhtumist neisse. Kõigil uuritavatel oli õigus ka pärast informeeritud nõusoleku andmist 

uuringust igal hetkel lahkuda, sellega ei kaasnenud neile mingisuguseid tagajärgi. Uuringu 

sooritamiseks oli olemas eetikakomitee luba nr 301/M-30. 

Uuuringus osalejad olid informeeritud asjaolust, et üks uuringu läbiviija on sama asutuse 

töötaja. Juhul kui see põhjustab uuritavale ebamugavust, oli võimalus uuringus mitte osaleda. 

Tulenevalt tööülesannetest ei olnud antud uuringu läbiviijal mingit kontakti osalejatega 

väljaspool uuringut. Uuringusse kaasatud uuritavad olid võimelised andma informeeritud 

nõusoleku ning nende tervislik seisund võimaldas aktiivset osalust uuringus. 

Osalus uuringus seisnes ühekordses osavõtus viieliikmelises grupi-intervjuus, kus 

kaasvestlejaiks olid HNRK-s ravil viibivate laste vanemad. Intervjuude käigus vesteldi 

vanematega nende HNRK-s ravil viibimise kogemuse ja rahulolu teemadel, vestluse teemad ei 

puudutanud uuritavate tervisega täpsemalt seonduvaid asjaolusid, samuti ei kaasnenud 

invasiivseid protseduure ega analüüside võtmist. Oli mõningane risk, et intervjuude käigus 

esineb grupisiseseid arvamuste lahknemisi või kerkib üles ärritav teema negatiivse kogemuse 

näol raviperioodi jooksul, mis võis mõnes osalejas tekitada kerget stressi, kuid seda ei toimunud.  

Osalejate konfidentsiaalsus garanteeriti järgmiselt – intervjuud lindistati, transkribeeriti ja 

analüüsiti isikustamata kujul, osalejate nimesid ei salvestatud ega märgitud üles kirjalikult, 

selleks kasutati pseudonüüme. Samuti ei salvestatud osalejaid visuaalselt ei pildis ega videos. 

Uuringu läbiviija käsitsikirjutatud märkmed olid hoiul lukustatavas sahtlis ja hävitati uuringu 

lõppedes. Audiofailid ja arvutis kirjutatud tekstid salvestati välisele andmekandjale salasõnaga 

kaitstud faili, mis samuti kuulus uuringu lõppedes hävitamisele. Kolmandatele osapooltele 
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kogutud andmeid ei avaldatud. Andmeid kasutati magistritöö kirjutamiseks ja HNRK 

arendustegevuseks viisil, mis ei võimaldanud uuringus osalenud isikute identiteeti tuvastada. 

     3.3. Uuringus osalejad 

Uuritavaid oli kokku kümme, kes olid HNRK-s ravil viibivate laste vanemad. Osalejad valiti 

juhuslikult valitud nädalatel ravil viibijate/käijate seast. Osalejatele tutvustati uuringu asjaolusid 

ning võeti informeeritud nõusolek uuringus osalemiseks. 

3.4. Andmete analüüs ja statistiline töötlemine  

Kliendirahulolu teada saamiseks eesmärgiga teha vajalikke parendusi tervishoiuasutuse 

edaspidises töös on vaja korraldada rahulolu küsitlusi. Vastasel juhul jääb ettevõte ilma 

teadmiseta klientide ootuste ja arvamustest osutatud teenuse kohta. 

Rahulolu-uuring annab hea ülevaate organisatsioonile, millega on klient rahul ning mida 

oleks vaja muuta. Järgnevalt kirjeldab magistritöö autor klientidele koostatud küsitluse analüüsi, 

millele vastas kokku kümme uuritavat. Antud magistritöö raames viidi läbi kaks semi-

struktureeritud intervjuud, et saada vahetu tagasiside ning ühtlasi välja selgitada, mis on 

statsionaarsel ravil viibivate laste vanemate rahulolu määravad tegurid. Mõlemad intervjuud 

viidi läbi viieliikmelistes gruppides ning intervjuude kestvus oli keskmiselt üks tund. Intervjuud 

viidi läbi HNRK töötajate ruumis ning salvestati diktofoniga. Intervjuu käigus tegi magistritöö 

autor märkmeid vastajate emotsioonidest. Kui andmed olid salvestatud kasutades 

helisalvestamise tehnikat, oli selle tõlgendamiseks vaja kasutada transkribeerimist ehk 

salvestatud intervjuu muutmist tekstiks. Saadud teksti lihtsamaks kasutamiseks kasutas 

magistritöö autor vastuste kaardistamist. Tulemuseks sai magistritöö autor kirjaliku materjali, 

kus olid välja toodud olulisemad tsitaadid ning vastused esitatud küsimustele. Peale intervjuude 

transkribeerimist viis magistritöö autor läbi teksti analüüsi ja tõlgendamise. Intervjuud viidi läbi 

talvel 2020.  

Rahulolu-uuring koosnes 15 küsimusest (vt lisa 1), mis olid jaotatud teemade kaupa. 

Küsimuste teemad puudutasid personaliga suhtlust, kaasatust ja inimesekesksust, laste vanemate 

rahulolu ja ettepanekuid teenuste osas.  
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4. TULEMUSED 

Järgnevalt analüüsib magistritöö autor statsionaarsel ravil viibivate lapsevanemate poolt 

saadud vastuseid grupi-intervjuu küsimustele. Küsimuste esitamine toimus osade kaupa, 

puudutades teemasid personali ja teiste ravilviibijatega suhtlusest, kaasatusest ja inimkesksusest 

ning rahulolust ja ettepanekutest. 

Sissejuhatuseks palus magistritöö autor lapsevanematel mõelda nende laste praegusele või 

mõnele varasemale raviperioodile, küsides, mida nad tooksid välja positiivse kogemusena ja 

mida negatiivsena. Postiivsena tõid uuritavad välja seda, et HNRK-s viibimise ajal paranes 

nende laste seisund. Mõned lapsevanemad märkasid märkimisväärseid tulemusi nende laste 

silma ja käe koostöös ning lihasjõu suurenemises. Pärast mitut HNRK külastust märkas üks 

lapsevanem mõningaid vigu oma lapse kasvatamisel. Lapsevanema üleliigne hoolitsemine oli 

seganud lapse taastumist:  

„Me oleme ise füüsiliselt oma silmaga näinud, kuidas siin olemine on mõjutanud tema 

iseseisvat hakkamasaamist. Samamoodi on ka julgustanud mind, et kui füsioterapeut 

ikka ütleb, et ma liiga hoian oma poega, siis ta ei saagi ise hakkama“. 

Teine lapsevanem märkis, et tema lapse haiguse progresseerumine on peatunud:  

„Mu lapsel, tal on progresseeruv haigus, aga ta püsib. See on väga suur asi. Ta ei ole 

niimoodi, et oleks palju hullemaks läinud“. 

Mõned lapsevanemad olid rahul mitte ainult pakutavate teenuste kvaliteediga, vaid ka HNRK 

õhkkonnaga. Nad tundsid end koduselt:  

„Ongi oma inimesed, ongi nagu pereliikmed. Hästi hea kodune tunne“. „Mulle selles 

mõttes oli väga hea efekt, et tegeletakse lapsega ja tunned, et tõesti siin hoolitakse 

temast“. 

Huvitav oli veel see, et üks laps luges päevi, millal ta saab HNRK-sse tulla. Kui algul oli 

emal raske teda teraapias osalema saada, siis lõpuks näitas laps välja iseseisvat soovi treenida ja 

näitas parimaid tulemusi.  

HNRK tugeva küljena mainivad laste vanemad füsioteraapia teenuse kõrget kvaliteeti ning 

väärtustavad personali inimlikkust ja sõbralikkust:  
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„Siin ikkagi need füsoiterapeudid leiavad lastega minu arust ikka väga hästi kontakti“, 

„Füsioterapeudid hästi palju motiveerivad lapsi, et nad hea meelega tulevad ja siit ka 

kui ära lähevad, siis on ka nõus jätkama kodus ka neid samu asju“, „Alati antakse siit 

juhised kaasa, et mida ka kodus harjutada ja teha“, „Ma näen küll, kuidas 

füsioterapeudid nende lastega ka, kes üldse ei saa aru, suhtlevad ka. See on jah super“. 

Rääkides negatiivsest kogemusest, ei leidnud paljud uuritavad negatiivseid külgi. Üks 

küsitavatest kaebas informatsiooni puuduse üle:  

„Kui ma esimene kord siia tulin, siis ma ei teadnud üldse, mis siin toimub ja ma tundsin 

siis, et natukene vähe sain ma infot“. 

Näiteks, ei teadnud ta, et füsioteraapia kestab 45 minutit või et palatist tuleb sööklasse tass 

kaasa võtta joogi valamiseks. Mõned uuritavad kaebasid logopeedide ja tegevusterapeutide 

puuduse üle. Nende lapsed ei saanud alati logopeedi teenuseid. Lapsevanemate sõnul on selle 

üheks põhjuseks, et mingil ajahetkel need spetsialistid kas ei töötanud HNRK-s või neid oli üsna 

vähe:  

„Logopeedi teenusega on siin üldse ka kitsas olnud. Isegi, kui on logopeed... suvel oli, 

saime ühe aja ja siis selgus, et on vaja kellelgil plaani koostada, hinnangut anda ja siis 

sinna see aeg meil läks ja rohkem ei saanudki, kuna teised lapsed olid eelis järjekorras 

ja siis mu laps jäi ilma“, „Kahju, et tegelikult napib neid logopeede ja 

tegevusterapeute“.  

Osa vanematest ei olnud ruumi korraldusega rahul. Üks uuritav ütles, et toad olid väga 

väikesed, teine polnud naabritega rahul, sest oli neid, kes öösel norskasid. Sööklaga oli ka 

probleem, see on tihti rahvast täis:  

„Söögisaal on ka ülerahvastatud ja inimesed peavad kordamööda sööma“.  

Kaks lapsevanemat mainisid, et lastetoole pole piisavalt. Mis puudutab füsioteraapia teenust, 

siis paljud lapsevanemad eelistaksid, et kõikidel raviperioodidel tegeleks nende lastega üks ja 

sama füsioterapeut. Põhjendades seda sellega, et laps harjub füsioterapeudiga ja uue spetsialisti 

juures võib laps keelduda harjutuste tegemisest:  

„Negatiivne on see, et pandi teise füsioterapeudi juurde ja meil oli kaks nädalat 

põhimõtteliselt maha visatud aeg, sest tüdruk mul lihtsalt ei teinud füsioteraapias kaasa. 

Oleks olnud sama füsioterapeudi juures, oleks kõik korras olnud“.  
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Rääkides personali käitumisest lapsevanemate ja nende lastega, ei leidnud keegi uuritavatest 

midagi negatiivset. Kõik olid väga rahul:  

„Siin on personal ikka super, pole küll mitte midagi öelda“, „Hästi soojad. 

Absoluutselt“, „Osakonna personal on ka tegelt hästi tore“, „Minul on positiivsed 

kogemused“.  

Tuleb märkida, et uuritavad pöörasid eraldi tähelepanu töötajate hoolitsusele:  

„Kui on vaja isegi, ma tulen küll lapsega siia, on vaja minna kuskile või mis iganes, kohe 

on ju olemas, kes lapse ära vaatab“, „Ma olen isegi teatris õhtul käinud, mingit 

probleemi pole. Keegi pole mulle öelnud, et ise oled nagu hooldaja, et kuhu te nüüd 

minna tahate. Mingit probleemi pole“, „Tunnevad kõik, teavad nimepidi. Söögitädi teab 

kõiki nimepidi, kes mida sööb“, „All valvetädid. No tervist. Aga algabki ju sealt juba, 

tuleb kohe esimene positiivne naeratus“, „Tõsiselt hea tagasiside tuleb. Kas siis tegi 

hästi laps või ei teinud või kuidas oli, räägib ka seda, mida nad tunnis tegid“. 

Suhted teiste ravil viibijatega ei seganud raviprotsessi ja tavaliselt algavadki ravi käigus uued 

tutvumised:  

„Iga kord, kui me siia tuleme, siis sa jälle kellegagi tutvud“, „Tutvusi on siin nagu 

saanud ja kellega mina koos siin käin...oleme kogu aeg ühes palatis ka, sest me tundsime 

varem üksteist“, „Sa tõesti tead juba, et oo, jaa, jälle need vanad tuttavad“.  

Mõni leidis uutest tutvumistest ka kasu:  

„Igaüks ju oma muredega ja samas annab võibolla üksteisega mõtteid vahetada, mis 

võib ka kasulik olla teineteisele“.  

Üks lapsevanem sai teavet keskuses olevate toodete allahindluste kohta:  

„Ja alati on selles mõttes ka hea infovahetus. Mina sain näiteks ka teada oma 

palatinaabri käest mähkmete teemal, et sellest vanusest alates saab soodustingimustel 

osta“.  

Hoolimata asjaolust, et enamus väljendas end oma naabrite suhtes positiivselt, märkis üks 

uuritav siiski, et oli naabreid, kes ei soovinud suhelda. Kuid seda ei saa miinuseks nimetada:  
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„Üldiselt on lapsevanemad siuksed avatud ka, ikkagi suhtlejad. On küll erandeid, kes 

hoiavad omaette. Meil on küll olnud palatikaaslaseid, kes tõmbavad kardina ette“. 

Küsides lapsevanemate käest nende ootustest enne ravile tulekut, olid vastused erinevad. 

Neljal uuritaval kümnest ei olnud mingisuguseid ootusi. Enamikul neist polnud aimugi, kuidas 

haiglas ravi toimub:  

„Mulle ütles kohe perearst, et annan saatekirja sinna ja kui ma esimest korda tulin, mul 

ettekujutust üldse polnud, mis koht see on“, „Mina esimene kord tulin, ma ei teadnudki, 

et miks ma siia tulin“, „Esimene kord ega ei olnudki mingeid ootusi, vaatad lihtsalt, et 

kuidas ja mis siin toimub“, „Ei olnudki ootusi. Nii järsku helistati: „Tulge varem 

kohale“.  

Ainult üks uuritav otsis iseseisvalt lisateavet HNRK kohta enne külastust:  

„Mina sain esmase info üldse ise otsides“.  

Üks lapsevanematest arvas, et pärast HNRK külastamist tema laps hakkab kohe end paremini 

tundma, kuid siis mõistis ta, et raviprotsess ei ole kiire:  

“Ma ei tule enam nii, et oh, ma loodan, et nüüd kui me tuleme, ta oskab hüpata ma ei 

tea, ülesse. Selliseid ootusi enam ei ole, aga ma ise ju tean, et meil on vaja seda ja see 

on kasulik“.  

Ülejäänud uuritavatel olid ootused selles osas, et nende lapse seisund vähemalt natukene 

paraneb. Mõned kirjeldasid oma kogemust järgmiselt:  

„Ootused, ikka ootad kõige paremat ja head ikka, et laps areneks ja hakkaks käima“, 

„Minul olid jah, eelkõige lapse suhtes, et mingit arengut näitaks, et kas suudab siin kahe 

nädalaga näiteks midagi enamat“.  

Ühe uuritava ootused olid enam kui õigustatud. Talle meeldis lähenemine:  

„Ei osanud arvatagi, et just selline terviklik lähenemine on. Mu ootused olid väiksemad, 

ma arvasin, kui saabki individuaalselt ühe spetsialistiga, teisega midagi, aga seal nad 

võetakse kokku ja saadakse selline tervik pilt rohkem, tehakse koostööd omavahel. Selles 

mõttes ei oskagi rohkem midagi oodata. Mu ootused on ületatud, võib öelda“.  
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Puudutades teemat lapsevanemate kaasatuse kohta nende lastele osutavatesse teenustesse, 

olid laste vanemad samal arvamusel, et protseduuride ajal ei pea olema oma lapse kõrval, kuid 

siiski on mõned nüansid: mida noorem laps, seda rohkem on vaja vanemate osalust. Eriti sellistel 

juhtudel, kui treening toimub basseinis:  

„Ma olen ainult basseinis, ta ei saa üksi seal hakkama“, „Ei, muidugi, teatud trennid 

on - mina pean oma tüdrukuga basseinis kaasas käima ja siis ongi reaalselt, et vanem 

peab tööd tegema“.  

Kuid kui laps on suurem, ei vaja ta vanema ja spetsialisti pidevat järelevalvet, sest ta suudab 

harjutusi meelde jätta ja neid iseseisvalt sooritada:  

„Füsioterapeut näitab seda, mis harjutused ette, mida me kodus edasi teeme. Minul on 

laps juba nii suur, 15, ta jätab juba endale ise meelde. Ta teab, et… õudsalt palju on tal 

motivatsiooni, ta lähebki koju ja hea meelega jätkab ise“.  

Samuti märgiti, et lapsed sooritavad harjutusi paremini siis, kui nende vanemaid pole üldse 

läheduses, kuna lapsel on lihtsam spetsialistiga kontakti luua:  

„Seda on isegi öelnud siin füsioterapeudid, et mine parem ära. Samamoodi 

psühholoogid ja kõik, ta saab lapsega selle kontakti hoopis lihtsamalt siis kätte. Sest 

muidu on ikka nii... siis ta vaatab ema silma sisse, et kas ma nüüd seda räägin või ei 

räägi, aga kui ema ei ole, siis saab selle kontakti kätte“, „Laps teeb paremini, kui vanem 

kaasas ei ole“.  

Mõnikord määrab tundide tõhususe mitte niivõrd vanema kohalolek või puudumine, kuivõrd 

kes vanematest sellel hetkel lapsega on. Oli juhtum, kui basseinis viibinud laps tegi harjutusi 

koos isaga suurepäraselt, kuid kui ema tuli temaga, siis laps lobises palju.  

Järgmisena küsis magistritöö autor lapsevanematelt kui palju lapse lähikond (pere, sõbrad, 

kool, tööandja) on teenustesse kaasatud, keegi vastanutest ei öelnud, et sõbrad aitavad neid. Abi 

andsid ainult lähisugulased. Näiteks, kui peres on mitu last ja teiste lastega peab keegi olema, 

siis vanaema valvas teisi lapsi:  

„Mul ema valvab teist last näiteks, kui on vaja olnud“, „Minul oli üks aasta, siis kui mul 

kõige noorem sündis, siis oli mu ema poisiga siin“.  

Juhtub nii, et kaasatakse kohe mõlemad vanemad:  
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„Mina olin siis pühendunud ainult selle väiksemale lapsele, tema tegeles suuremaga, et 

tema ei jääks siis kõrvale tähelepanust. Kui väiksem laps mul magas, siis isa käis 

suuremaga jalutamas, käisid siin paadiga sõitmas, tegeles suurema lapsega rohkem“.  

Samas, oli raskeid juhtumeid, kui sõbrad, sugulased ega tugiisikud polnud nõus aitama:  

„Ma olen üksikema, kahe lapsega. Ei ole kedagi. Õed on ka, aga nendel on ka suured 

pered, palju lapsi, kedagi ei ole nagu, kellega saata, aga ma ei julgeks ka kedagi paluda. 

Aga kuna mul laps niimoodi krambitab, et ta üks minut ei hinga, suu läheb siniseks. Mul 

ei ole isegi tugiisikut, sest kaks tugiisikut käisid vaatamas ja ütlesid, et ei julge. Siis ma 

ütlesin, et ta on täitsa kodune laps mul, et 24/7 olengi mina või vanem laps, siis mul poes 

käia või kuskil, on vaja ära käia, siis vanem laps. Ta on 15 juba, saab hakkama ilusti 

poisiga“.  

Mõnel vastajal olid head tööandjad, kes lubasid neil hoolduslehel olla, et hoolitseda oma laste 

eest:  

„Mina olen ju plaaneerinud, aastas kaks korda plaanitud, millal tuleme. Ma ütlen juba 

varakult tööandjale, et hoolduslehel olen“, „Muidugi see, et väga tore, kui on selline 

mõistev tööandja, sest mina näiteks ei ole see aasta ühtegi päeva veel tööl käinud, sest 

me käisime Saksamaal operatsioonil jaanuaris ja ma olen peale seda kogu aeg nendega 

hoolduslehel olnud“. 

Mõned lapsed käivad erilasteaias ja erikoolides, kus lastel on eriline lähenemine:  

„Mul käib erilasteaias, seal on ka koha peal kõik teenused olemas“, „Minu lapsed 

käivad ka erilasteaias, seal on ka siis nii füsioteraapia kui ujumine, logopeed“.  

Kuid tavalistes lasteaedades ja koolides on loomulikult teine lähenemine. Üks lapsevanem 

ütles, et kool ei pakku talle mingit tuge, teine aga lisas, et tema lapse lasteaias teavad nad lapse 

probleemist ja teevad seetõttu temaga lisatunde:  

„Minu /lapse nimi/  käib ka lasteaias, lihtsalt siis on teadlik, et tal on vaja rohkem trenni, 

siis kas üks või kaks korda nädalas lihtsalt võetaksegi need - ta ei ole päris erivajadus, 

aga natuke kellel on liikumisega probleeme või kuidagi - siis tehakse üks kuni kaks eraldi 

trenni, aga muidu rohkem ei ole“.  
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Teine lapsevanem märkis, et protsessi on kaasatud ka füsioterapeut, kelle juures nad eraldi 

käivad:  

„Meil on oma füsioterapeut mõnes mõttes kaasatud, tema on meie kõnniroboti 

spetsialist, et uurida siin, kuidas ta siin roboti peal on, mis on, et teha omavahel 

koostööd“.  

Lisaks küsiti lapsevanemate käest, kes veel võiks olla kaasatud teenustesse ja kuidas. Pakuti 

vähe ideid, üks oli seotud oma aja planeerimise ja kohustuste jagamisega:  

„Tänasel ajal saab kaasata niimoodi, et on üks lapsevanem ühe nädala ja teine teise“. 

Teine teema puudutas finantsilist poolt:  

„Mees peab ikkagi toetama, et siia tulla alati, finantsiliselt ütleme, et on ikkagi võimalik 

tulla. Ja kui on vaja tõesti, keegi siis valvab last“.  

Küsides lapsevanemate käest probleemidest, millega nad soovivad, et tegeldaks, kuid seda 

pole tehtud, puudutati kahte teemat. Enamik lapsevanemaid kurtis haiglas spetsialistide, näiteks 

logopeedide ja tegevusterapeutide puuduse üle:  

“…hoian pöialt, et tuleks tegevusterapeut siia rohkem, et saaks ikkagi nendel, kellel on 

vaja seda käelist tegevust“, „…ikkagi kõik teenused, mis peavad siin olema, siis need 

peaksid siin olema. Nad peaksid tegema tõesti siis kõik võimalikult, ma ei tea, maksma 

rohkem palka, mis iganes muid hüvesid, et siis keegi tuleks siia tõesti, sest see on ju 

mingi kaks aastat juba kestnud, et tegevusterapeuti ei ole, logopeed samamoodi“.  

Üks uuritav ütles, et väljaspool haiglat on vajalikke spetsialiste veelgi vähem. Pealegi ei 

pruugi tasuline vastuvõtt kõigile taskukohane olla. Teine märgatav probleem puudutas 

väikelaste vanemaid. Nad kurtsid laste söögitoolide puudumise üle sööklas:  

„Mis on tegelikult pikemalt aega teemaks olnud ongi osakonna söögisaalis laste 

söögitoolid. Aastast-aastasse üks ja sama teema, et ei ole piisavalt. Vahepeal siis 

mingisugused sinna tekkisid, mis ei vastanud üldse laste vajadustele, neid ei saanud 

sinna sisse, nad ei püsinud seal“, „…meil ka voolab sealt tegelt maha, see on siuke libe 

pind. Kuigi neid tavalisi toole, tavalisi, koduseid plastmassist, neid on ka siin olemas 

laos, täitsa täis on. Ma ei tea, miks nad ei kasuta“.  

Samuti märkisid uuritavad, et osakonna sööklas on vähe ruumi. 
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Küsimusele kui palju lapsevanemate käest uuritakse nende ja nende lapse eesmärkide kohta, 

taastusraviga seonduvalt oli uuritavaid, kellelt selle kohta ei ole üldse küsitud. Üks vastustest 

kõlas järgmiselt:  

„Seda küll küsitakse, kui on jälle uus füsioterapeut, et mida laps teha oskab. Konkreetselt 

nii, et mis on eesmärgid, seda küsimust nagu ei“.  

Ülejäänute käest mõned spetsialistid küsisid eesmärkide kohta:  

„…meie ka kui nüüd tulime, siis füsioterapeudiga rääkisime, et mida ja kuidas... mille 

peale me siis seekord rõhku rohkem paneme“, „Logopeed küsib küll, ikka ju, mis seekord 

teema“, „Vahest on ikka iga spetsialist ise, nii füsioterapeut küsib kui tegevusterapeut, 

et mis te tahate selle kahe nädala jooksul saavutada“.  

Oli ka selline uuritav, kellel oli raske iseseisvalt eesmärki seada, ta vajas spetsialisti abi:  

„Uue spetsialistiga alati me räägime, et mida teha oskab ja mis ta võiks teha, seda me 

võime ju rääkida, aga eks arst ju paneb enam-vähem need asjad paika… Selles mõttes, 

et me räägime ikkagi realistlikest, personaalsetest eesmärkidest, mida võibolla… et mida 

edaspidi teha, et ta oleks ka edaspidi, läheks paremaks… seda tehakse nagu koostoimes. 

Mina ütleks, et juhitakse minu tähelepanu ja saan ka mina eesmärkide juures kaasa 

rääkida. Ma ei saa ise… ma ei ole selle eriala inimene, et saada neid eesmärke ise, öelda 

inimestele ette, et mis on eesmärk“.  

Jätkates seda teemat, nimelt küsides selle kohta, kes peaks küsima eesmärkide kohta, läksid 

lapsevanemate arvamused lahku. Üks uuritav arvas, et kõik spetsialistid võiksid eesmärkide 

kohta küsida. Teised olid konkreetsemad, öeldes, et füsioterapeut ja tegevusterapeut peaksid 

seda küsima:  

„Nojah, spetsialistid. Tegelt ikka füsioterapeut ja tegevusterapeut võiksid ikkagi küsida, 

mis on nagu eesmärk, et kuhu suunas... mitte konkreetselt võibolla seda, et mis selle kahe 

nädalaga saad, vaid kuhu suunas liikuda tahate, et teaksite, millele juba rohkem 

tähelepanu pöörata“.  

Oli ka üks vastupidisel arvamusel:  

„Näiteks mina arvan, et minu lapse terapeut - füsioterapeut, tegevusterapeut - ei pea 

minu käest küsima, mis eesmärk on sellepärast, et Kareli puhul on nii või naa see, et 
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kogu aeg peab tegema trenni, et tal ei jääks see pöid... või kuidas seda nimetatakse, see 

kinni, et ta ei hakkaks varba peal käima ja käega samamoodi, et tal ei oleks see käsi 

kronksus ja kõver. See on lihtsalt igapäevane töö ilmselt kogu elu“. 

Teised juhtisid tähelepanu asjaolule, et kõikidel spetsialistidel pole vaja eesmärkide kohta 

küsida, sest spetsialistid juba vahetavad omavahel teavet:  

„Siin tundub, et see koostöö on nii hästi organiseeritud, et ühesõnaga, kui sa isegi ühega 

räägid, siis see ülejäänud personal, kes selle lapsega tegeleb, minu arust kõik on juba 

siis kursis asjaga“, „Kõik ju kirjutataks kohe ju haigusloosse ja nad ju loevad kogu aeg, 

kes mis märkmeid juurde on teinud“.  

Uurides olukordadest, kus lapsevanemad tahaksid oma eesmärkidest rääkida, aga nende 

kohta pole küsitud, vastasid kõik üksmeelselt, et neil polnud selliseid olukordi. Muuseas, lisasid 

vastajad, et vastupidi, neid tõmmati aktiivselt sellesse protsessi.  

Kui esitati küsimus, kas lapsevanemad tunnevad HNRK-s viibides tuge nende ja nende lapse 

isiklike eesmärkide saavutamisel ja milles see väljendub, ei vastanud mitte keegi negatiivselt. 

Kõik tundsid tuge ja hoolitsust HNRK töötajate poolt:  

„Kui sa tuled ravile, nad hindavad ju lapse ära ja kui sa hakkad ravilt ära minema, nad 

teevad uue hindamise ja siis vaatavad seda vahet“, „Minul näiteks... eelmine kord tulin, 

viimane füsioterapeut oli... /füsioterapeudi nimi/ ütles, et näed, nüüd on selline paksus, 

selline asi sinna tossu sisse. Iga kord vahetad, jalanõu sisse. Ma ei oleks selle peale ise 

tulnudki, aga nemad kogu aeg näevad, vaatavad ja kohe ütlevad“.  

Paar inimest vastas, et HNRK spetsialistid töötavad paremini, kui spetsialistid mujal:  

„...miskipärast on Haapsalu jätnud minu jaoks selle mulje, et siin on need spetsialistid, 

keda usaldada. Alati, et füsioterapeut, võrreldes Pärnu omaga, tema jutt on palju 

asjakohalisem või see info, mis annab või samamoodi, et /arsti nimi/ - ma saan aru, et 

see on ikkagi spetsialist, kes räägib ja nad reaalselt tunnevad huvi selle vastu. See 

usaldus on minul nende vastu teistest spetsialistidest või asutustest kõige suurem“, 

„Minul ju /lapse nimi/ see skoliooski, andis /arsti nimi/ mulle ju saatekirja sinna 

lülisambakirurgi juurde, mitte ortopeed, kelle juures ma Tartus käisin. Tema ei leidnud, 

et vaja on, aga /arsti nimi/ saatis ja sai operatsioonil käidud ja kõik“.  
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Samuti juhtisid vastajad tähelepanu spetsialistide heale meeskonnatööle. Üks 

kommentaaridest kõlas nii:  

„Jah, ja mida vähekenegi nemad saavad sind suunata kuskile veel edasi, siis alati 

suunavad, et ei ole üldse sellega ka probleemi, et noh, et hoiame oma või mis iganes. 

Teevad väga hästi koostööd“.  

Vastajad hindasid ka seda, kuidas töötajad aitavad neil valida abivahendeid:  

„Mind on ka füsioterapeut aidanud käruga, sest mul oli tavaline käru, muidugi mul laps 

oli väike, 2-aastane siis veel, aga päris mugav käru on meil nüüd ja ortoosid on ka täitsa 

toimivad hästi. See on ikka super, mis nad pakuvad ja näevad lapsel, et "oi, et lapsed on 

jälle kasvanud, et oo, proovime nüüd seda abivahendit või vahetame selle välja". Tõesti, 

sa ise igapäevaselt ei tule selle peale“, „Siis sa juba tead, tuled siia, vaja jalanõusid 

uusi, kõik mõõdetakse ära ja tellitud“. 

Teemat jätkates küsiti uuritavatelt, kas nad suutsid oma eesmärke saavutada ja kui ei, siis mis 

põhjusel. Vähe oli vastajaid, kes ütlesid, et eesmärgid on saavutatud. Täpsemalt öeldes, 

lapsevanemad peavad oluliseks asjaolu, et nende laste seisund püsib stabiilsena:  

„Niikaua, kui halvemaks pole läinud, see on juba edasiminek“, „See ongi tavaliselt hästi 

paljud lapsevanemad, et peaasi, et halvemaks ei lähe“.  

Mõned vanemad lisasid, et lõplikke eesmärke haiglas ei saavutata, kuna ravi võib kesta väga 

kaua:  

„Ma arvan, et kui mingeid eesmärke saavutaksime, siis me oleme viis aastat käinud“, 

„Kindlasti mitte. Meil on veel väga pikk tee minna, ma arvan“.  

Kaks vastajat kaebasid, et riik ei paku neile piisavalt tuge. Inimesed tulevad HNRK-sse 

teistest linnadest ja kõik see vajab rahalist toetust:  

„...mul on siuke asi, et ta mul ju abi vajab 24/7 ja kui ta saab 16, siis mina temaga enam 

siia kaasa tulla ei saa. Siis lihtsalt minul on siuke olukord, et minul jääbki siia tulemata, 

sest kui ma teda üksi siia jätaksin, ta esiteks ei jõua neid häirekellasid tõmmata, ta ei 

jõua mitte midagi. Ta ei pööra ennast, mitte midagi... Või siis maksan 35 eurot/tööpäev“, 

„Sellest on kahju, et siis kõik lükatakse vanema õlgadele, aga tõesti, kui mul ei ole neid 

vahendeid, et tulla siia, siis maksta veel ühe ööpäeva eest 30... Tegelikult ongi, seadus 
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ju pidurdab seda. See on ju seadusega paika pandud. Praegu tulebki see, et kui sa tahad 

100% oma last aidata ja siis siin tekivad sellised blokid ette“. 

Infovahetuse osas lapse olukorra ja toimetuleku kohta olid lapsevanemad napisõnalised. Viis 

uuritavat avaldasid oma arvamust üksikasjalikult. Keegi neist ei öelnud midagi halba, kõik 

märkisid positiivseid külgi, kuid eri nurkade alt. Mitmed uuritavad ütlesid, et teavet saab lihtsalt 

töötajatega otse ühendust võttes:  

„Kõik on hästi kättesaadav ja kui tekib küsimusi, siis küsimustele vastatakse. Minul ei 

ole mitte midagi negatiivset olnud või midagi teadmata jäänud. Väga hästi on kõik“, 

„Ikkagi on olemas need valveõed ja personal on siin. Ma pidevalt näen kedagi 

personalist, et alati saab, kui midagi vaja, kutsuda või pöörduda õige inimese poole“.  

Üks uuritav aga ütles, et arstid salvestavad kõik digitaalselt, see tähendab, et teave on alati 

saadaval:  

„Siin on digilugu, kui mul tekib mingisugune küsimus või asi, ma saan alati digiloo lahti 

võtta, saan ju sissekandeid vaadata, et kes on mis järelduse teinud. Alati saan ju üle 

küsida, kui midagi jääb segaseks või arusaamatuks. Selles suhtes on küll hea, et kõik 

arstid ju kannavad sinna digiloosse asjad, kõik on nagu kättesaadav“. 

Intervjuu lõpus esitati uuritavatele küsimusi ettepanekute kohta. Esimene küsimus kõlas 

järgmiselt: „Mida sooviksite teenuste osutamise juures muuta?“ Enamik uuritavaid ei olnud 

basseini suurusega rahul:  

„Siis võibolla võiks olla ka suurem bassein näiteks“, „Bassein jah, võiks tõesti olla 

suurem“.  

Mõned vastused puudutasid suurema basseini ehitamist, kõnniroboti kasutamise võimalust 

ning tegevusterapeudi ja logopeedi teenuse saamist. Üks uuritav avaldas soovi mänguväljaku 

kohta, nimelt tavakiikude arvu suurendamiseks. Paljud uuritavad ei osanud selles küsimuses 

midagi konkreetset tuua, kommenteerides seda järgmiselt:  

„Siin kogu aeg üllatatakse väikeste sammudega midagi“, „Jah, raske on midagi öelda, 

midagi muuta paremaks“, „Siin muutub ju tegelikult kogu aeg, ikkagi kogu aeg 

arenetakse“.  
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Järgmisena paluti uuritavatel välja tuua kolm asja, mida nad HNRK-s muudaksid, kui 

saaksid. Ainult üks uuritav suutis sellele täielikult vastata ja pakkuda välja kolm muudatust, 

kuigi enamik vastanutest suutis tuvastada mõned konkreetsed probleemid. Näiteks ütlesid kaks 

uuritavat, et külmkapp võiks olla suurem. Üks uuritav kurtis, et konditsioneerid olid palatites 

halvasti paigaldatud:  

„Siin olid need konditsioneerid seal palatites. Ma jäin ju siin ükskord haigeks, ta oli 

täpselt voodi kohal, undas“.  

Uuritavad mainisid ka, et koridoris, mis kulgeb basseini poole, on alati tuuletõmme, igal 

aastaajal. Uuritavatele ei meeldinud ka see, et minnes basseini poole, tuleb suitsuruumist 

sigaretilõhn. Ja viimane asi, millele saab HNRK-s tähelepanu pöörata, on uuritavate 

rahulolematus söögisaali rahvarohkuse üle.  

Viimasena küsiti, milliseid teenuseid võiks HNRK uuritavate arvates veel pakkuda? Soove 

oli vähe. Üks uuritav soovitas muusikateraapiat:  

„Mina tegelikult mõtlesin, et võiks olla mingisugune, kas näiteks mingi muusikaline 

tegevus... lasteaias, nagu meil on siin, ja mu tüdrukule õudselt meeldib“.  

Teisel uuritaval ei olnud soove, pigem kaebus kõnniroboti kohta. Vaatamata sellele, et 

vahend oli vaba, oli seda võimatu kasutada, kuna läheduses polnud spetsialisti, kes saaks 

juhendada. Teine uuritav soovitas, et lapsed saaksid vabal ajal millegiga lisaks tegeleda:  

„Mulle meeldiks, kui oleks rohkem ka selliseid aja sisustamise võimalusi, võibolla eriti 

sellel talvisel perioodil. On ju lapsi, et anda koos neile... üks ongi see mängunurk seal, 

aga et olekski võibolla suunatud tegevusi rohkem. No, näiteks kui ongi, et lapsed 

pannakse kokku ja nad saavad võimaluse ühiselt joonistada mingi teema põhjal“.  

Ülejäänud soovid olid seotud vanemate enda mugavusega. Üks uuritav soovis, et pesumasin 

oleks saadaval. Tema ja teine uuritav ütlesid, et nad sooviksid ise massaažiteenust mõnikord 

saada:  

„...aga näiteks, ma ei tea, kui endal peaks olema mingisugune põlveliiges või hüppeliiges 

näiteks õrn mingil perioodil, kui siin parasjagu olen, kas ma saan sellele näiteks 

füsioteraapiat ise või mingit massaaži“, „Massaaži tahaks küll siin saada“. 
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5. ARUTELU 

Antud magistritöö eesmärgiks oli saada lapspatsientide vanematelt sisulist tagasisidet nende 

kogemuse osas HNRK teenuste kasutajana ning välja selgitada, kuidas ja millistest teguritest 

lapsevanemate rahulolu sõltub. 

HNRK patsientide rahulolu on varasemalt uuritud Mari-Liis Ööpik-Loksi poolt Laurea 

rakenduskõrgkoolis (Soome) 2019. aastal kaitstud magistritöös „Determinants of patient 

satisfaction among patients with central nervous system damage in inpatient neurological 

rehabilitation setting“.  

Magistritöös uuriti statsionaarsel ravil viibivaid selja- või peaajukahjustusega täiskasvanud 

patsiente ning leiti, et suur roll patsientide rahulolus on kommunikatsioonil raviasutuse 

töötajatega, aga ka suhetel kaaspatsientidega, eriti otsese toanaabriga. Uuritud patsientide jaoks 

oli oluline nende tervislikust seisundist tingitud piiratud iseseisvuse maksimaalne taastamine, 

mille juures põhiliseks partneriks spetsialistide seas on füsioterapeut. Takistavateks teguriteks 

tervishoiusüsteemi tasemel peeti haigekassa poolt rahastatava raviperioodi lühidust, perearsti 

teenuse kvaliteeti ning informatsiooni ebapiisavust; HNRK tasemel aga mõnede spetsialistide 

vähesust (eriti tegevusterapeudid), järjekordi mõnedele arsti poolt määratud teenustele ning 

arstipoolset vähest tagasisidet uuringutulemustele. Lisaks ilmnes magistritöös kirjanduses 

korduvalt välja toodud asjaolu, et vanemaealised inimesed hindavad tervishoiuteenuseid 

positiivsemalt ning nende rahulolu on kõrgem (Ööpik-Loks, 2019). 

Sarnasele järeldusele jõudis ka käesoleva magistritöö autor. Üldine heaolu haiglas viibides 

sõltub suhtlusest personaliga. Kuid palatikaaslaste roll ei ole määrav rahulolu hindamisel. 

Esile toodud spetsialistide (tegevusterapeudid ja logopeedid) vähesust võib nimetada HNRK 

üheks probleemkohaks, kuid samas probleemina nimetasid seda ainult need lapsevanemad, kelle 

lapsed vajavad neid teenuseid. 

Võrreldes statsionaarsel ravil viibivaid selja- või peaajukahjustusega täiskasvanud 

patsientide ja statsionaarsel ravil viibivaid laste vanemate tagasisidet, siis nii täiskasvanute kui 

ka laste puhul peetakse kõige olulisemaks partneriks füsioterapeuti. (Füsio)terapeutide 

tagasiside aitab lapse isiklike eesmärkide saavutamisel ja suurendab ka motivatsiooni. 

Kuigi lähikondsete kaasatust taastusravi protsessis peetakse oluliseks ka täiskasvanute puhul 

(Creasy et al., 2015), on perekonna kaasatusel eriti oluline roll laste taastusravis (Järvikoski et 
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al., 2015). Antud magistritööst selgus, et vaatamata sellele, et lapsevanemad sooviksid olla 

kaasatud lapsele osutatavatesse teenustesse, ei näe nad alati selle vajadust.  

Efektiivse perekeskse lähenemise üheks indikaatoriks on vanema rahulolu tema lapsele 

osutatavate teenustega, aga on leitud, et vanemad peavad tähtsaks ka võimalust suhelda teiste 

sarnases olukorras lapsevanematega ning erivajadustega laste puhul on vajalik püsiv patsiendi-

terapeudi koostöö ja sekkumise järjepidevus (Schreiber et al., 2011).  

Antud magistritöös leiti suhteliselt vastakaid tulemusi. Antud uuring näitas, et paljud 

vanemad keskenduvad haiglas viibides ainult lapse heaolule ja suhted teiste ravilviibijatega ei 

määra oluliselt nende rahulolu. Rääkides patsiendi ja terapeudi vahelisest koostööst, saab 

mainida, et lapsevanemad väärtustavad spestialistide poolt antavat tagasisidet ja peavad seda 

piisavaks ja arusaadavaks. 

Tserebraalparalüüsi diagnoosiga laste vanemate seas läbiviidud kvalitatiivses uurimuses 

(Øien et al., 2009) leiti, et vanemate kaasamine ravi eesmärkide püstitamisse ja nende 

saavutamisse aitas kaasa nende partnerlusele spetsialistidega ning tekitas kompetentsuse tunde. 

Uuringus osalenud laste vanemad ei tajunud koduste harjutustega jätkamisel kurnatust vaid olid 

motiveeritud nägema võimalusi arendavateks tegevusteks koduses keskkonnas tavatoimetuste 

osana (Øien et al., 2009). 

Laste vanemate sisulise kaasamise olulisust nende rahulolus toetab ka Soomes läbiviidud 

uuring, kus rahulolu rehabilitatsiooniteenusega seostus eelkõige informatsiooni 

kättesaadavusega, tundega, et neid on ära kuulatud ning koostööga, mille tulemusel laps oli 

teenusel motiveeritud (Järvikoski et al., 2013). 

Võrreldes statsionaarseid ja ambulatoorseid patsiente on leitud, et viimaste puhul mõjutab 

nende rahulolu peamiselt raviasutuse füüsiline keskkond, samas kui statsionaarsel ravil viibivate 

patsientide puhul on põhiliseks mõjutajaks suhtlus personaliga ning osakonna töökorraldus 

(Andrade et al., 2013). 

Tuginedes käesoleva magistritöö tulemustele võib väita, et mugav keskkond on positiivselt 

mõjutanud patsientide rahulolu. Füüsiline mugavus, emotsionaalne tugi ja patsiendi eelistuste 

austamine ennustavad positiivset patsiendi üldist hinnangut ravi kvaliteedile.  
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5.1. Uuringu tugevused ja limiteerivad faktorid 

Käesoleva magistritöö peamiseks tugevuseks on see, et tagasiside küsimine toimus grupi-

intervjuuna. See võimaldas uuritavatel julgemalt väljendada oma negatiivseid kogemusi. Kuna 

intervjuud kestisid piisavalt kaua, võimaldas see osalejatel anda üksikasjalikumaid vastuseid.  

Kuna magistritöö autori jaoks oli kvalitatiivse uuringu läbiviimine uudne, tekkis raskus 

vestluse suunamisel ja juhendamisel. Olid ka olukorrad, millal vastajate mõtted hajusid ja 

küsimusele vastused olid ebatäpsed või puudutasid hoopis teist teemat. Lisaks märkas uurija 

vähem aktiivseid rühma liikmeid. Veel üheks magistritöö tulemusi limiteerivaks faktoriks oli 

väike uuritavate arv. Uurimisrühmas osales kokku kümme uuritavat. Edaspidi võiks kaasata 

rohkem uuritavaid, et töö oleks mahukam ja vastused mitmekesisemad. 

Labi viides intervuusid puutus magistritöö autor kokku asjaoluga, et lapsevanemate 

rahulolematus sõltub otseselt lapse diagnoosist ja vanusest. Nimelt, need lapsevanemad, kelle 

lapse diagnoos ei olnud keeruline ning nad vajasid ainult füsioteraapia teenust, olid rohkem 

rahul, kuna füsioteraapia teenus on kättesaadav. Aga need lapsevanemad, kelle lapsed olid 

halvema terviseseisundiga ja vajasid suuremat arvu teenuseid, sh ka logopeedi ja 

tegevusterapeudi teenuseid, olid rahulolematud, kuna neid teenuseid on raskem saada 

spetsialistide puuduse tõttu. Samas, mängis rolli ka lapse vanus intervjuud tehes. 

Lapsevanematel, kellel olid väikelapsed, puutusid kokku laste söögitoolide vähesusega sööklas. 

Seetõttu, tulevikus küsides tagasisidet statsionaarsel ravil viibivate laste vanemate seas grupi-

intervjuuna, soovitab magistritöö autor jagada uuritavad laste vanuse ja diagnoosi kaupa. See 

annaks terviklikumat teavet haigla üksikasjade kohta, millega peab tegelema HNRK oma 

teenuste kvaliteedi parandamise nimel. 
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6. JÄRELDUSED 

 

Uuringu tulemuste põhjal võib väita, et HNRK pakutavate rehabilitatsiooniteenustega on 

lapsevanemad rahul ning nii teenuseid ja ka spetsialiste hinnatakse kõrgelt. Mõnedel juhtudel 

esinesid probleemid, kuid ei olda kriitilised ning need ei ületa positiivseid kogemusi. Tuginedes 

kogutud andmetele saab välja tuua lapsevanemate poolseid tähelepanekuid, mida HNRK võiks 

haigla edasisel arendamisel arvesse võtta ning nende rahulolu määravaid tegureid. 

1.  Lapsevanemate rahulolu määrab asutuses töötavate spetsialistide ja teiste töötajate 

suhtlusviisi kvaliteet. Lapsevanemad väärtustavad arstide, spetsialistide ja haigla teiste 

töötajate tagasisidet.  

2. Kõige kõrgemalt hindavad kliendid füsioteraapia teenust. Terapeudid, kes annavad 

tagasisidet, arutavad vanematega, kaaluvad lapse konkreetsed vajadusi ja toetavad 

eesmärkide seadmisel, suurendavad laste motivatsiooni ja lapsevanemate rahulolu. 

3. Suhtlemine palatikaaslastega ei määra oluliselt HNRK-s viibijate rahulolu. Keskendudes 

ravile ja lapse heaolule, kohanevad lapsevanemad ebameeldivate kogemustega 

palatikaaslaste poolt.  

4. Info saamine on klientide jaoks pigem lihtne ning saadud info kergesti mõistetav. 

Asutusesisene informatsiooni vahetus töötab hästi. Lapsevanematele antav info on 

enamasti piisav ja arusaadav.  

5. Kliendid pöörasid tähelepanu söögikohtade vähesusele ja laste söögitoolide puudusele. 

Haigla juhtkond peaks pöörama tähelepanu koridoris olevale sagedasele tuuletõmbele ja 

suitsuruumist tulevale ebameeldivale sigaretilõhnale ning vaatama üle konditsioneeri 

asukohad palatites, et ravilviibijad ei haigestuks. 

6. Kõige suurem probleem on tegevusterapeudi ja logopeedi teenuste saamisega. Teine 

probleem on seotud vaba aja sisustamisega erinevate tegevustega. Üks ettepanekutest oli 

muusikateraapia rakendamine. Muud soovitused olid seotud tavakiikude arvu 

suurendamise, suurema basseini ehitamise, pesumasina ostmise ja suurema külmkapi 

paigaldamise lasteosakonnas ning vanematele massaažiteenuse saamise võimalusega. 

Antud magistritöö tarbeks koostatud küsimustik andis võimaluse saada lapspatsientide 

vanematelt sisulist tagasisidet nende kogemuse osas HNRK teenuste kasutajana ning välja 

selgitada, kuidas ja millistest teguritest lapsevanemate rahulolu sõltub. Edaspidi soovitab 
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magistritöö autor teha tagasiside küsimist grupi-intervjuu abil. Kogutud pikaajaliste andmete 

põhjal saab organisatsioon ülevaate klientide rahulolust, mis vajadusel aitab selle alusel teha 

teatud kohandusi. 
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LISA 1. Küsimustik 

Sissejuhatav küsimus: 

1.Palun mõelge oma lapse praegusele (või mõnele varasemale) raviperioodile, mida tooksite 

välja hea kogemusena? 

1.1. mida halvana?  

2. Mis Teile selle olukorra juures meeldis? Mis Teid selles olukorras häiris?  

Suhtlus: 

3. Kuidas personal Teiega ja teie lapsega käitub?   

4. Millised on Teie suhted teiste ravilviibijatega?  

Kaasatus ja inimesekesksus:  

5. Millised olid Teie ootused enne ravile tulekut? Kas need ootused on vastatud?  

6. Kuidas hindate enda kaasatust Teie lapsele osutatavatesse teenustesse?   

7.Kui palju on Teie lapse lähikond (pere, sõbrad, kool, tööandja) teenustesse kaasatud? Kas 

võiks olla? Kuidas?  

8. Mis on need asjad, millega soovite, et tegeldaks, kuid seda pole tehtud?   

9. Kui palju Teie käest uuritakse Teie ja Teie lapse eesmärkide kohta, seonduvalt taastusraviga? 

Kes seda peaks tegema?  

9.1. Kas on olukordi, kus tahaksite oma eesmärkidest rääkida, aga nende kohta pole küsitud?  

10. Kas tunnete siin viibides tuge Teie/Teie lapse isiklike eesmärkide saavutamisel? Milles see 

väljendub?  

11. Kas eesmärgid on saavutatud? Kui ei, siis mis Te arvate, miks?  

Rahulolu ja ettepanekud teenuste osas:  

12. Kuidas olete rahul lapse olukorra ja toimetuleku kohta saadava infoga?  

13. Mida sooviksite teenuste osutamise juures muuta?  
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14. Palun püüdke välja tuua kolm asja, mida HNRK-s muudaksite, kui saaksite?   

15. Milliseid teenuseid võiks HNRK Teie arvates veel pakkuda?   
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LISA 2. Uuritava informeerimise ja teadliku nõusoleku leht 

uurimisrühmale 

Osaleja infoleht 

Kutsun Teid osalema oma uurimustöös „Kvalitatiivne rahulolu-uuring Haapsalu Neuroloogilise 

Rehabilitatsioonikeskuse statsionaarsel ravil viibivate laste vanemate seas“! 

Enne osaluse üle otsustamist palun võtke aega ja lugege järgnev informatsioon läbi. On oluline, 

et saaksite aru, miks uuringut läbi viiakse ning mis selles osalemisega Teile kaasneb. Kui midagi 

jääb ebaselgeks, palun küsige minult. 

Uuringu eesmärk on saada sügavamat sisulist tagasisidet patsientide (laste puhul nende 

vanemate) kogemuse osas Haapsalu Neuroloogilise Rehabilitatsioonikeskuse (HNRK) teenuste 

kasutajatena ning välja selgitada, kuidas ja millistest teguritest lapsevanemate rahulolu sõltub. 

Uuringu tulemusi kasutatakse HNRK arendustegevuseks ning Tartu Ülikooli füsioteraapia 

eriala magistritöö kirjutamiseks. 

Osaluskriteeriumid. 

Teid kutsutakse uuringus osalema kuna kasutate hetkel HNRK taastusraviteenuseid ning 

eeldatavalt on Teil pakkuda huvitavat informatsiooni oma sellekohase kogemuse kohta. 

Kahjuks ei saa Te uuringus osaleda kui: 

 väikeses grupis (5 osalejat) koos teistega oma arvamuse avaldamine on Teile ebamugav 

 ei räägi ega saa aru eesti keelest 

 Te olete vähem kui 18-aastat vana 

 käesolev raviperiood on Teie/Teie lapse esimene HNRK-s 

Osalus on täiesti vabatahtlik. Osalemine või mitteosalemine on Teie isiklik otsus ning kui 

otsustate osaleda, siis on Teil õigus end uuringust igal ajahetkel taandada ilma põhjendusi 

toomata. 

Kui otsustate osaleda. 

Kui otsustate uuringus osaleda, palun Teid teha järgmist: 

 lugeda läbi käesolev infoleht ning langetada osalemise kohta informeeritud otsus. 

 täita ja allkirjastada nõusolekuvorm. 

 osaleda ühel fookusgrupi arutelul. Fookusgrupid on mitte rohkem kui viieliikmelised 

ning teised osalejad on Teiega samal ajal HNRK teenuseid kasutavad 
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patsiendid/lapsevanemad. Arutelu kestab umbes 60 minutit ning lindistatakse hilisemaks 

analüüsiks. Vestlust toetab uuringu läbiviija. Fookusgruppe moodustatakse 4, neis 

osalejaid on kokku 20. 

 Teid ja teisi osalejaid palutakse arutleda teemadel, mis puudutavad Teie kogemust 

HNRK patsiendina või lapspatsiendi puhul tema vanemana. Arutelu lükkavad käima 

uuringu läbiviija küsimused.  

Võimalik pinge. 

Uuringu käigus kogutakse infot väikestes gruppides läbiviidavate arutelude-intervjuude abil. 

Võib juhtuda, et vestlus põhjustab Teile stressi või pinget, kuigi ükski osaleja ei pea avaldama 

infot või andmeid, mida nad ei soovi. 

Juhul kui keegi osalejaist tunnetab stressi, pakub uuringu läbiviija tervele grupile võimalust 

pausiks ning arutelu peatatakse. Häiritud osalejale pakub uuringu läbiviija tuge ning võimalust 

olla omaette. Kui sellest ei piisa, pakutakse uuringust lahkumise võimalust. Võite alati end 

uuringust taandada, põhjendusi toomata. 

Võimalik kasu. 

Arutelud viiakse läbi HNRK-s, mistõttu Teil ei kaasne osalusega kulutusi. 

Te ei saa osalusest otsest kasu, kuid tõenäoliselt aitavad uuringu tulemused parandada 

patsientide kogemust ja rahulolu HNRK-ga. Osalus annab Teile ka võimaluse tutvuda 

inimestega, kes jagavad Teiega sarnaseid kogemusi ning Teil on võimalus kuulda nende 

seisukohti. Osaluse eest ei saa Te rahalist ega mingit muud kompensatsiooni. 

Anonüümsus ja konfidentsiaalsus. 

Teie konfidentsiaalsus tagatakse. Andmed kogutakse, transkribeeritakse (jutt kirjutatakse sõna-

sõnalt tekstiks) ja analüüsitakse isikustamata kujul, mis tähendab, et Teie nime ei salvestata ega 

kirjutata üles. Algusest peale kasutatakse pseudonüüme. Uuringu läbiviija käsitsikirjutatud 

märkmed on hoiul lukustatavas sahtlis ja hävitatakse uuringu lõppedes. Audiofailid ja arvutis 

kirjutatud tekstid salvestatakse välisele andmekandjale salasõnaga kaitstud faili, mis samuti 

kuulub uuringu lõppedes hävitamisele. Kolmandatele osapooltele kogutud andmeid ei avaldata. 

Andmeid kasutatakse HNRK arendustegevuseks viisil, mis ei võimalda osalenute identiteeti 

tuvastada. 
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Tulemuste esitlemine. 

Uurimustöö valmimisajaks on hiljemalt mai 2020. Tulemusi jagatakse kõigi osalejatega ning 

HNRK töötajatega. Ühtki osalenut ei ole võimalik avaldatavates materjalides tuvastada. Tsitaate 

kasutatakse isikustamata kujul. Kui Teil tekib uuringus osaledes kaebusi, võtke palun ühendust 

HNRK juhatajaga, kelle kontaktid leiate infolehe lõpust. 

Uuringu on kooskõlastanud Tartu Ülikooli inimuuringute eetika komitee. 

Küsimuste korral palun pöörduge minu poole. 

Evelina Zeinalova 

Tartu Ülikooli füsioteraapia eriala magistriõppe tudeng, füsioterapeut 

Ujula 4 

51008 

Tartu 

Tel. 58110172 

dostijeva@gmail.com 

 

Kadri Englas 

Haapsalu Neuroloogilise rehabilitatsioonikeskuse juhataja 

Tel. 4725402 

kadri.englas@hnrk.ee 
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Uuringus osaleja nõusolek 

Uuringu pealkiri: „Kvalitatiivne rahulolu-uuring Haapsalu Neuroloogilise 

Rehabilitatsioonikeskuse statsionaarsel ravil viibivate laste vanemate seas.“ 

Uuringu läbiviija: Evelina Dostijeva 

Vastutav uurija: Mari-Liis Ööpik-Loks 

Kinnitan, et olen lugenud ja aru saanud käesolevat uuringut kirjeldavast infolehest 

kuupäevaga ....................................... 

Mul on olnud võimalus informatsiooni kaaluda ning küsida küsimusi, millele olen saanud 

rahuldavad vastused 

Kinnitan, et mu otsus uuringus osaleda on täiesti vabatahtlik 

Mind pole survestatud ega mõjutatud muul moel 

Olen teadlik, et saan uuringust välja astuda igal ajahetkel ilma põhjendusi toomata 

Luban kasutada enda väljendatud arvamusi ja kogemuste kirjeldust analüüsiks antud uuringu 

raames ning uurimustöö esitlemisel võib kasutada anonüümseid tsitaate 

Osalen uuringus, saamata tasu, kingitusi või mingeid muid hüvesid 

Mind, ..........................................................................................................., on informeeritud 

ülalmainitud uuringust ja ma olen teadlik läbiviidava uurimistöö eesmärgist ja uuringu 

metoodikast. 

Kinnitan oma nõusolekut selles osalemiseks allkirjaga. 

Tean, et uuringu käigus tekkivate küsimuste kohta annab mulle täiendavat informatsiooni 

Evelina Zeinalova, kelle kontaktid on: dostijeva@gmail.com; 58110172; või Mari-Liis Ööpik 

Loks, kelle kontaktid on: mariliis.oopikloks@hnrk.ee; 53311220 

Uuringus osaleja allkiri: ................................ Kuupäev, kuu, aasta ....................................... 

Uuringus osalejale informatsiooni andnud isiku nimi ............................................................ 

Uuringus osalejale informatsiooni andnud isiku allkiri ............................... 

Kuupäev, kuu, aasta ....................................... 
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