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Palliatiivse	ravi	ajalugu	
•  Kas	palliatiivne	ravi	on	midagi	uut,	midagi	
innovatiivsest	20	sajandi	teisel	poolel?	

•  Tegelikult	on	palliatiivne	ravi	sama	vana	nagu	
meditsiin	ise.	Neil	kaugetel	päevadel	oli	
meditsiini	praktika	ja	palliatiivne	ravi	
sünonüümid,	kuid	peaaegu	märkamatult	
nihkus	meditsiini	siht	palliatiivselt	kuratiivsele	
ravile	ja	sellega	kaasnes	kahjuks	eelkäija	
alaväärtustamine.	
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Palliatiivse	ravi	ajalugu	(2)	

•  Palliatiivse	ravi	areng	viimasel	paaril	
aastakümnel,	ei	ole	midagi	uut	ei	õenduses	
ega	arstinduses,	see	ei	ole	uus	ala.	Pigem	on	
see	uuendatud	rõhuasetus		traditsioonilise	
meditsiini	pühadele	ettekirjutustele	ja	
põhimõtetele,	mis	on	üha	rohkem	
taasavastatud,	au	sisse	tõusnud	ja	taas	
kasutusele	võetud.	
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Hospiitsi	algus	

•  Hospiits	sai	alguse	keskajal	Euroopas,	kus	
mungad	hoolitsesid	palverändurite	eest.	

•  Vastavalt	kristlikule	käitumisele	tuli	võõrast	
mitte	ainult	sööta	ja	joota	vaid	hoolitseda	ka	
tema	haiguse	eest.	
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Esimesed	täielikult	surijapõetusele	
keskenduvad	hospiitsid	

•  1842.	aastal	asutati	Prantsusmaal	Lyonis	Mme	
Jeanne	Garnieri	poolt	

•  1879.aastal	loodi	Iiri	halastusõdede	poolt	Our	
Ladys	Hospice	Dablinis		

•  1905.	aastal	loodi	Ida	Londonis	St	Joseph´s	
Hospice	
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St	Christophers´	Hospice	

•  Asutatud	1967.a.	Dame	Cicely	Saundersi	poolt	
•  Esimene	kaasaegne	hospiits	
•  Just	sealt	on	pärit	sõnad	„Sa	oled	oluline,	kuna	
sina	oled	sina.	Sa	oled	oluline	kuni	oma	elu	
viimase	hetkeni.	Me	teeme	kõik,	mis	me	
saame,	mitte	ainult	et	aidata	sul	rahulikult	
surra	vaid	ka	elada	kuni	surmani“.	

•  Just	sealt	on	pärit	totaalse	valu	kontseptsioon		

6	



Dame	Cicely	Saunders	
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St	Christophers´	Hospice	
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Hospiitsliikumine	Põhja	Ameerikas	

•  St	Christopher´s	Hospice	loomine	andis	tõuke	
hospiitsliikumisele	Põhja	Ameerikas	

•  1974.a.	asutati	Connektikuti	Hospice	
•  New	Yorgis	alustasid		samal	aastal	tööd	
konsultatsiooni		tiimid		

•  1975	a.	Alguses	avati	palliativ	care	teenus	
Montrealis	Kuninglikus	Viktoria	Hospitalis.	

•  Kõik	need	algatused	said	teoks	St	Cristopheri	
Hospice	baasil,	kust	saadi	kogemus	ja	teadmised.	
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WHO	Definitsioon	(2002)	
•  Palliatiivne	ravi	on	terviklik	aktiivne	ravi		
patsientidele,	kelle	haigusele	ei	ole	enam	
tervendavat	ravi.	Esmatähtis	on	valu	ja	teiste	
sümptomite	kontroll,	psühholoogiliste,	
sotsiaalsete	ja	eksistentsiaalsete		probleemidega	
tegelemine.	Eesmärgiks	on	patsiendi	ja	tema	
lähedaste	parima	võimaliku	elukvaliteedi	
saavutamine	antud	olukorras.	Paljud	palliatiivse	
ravi	aspektid	on	rakendatavad	ka	haiguse	ravi	
varasemas	perioodis.	
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Palliatiivne	ravi:	
•  jaatab	elu	ja	suhtub	suremisse	kui	
normaalsesse	protsessi,	mida	ei	saa	
kiirendada	ja	mida	ei	saa	edasi	lükata		

•  pakub	kergendust	valule	ja	teistele	muret	
tekitavatele	sümptomitele		

•  ühendab	hoolduse	psühholoogilised	ja	
vaimsed	aspektid	

•  pakub	toetavat	süsteemi	aitamaks	
patsientidel	elada	surmani	nii	aktiivselt	kui	
võimalik	
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•  pakub	toetavat	süsteemi	lähedastele	
aitamaks	neil	toime	tulla	oma	lähedase	
haiguse	ajal	ning	leinaperioodil	

•  kasutab	meeskonnatööd,	et	paremini	
mõista	ja	abistada	patsiente	ja	nende	
lähedasi	

•  parandab	elu	kvaliteeti	ja	võib	omada	
positiivset	mõju	haiguse	kulule		

•  paljud,	palliatiivse	ravi	aspektid	on	
rakendatavad	ka	haiguse	ravi	varasemas	
perioodis	koostöös	kuratiivse	raviga.	
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Palliatiivne	ravi	
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Palliatiivse	ravi	uus	definitsioon	
(2017)	

•  Rahvusvaheline	Hospiitsi	ja	Palliatiivse	ravi	
Assotsiatsioon	(IAHPC)	võttis	WHOga	
konsensuslikult	kasutusele	uue	palliatiivse	ravi	
definitsiooni,	mis	fokusseerub	kõikide	
patsientide,	olenemata	diagnoosist,	
prognoosist,	geograafilisest	asukohast,	
teenuse	osutamise	kohast	ja	sissetulekust,		
kannatuste	õigeaegsele	leevendamisele.		

•  https://hospicecare.com/what-we-do/projects/consensus-based-definition-of-palliative-care/	
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Definitsioon	
•  Palliatiivne	ravi	kui	terviklik	aktiivne	ravi	on	vajalik	igas	
vanuses	patsientidele	(sh	lastele),	kellel	on	elu	
ohustav	ja	elukvaliteeti	halvendav	tervislik	seisund,	
sõltumata	patsiendi	elukohast	või	
sotsiaalmajanduslikust		olukorrast	ning	on	vajalik	
patsiendi	lähedastele.		

					Nendeks	seisunditeks	on	näiteks	rasked	kroonilised	
					haigused,	traumajärgsed	seisundid,	erinevad		
					sünnipatoloogiad	jt.	
					Ravi	on	rakendatav	kogu	haiguse	vältel	ning	suunatud		
					samuti	elu	lõpus	olevatele	patsientidele	ja	nende		
					lähedastele.	Palliatiivse	ravi	eesmärk	on	parima	
					võimaliku	elukvaliteedi	saavutamine	patsiendile,	tema	
					lähedastele	ja	hooldajatele.		
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Palliatiivse	ravi	põhimõtted:	
•  hõlmab	vaevuste	ennetamist	ja/või	varajast	
tuvastamist		

•  on	tõenduspõhine	ja	parima	võimaliku	kvaliteediga		
•  leevendab	raskest	haigusest	ja	ravist	tingitud	
vaevusi,	näiteks	valu,	õhupuudust,	väsimust,	
iiveldust,	psühholoogilist	distressi,	vaimseid	
kannatusi	ja	sotsiaalseid	probleeme	

•  pakub	toetust,	et	aidata	patsiendil	elada	
täisväärtuslikult	kuni	surmani	ning	aidates	lähedastel	
toime	tulla	lähedase	raske	haigusega		

•  on	võimalik	pakkuda	diagnoosi	panemise	hetkest	ja	
kogu	haiguse	vältel	vastavalt	haiguse	arengust	
tingitud	patsiendi	vajadustele	
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Palliatiivse	ravi	põhimõtted	(2)	
•  pakub	leevendust	paralleelselt	aktiivraviga	
•  võib	mõjutada	positiivselt	aktiivravi	tulemust	ja	
ravisoostumust		

•  ei	kiirenda	ega	lükka	edasi	surma,	vaid	jaatab	elu	ja	
tunnistab	surma	loomuliku	protsessina	

•  pakub	toetust	perele	ja	hooldajatele	nende	leinas	
•  tunnustab	ja	austab	patsiendi	tõekspidamisi,	
väärtusi,	maailmavaadet	ja	religioosseid	
veendumusi	

•  eeldab	kõikidelt	tervishoius	töötavatelt	
spetsialistidelt	palliatiivse	ravialase	koolituse	
läbimist	

•  peab	olema	tagatud	multidistisplinaarse	käsitluse	
võimalus:	arstid,	õed,	psühholoogid,	hingehoidjad,	
sotsiaaltöötajad,	kogemusnõustajad	
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Palliatiivne	ravi	
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Palliatiivne	ravi,	elulõpuravi=hospiitsravi,	
terminaalravi	
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Palliatiivse	ravi		osutamise	põhiprintsiibid	
http://www.pavi.dk/Libraries/EAPC_white_paper/

EAPC_White_Paper_2009_og_2010.sflb.ashx	
	•  1.	Patsiendi	enesemääramisõigus	

Iga	inimene,	ükskõik	millises	palliatiivse	ravi	etapis,		on	
kordumatu	isiksus	kellesse	suhtutakse	austusega	ja	
koheldakse	nii,	et	säiliks	tema	väärikus.	Patsiendil	peab	
säilima	õigus	otsustada	ravi	ja	hoolduse	üle.			
•  2.	Patsiendi-tervishoiutöötaja-lähedaste	
partnerlussuhe	ravi	ja	hoolduse	planeerimisel	

Koostöö	patsiendi	ja	tema	lähedastega.	Suhtlemise	
palliatiivses	ravis	tähendab	oluliselt	rohkemat	kui	seda	
on	lihtsalt	informatsiooni	vahetamine.	
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•  3.	Patsiendi	ja	lähedaste	igakülgne	toetus	
tagamaks	parim	võimalik	elukvaliteet	

Parimat	võimalikku	elukvaliteeti	saab	
määratleda	ainult	patsient	ise.	Oluline	on	
palliatiivse	ravi		järjepidevus	läbi	erinevate	
teenuste		tervishoiusüsteemis.	
•  4.	Suhtumine	elusse	ja	surma	
Elu	ja	surma	ei	saa	eraldada,	surm	on	osa	elust,	
palliatiivne	ravi	ei	kiirenda	ega		lükka	kusntlikult	
surma	edasi.	
	
	
	
	
	



22	

•  5.	Avatud	suhtlemine		
Tervishoiutöötajate	ja	patsientide	vahel,	
patsiendi	ja	lähedaste	vahel	ning	erinevate	
professionaalide	ja	teenuste	pakkujate	vahel.	
Informatsioon	peab	olema	aus,	kuid	kogu	lootust	
ei	tohi	ära	võtta.		
•  6.	Ühiskonna	teadlikkuse	tõstmine	
Et	aktsepteeritaks		palliatiivset	ravi,		et	
vähendada	inimestes	hirmu	surma	ning	leina	ees.	
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•  7.	Teenuse	pakkumine	meeskonnatööna	
Töö	multiprofessionaalse	meeskonnana,	kus	
tuumikmeeskonda	kuuluvad	õed,	hooldajad	ja	
palliatiivse	ravi	ettevalmistusega	arstid.	Meeskonda	
kuuluvad	veel	sotsiaaltöötaja,	hingehoidja,	vastavalt	
vajadusele		psühholoog,	füsioterapeut,	tegevusterapeut,	
logopeed,	toitumisspetsialist,	vabatahtlikud.	
	
•  8.	Lein	ja	leinatöö	
See	on	patsientide	ja	nende	lähedaste	toetamine	kogu	
haigusprotsessi	vältel,	nii	ettevalmistav	leinatöö	kui	ka	
leinaprotsessi	toetamine	peale	patsiendi	surma.	
	
	



Palliatiivse	ravi	areng	Eestis	

24	



Palliatiivne	ravi	Eestis	

•  2002. 	Tallinna	Diakooniahaigla	hospiits	
•  2006. 	Tartu	Ülikooli	Kliinikum	hospiits	
•  2008. 	Ida-Tallinna	Keskhaigla	hospiits	
•  2010. 	MTÜ	Pallium	
•  2017. 	Esimene	palliatiivse	ravi	keskus	 	

	 	Põhja-Eesti	Regionaalhaiglas	
•  2019. 	Palliatiivse	ravi	ravijuhendi	I	osa	
•  2020. 	Palliatiivse	ravi	ravijuhendi	II	osa	
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White	Paper	

•  Euroopas	juhindutakse	palliatiivse	ravi	ja	
hospiitsteenuse	osutamisel	European	
Association	for	Palliative	Care	(EAPC)	poolt	
koostatud		„White	Paper“le,	mis	toob	välja	
Euroopa	kontektsis	ühised	seisukohad,	
sealhulgas	meditsiinilised	näidustused	ja	
vajadused	teenuse	osutamiseks.	

•  Palliatiivset	ravi	osutatakse	vähemalt	kahel	
tasandil,	milleks	on:		
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A.	Palliatiivne	lähenemine	
•  Hõlmab	üldist	tervishoiutöötajate	kompententsi	
tõstmist	palliatiivse	ravi	alal,	suhtlemisoskuste	
arendamist	ning	otsuste	langetamist	palliatiivse	ravi	
printsiipidest	lähtuvalt.	Palliatiivne	lähenemine	on	
oluline	nendele	tervishoiuteenuse	osutajatele,	kelle	
põhitöö	ei	ole	palliatiivne	ravi,	kuid	kes	oma	töös	
tegelevad	palliatiivset	ravi	vajavate	patsientidega	
nagu		esmatasandi	tervishoiutöötajad,	
aktiivravihaiglate	personal	ja	õendusabiteenuste	
pakkujad.	Oluline	on	see	ka	hooldekodude	
personalile.	
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B.	Spetsiaalne	palliatiivne	ravi	
•  On	teenus,	mis	eeldab	asjakohaselt	välja	õpetatud	palliatiivse	

ravi	meeskonda	ja	hospiitsravi	meeskonda	(arstid,	õed,	
hooldajad,	hingehoidjad,	sotsiaaltöötajad),		kelle	põhitööks	on	
palliatiivne	ravi	patsientidele,	kellel	on	kombineeritud	ning	
keerulised	vajadused	ning	kes	selle	tõttu	vajavad	spetsialisti	
tasemel	palliatiivset	ravi.	Kõikidele	progresseeruva	
eluohustava	haigusega	patsientidele	ja	nende	lähedastele	
peab	asjakohane	palliatiivne	ravi	kättesaadav	olema	läbi	
haiguse	kulu.		Sageli	on	need	patsiendid	oma	elu	lõpus	ja	
vajavad	hospiits-	ehk	elulõpuravi.		

http://www.pavi.dk/Libraries/EAPC_white_paper/
EAPC_White_Paper_2009_og_2010.sflb.ashx	
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Kes	peaks	palliatiivset	ravi	osutama	ja	kus	peaks	seda	
tehtama?	

https://hospicefoundation.ie/aboutus/hospice-palliative-and-end-of-life-care/what-
is-palliative-care/	
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Dementsusega	inimese	palliatiivne	ravi	
•  Dementsusega	inimene	kuulub	palliatiivsele	ravile	
diagnoosi	saamise	hetkest	

•  Alguses	kulgeb	palliatiivne	ravi	käsikäes	
haigusspetsiifilise	raviga	ja	on	väiksema	osakaaluga	

•  Haiguse	arenedes	muutub	palliatiivne	ravi	järjest	
olulisemaks	ja	haigusspetsiifiline	ravi	hakkab	
vähenema	

•  Kui	haigusspetsiifiline	ravi	ammendub,	jääb	ainult	
palliatiivne	ravi,	eesmärk	elu	pikendamiselt	asendub	
elukvaliteedi	säilitamisele	kuni	väärika	surmani	



	
Palliatiivne	ravi	erinevatele	
haigusrühmadele	elu	lõpus	

BMJ	2016;	353	doi:	https://doi.org/10.1136/bmj.i1010	(Published	14	April	2016)	Cite	this	as:	BMJ	

2016;353:i1010			
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Kerge	ja	mõõduka	dementsusega	
inimese	palliatiivne	ravi	

Tuleb	tagada	kõik	elukvaliteeti		
parandavad	tegevused		
Ravi	osas	on	lähenemine	sama,	mis		
kõikide	inimeste	puhul(kuulmis-	ja		
nägemispuude	korrigeerimine,	
hambaravi	ning	kõikide	kaasnevate	
seisundie	ja	haiguste	ravi)	
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Raske	ja	sügava	dementsusega	inimese	
palliatiivne	ravi	

•  Kuna	need	inimesed	ei	suuda	end	väljendada,	peame	
meie	jälgima,	kas	neil	võib	olla	valu,	või	mõni	muu	
häiriv	sümptom		

•  Me	peame	tagama	mugava	asendi,	hügieeni,	
suuhoolduse,	sobiva	riietuse,	meeldiva	keskkonna	ja	
jälgima	põie-	ja	sooletööd,	jne		

•  Me	peame	tagama	valu	ja	teiste	sümptomite	ravi,	sest	
valu	tekitab	piina,	patsiendi		agiteeritust	ja	rahutust	

•  Valuravis	kasutame	empiirilist	astmelist	lähenemist	
alustades	mitteopioidsete	valuvaigistitega	ja	jõudes	
vajadusel	opiaatideni	välja.		
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Õige	abi	õigel	ajal	
•  Äratundmine,	et	dementsusega	inimese	elu	
läheneb	lõpule	on	väga	oluline	selleks,	et	talle	
saaks	tagada	õige	abi	ja	hoolduse	õigel	ajal.	
See	on	raske,	sest	dementsuse	
progresseerumine		ei	toimu	mööda	langevat	
sirget	

•  Abiks	on		terviseseisundi	muutused	ja	
sümptomid,	mille	alusel	saab	prognoosida	
eeldatavat	lähenemist	elu	lõpule	
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Haiguste	kulg	
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Mis	viitab	sellele,	et	eeldatavalt	on	

elada	jäänud	viimased	6	kuud:	
	
	•  Dementsusele	lisandub	uus	raske	diagnoos	

(vähk)		
•  Dementsusega	kaasnevad	haigused	
dekompenseeruvad	(südamepuudulikkus,	
neerupuudulikkus,	hingamispuudulikkus)	

•  Sageneb	vajadus	arstiabi	ja	haiglaravi	järele	
•  Tekivad	infektsioonhaigused	(kopsupõletik,	
urotrakti	infektsioonid,	sepsis)		
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Mis	viitab	sellele,	et	eeldatavalt	on	
elada	jäänud	viimased	2-3	kuud	

•  Sõnavara	märgatav	vähenemine	(päeva	
jooksul	vaid	6	või	vähem	sõna)	

•  Neelamisraskuste	teke	(toit	ja	vedelik	kipub	
kurku	minema)	

•  Suutmatus	sirgelt	istuda,	püsti	tõusta	ja	
kõndida		

•  Inkontinentsus	(soole	ja	põie)	
•  Oluline	kaalulangus	
•  Naeratamise	ja	naermise	võime	kadumine	
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Eeldatavalt	on	elada	jäänud	viimased		
nädalad	ja	päevad	

•  Käed	ja	jalad	muutuvad	üha	külmemaks	
•  Kaob	võime	neelata	
•  Tekib	terminaalne	rahutus	ja	agiteeritus	
•  Enamuse	päevast	viibib	inimene	poolunes	või	
magab	

•  Tekib	triivimine	teadvuse	piirimail	
•  Hingamine	muutub	(tekivad	hingamispausid	
mõnest	sekundist	kuni	minutini,	pindmised	
hingetõmbed,	häälekas	hingamine)	

•  Tekivad	lamatised	 38	



Terminaalse	seisundi	puhul:	
•  Raske	dementsussündroomi	lõppfaasi	võib	pidada	
terminaalseks	seisundiks	(Euroopa	palliatiivse	ravi	
soovitused	2013).	

•  Terminaalses	staadiumis	soovitatakse	palliatiivse	ravi	
osutamisel	kaaluda	antibakteriaalse	ravi,	sondi	ja	/
või	veenisisese	ravi	mittealustamist	ja/või	selle	
lõpetamist.	

•  Lähedastele	soovitatakse	selgitada	haiguse	kulgu,	
kaasata	neid	ravi	ja	hoolduse	küsimuste	arutellu	ja	
otsuste	tegemisse,	hospitaliseerimist	tuleks	
võimalusel	vältida.	Vältida	tuleb	dehüdratsiooni,	kuid	
sondi	abil	vedeliku	manustamine	ei	ole	soovitatav.	
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Mis	on	terminaalravis	oluline	

•  Suuhooldus	ja	suu	niisutamine	
•  Valu	ja	terminaalse	rahutuse	ravi	
•  Neelamisprobleemide	ja	
hingamisprobleemide	palliat	ravi	

•  Oluline	on	rahu	ja	väärikas	hooldus	kuni	
surmani,	lähedaste	toetamine	ja	leinatöö.	See	
on	meeskonnatöö.	



Tulevikujuhised	

•  Arstieetika	käsiraamatus	(7)	on	elutestament	
eesti	keeles	lahti	seletatuna	kui	avaldus	
(tavaliselt	kirjalik)	selle	kohta,	millist	ravi	
inimene	soovib	olukorras,	kus	ta	pole	enam	
võimeline	ise	otsustama.	

•  Tulevikujuhiste	rakendamine	tagab	patsiendile	
meelerahu	ning	annab	lohutava	teadmise,	et	
rasked	otsused,	mis	tuleks	elu	lõpus	teha,	on	
juba	tehtud.	(Eesti	Arst	2015;	94(2):91–95)		
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Hoolduse	plaan	tulevikuks	(tulevikujuhis)	
Berkshire	East	Advance	Care	Planning	Document	Version	x	1.1	January	6th	

2012		

Lootes	parimat,	kuid	valmistudes	halvimaks		
	
	Sinu	elus	on	ehk	aegu,	kui	mõtled	selle	üle,	kuidas	

tuleksid	toime,	kui	haigestud	raskesse	haigusse,	mis	
põhjustab	kas	füüsilise	toimetuleku	raskusi	või	
suutmatust	oma	elu	korraldada	vaimsete	häirete	tõttu.		
Varakult	läbimõeldud	hoolduse	plaan	tulevikuks	annab	
Sulle	võimaluse	läbi	mõelda	oma	eelistused	ja	
prioriteedid	ning	need	kas	kirja	panna	või	siis	neist	
rääkida.		

42	



Hoolduse	plaan	tulevikuks	(2)	

•  Aitab	sul	ja	sinu	hooldajatel	(pere,	sõbrad	ja	
professionaalid)	mõista,	mis	on	sinu	jaoks	
tähtis.	

•  Annab	sulle	võimaluse	oma	vaadete	ja	soovide	
üle	kirjalikult	arutleda	ja	need	jäädvustada.	

•  Võimaldab	sinu	soovidel	ja	vaadetel	olla	
jätkuvalt	osaks	otsustuste	tegemise	
protsessist	ka	siis,	kui	sa	ise	ei	saa	otsuseid	
teha.		
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Hoolduse	plaan	tulevikuks	(3)	
•  Kindlustab,	et	sinu	eelistusi	kaalutakse	ja	
arvestatakse	otsuste	tegemisel	olulisima	
põhimõttena.	

•  Aitab	igaühel,	sõltumata	vanusest	ja	tervisseisundist,	
alustada	oma	tuleviku	üle	mõtlemisega.		
Käesolevat	dokumenti	ei	pea	täitma	korraga,	vaid	
seda	võib	täita	mingi	ajaperioodi	kestel,	tehes	seda	
siis,	kui	selle	täitmine	tundub	sulle	hea	ja	jõukohane.	
Igal	juhul	on	hea	kui	tunned	end	seejuures	hästi	ja	
oled	piisavalt	tugev,	et	keeruliste	probleemidega	

tegeleda.	
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Juhis	tõsiselt	haigele	inimesele	

7	olulist		sammu	kindlustamaks	su	
tuleviku	toimetused		ja	tahte	raske	

haiguse	või	õnnetuse	korral.	
	

Koostatud			American	Bar	Association	Commission	
on	Law	and	Aging	

for	the	National	Hospice	and	Palliative	Care	
Organization	

	
	



7	olulist	sammu.	
•  Rahalised	otsused	
•  Otsused		tervishoiuteenuste	osas	
•  Otsused	päranduse	osas	-	testament	
•  Otsused	ja	plaan	sõltuvate	ja	hooldatavate	osas		
•  Teadlikkus	oma	õigustest		patsiendina	ja	vastavad	
otsused	

•  Teadlikkus	oma	õigustest		töötajana		
•  Kõikide	ametlikud	dokumentide	kokku	kogumine		
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1.	Rahalised	otsused	

	•  Haigekassa	kindlustus	
•  Täiendav	tervisekindlustus	
•  Püsiva	töövõime	kaotuse	vormistamine	
•  Puude	määramine	ja	vormistamine	
•  Elukindlustuse	tingimuste	täpsustamine	
•  Kõikvõimalike	toetuste	kohta	informatsiooni	
hankimine	
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2.	Otsused		tervishoiuteenuste	osas	

	•  Need	soovid	ja	otsused	pannakse	kirja	
tulevikujuhiste			-		advance	directives		-	nime	
all.	See	dokument	koosneb	3	osast:	

•  1)	Esindusisiku	määramine	–	kes,	mitu,	mida?	
•  2)	Elutestamendi	-	Living	will	–	koostamine	
See	on	dokument,	kus	kirjalikult	on	väljendatud	
inimese	tahe	tema	elupikendava	ravi	ja	
hoolduse	osas	ajaks,	mil	ta	on	võimetu	oma	
tahet	ise	väljendama	(raske	haiguse	
lõppstaadiumis,	vegetatiivses	seisundis).	
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Otsused		tervishoiuteenuste	osas	(2)	
Inimene	võib	väljendada	tahet	keelduda	
elupikendavatest	ravivõtetest:	
•  dialüüsist	
•  juhitavast	hingamisest	
•  sondiga	toitmisest	
•  intravenoossest		toitmisest	
Samuti	võib	see	dokument	sisaldada:	
•  organdoonorluse	otsust	
•  soove	matuse	osas	
3)	Elustamisest	keeldumise	otsus	
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3.	Otsused	päranduse	osas	

•  Kui	olukord	on	muutunud,	siis	on	
võimalus	varem	tehtud	testamenti	
muuta.	

	4.	Otsused	ja	plaan	sõltuvate	ja	 	
	 	hooldatavate	osas	
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5.	Teadlikkus	oma	õigustest		
patsiendina	ja	vastavad	otsused	

•  õigus	sümptomaatilisele	ravile		
•  õigus	kvaliteetsele	hooldusele	haiglas,	
hooldekodus,	koduhoolduses	

•  õigus	olla	nõus	eksperimentaalsete	
ravimeetoditega	

•  õigus	tutvuda	oma	meditsiiniliste	
dokumentidega	ja	õigus	nende	privaatsusele	

•  õigus	külastustele	
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6.	Teadlikkus	oma	õigustest		

töötajana		
•  haiguslehed	
•  hoolduslehed	
•  puhkus	
•  palgata	puhkus		
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7.	Kõikide	ametlike	dokumentide	

kokku	kogumine		

•  sünnitunnistus,	abielutunnistus,	
lahutustunnistus,	adopteerimispaberid,	
pass,	ostu-	müügi	jne	lepingud,	
elustamiskeelu	dokument,	
tulevikujuhised,	testament	jne.		
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Tulevikujuhistega	seotud	probleemid:	

	•  Erinevad	kultuurid,	keelebarjäärid.	
•  Koostamine	nõuab	palju	rohkem	meditsiinilist	arusaamist,	kui	

tavainimesel	seda	on.	Arstide	soovimatus	osaleda	–	pole	
aega,	pole	vastavat	väljaõpet.	

•  Usaldamatus	meedikute	suhtes.		
•  Arvatakse,	et	kui	pole	usaldusisikut,	ei	saa	ka	tulevikujuhiseid	

koostada.	Arvamus,	et	patsient	ei	soovigi	seda	ja		inimese	
soovid	muutuvad.	

•  Arvatakse,	et	lähedased	teavad	mu	soove	ja	hoolitsevad,	et	
need	saaks	järgitud.	

•  Vajadus	dokumendi	ülevaatamiseks	ja	muutmiseks.	
•  Kaheldakse	kas	tulevikujuhistest	üldse	kasu	on,	kas	need	

jõuavad	õigesse	kohta.		
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Patsienditestament	Eestis	

•  Kuigi	Eesti	õigus	spetsiifiliselt	
patsienditestamendi	instituuti	ei	reguleeri,	
võimaldab	kehtiv	Eesti	õigus	seda	kasutada.	
Täpsemalt	saab	patsienditestamendi	
õiguslikud	reeglid	tuletada	võlaõigusseaduse	
*9	(VÕS)	tervishoiuteenuse	osutamise	lepingu	
sätetest.		
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•  VÕS	§	767	lõige	1	võimaldab	teatavatel	
juhtudel	patsiendile	tervishoiuteenuse	
osutamist	ka	olukorras,	kus	ta	tahet	avaldada	
ei	saa.		Patsienditestamendiga	saab	nendes	
olukordades	tervishoiuteenuse	osutamise	ära	
keelata.		

•  Tervishoiuteenuse	osutaja	peab	alati	lähtuma	
patsiendi	värskeimast	tahtest	ning	iga	
võimaluse	olemasolul	selle	ka	välja	selgitama.	

56	



Patsienditestamendi	näide	

•  Käesolevaga	annan	kõigile	teada,	et	olukorras,	kui	
ma	ise	ei	ole	võimeline	oma	tahet	avaldama,	luban	
ma	endale	osutada	ainult	palliatiivset	ravi,	mille	
eesmärk	on	elu	ohustava	haigusega	silmitsi	oleva	
patsiendi	ja	tema	perekonna	elukvaliteedi	
parandamine.	Palliatiivse	ravi	eesmärk	on	võimalikult	
aegsasti	identifitseerida,	hinnata	ja	ravida	haigusest	
ning	selle	ravist	tulenevat	valu	ja	teisi	füüsilisi	
sümptomeid	ning	leevendada	psühhosotsiaalseid	ja	
hingelisi	kannatusi.	
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•  Kuna	palliatiivse	ravi	raames	osutatavate	tervishoiuteenuste	
loetelu	ei	ole	täpselt	kindlaks	määratud,	siis	täpsustan,	et	ma	ei	
anna	nõusolekut:	

•						kirurgiliseks	raviks;	
•						taaselustamiseks	kliinilisest	surmast;	
•						vereülekande	tegemiseks;	
•						mehaaniliseks	ventilatsiooniks,	sh	läbi	intubatsioonitoru	
hermeetilise	maskiga;	
•						sondiga	või	läbi	kõhuseina	makku	pandud	toruga	või	veeni	
kaudu	vee	ja	toitainete	manustamiseks;	
•						neeruasendusraviks;	
•						ravimite	manustamiseks,	millel	on	muu	kui	valu	vaigistav	
eesmärk	(näiteks	viirusevastane	või	antibiootikumiravi).	
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•  Juhul	kui	eelnimetatud	raviviise	või	muid	palliatiivse	ravi	hulka	
mittekuuluvaid	raviviise	on	minu	suhtes	rakendatud	olukorras,	kus	
mina	ei	ole	olnud	võimeline	tahet	avaldama	(näiteks	olukorras,	kus	
tervishoiutöötaja	ei	olnud	teadlik	käesolevast	tahteavaldusest),	siis	
soovin	ma	nende	raviviiside	viivitamatut	lõpetamist	ehk	minu	tahte	
vastase	ravi	katkestamist.	

•  Olen	teadlik,	et	käesoleva	tahteavalduse	tegemisega	jään	ma	ilma	
arstiteaduse	üldisele	tasemele	vastavast	tervishoiuteenusest	ja	see	
võib	lõppeda	minu	enneaegse	surmaga.	Võimaluse	korral	soovin	
vältida	haiglasse	viimist	ja	soovin	surra	oma	kodus.	

•  Selleks	et	tervishoiutöötajad	julgeksid	käesolevat	tahteavaldust	
austada,	olen	palunud	oma	teo-	ja	otsusevõimet	kontrollida	notaril	
ning	edastan	juba	ennetavalt	selle	dokumendi	tervishoiuteenuse	
osutajatele.	Samuti	olen	oma	soovi	teatavaks	teinud	lähedastele	ja	
nad	on	lubanud	seda	austada.	
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Kokkuvõte	
Patsienditestamenti	on	võrreldud	turvavööga,	mille	
kohaselt	ta	küll	vähendab	riske	soovimatu	
tervishoiuteenuse	saamiseks,	kuid	ei	kaitse	igas	
olukorras.	Et	patsienditestament	soovitu	tagaks	tuleb:	
1.		Patsienditestament	läbimõeldult	ja	korrektselt	
koostada.		
2.	Koostajal	endal	tuleb	tagada	see,	et	
patsienditestament	jõuaks	võimalikult	paljude	
tervishoiuteenuse	osutajateni	
	
Juridica	2017/5		Patsienditestament:	milleks	ja	kellele?	Vormid,	vormistamine	
ja	rakendamise	probleemid			Maret	Kruus,	Rainis	Int,	Ants	Nõmper	
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Tänan	kuulamast!	
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