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Raviteekonna kogemusküsimustik (P3CEQ Person-centred 

coordinated care experience questionnaire) 

 

 

Küsimustiku eesmärk on saada tagasisidet, kuidas hindate oma põlveliigese 

või puusaliigese proteesimise raviteekonna kogemust. Raviteekonna all 

mõtleme Teie tervishoiu- ja hoolekande erinevaid etappe, mille läbisite 

seoses põlveliigese või puusaliigese proteesimisega.  

 
Teenuste all mõeldakse mistahes abi, mida olete saanud seoses enda tervise 

ja igapäevaelu toimetulekuga. 

Millised allpool nimetatud spetsialistidest on Teid aidanud või Teie eest 

hoolt kandnud seoses põlveliigese või puusaliigese proteesimise 

raviteekonnaga? [Märkige ruutudesse kõik sobivad vastused] 

 

Enne operatsiooni  

Perearst/pereõde  

Ortopeed   

Ortopeediaõde  

Füsioterapeut  

Anestesioloog  

Hambaarst  

Kohaliku omavalituse sotsiaaltöötaja  

Veel keegi (täpsustage) 

......................................... 

 

Haiglas viibimise jooksul  

Kirurg  

Õde  

Taastusraviarst  

Füsioterapeut ja/või tegevusterapeut  

Vaimse tervise teenuste osutaja (psühholoog, 

psühhiaater, vaimse tervise õde) 

 

Õendushaigla töötaja  

Veel keegi (täpsustage)  
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…………………………………… 

KODUS  

Koduõde  

Kohaliku omavalituse sotsiaaltöötaja  

Kohaliku omavalitsuse poolt pakutavate 

teenuste osutaja (koduhooldustöötaja, isiklik 

abistaja, tugiisik, kogemusnõustaja jne) 

 

Hooldekodu töötaja  

Veel keegi (täpsustage) 

......................................... 

 

 

 

 

Palun vastake järgmistele küsimustele oma üldiste kogemuste põhjal 

sõltumata sellest, mitme spetsialistiga olete kokku puutunud. 

 

Palun kirjeldage eriti meeldejäävaid kogemusi iga küsimuse juures olevas 

kommentaaride jaoks mõeldud kastis. 

 

1. Kas olete saanud Teid abistanud spetsialistidega arutada, mida TEIE 

ISE peate oma igapäevaelu toimetuleku ja tervise juures kõige tähtsamaks? 

[0] Ei  Kommentaar: 

[1] Mõnikord  

[2] Sageli  

[3] Alati  

[0] Pole oluline  

 

2. Kas olete saanud enda ravi puudutavate otsuste tegemisel kaasa rääkida 

nii palju, kui oleksite soovinud? 
 

[0] Ei  Kommentaar: 

[1] Mõnikord  

[2] Sageli  

[3] Alati  

[0] Pole oluline  

 

3. Kas Teiega tegelenud spetsialistid nägid Teid kui tervikut ehk nad ei 

lähtunud ainult Teie haigusest või konkreetsest olukorrast? 
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[0] Ei  Kommentaar:  

[1] Mõnikord  

[2] Sageli  

[3] Alati  

[0] Pole oluline  

 

4. Kas olete pidanud erinevatele spetsialistidele üle kordama informatsiooni, 

mis peaks kirjas olema Teie haigusloos? 
 

[3] Ei  Kommentaar: 

[2] Mõnikord  

[1] Sageli  

[0] Alati  

[0] Pole oluline  

 

5. Kas teie tervishoiu- ja hoolekandeteenuseid pakkuvad spetsialistid teevad 

koostööd viisil, mis on teie jaoks toimiv? 
 

[0] Ei  Kommentaar:  

[1] Mõnikord  

[2] Sageli  

[3] Alati  

[3] Ma olen saanud ainult 

ühte teenust 

 

[0] Pole oluline  

 

6. Kas on mõni kindel spetsialist/spetsialistide rühm, kes korraldab Teie 

tervist ja igapäevaelu toimetulekut toetavaid erinevaid teenuseid? 
 

[3] Jah Kommentaar: 

[0] Ei 

[0] Ei tea 

 

7a. Kas Teil on ühtne raviplaan, mis arvestab kõiki Teie tervise ja 

igapäevaelu toimetuleku vajadusi? 
 

[3] Jah 

Palun vastake ka 

küsimustele 7b, 7c ja 

7d 

Kommentaar: 

 

[0] Ei 

Jätkake küsimusega 

8 
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[0] Ei tea 

Jätkake küsimusega 

8 

 

7b. Kas Teil on võimalik oma raviplaaniga vajadusel tutvuda? 
 

[3] Jah  Kommentaar: 

 
[0] Ei 

[0] Ei tea 

 

7c.  Kas Teie raviplaan on TEILE ENDALE kasulik, aidates Teil oma tervise 

ja igapäevaelu toimetulemisega paremini hakkama saada? 

 

[0] Üldse mitte 
 Kommentaar: 

[1] Mõningal määral 
 

[2] Sageli 
 

[3] Alati 
 

[0] Ei tea 
 

 

7d. Kas Teile tundub, et kõik Teiega tegelevad spetsialistid järgivad Teile 

koostatud raviplaani? 

 

[0] Üldse mitte  Kommentaar: 

[1] Mõningal määral  

[2] Sageli  

[3] Alati  

[0] Ei tea  

 

8. Kas olete saanud Teid ravinud või abistanud spetsialistidelt piisavalt tuge, 

et oma tervise ja igapäevaelu toimetulekuga ISE hakkama saada? 
 

[3] Ma pole tuge vajanud  Kommentaar: 

[0] Ei ole saanud mingit 

tuge 

 

[1] Mõnikord olen saanud 

tuge 

 

[2] Mind on tihti toetatud  

[3] Mind on alati toetatud  

[0] Pole oluline  
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9. Kas Te saate vajaduse korral oma tervise ja igapäevaelu toimetulekuga 

hakkama saamiseks piisavalt informatsiooni? 
 

 [0] Ma ei saa mingit 

informatsiooni 

 Kommentaar: 

 [1] Saan mõnikord piisavat 

informatsiooni 

 

 [2] Saan sageli piisavalt 

informatsiooni 

 

 [3] Saan alati piisavalt 

informatsiooni 

 

 [2] Saan liiga palju 

informatsiooni 

 

 [0] Pole oluline  

 

10. Kui kindel Te olete, et saate ise oma tervise ja igapäevaelu toimetulekuga 

hakkama? 
 

[0] Üldse mitte  Kommentaar: 

[1] Mitte eriti  

[2] Mõneti kindel  

[3] Täiesti kindel  

[0] Pole oluline  
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Järgmistele küsimustele vastamine on vabatahtlik. 
 

11a. Kas Teie ravi ja/või abistamise puudutavate otsuste tegemisse võiks 

kaasata Teie lähedasi? 

 

(3) Jah  Kommentaar: 

(0) Ei  

(0) Ei tea   

 

11b. Kas Teid ravinud spetsialistid on Teid puudutavate otsuste langetamisse 

piisavalt kaasanud Teie lähedasi? 
 

 Üldse mitte  Kommentaar: 

 Mõningal määral  

 Sageli  

 Alati  

 Minu lähedased ei tahtnud olla 

kaasatud 

 

 Mul pole lähedasi  

 

Kuidas saaks Teie ravi paremaks muuta? 

 

 

 

 

 

Millist täiendavat tuge vajaksite, et tunneksite ennast oma tervise ja 

igapäevaelu toimetuleku eest hoolt kandes kindlamalt? 

 

 

 

 

 

Täiendavad kommentaarid: 

 
 

 

 

 

 

 

 

Suur tänu vastuste eest! 


