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TEAVITATUD NÕUSOLEK
Iseseisev statsionaarne õendusabi ehk õendusabi osutamine haiglas on teenus patsiendile, kellele
terviseseisundist tulenevalt on eelnevalt tehtud vajalikud uuringud ning kes on stabiilses seisundis
ega vaja pidevat arstiabi, kuid vajab õendusabi ning arsti poolt määratud raviprotseduuride osutamist
mahus, mis ületab koduõenduse võimalused. Statsionaarne õendusabi võib olla vajalik pärast
traumat, raske haiguse põdemist, kroonilise haiguse ägenemist ja onkoloogilisest haigustest tingitud
vaevuste leevendamisel. Statsionaarse õendusabi teenuse eesmärk on patsiendi väljakujunenud,
tervisliku ja funktsionaalse seisundi säilitamine ja võimalusel parandamine, stabiilses seisundis
haige pikaajaline ravi ja toetamine läbi õendustegevuse, inimese ettevalmistamine hooldusasutusse
või koduhooldusele suunamiseks ning surija õendusabi.
Õendusabi teenusel jätkub eriarsti või perearsti poolt määratud ravi. Õendusabi teenuse osutajaks on
õed, toimingute tegemine ja nende vajaduse üle otsustamine on valdavalt õe pädevuses.
Statsionaarse õendusabi meeskonda kuuluvad veel hooldajad, sotsiaaltöötaja ja arst konsultandina.
Arst konsulteerib patsiente nende terviseseisundi halvenemisel ja vastavalt vajadusele.
Õendusabiteenusel viibimise aeg ja osutatavad teenused sõltuvad patsiendi tervislikust seisundist ja
õendusabivajadusest.
Statsionaarsele õendusabiteenusele tulles tuleb patsiendil kaasa võtta igapäevaselt tarvitatavad
originaalpakendis
ravimid
ja
määratud
abivahendid
(nt
kuuldeaparaat,
ortoos,
stoomihooldusvahendid, põiekateetrid, glükomeetri testribad jms).
Statsionaarsel õendusabiteenusel viibiva patsiendi omaosalus on 12,68 eurot ehk 15% haigekassa
poolt kehtestatud voodipäeva hinnast. 85% tasub ravikindlustatud inimese eest haigekassa.
Statsionaarsel õendusabiteenusel viibivalt patsiendilt võetakse lisaks voodipäevatasu summas 2.50
eurot ühe kalendripäeva eest 10 esimese haiglas viibitud päeva eest. Õendusabi teenusel viibiva
kindlustatud isiku omaosalus tasutakse ravilt lahkumise päeval ja juhul, kui õendusabi teenusel
viibimise periood on pikem kui 10 päeva, siis iga 10 ravil viibitud päeva järel. Õendusabi teenusele
saabumise ja lahkumise päev loetakse üheks päevaks.
Kinnitan, et olen nõus statsionaarse õendusabiteenusega.
Kinnitan, et olen teadlik ja nõus tasuma omaosalustasu statsionaarse õendusabi teenusel viibitud aja
eest.
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