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Sissejuhatuseks
•

Ettekanne on koostatud selle aasta kevadel valminud kursusetöö „Tervisealase
kirjaoskuse roll rahvatervises“ põhjal

•

Kursusetöö teema valik:
•

Tervise valdkond kui igapäevaelu osa

•

Orienteerumine aina kasvava terviseinfo hulgas

•

Tervisealane kirjaoskus kui tervist soodustavate oskuste ja teadmiste valdamine,
samuti kui üks tervisemõjuritest

Tervisealase kirjaoskuse mõiste olemus
Tervisealane kirjaoskus seostub
üldise haritusega
ja sellega kaasnevad
teadmised, oskused ja
motivatsioon
otsida, aru saada, hinnata ja
kasutada terviseinfot,
et teha igapäevaelus haiguste
ennetamise, tervise
edendamise ja tervishoiuga
seotud otsuseid,
et hoida või parandada oma
elukvaliteeti kogu elu jooksul
Allikad: Sørensen jt 2012, Sørensen 2013: 41, Pelikan 2014
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Allikad: Peerson jt 2009, Stellefson jt 2011,
Beger 2017: 10-14, Renkert jt 2001
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Tervisealase kirjaoskuse erinevad tasemed
3. Kriitiline

2. Kommunikatiivne

1. Funktsionaalne

3. Lisandunud on informatsiooni kriitilise
analüüsi (kriitilise mõtlemise) oskus, mis
võimaldab tervisealast informatsiooni
teadlikult ja kriitiliselt analüüsida ning
seeläbi teha teadlikumaid otsuseid

2. Lisandunud on kognitiivsed
(tunnetuslikud) ja sotsiaalsed oskused,
näiteks probleemide lahendamise,
suhtlemise ja otsuste tegemise oskus

1. Lugemis-, kirjutamis- ja arvutusoskus,
mis võimaldab tõhusat toimetulekut
igapäevastes olukordades

Allikad: Nutbeam 2000, WHO 2009: 4, Renkert jt. 2001, E-tervse…, 2015:28, WHO: 2013: 10, Kirgiz 2015

Tervisealase kirjaoskuse olukord Euroopas…
•

2011. aastal Euroopa kaheksas
riigis läbi viidud tervisealase
kirjaoskuse uuring (European
Health Literacy Survey - HLSEU-Q86) ca 8000 osalenuga

•

Üldine tervisealase kirjaoskuse
tase:
•

12% mitteadekvaatne (väga
madal)

•

35% probleemne (madal)

•

36% rahuldav

•

17% väga hea

•

erinevused riikide kaupa

Allikad: HLS-EU 2012: 6, WHO 2013: 24-25, Van den Broucke 2014

…ja Eestis
•

2019. aastal kavas Eestis läbi viia analoogne uuring (Health Literacy Measurement
Instrument HLS-EU-Q-47), eestvedaja Sotsiaalministeerium

•

Teemaga tegelevad:
•

Eesti Tervisedenduse Ühing

•

Tervist edendavate haiglate (TEH) võrgustik

•

Sotsiaalministeerium ja selle allasutused Eesti Haigekassa ja Tervise Arengu Instituut (TAI)

•

Tartu Ülikooli loodusteadusliku hariduse keskuse uuring - testiti 213 Tartu Tervishoiu
Kõrgkooli esimese aasta üliõpilast nende esimesel õppenädalal 2013/2014. õa.

•

Peamised järeldused:
•

Loodusteaduslike teadmiste ja oskuste tase mõõdetuna loodusteadusliku ja tervisealase kirjaoskuse
aspektide kaudu on madal

•

Kõige nõrgemad teadmised ja praktilised oskused tervisealase kirjaoskuse kommunikatiivsel ja
kriitilisel tasemel

•

Eelpool toodu võib saada takistuseks ka kõrgkoolis toimetulekul
•
•

probleemid edasijõudmises → Väljalangevus? Vale eriala valik?
ei pruugita õppeaja jooksul jõuda tööks vajaliku professionaalsuse tasemeni

Allikad: Rohi jt 2015, Tervisedendaja tase… 2014, Beger 2017, Vaimse tervise … 2016: 19, Pelikan 2014,
Ploomipuu, Holbrook 2017: 171-197

Tervisealase kirjaoskuse roll
•

Tervisealane kirjaoskus on üks tervisemõjuritest ja võtmeteguritest rahvastiku tervise
kujunemisel

•

Madalama tervisealase kirjaoskusega inimestele on iseloomulik:
•

ennetavate meetmete harvem kasutamine, võimaliku terviseprobleemi halvem äratundmine ja arsti
juurde minekuga viivitamine → tihtipeale tõsisemad tervisehädad → sagedasem erakorralise abi
vajadus ja (korduv) haiglasse sattumine

•

oskamatus optimaalselt ära kasutada tervishoiuteenuseid ja halvem orienteerumine
tervishoiusüsteemis

•

rohkem probleeme oma tervisega seotud vaevuste kirjeldamisel meditsiinitöötajatele, terviseinfost
arusaamisel, ravimite võtmisel, enesehoolduses, toimetulekus ja koostöös tervishoiutöötajatega

•

halvem enesehinnang oma tervislikule seisundile

•

kehvemad ravitulemused ja suurem tüsistuste risk

3-5% suuremad ravikulud ja
kõrgem varajane suremus

Parem tervisealane kirjaoskus aitab kaasa tervishoiusüsteemi tõhususele!
… Rääkimata inimeste enda paremast tervisest…
Allikad: Rohi jt 2015: 4, WHO, 2009: 4-5, 16-27, Quick Guide … 2010: 8-9, Beger 2017: 3, Tervis 2020… 2014: 3,
WHO 2013: 16-17, Mõttus 2012

Igapäevaelu tervisealane kirjaoskus
TERVISHOIUTÖÖTAJA-KLIENT
•

…

•

Tervisealane
kirjaoskus
Patsiendi oskused,
võimed ja
motivatsioon

ISE / LÄHEDASED
…

Tervisesüsteemi
nõuded ja
kompleksus

Inimese / tema
lähedaste oskused,
võimed ja
motivatsioon

Allikad: Speirs jt 2017, Health Literacy… 2017

Tervisealane
kirjaoskus

Erinev tervisealane
teave erinevatest
allikatest

Soovitused
ISE / LÄHEDASED

TERVISHOIUTÖÖTAJA-KLIENT
•

Kasutada lihtsat / patsiendile arusaadavat keelt,
vältida spetsiifilisi erialatermineid

•

Kasutada erinevaid usaldusväärseid
(tõenduspõhiseid) teabeallikaid

•

Suure infokoguse asemel tuua välja 3-5 kõige
tähtsamat teemat

•

Harida end tervisealaselt

•

Tervishoiuasutusse pöördumise eel olla
ettevalmistunud kohtumiseks (mõelda
eelnevalt läbi murekohad-küsimused):

•

Olla juhtumispetsiifiline (konkreetse olukorra
terviseriskide ja –probleemidega sobivad ennetus- ja
toimetulekulahendused)

•

Mis on mu peamine probleem

•

Demonstreerida, näidata pilte vms

•

Mida ma pean tegema

•

Vajadusel korrata ja võtta jutt kokku

•

Miks on see minu jaoks tähtis

•

Kasutada peegeldamist, et veenduda edastatud infost
aru saamises

•

Olla positiivne, lootusrikas, võimestav, abivalmis

•

Kui midagi jääb arusaamatuks, küsida üle
ning paluda uut lihtsamat selgitust

•

Peegeldada tagasi kuuldud teave

Allikad: Health literacy…2017, Miller Temple 2017, Inoue jt 2013, Quick guide … 2010: 7-8, Mõttus 2010: 337

Soovin teile,
teie lähedastele ja

klientidele
parimaid tervisealaseid
otsuseid!
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