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SISSEJUHATUS

OÜ Koduõendus alustas tegevust 2003.aastal seoses tervishoiu-, avahoolduse- ja
hooldusvõrgu arenemisega Eestis ning Ida-Viru maakonnas. OÜ Koduõendus tegevusele
eelnes projekt Aita Abivajajat, mille raames pakuti koduõendus-hooldusteenust IdaVirumaal 2000. aastal, kus projektijuhiks oli OÜ juhatuse liige. (lisa 1) Käesoleva
arengukavaga määratletakse OÜ Koduõenduse arengustrateegia aastatel 2008-2015 ja
tegevuskava aastateks 2008-2010.
Arengukava koostamise eesmärk on fikseerida OÜ Koduõendus koht Eesti ja Ida-Viru
maakonna tervishoiuvaldkonna hooldusteenust pakkuvate asutuste maastikul. Sellest
tulenevalt määratletakse asutuse selge missioon, visioon ja arengustrateegia ning
tegevuskava

koduõendusteenuse

eesmärkide

ellurakendamiseks.

Arengukava

on

osaühingu tulevikku suunav strateegiline dokument, mille koostajaks on OÜ Koduõendus
juhatuse liige, koduõendusteenust pakkuv personal, partnerid ja koduõendusteenuse
patsiendid.

Arengukava

koostamine

iseenesest

tõstis

organisatsioonisisest

kommunikatiivsust ja kultuuri, sobitades partnerite huve ning koduõe erialaga kantavaid
väärtusi, tõhustades sellega konsensuslike otsuste vastuvõtmise protsessi ja otsuste ning
koduõendusteenuse alaste eesmärkide elluviimist.

OÜ Koduõenduse arengu määratlemisel on olnud aluseks erinevad Euroopa Liidu ja Eesti
tervishoiu, hooldusvõrgu, avahoolduse, esmatasandi tervishoiu haridust ja tegevust
määratlevad dokumendid ning nendes esitatud arengud koduõenduse valdkonnas: OÜ
Koduõendus

põhikiri,

Kohtla-Järve

linna

arengukava

2006-2015,

Ida-Virumaa

arengukava 2004-2015, Ida-Viru maakonna tervishoiu arengukava aastani 2004-2015,
Ida-Viru Hooldusvõrgu arengukava, Õendusalase koolituse arengukava 2002-2015,
Koduõenduse tegevusjuhend

2004,

Koduõendusteenuse audit

2005,

uurimused

koduõenduse valdkonnas: „Koduõenduse kvaliteet ja selle tagamise võimalused

koduõdede arvamuste ja patsientide ootuste põhjal” 2006 jt, Üldõe Kutsestandard,
Õenduse

ja

ämmaemanduse

riiklik

arengustrateegia

1999-2010

ja

teised

tervishoiusüsteemi arengustrateegiad, kutse- ja rakenduskõrgharidust reguleerivad
õigusaktid ja dokumendid, mis on kooskõlas Euroopa Liidu direktiividega ning
International Counsil of Nursing (ICN) ja World Health Organisation (WHO)
arengustrateegiatega.
Arengukava koosneb sissejuhatusest, kirjeldab eriala, selle vajadust ja annab ülevaate
arengukava mõjutavatest faktoritest, mis on olnud aluseks OÜ Koduõendus hetkeolukorra
analüüsimisel. Dokumendis määratletakse OÜ Koduõendus arengu põhimõtted ning
osaühingu missioon ja visioon. Eesmärgid koos ülesannetega moodustavad arengukava
strateegilisema osa, mis omakorda on täpsustatud konkreetse tegevuskavaga. Arengukava
tervikuna koos tegevuskavaga kuuluvad iga-aastasele läbivaatamisele ning saavutatud
tulemusi hinnatakse arengukavas kirjeldatud mõõdikute alusel.

