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Õendusabi erialade loetelu
Vastu võetud sotsiaalministri 11. juuni 2001. a 

määrusega nr 58 (RTL 2001, 75, 1016), jõustunud 1.01.2002. a.

§ 2. (1) Õendusabi erialad on:

1) intensiivõendus;

2) kliiniline õendus;

3) terviseõendus;

4) vaimse tervise õendus.

(2) Intensiivõenduse eriala alla koondatakse järgmised 

õendusabi alaerialad:

1) anesteesia-intensiivraviõendus;

2) erakorralise meditsiini õendus.

https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=27108


Vastu võetud sotsiaalministri 4. aprilli 2007. a 

määrusega nr 42 (RTL 2007, 31, 560), jõustunud 

21.04.2007

§ 6. Õe ja õde-spetsialistina registreerimise 

aluseks olevad kvalifikatsiooni tõendavad 

dokumendid
(1) Õena registreeritakse Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis, Tartu 
Tervishoiu Kõrgkoolis või Kohtla-Järve Meditsiinikoolis õe 
põhikoolituse õppekava läbinud isik. 
(2) Isiku kvalifikatsiooni, kes on õe põhikoolituse õppekava läbinud 
Eesti Vabariigis, tõendab registreerimisel lõikes 1 nimetatud 
õppeasutuse diplom õe põhikoolituse õppekava täitmise kohta. 
(3) Õde-spetsialistina registreeritakse lõikes 1 nimetatud õe 
põhikoolituse õppekava ja Tallinna või Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis 
õe erialase koolituse õppekava läbinud isik, kes omab 
sotsiaalministri 11. juuni 2001. a määruse nr 58 «Õendusabi erialade 
loetelu» §-s 2 loetletud eriala.



Vastu võetud sotsiaalministri 4. aprilli 2007. a 

määrusega nr 42 (RTL 2007, 31, 560), jõustunud 

21.04.2007

§ 8. Rakendussätted

• Kuni 1. jaanuarini 2015. a registreeritakse 

sotsiaalministri 11. juuni 2001. a määruses nr 58 

«Õendusabi erialade loetelu» § 2 lõike 2 punktis 2 

nimetatud õendusabi alaerialal isik, kes on 

registreeritud õena, omab vähemalt 2-aastast 

töökogemust õena, on töötanud taotletaval alaerialal 

vähemalt ühe aasta ja läbinud tööalase koolituse 

vähemalt 180 tunni ulatuses. 



Seega spetsialiseerumisel ei 

olnud mõtet, oleksin ka niisama 

registrisse spetsialistiks saanud!



Intensiivõenduse spetsialiseerumine 1

• Tõukejõuks spetsialiseerumisele neljal erialal, oli ~5 milj 

eesti krooni EU projektiraha. 

• Spetsialiseerumise planeerimine algas  2004. aastal, 

esimesed lõpetanud 2007 aastal. 

• See ei ole tööalane täiendkoolitus, vaid see on õppimine,

koos iseseivate tööde, praktikaga ja eksamitega.

• Õppekava on akrediteeritud Euroop Liidus. 

• Kokku intensiivravi erialal 93 õppijat, nelja kursuse jooksul. 



Intesnsiivõenduse erialale spetsialiseerujate põhitöökohad.



Intensiivõenduse spetsialiseerumine 2

• Vahepeal oli vähe õppida soovijaid.

• Õppijate arvamus, õppe kvaliteedist on väga 

positiivne.

• Momendil õppeaja pikkus 1,5 aastat.

• Kahjuks ei ole õded spetsialiseerumise olemusest 

paljud aru saanud.



Õde spetsialist-kuhu edasi?

• Iseseisva õendusabi areng, muutused 

töökorralduses!?

• Magistriõpe spetsiaalselt spetsialistidele.

• Eeskujude olemasolu.

• Kergendatud välismaale tööleminek.



Tänan tähelaepanu eest!

On küsimusi?


