
                                                                                                                                                                                                  
 
AS Kallavere Haigla        
 reg.nr.10955734     
Tegevusluba nr. L02758 
Haigla 2, Maardu 74116 
Harjumaa                                                           
 
                                     SUUNAMISKIRI ÕENDUSABITEENUSELE 
 
PATSIENT 
Ees-ja perekonnanimi: 
Isikukood: 
Alalise elukoha aadress:                                                         Vanus: 
Telefon: 
 
PATSIENDI ESINDAJA VÕI LÄHEDASTE KONTAKTID 
 
 
PEREARST 
Ees-ja perekonnanimi: 
Töökoht: 
 
Teenuse liik: 
 
Iseseisev statsionaarne õendusabi  
Üldhooldus  
 
Arstlikud diagnoosid suunamisel:                                                                                 kood: 
     
     
     
     
     
 
Patsiendi anamnees ja terviseseisundi andmed, uuringute andmed: 
 
 
 
 
Arstlik hinnang,põhidiagnoos(koodiga) teenusele suunamisel ja täpsed ravi korraldused: 
     

 
 
 
 
 



 
Raviskeem ja ravimite manustamine 
Ravimi nimetus annus sagedus Manustamise viis (per/os, i/m, i/v) 
    
    
    
    
    
Valuravi 
Ravimi nimetus annus sagedus Manustamise viis (per/os, i/m, i/v) 
    
    
    
Sümptomaatiline ravi 
Ravimi nimetus annus sagedus Manustamise viis (per/os, i/m, i/v) 
    
    
    
Kuupäev: 
 
Suunav arst: 
                                      (ees-ja perekonnanimi)                                       (allkiri) 
 
       
 
 
Määratud ravi ja hinnatud õendusabi vajadus: 
 
Täidab arst: 
Tegevused patsiendiga Märgi +       Sagedus 
Õendusalane nõustamine   
RR;pulsi ja saturatsiooni mõõtmine   
Püsikateetri hooldus   
Epitsüstoomi hooldus   
Diureesi mõõtmine   
Lamatiste ravi ja profülaktika   
Asendiravi   
Pneumoonia profülaktika   
Klistiiri tegemine   
Stoomi hooldus   
Sidumine   



Trahheostoomi hooldus   
Aspireerimine   
Nasogastraalsondi paigaldamine   
Veresuhkru mõõtmine   
Haavaõmbluste eemaldamine   
Hapnikravi   
Liikumisravi ja tegevusjuhendamine   
Meditsiiniseadmete ja abivahendite kasutamise õpetus ja 
juhendamine 

  

Pereliikmete juhendamine ja õpetamine   
 
Täidab õde: 
LIIKUMINE Iseseisev  
 Abivahendiga  
 Ratastoolis  
 Voodihaige  
HÜGIEEN Peseb iseseisvalt  
 Vajab pesemisel abi  
AINEVAHETUS/SEEDETEGEVUS   
Ureneerimine Kontinentne  
 Osaliselt inkontinentne  
 Inkontinentne  
 Epitsüstoom  
Roojamine Normaalne peetus  
 Kolostoom  
SÖÖMINE Sööb iseseisvalt  
 Vajab söötmist  
 Neelamishäire  
 
Õde: 
                      (ees-ja perekonnanimi)                                               (allkiri) 
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