
 
MedAid OÜ koolitervishoiu tegevusaruanne õppeaastal 2016/2017. 

 

Tööaeg 

MedAid OÜ pakub koolitervishoiuteenust Elva Gümnaasiumis, Konguta Koolis,  Rõngu Keskkoolis 

ja Valguta Lasteaed-Algkoolis. Elva Gümnaasium tegutseb kahes koolimajas, millest tulenevalt on 

mõlemas koolis tervisekabinetid. Elva Gümnaasiumis on tervisekabinetid avatud iga tööpäeval,  

Konguta Algkoolis kahel tööpäeval, Rõngu Keskkoolis kahel tööpäeval ja Valguta Lasteaed -Algkooli 

lapsi teenendab Rõngu Keskkooli tervisekabinet. Vastuvõtuajad on määratud vastavalt õpilaste arvule 

koolimajades. 

 

Õpilase tervis 

Vastavalt koolitervishoiuteenuse kvaliteedi tagamise tingimustele on koolõed viinud õppeaastal läbi 

ennetavad tervisekontrollid I, III,XII, XI klassides ning teavitanud alaealise õpilase lapsevanemat 

tervisekalletest. 

Kooliõed on teavitanud kirjalikult lapsevanemaid vajadusest läbida perearsti ennetav tervisekontroll 

II, V ja IX klassis ning hambahaigusi ennetav kontroll I, III, V, VII, IX klassides. 

Üheks ülesandeks kooliõdedel on riskirühma kuuluvate õpilastega tegelemine, selleks on tehtud 

koostööd lapsevanemate ja õpilastega. 

Õpilaste vaktsineerimine on läinud plaanipäraselt, selleks on kogutud nõuolekud või keeldumised 

vaktsineerimiseks, mis on allkirjastatud lapsevanema poolt. Nõuolekute korral on läbi viidus 

vaktsineerimised vastavalt riiklikule immuniseerimiskavale. 

 

Koostöö koolidega 

MedAid OÜ kooliõdedel on hea koostöö koolijuhtkonna ja koolipersonaliga, mis aitab kaasa edukale 

tegutsemisele   nakkushaiguse puhangu kahtlusel.  Samuti on õppeaastal jälginud  kooliõed 

nõuetekohaste meetmete rakendamist nakkushaiguste tõkestamiseks, selleks teavitati koolijuhtkonda, 

vajadusest parandada kätepesu tingimusi klassiruumides. 

 

Aruandlus 

Kooliõed on õppeaasta vältel esitanud vajalikud aruanded ning väljavõtted tervisekaartidest õpilase 

koolivahetuse korral. 

 

 

 



Tervisealased loengud 

Suurem tähelepanu on olnud toitumisalastel loengutel, eesmärgiga tõsta õpilaste teadlikkust 

tervislikust toitumisest, vajadus tuleneb 

 ennetavate tervisekontrollide tulemustest 

kuna ülekaalu  esineb  aasta aastalt enam, eriti on jäänud silma ülekaalulised õpilased algklassides. 

Näeme head võimalust loengutega parandada õpilaste teadmisi, toitumisest. 

Gümnaasiumis on läbiviidud seksuaal kasvatuslikke  loenguid. Samuti osaleti Elva Gümnaasiumi 

tervisepäeval, kus kooliõdedel  oli üles seatud oma jaam, kus õpetati puugi  eemaldamist ning räägiti 

puugihaigustest ning vaktsineerimisest puukentsefaliidi vastu. 

 

Liitumine koolitervishoiuprogrammiga 

Alates 2017 jaanuar alustati tööd E- Koolitervishoiu Infosüsteemiga EKTIS. Programmiga töötamine 

parandab tervisealase info vahetust erialaspetsialistide vahel. Samuti väheneb paberimajandus. 

Programm vajab täiendusi, mida on võimalik programmi arendajale tulevikus edastada. 

 

2016/2017 õppeaasta oli MedAid OÜ-le edukas, kuna koolitervishoiuteenust hakati lisaks pakkuma 

ka Rõngu Keskkoolis ja Valguta Lasteaed-Algkoolis. Kõikides koolides liituti E- Koolitervishoiu 

infosüsteemiga. Tulevikus on eesmärgiks teha teavitustööd Eesti Õdede Liidu kaudu, et 

kooltervishoiu rahasamine muutuks seoses sellega, et koolitervishoiu rahastatakse 11 kuud aastas. 

selline rahastus takistab koolitervishoiu arengut, eriti olukorras, kus valitseb õdede puudus. 

 

 

 


