
AS Rakvere Haigla rehabilitatsiooni klienditeeninduse standard 

  

EESMÄRK 

Standardi eesmärk on tagada kõikide rehabilitatsiooni klientide ja nende pereliikmete 

kvaliteetne ja õiguspärane teenindus rehabilitatsiooniteenuse osutamisel. 

KEHTIVUS 

Rehabilitatsiooni klienditeeninduse standard kehtib kõigile rehabilitatsioonimeeskonna 

liikmetele. 

VASTUTUS 

Konkreetse tegevuse eest vastutab iga rehabilitatsioonimeeskonna liige vastavalt oma 

pädevusele ja eetikakoodeksile. 

ÜLDMÕISTED 

Klient – on rehabilitatsiooniteenusele registreeriv või registreerunud puudega isik ja tema 

lähedased või eeskostja. 

Rehabilitatsioonimeeskonna liige – majandusregistris rehabilitatsioonimeeskonda 

registreeritud spetsialist, kellel on kõrgharidus või kutsetunnistus sotsiaaltöös, 

eripedagoogikas, psühholoogias, füsioteraapias, tegevus/loovteraapias, arstiteaduses või 

õenduses. 

Rehabilitatsioonimeeskonna koordinaator – rehabilitatsioonimeeskonna liige, kes 

koordineerib kogu rehabilitatsiooni protsessi.  

 

TEGEVUSKIRJELDUS 

I Rehabilitatsioonimeeskonna liikme õigused ja kohustused 

1. Rehabilitatsioonimeeskonna liikmel on õigus saada vajalikku informatsiooni oma 

ülesannete täitmiseks teistelt meeskonnaliikmetelt ja struktuuriüksustelt. Spetsialist 

teeb järjepidevat koostööd meeskonna- ja võrgustikuliikmetega, vajadusel ja kliendi 

nõusolekul laiendab koostöövõrgustikku. 



2. Rehabilitatsioonimeeskonna liikmel on õigus kasutada oma töös vajalikke vahendeid 

(arvuti, printer, telefon, bürootarbed). 

3. Rehabilitatsioonimeeskonna liikmel on õigus osaleda regulaarselt täiendkoolitustel.  

4. Rehabilitatsioonimeeskonna liikmel on õigus vastu võtta otsuseid oma pädevuse 

piirides. 

5. Rehabilitatsioonimeeskonna liikmel on õigus anda statsionaaris viibiva kliendi kohta 

informatsiooni osakonnas töötavatele isikutele (arstidele ja õdedele). 

6. Rehabilitatsioonimeeskonna liige kohtleb kliendina nii telefoni teel kui ka isiklikult 

tema poole pöördunud isikuid. 

7. Rehabilitatsioonimeeskonna liige vastab telefonile võimalikult ruttu, tervitab ja esitleb 

ennast, millele järgnevalt: 

       kuulab tähelepanelikult kliendipoolse probleemiesitluse; 

       täpsustab isiku, kui klient ei ole ennast tutvustanud; 

       lahendab probleemi või annab informatsiooni oma pädevuse piires; 

       suunab kõne edasi, kui probleem väljub pädevuse piiridest, sellest klienti eelnevalt 

informeerides; 

       probleemi lahendamisel või informatsiooni andmisel võib ta: 

 paluda kliendil hetk oodata 

 paluda kliendil tagasi helistada kokkulepitud ajal 

 helistada ise tagasi, olles selles kliendiga eelnevalt kokku leppinud. 

8. Rehabilitatsioonimeeskonna liige, kelle pädevuses on kliendiga tegelemine, annab 

kliendile võimalikult täpset informatsiooni sõltuvalt probleemi olemusest, ja 

vajadusel: 

       täidab dokumentatsiooni; 

       informeerib, kes ja millal kliendiga täiendavalt tegeleb; 

       juhatab kliendi soovitud spetsialisti juurde; 

       annab nõu, kuhu ja millal peaks klient oma probleemi lahendamiseks pöörduma; 

       tutvustab statsionaaris viibivatele klientidel Rakvere Haigla kodukorda.  



9. Rehabilitatsioonimeeskonna liige osutab suhtlemise ja tegevusega erilist tähelepanu 

klientidele, kelledel on kõrge iga, füüsiline või vaimne puue, terviserike või kaasas 

väikelaps. 

10. Rehabilitatsioonimeeskonna liige selgitab oma pädevuse piires rahulikult, viisakalt ja 

piisava põhjendusega kliendile ka vastumeelseid või teda häirivaid asjaolusid. 

11. Rehabilitatsioonimeeskonna liige annab kliendile juhiseid edaspidiseks tegutsemiseks 

nende probleemide lahendamisel, milliseid ei ole võimalik lahendada kliendi soovitud 

viisil. 

12. Rehabilitatsioonimeeskonna liige ei lasku oma initsiatiivil kliendiga vestlusesse 

teemadel, millised ei ole seotud kliendi probleemi lahendamisega, samuti ei lasku 

kliendiga vaidlusesse ja ei avalda kliendile isiklikke hinnangulisi vaateid töösse või 

probleemi mittepuutuvates küsimustes. 

13. Rehabilitatsioonimeeskonna liige menetleb kliendi esitatud andmeid vastavalt 

sotsiaalhoolekande seadusele ja andmekaitse seadusele. 

14. Rehabilitatsioonimeeskonna liige pakub kliendile võimaluse pöörduda 

rehabilitatsioonimeeskonna koordinaatori poole või esitada oma pretensioonid 

kirjalikult, kui klienti ei rahuldanud rehabilitatsioonimeeskonna liikme poolt pakutud 

teenus.  

15. Rehabilitatsioonimeeskonna liige ei arvusta kliendi juuresolekul õigusaktidest ning 

rehabilitatsiooni kordadest tulenevaid nõudeid, samuti ei avalda arvamust teiste 

klientide kohta. 

16. Rehabilitatsioonimeeskonna liige võtab koos asendusotsustaja/eestkostjaga vastu 

otsuseid juhtudel, kui klient ei ole oma erivajaduse tõttu võimeline avaldama oma 

soovi ja tahet. 

17. Üldjuhul osutab rehabilitatsioonimeeskonna liige kliendile rehabilitatsiooniteenust 

ilma kõrvalise isiku juuresolekuta, vajadusel kõrvalise/lähedase isiku juuresolekul 

üksnes kliendi nõusolekul. 

18. Rehabilitatsioonimeeskonna liige on hoolitsetud välimusega ning rõivastub 

korrektselt. 

 



II Kliendi õigused ja kohustused 
1. Kliendil on õigus saada professionaalset ja kvaliteetset teenust. 

2. Kliendil on õigus teha ettepanekuid rehabiliteerimise tegevuskavasse planeeritavate 

tegevuste kohta. 

3. Kliendil on õigus vastu võtta iseseisvaid otsuseid rehabilitatsiooni osas või teenusest 

keelduda.  

4. Kliendil on õigus tutvuda teenusele kehtestatud kvaliteedinõuetega ja teenuse osutamise 

korraga. 

5. Kliendil on õiguse tutvuda kõigi rehabilitatsiooni jooksul tema kohta koostatud 

dokumentidega. 

6. Klient teeb rehabilitatsioonimeeskonna liikmetega koostööd. 

7. Klient avaldab rehabilitatsioonimeeskonna liikmele enda kohta infot, mis on vajalik 

teenuse kvaliteetseks osutamiseks ning ei ole vastuolus isikuandmete kaitse seaduses 

kehtestatud nõuetega.. 

8. Klient peab kinni rehabilitatsioonimeeskonna liikmega sõlmitud kokkulepetest ja 

informeerib teenuse osutajat võimalikest muutustest.  

 

III Kliendiinfo 

1. Rehabilitatsioonimeeskonna koordinaator teenindab klienti tööpäevadel tööaja piires. 

2. Rehabilitatsioonimeeskonna liige ja klient lepivad kohtumise aja eelnevalt kokku. 

3. Kõik ruumid, kus rehabilitatsiooniteenuseid pakutakse, on varustatud ruumi numbri ja 

informatsiooniga ruumis sooritatavate toimingute kohta. 

  

IV Kliendi ettepanekute/pöördumiste/kaebuste korraldamine 

Kliendipoolsete kaebuste, ettepanekute esinemisel rehabilitatsioonimeeskonna liige: 

       kuulab kliendi probleemi viisakalt; 

       püüab näha probleemi kliendi seisukohalt; 

       esitab küsimusi olukorra täpsustamiseks ja selgitamiseks; 



       püüab probleemi lahendada koheselt kui see kuulub tema pädevuse 

piiridesse; 

       teavitab oma vahetut juhti tekkinud probleemist; 

       tänab klienti probleemi tõstatamise eest; 

       vabandab tekkinud olukorra pärast kedagi süüdistamata. 

 

V Suhtlemine kliendi ja tema lähedastega 

1. Rehabilitatsioonimeeskonna liige käitub kliendiga professionaalselt ja eetiliselt. 

2. Rehabilitatsioonimeeskonna liige suhtleb kliendiga viisakalt, rahulikult, tagades kliendile 

meeldiva ja turvalise õhkkonna, võimaluse piires privaatsuse. 

3. Suhtlemisel võtab rehabilitatsioonimeeskonna liige arvesse kliendi seisundi (näiteks 

kuulmisega, kõnelemisega, tunnetamisega seotud eripärad) ja kliendi võimalikud hirmud 

seoses keskkonna muutumisega (võõrad inimesed, võõras ümbrus, võõrad toimingud).  

 

VI kliendi teavitamine rehabilitatsiooniteenuse osutamise osas ja 

rehabilitatsiooniteenuse pakkuja asendamisel 

1. Rehabilitatsioonimeeskonna koordinaator registreerib kliendi 

rehabilitatsiooniteenusele. Kliendi pöördumine võib olla otsene või telefoni 

teel. 

2. Olukordadest, mil klient on registreeritud rehabilitatsiooniteenusele, kuid mingil 

rehabilitatsioonimeeskonna poolsetel ettenägematutel põhjustel lükkub see edasi, 

teavitab rehabilitatsioonimeeskonna liige klienti esimesel võimalusel, vabandades ning 

põhjendades tekkinud olukorda ja pakub teenuse jaoks uue aja. 

3. Rehabilitatsioonimeeskonna koordinaator olles veendunud, et ei suuda tema poole 

pöördunud kliendile pakkuda sobivat teenust, soovitab kliendile teist 

rehabilitatsiooniasutusrt, kus seda teenust osutatakse. 

  

 


