
Global Network Self-audit Questionnaire and Planning Template 
 

STANDARD 1: Juhtimine ja kohustused 

Tervishoiuasutusel on selgelt määratletud tugev juhtkond, kes tubakavaba poliitikat süsteemselt rakendab. 

EESMÄRKIDE SAAVUTAMISE SKAALA 
0 = Ei / Ei ole täidetud 
1 = Täidetud alla poole 
2 = Täidetud üle pool 
3 = Jah / Täidetud 

 

TÄITMISE KRITEERIUM 

REFLECTION  
Hetkeolukorra kokkuvõte 
(Palun kirjeldage iga rakenduskriteeriumiga 
seotud olukorda. See annab konteksti teie 
kavandatud tegevustele järgmise 12 kuu jooksul) 

0 1 2 3 

TEGEVUSKAVA 

Järgmise 12 kuu kava kokkuvõte 

1.1 Tervishoiuasutusel on üheselt 
mõistetavad tubakavaba 
poliitika dokumendid, et 
ENSH-Global rahvusvahelisi 
standardeid rakendada. 

1.1.1 Tervishoiuasutuse 
poliitikadokumendid väljendavad 
kohustust rakendada kõiki ENSH-
Global rahvusvahelisi standardeid. 

      

☐ ☐    ☐    ☐    

      

1.2 Tervishoiuasutus keelustab 
tubakatööstusest lähtuva 
sponsorluse või rahastamise 
ning nende toodete või 
seonduvate toodete/e-
sigarettide müügi. 

1.2.1 Tervishoiuasutus keelustab 
tubakatööstusest lähtuva 
sponsorluse või rahastamise. 

      

☐ ☐    ☐    ☐    
      

1.2.2 Tervishoiuasutus keelustab 
tubakatoodete ja nendega 
seonduvate toodete/e-sigarettide 
müügi. 

      

☐ ☐    ☐    ☐    
      

1.3 Tervishoiuasutus määrab 
kõikide tubakavaba poliitika 
tasandite ja aspektide 
rakendamiseks selge 
vastutusahela. 

1.3.1 Poliitika rakendamise eest 
vastutab juhtivtöötaja. 

      ☐ ☐    ☐    ☐          

1.3.2 Poliitika kõikide tasandite ja 
aspektide rakendamiseks on 
määratud vastutaja. 

      

☐ ☐    ☐    ☐    
      

1.4 Tervishoiuasutuse 
töölepingud (sh 
allhankelepingud ja lepingud 
tervishoiuasutuse 
allasutustega) kohustavad 
kõiki töötajaid asutuse 
tubakavabast poliitikast kinni 
pidama. 

1.4.1 Töölepingud kohustavad töötajaid 
tervishoiuasutuse tubakavabast 
poliitikast kinni pidama.  

      

☐ ☐    ☐    ☐    
      

1.4.2 Alltöövõtjatega sõlmitud lepingud 
kohustavad töötajaid järgima 
tervishoiuasutuse tubakavaba 
poliitikat. 

      

☐ ☐    ☐    ☐    

      

1.5 Tervishoiuasutus tagab 
asjakohased meetmed, et 
välja töötada ja rakendada 
siseauditil ning poliitika seire 

1.5.1 Strateegia ja tegevusplaani 
koostab ning neid haldab 
rakendamise eest vastutav 
meeskond. 

      

☐ ☐    ☐    ☐    
      



Global Network Self-audit Questionnaire and Planning Template 
 

STANDARD 1: Juhtimine ja kohustused 

Tervishoiuasutusel on selgelt määratletud tugev juhtkond, kes tubakavaba poliitikat süsteemselt rakendab. 

EESMÄRKIDE SAAVUTAMISE SKAALA 
0 = Ei / Ei ole täidetud 
1 = Täidetud alla poole 
2 = Täidetud üle pool 
3 = Jah / Täidetud 

 

TÄITMISE KRITEERIUM 

REFLECTION  
Hetkeolukorra kokkuvõte 
(Palun kirjeldage iga rakenduskriteeriumiga 
seotud olukorda. See annab konteksti teie 
kavandatud tegevustele järgmise 12 kuu jooksul) 

0 1 2 3 

TEGEVUSKAVA 

Järgmise 12 kuu kava kokkuvõte 

ja hindamise tulemustel 
põhinev strateegia ja 
tegevusplaan. 

1.5.2 Strateegia ja tegevusplaan 
vaadatakse igal aastal siseauditi, 
järelevalve ja hindamise tulemusi 
arvesse võttes üle. 

      

☐ ☐    ☐    ☐    
      

1.6 Tervishoiuasutus eraldab 
strateegia kõigi aspektide 
rakendamiseks vajalikul hulgal 
tööjõudu ja rahalisi 
vahendeid. 

1.6.1 Rahaliste vahendite ja 
tööjõuvajaduse määramise 
aluseks on strateegia ja 
tegevusplaan. 

      

☐ ☐    ☐    ☐    

      

Praegune audit:                                

1. standardi vahesumma:       (Maksimaalne võimalik skoor: 30)                          

  



Global Network Self-audit Questionnaire and Planning Template 
 

STANDARD 2: Kommunikatsioon 

Tervishoiuasutusel on laiaulatuslik kommunikatsioonistrateegia, et parandada teadlikkust tubakavaba poliitika ja 
tubakast loobumise teenuste osas ning toetada nende rakendamist. 

EESMÄRKIDE SAAVUTAMISE SKAALA 
0 = Ei / Ei ole täidetud 
1 = Täidetud alla poole 
2 = Täidetud üle pool 
3 = Jah / Täidetud 

 

TÄITMISE KRITEERIUM 

REFLECTION  
Hetkeolukorra kokkuvõte 
(Palun kirjeldage iga rakenduskriteeriumiga 
seotud olukorda. See annab konteksti teie 
kavandatud tegevustele järgmise 12 kuu jooksul) 

0 1 2 3 

TEGEVUSKAVA 

Järgmise 12 kuu kava kokkuvõte 

2.1 Asutuse tubakavaba poliitika ja 
tubakast loobumise teenuste 
kättesaadavuse kohta edastatakse 
personalile ja alltöövõtjatele 
interaktiivsete ja suunatud 
meediakanalite kaudu infot enne 
töösuhte algust ja selle ajal. 

2.1.1 Kõik töötajad ja alltöövõtjad 
on tervishoiuasutuse 
tubakavabast poliitikast ja 
tubakast loobumise 
teenustest teadlikud. 

      

☐    ☐    ☐    ☐    

      

2.2 Kõiki patsiente teavitatakse 
interaktiivse ja suunatud meedia 
kaudu asutuse tubakavabast 
poliitikast ja tubakast loobumise 
teenustest enne nende vastuvõttu 
ja/või selle ajal.  

2.2.1 Kõik patsiendid on asutuse 
tubakavabast poliitikast ja 
tubakast loobumise 
teenustest informeeritud. 

      

☐    ☐    ☐    ☐    

      

2.3 Kogukonda ja konkreetseid 
sihtrühmi teavitatakse asutuse 
tubakavabast poliitikast ja tubakast 
loobumise teenuste 
kättesaadavusest interaktviise ja 
suunatud meediakanalite kaudu. 

2.3.1 Kogukond ja kindlad 
sihtrühmad on 
tervishoiuasutuse 
tubakavabast poliitikast ja 
tubakast loobumise 
teenustest teadlikud. 

      

☐    ☐    ☐    ☐    

      

Praegune audit:                                

2. standardi vahesumma:       (Maksimaalne võimalik skoor: 9)                          



Global Network Self-audit Questionnaire and Planning Template 
 

STANDARD 3: Koolitus ja väljaõpe 

Tervishoiuasutus tagab kliinilisele personalile ja teistele töötajatele asjakohase koolituse ja väljaõppe. 

EESMÄRKIDE SAAVUTAMISE SKAALA 
0 = Ei / Ei ole täidetud 
1 = Täidetud alla poole 
2 = Täidetud üle pool 
3 = Jah / Täidetud 

 

TÄITMISE KRITEERIUM 

REFLECTION  
Hetkeolukorra kokkuvõte 
(Palun kirjeldage iga rakenduskriteeriumiga 
seotud olukorda. See annab konteksti teie 
kavandatud tegevustele järgmise 12 kuu jooksul) 

0 1 2 3 

TEGEVUSKAVA 

Järgmise 12 kuu kava kokkuvõte 

3.1 Poliitika infotundides ja 
instrueerimisel osalemine on 
kohustuslik kõikidele 
töötajatele, sh 
juhtivtöötajatele. 

3.1.1 Kõik töötajad, sh juhtivtöötajad 
osalevad poliitika infotundides 
ja instrueerimisel.   

      

☐    ☐    ☐    ☐    

      

3.2 Tervishoiuasutus tagab, et kõik 
töötajad oskavad tubaka- või 
sellega seonduvate toodete/e-
sigarettide tarvitajaid, sh 
külastajaid teavitada asutuse 
tubakavabast poliitikast ja 
tubakast loobumise teenustest. 

3.2.1 Kõiki töötajaid on instrueeritud 
teavitama tubaka- või 
seonduvate toodete/e-
sigarettide tarvitajaid, sh 
külastajaid asutuse 
tubakavabast poliitikast ja 
tubakast loobumise teenustest. 

      

☐    ☐    ☐    ☐    

      

3.3 Kogu kliinilist personali on 
koolitatud läbi viima 
lühinõustamist ja järgima 
tubakasõltuvuse raviks 
tunnustatud ravijuhiseid 
kooskõlas tõenduspõhiste 
uuringutega. 

3.3.1 Kogu kliinilist personali on 
koolitatud läbi viima 
lühinõustamist, et motiveerida 
tubaka- ja seonduvate 
toodete/e-sigarettide tarvitajaid 
tarvitamisest loobuma.  

      

☐    ☐    ☐    ☐    

      

3.4 Olulise tähtsusega kliiniline 
personal on läbinud tubakast 
loobumise nõustamise 
koolituse kooskõlas 
tõenduspõhiste uuringutega. 

3.4.1 Olulise tähtsusega kliiniline 
personal on läbinud tubakast 
loobumise nõustamise koolituse 
kooskõlas tõenduspõhiste 
uuringutega. 

      

☐    ☐    ☐    ☐    

      

Praegune audit:                                

3. standardi vahesumma:       (Maksimaalne võimalik skoor: 12)                          
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STANDARD 4: Tuvastamine, diagnoosimine ja abi tubakast loobumisel 

Tervishoiuasutus tuvastab kõik tubakatoodete tarvitajad ja võimaldab asjakohase parimast rahvusvahelisest 
tavast ja riiklikest standarditest lähtuva ravi. 

EESMÄRKIDE SAAVUTAMISE SKAALA 
0 = Ei / Ei ole täidetud 
1 = Täidetud alla poole 
2 = Täidetud üle pool 
3 = Jah / Täidetud 

 

TÄITMISE KRITEERIUM 

REFLECTION  
Hetkeolukorra kokkuvõte 
(Palun kirjeldage iga rakenduskriteeriumiga 
seotud olukorda. See annab konteksti teie 
kavandatud tegevustele järgmise 12 kuu jooksul) 

0 1 2 3 

TEGEVUSKAVA 

Järgmise 12 kuu kava kokkuvõte 

4.1 Tervishoiuasutusel on välja 
töötatud süsteemne kord, et 
tuvastada, diagnoosida ja 
dokumenteerida patsientide 
tubakasõltuvust (sh seonduvate 
toodete/e-sigarettide sõltuvust). 

4.1.1 Kõik tubakatoodete/ 
seonduvate toodete /e-
sigarettide tarvitajad 
tuvastatakse süsteemselt ning 
nende sõltuvusseisund 
diagnoositakse ja 
dokumenteeritakse. 

      

☐    ☐    ☐    ☐    

      

4.2 Tervishoiuasutusel on välja 
töötatud süsteemne kord, et 
tuvastada ja dokumenteerida kõik 
passiivselt suitsetavad patsiendid, 
sh imikud, lapsed ja rasedad, kes 
peavad viibima tubakasuitsu/e-
sigareti aurude keskkonnas. 

4.2.1 Tuvastatakse ja 
dokumenteeritakse kõik 
passiivselt suitsetavad 
patsiendid, kes peavad viibima 
tubakasuitsu/e-sigareti aurude 
keskkonnas. 

      

☐    ☐    ☐    ☐    

      

4.3 Teave tubakatoodete tarvitamise 
ohtude (sh seonduvate 
toodete/e-sigarettide) ja tubakast 
loobumise meetodite kohta on 
kõikidele patsientidele laialdaselt 
kättesaadav. 

4.3.1 Teave tubakatoodete 
tarvitamise ohtude (sh 
seonduvate toodete/e-
sigarettide) ja tubakast 
loobumise meetodite kohta 
on laialdaselt kättesaadav. 

      

☐    ☐    ☐    ☐    

      

4.4 Kõik tuvastatud tubaka- ja 
seonduvate toodete/e-sigarettide 
tarvitajad läbivad 
tõenduspõhistest uuringutest 
lähtuva lühinõustamise.   

4.4.1 Kõik tuvastatud tubaka- ja 
seonduvate toodete/e-
sigarettide tarvitajad läbivad 
tõenduspõhistest uuringutest 
lähtuva lühinõustamise. 

      

☐    ☐    ☐    ☐    

      

4.4.2 Dokumenteeritakse kõik 
sekkumised, mis motiveerivad 
tubakatoodete tarvitajaid 
tarvitamisest loobuma. 

      

☐    ☐    ☐    ☐    
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STANDARD 4: Tuvastamine, diagnoosimine ja abi tubakast loobumisel 

Tervishoiuasutus tuvastab kõik tubakatoodete tarvitajad ja võimaldab asjakohase parimast rahvusvahelisest 
tavast ja riiklikest standarditest lähtuva ravi. 

EESMÄRKIDE SAAVUTAMISE SKAALA 
0 = Ei / Ei ole täidetud 
1 = Täidetud alla poole 
2 = Täidetud üle pool 
3 = Jah / Täidetud 

 

TÄITMISE KRITEERIUM 

REFLECTION  
Hetkeolukorra kokkuvõte 
(Palun kirjeldage iga rakenduskriteeriumiga 
seotud olukorda. See annab konteksti teie 
kavandatud tegevustele järgmise 12 kuu jooksul) 

0 1 2 3 

TEGEVUSKAVA 

Järgmise 12 kuu kava kokkuvõte 

4.5 Patsiendi raviplaan tuvastab 
tubaka- ja seonduvate toodete/e-
sigarettide tarvitajate ja 
passiivsete suitsetajate vajadused 
ning on nendega vastavuses.  

4.5.1 Tubaka- ja seonduvate 
toodete/e-sigarettide 
tarvitajate ja passiivsete 
suitsetajate vajadused 
tuvastatakse ning kajastatakse 
raviplaanis.  

      

☐    ☐    ☐    ☐    

      

4.6 Tervishoiuasutus pakub tubakast 
loobumise teenust või on välja 
töötatud tubakasõltuvusravile 
suunamise süsteem vastavalt 
tõenduspõhistele uuringutele. 

4.6.1 Tubakast loobumise teenus on 
kättesaadav kõigile tubaka- ja 
seonduvate toodete/e-
sigarettide tarvitajatele ja ravi 
lähtub tõenduspõhistest 
uuringutest.  

      

☐    ☐    ☐    ☐    

      

4.7 Tubakast loobumise teenust 
pakkudes võetakse arvesse 
erinevatele tubakatoodete 
tarvitajate rühmadele vastavaid 
(nt. rasedus, preoperatiivne 
patsient, vaimuhaigus, puue) 
tõenduspõhiste uuringutega 
kooskõlas olevaid ravinõudeid.  

4.7.1 Tubakast loobumise teenust 
pakkudes võetakse arvesse 
erinevate vajadustega 
patsiendirühmade vajadusi ja 
kasutatakse kindlaid 
ravijuhiseid või -eeskirju 
kooskõlas tõenduspõhiste 
uuringutega. 

      

☐    ☐    ☐    ☐    

      

4.8 Tubakasõltuvuse raviks on olemas 
tõenduspõhistest uuringutest 
lähtuv farmakoloogiline ravi. 

4.8.1 Tubakatoodete tarvitajatele 
on kättesaadav 
tõenduspõhistest uuringutest 
lähtuv farmakoloogiline ravi.  

      

☐    ☐    ☐    ☐    
      

4.9 Asutuse poolt kasutatava 
tubakast loobumise teenuse 
raames teostatakse 
loobumisteenuse kasutajate seas 
järelkontrolli kooskõlas 
tõenduspõhiste uuringutega.  

4.9.1 Tubakast loobumise teenuse 
pakkuja on kehtestanud korra 
loobumisteenuse kasutajate 
seas järelkontrolli 
teostamiseks kooskõlas 
tõenduspõhiste uuringutega. 

      

☐    ☐    ☐    ☐    
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STANDARD 4: Tuvastamine, diagnoosimine ja abi tubakast loobumisel 

Tervishoiuasutus tuvastab kõik tubakatoodete tarvitajad ja võimaldab asjakohase parimast rahvusvahelisest 
tavast ja riiklikest standarditest lähtuva ravi. 

EESMÄRKIDE SAAVUTAMISE SKAALA 
0 = Ei / Ei ole täidetud 
1 = Täidetud alla poole 
2 = Täidetud üle pool 
3 = Jah / Täidetud 

 

TÄITMISE KRITEERIUM 

REFLECTION  
Hetkeolukorra kokkuvõte 
(Palun kirjeldage iga rakenduskriteeriumiga 
seotud olukorda. See annab konteksti teie 
kavandatud tegevustele järgmise 12 kuu jooksul) 

0 1 2 3 

TEGEVUSKAVA 

Järgmise 12 kuu kava kokkuvõte 

Praegune audit:                                

4. standardi vahesumma:       (Maksimaalne võimalik skoor: 30)                          
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STANDARD 5: Tubakavaba keskkond 

Tervishoiuasutusel on olemas strateegia, kuidas muuta oma territoorium tubakavabaks. 

EESMÄRKIDE SAAVUTAMISE SKAALA 
0 = Ei / Ei ole täidetud 
1 = Täidetud alla poole 
2 = Täidetud üle pool 
3 = Jah / Täidetud 

 

TÄITMISE KRITEERIUM 

REFLECTION  
Hetkeolukorra kokkuvõte 
(Palun kirjeldage iga rakenduskriteeriumiga 
seotud olukorda. See annab konteksti teie 
kavandatud tegevustele järgmise 12 kuu jooksul) 

0 1 2 3 

TEGEVUSKAVA 

Järgmise 12 kuu kava kokkuvõte 

5.1 Tervishoiuasutuse hooned on 
tubakavabad (sh seonduvate 
toodete/e-sigarettide vabad). 

5.1.1 Kõik asutuse hooned on 
tubakavabad (sh seonduvate 
toodete/e-sigarettide vabad).  

      

☐    ☐    ☐    ☐    
      

5.2 Tervishoiuasutuse maa-ala ja 
transpordisüsteemid on 
tubakavabad (sh seonduvate 
toodete/e-sigarettide vabad). 

5.2.1 Asutuse maa-ala ja 
transpordisüsteemid on 
tubakavabad (sh seonduvate 
toodete/e-sigarettide vabad). 

      

☐    ☐    ☐    ☐    
      

5.3 Tervishoiuasutus kasutab 
ühemõttelist ja selget märgistust, 
mis määratleb keelatud tooted 
ning tubakavabade hoonete ja 
territooriumi piirid. 

5.3.1 Märgistus määratleb keelatud 
tooted ning hoonete ja maa-
ala tubakavaba territooriumi 
piirid. 

      

☐    ☐    ☐    ☐    

      

5.4 Tervishoiuasutus keelab 
tubakatoodete, seonduvate 
toodete/e-sigarettide müügi, 
levitamise ja reklaami kogu 
asutuse ulatuses. 

5.4.1 Asutuses ei müüda, levitata 
ega reklaamita tubaka- ega 
seonduvaid tooteid/e-
sigarette. 

      

☐    ☐    ☐    ☐    

      

5.5 Tervishoiuasutuses kehtiv kord 
tagab selle, et ükski patsient, 
töötaja ega külastaja ei puutu 
tubakavabal territooriumil kokku 
tubakasuitsuga/e-sigareti 
aurudega. 

5.5.1 Kehtestatud on kord, kuidas 
kokkupuudet 
tubakasuitsuga/e-sigareti 
aurudega registreerida ja seda 
vältida. 

      

☐    ☐    ☐    ☐    

      

5.6 Patsientide tubakatarvitamisega 
seoses tekkivate erandlike 
olukordade lahendamiseks 
kasutatakse menetlust, mis on 
kooskõlas arusaamaga, et 
tubakatoodete tarbimine ei ole 
norm. 

5.6.1 Kõikide erandlike olukordade 
lahendamiseks kasutatakse 
menetlust, mis on kooskõlas 
arusaamaga, et 
tubakatoodete tarbimine ei 
ole norm. 

      

☐    ☐    ☐    ☐    
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STANDARD 5: Tubakavaba keskkond 

Tervishoiuasutusel on olemas strateegia, kuidas muuta oma territoorium tubakavabaks. 

EESMÄRKIDE SAAVUTAMISE SKAALA 
0 = Ei / Ei ole täidetud 
1 = Täidetud alla poole 
2 = Täidetud üle pool 
3 = Jah / Täidetud 

 

TÄITMISE KRITEERIUM 

REFLECTION  
Hetkeolukorra kokkuvõte 
(Palun kirjeldage iga rakenduskriteeriumiga 
seotud olukorda. See annab konteksti teie 
kavandatud tegevustele järgmise 12 kuu jooksul) 

0 1 2 3 

TEGEVUSKAVA 

Järgmise 12 kuu kava kokkuvõte 

5.7 Tervishoiuasutusel on olemas 
kord, kuidas dokumenteerida ja 
lahendada rikkumisi ja juhtumeid, 
mille käigus töötajad, patsiendid 
või külastajad tubakasuitsuga/e-
sigareti aurudega kokku 
puutuvad. 

5.7.1 Kehtestatud on kord, kuidas 
kõik juhtumid registreerida ja 
rikkujatega tegeleda. 

      

☐    ☐    ☐    ☐    

      

Praegune audit:                                

5. standardi vahesumma:       (Maksimaalne võimalik skoor: 21)                          
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STANDARD 6: Tervislik töökoht 

Tervishoiuasutusel on personalijuhtimise poliitika ja tugisüsteemid, mis toetavad ja edendavad kõikide asutuse 
töötajate tervist. 

EESMÄRKIDE SAAVUTAMISE SKAALA 
0 = Ei / Ei ole täidetud 
1 = Täidetud alla poole 
2 = Täidetud üle pool 
3 = Jah / Täidetud 

 

TÄITMISE KRITEERIUM 

REFLECTION  
Hetkeolukorra kokkuvõte 
(Palun kirjeldage iga rakenduskriteeriumiga 
seotud olukorda. See annab konteksti teie 
kavandatud tegevustele järgmise 12 kuu jooksul) 

0 1 2 3 

TEGEVUSKAVA 

Järgmise 12 kuu kava kokkuvõte 

6.1 Tervishoiuasutuses kehtib 
asjakohane töökohtade tervist 
edendav programm. 

6.1.1 Tervishoiuasutuses kehtib 
asjakohane töökohtade 
tervist edendav programm. 

      

☐    ☐    ☐    ☐    
      

6.2 Tervishoiuasutus peab oluliseks 
töötajate ennetavat ja eeskuju 
andvat rolli töökoha tubakavaba 
poliitika rakendamisel ja toetamisel. 

6.2.1 Asutuse poliitikates 
kirjeldatakse töötajate 
ennetavat ja eeskuju andvat 
rolli töökoha tubakavaba 
poliitika rakendamisel ja 
toetamisel.   

      

☐    ☐    ☐    ☐    

      

6.3 Tervishoiuasutuses on olemas 
menetlus, mille käigus tuvastatakse 
ja dokumenteeritakse töötajate 
tervislikku seisundit (sh tubaka- ja 
seonduvate toodete/e-sigarettide 
tarvitamist) ning pakutakse 
vajadusel asjakohast abi, tuge ja 
ravi. 

6.3.1 Kehtestatud on kord, kuidas 
tuvastada tubaka- ja 
seonduvate toodete/e-
sigarettide tarbijaid ja 
innustada neid tarvitamisest 
loobuma. 

      

☐    ☐    ☐    ☐    

      

6.4 Tervishoiuasutus pakub tubakast 
loobumise nõustamise teenust või 
otsest ligipääsu 
nõustamisteenusele, et aidata 
tubakatooteid tarvitavatel 
töötajatel tarvitamisest loobuda. 

6.4.1 Tubakast loobumise teenus 
on töötajatele kättesaadav. 

      

☐    ☐    ☐    ☐    

      

6.5 Tervishoiuasutus on asutuse 
distsiplinaarmenetluse osana 
kehtestanud menetluse, mis aitab 
lahendada töötajate poolt toime 
pandud rikkumisi. 

6.5.1 Töötajate poolt toime 
pandud rikkumisi 
lahendatakse asutusesisese 
distsiplinaarmenetluse 
korras. 

      

☐    ☐    ☐    ☐    

      

Praegune audit:                                
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STANDARD 6: Tervislik töökoht 

Tervishoiuasutusel on personalijuhtimise poliitika ja tugisüsteemid, mis toetavad ja edendavad kõikide asutuse 
töötajate tervist. 

EESMÄRKIDE SAAVUTAMISE SKAALA 
0 = Ei / Ei ole täidetud 
1 = Täidetud alla poole 
2 = Täidetud üle pool 
3 = Jah / Täidetud 

 

TÄITMISE KRITEERIUM 

REFLECTION  
Hetkeolukorra kokkuvõte 
(Palun kirjeldage iga rakenduskriteeriumiga 
seotud olukorda. See annab konteksti teie 
kavandatud tegevustele järgmise 12 kuu jooksul) 

0 1 2 3 

TEGEVUSKAVA 

Järgmise 12 kuu kava kokkuvõte 

6. standardi vahesumma:       (Maksimaalne võimalik skoor: 15)                          
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STANDARD 7: Kogukonna kaasamine 

Tervishoiuasutus toetab ja edendab tubaka tarbimise piiramist/ennetamist kohalikus kogukonnas vastavalt 
Maailma Terviseorganisatsiooni tubaka tarbimise leviku vähendamise raamkonventsioonile ja riiklikule 
tervishoiustrateegiale. 

EESMÄRKIDE SAAVUTAMISE SKAALA 
0 = Ei / Ei ole täidetud 
1 = Täidetud alla poole 
2 = Täidetud üle pool 
3 = Jah / Täidetud 

 

TÄITMISE KRITEERIUM 

REFLECTION  
Hetkeolukorra kokkuvõte 
(Palun kirjeldage iga rakenduskriteeriumiga 
seotud olukorda. See annab konteksti teie 
kavandatud tegevustele järgmise 12 kuu jooksul) 

0 1 2 3 

TEGEVUSKAVA 

Järgmise 12 kuu kava kokkuvõte 

7.1 Tervishoiuasutus teeb koostööd 
kohaliku kogukonna ja teiste 
asutustega, et edendada ja 
panustada tubakavabadesse 
tegevustesse kohalikul, riiklikul 
ja rahvusvahelisel tasandil. 

7.1.1 Tervishoiuasutus teeb koostööd 
kohaliku kogukonna ja teiste 
asutustega, et edendada ja 
panustada tubakavabadesse 
tegevustesse kohalikul, riiklikul 
ja rahvusvahelisel tasandil. 

      

☐    ☐    ☐    ☐    

      

7.2 Tervishoiuasutus teeb koostööd 
kogukondlike partneritega, et 
julgustada ja toetada tubaka- ja 
seonduvate toodete/e-
sigarettide tarvitajaid 
tarvitamisest loobuma, võttes 
sealjuures arvesse soolisi ja teisi 
sihtgrupipõhiseid (naised, 
teismelised, migrandid, 
ebasoodsas olukorras olevad ja 
muud kultuurilised grupid) 
vajadusi. 

7.2.1 Asutus teeb koostööd 
kogukondlike partneritega, et 
julgustada ja toetada tubaka- ja 
seonduvate toodete/e-
sigarettide tarvitajaid 
tarvitamisest loobuma. 

      

☐    ☐    ☐    ☐    

      

7.2.2 Asutus teeb koostööd 
kogukondlike partneritega, et 
vastata sihtgrupipõhistele 
vajadustele (naised, teismelised, 
migrandid, ebasoodsas 
olukorras olevad ja muud 
kultuurilised grupid). 

      

☐    ☐    ☐    ☐    

      

7.3 Tervishoiuasutus jagab infot 
tubakavaba poliitika 
arendamise ja rakendamise hea 
tava näidete kohta, et teisi 
toetada. 

7.3.1 Tervishoiuasutus jagab infot 
tubakavaba poliitika arendamise 
ja rakendamise hea tava näidete 
kohta. 

      

☐    ☐    ☐    ☐    

      

Praegune audit:                                

7. standardi vahesumma:       (Maksimaalne võimalik skoor: 12)                          
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STANDARD 8: Seire ja hindamine 

Tervishoiuasutus seirab ja hindab regulaarselt kõigi ENSH-Global rahvusvaheliste standardite rakendamist. 

EESMÄRKIDE SAAVUTAMISE SKAALA 
0 = Ei / Ei ole täidetud 
1 = Täidetud alla poole 
2 = Täidetud üle pool 
3 = Jah / Täidetud 

 

TÄITMISE KRITEERIUM 

REFLECTION  
Hetkeolukorra kokkuvõte 
(Palun kirjeldage iga rakenduskriteeriumiga 
seotud olukorda. See annab konteksti teie 
kavandatud tegevustele järgmise 12 kuu jooksul) 

0 1 2 3 

TEGEVUSKAVA 

Järgmise 12 kuu kava kokkuvõte 

8.1 Tervishoiuasutus loob sisemise 
ja välise analüüsi protsessid, et 
seirata kõikide standardite 
rakendamist ja võtab arvesse 
töötajate ja patsientide 
tagasisidet. 

8.1.1 Kehtiva asutusesisese korra 
käigus vaadatakse standardite 
rakendamine üle vähemalt kord 
aastas. 

      

☐    ☐    ☐    ☐    
      

8.1.2 Läbivaatamise käigus 
arvestatakse ka patsientide ja 
töötajate tagasisidet. 

      

☐    ☐    ☐    ☐    
      

8.1.3 Tervishoiuasutus võtab osa 
majavälistest seiretegevustest. 

      
☐    ☐    ☐    ☐          

8.2 Tervishoiuasutuses toimivad 
protsessid oluliste andmete (sh 
siseauditi tulemuste) 
kogumiseks, et anda sisendit 
iga-aastase tegevuskava 
loomiseks ja tagada parem 
kvaliteet. 

8.2.1 Toimivad andmete kogumise 
protsessid, sh siseaudit, et 
seirata tubakavaba poliitika 
rakendamist. 

      

☐    ☐    ☐    ☐    
      

8.2.2 Kogutud andmeid kasutatakse 
rakendamise ja poliitika iga-
aastase tegevusplaani 
täiustamiseks. 

      

☐    ☐    ☐    ☐    
      

Praegune audit:                                

8. standardi vahesumma:       (Maksimaalne võimalik skoor: 15)                          

KOGUSUMMA:       / 144 (Maksimaalne võimalik skoor: 144)                          

 


