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Füsioterapeudi kutse andmine: HINDAMISSTANDARD
1. Üldine informatsioon
1.1. Käesolev hindamisstandard on koostatud füsioterapeut tase 7 kutse taotlejate hindamiseks.
1.2. Hinnatavad kompetentsid on kirjeldatud vastavas kutsestandardis.
1.3. Hindamisstandardi koostamisel on lähtutud kutse andmise korra punktis 5 sätestatud
nõuetest.

2. Hindamise korraldus
2.1. Füsioterapeudi kutse andmine algab, kui taotleja edastab elektroonselt kõik taotlemiseks
vajalikud dokumendid kutsekomisjoni esimehele.
2.1.1. Taotlemisel ja taastaotlemiseks esitatavad dokumendid:
2.1.1.1. Vormikohane avaldus
2.1.1.2. Vormikohane curriculum vitae (CV)
2.1.1.3. CV lisad
2.1.1.3.1. isikut tõendava dokumendi koopia (pass, ID kaart);
2.1.1.3.2. haridust tõendava(te) dokumendi(tide) koopiad (diplomi ja akadeemilise õiendi
koopia) sh varasem kutsetunnistus;
2.1.1.3.3. tööandja tõend erialase töökogemuse ja töökoormuse kohta viimase viie aasta
jooksul ning enda erapraksises töötamisel (olles iseendale tööandjaks) vastavalt
taotleja valikule dokumendi/dokumentide koopiad, mis tõendavad erialast
töökogemust ja töökoormust (näiteks majandusaasta aruanne, väljavõte osutatud
teenuste hulgast vmt);
2.1.1.3.4. täiendkoolituse läbimist tõendavate dokumentide koopiad (vajaliku mahu
tõendamise ulatuses);
2.1.1.3.5. erinevad vajalikud tõendid füsioteraapiaalase lisategevuse toetuseks, näiteks
tunnistused, fotod tegevusest vmt;
2.1.1.4. Vormikohane tööandja esindaja iseloomustus-soovitus (hindamisstandardi lisa 3);
2.1.1.5. Juhtumi analüüs (näiteks füsioteraapia aruanne);
2.1.1.6. Maksekorralduse koopia kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta.
2.2. Füsioterapeudi kutse taotlemine on võimalik aasta läbi.
2.2.1. Kutsekomisjoni esimees vaatab läbi taotleja poolt esitatud dokumendid ning hindab nende
sobivust kutse taotlemiseks.
2.2.2. Kutsekomisjoni esimees edastab 14 päeva jooksul dokumendid hindamiskomisjonile
hindamiseks vastavalt kriteeriumitele, mis on kirjeldatud käesoleva dokumendi osades 3
ja 4.
2.2.3. Dokumentide läbivaatamise tulemusena teeb hindamiskomisjon otsuse, kas taotlejale
anda füsioterapeudi kutse dokumentide alusel, kutsuda kutse taotleja vestlusele või mitte
anda kutse taotlejale kutset. Hindamiskomisjoni esimees edastab vastava teabe
kutsekomisjonile, kes kinnitab taotleja kutse saamise või mitte saamise.

2.2.3.1. Töökogemuse, täiendkoolituse, füsioteraapiaalase lisategevuse ning füsioterapeutilise
kompetentsuse suhtlemise ja meeskonnatöö osa (tööandja iseloomustuse-soovituse
põhjal) hindab üks hindamiskomisjoni liige.
2.2.3.2. Füsioterapeutilise kompetentsuse teiste kompetentside osa (juhtumi analüüsi põhjal)
hindavad kaks valdkonna eksperti, kellele kutsekomisjoni esimees taotleja poolt esitatud
juhtumi analüüsi saadab.
2.2.3.2.1. Juhtumi analüüs, mis ekspertidele edastatakse on ilma taotleja nimeta ehk
anonüümne.
2.2.3.2.2. Kaks
eksperti
hindavad
juhtumi
analüüsi
sõltumatult
vastavalt
hindamiskriteeriumitele, kasutades vormikohast hindamisprotokolli, ning saadavad
tulemused esimesel võimalusel (mitte hiljem kui 30 päeva pärast juhtumi analüüsi
saamist) hindamiskomisjoni esimehele.
2.2.3.2.3. Hindamiskomisjoni esimees teeb juhtumi analüüsi hindamistulemustest kokkuvõtte,
tuginedes järgmistele printsiipidele:
2.2.3.2.3.1. Kui tulemuste erinevus täidetud kriteeriumite osas erineb kahe hindaja vahel vähem
kui 30% võrra, siis liidetakse mõlema hindaja positiivsed tulemused kokku.
2.2.3.2.3.2. Kui tulemuste erinevus täidetud kriteeriumite osas erineb kahe hindaja vahel rohkem
kui 30% võrra, siis palutakse juhtumi analüüsi hinnata hindamiskomisjoni kolmandal
liikmel või mõnel teisel kolmandal isikul, kes vastab füsioterapudi kutse andmise
korras kirjeldatud valdkonna eksperdi nõuetele, ning käsitletakse kaht lähemat
tulemust vastavalt punktis 2.3.2.2.3.1 kirjeldatule.
2.2.4. Vestlus on kuni 60 minutit kestev professionaalne diskussioon, milles osalevad kutse
taotleja ja hindamiskomisjoni liikmed/liige.
2.2.4.1. Vestluse jooksul täpsustatakse taotleja füsioterapeutiline kompetentsus ning antakse talle
tagasisidet.
2.2.4.2. Vestluse jooksul on taotlejal võimalus demonstreerida enda teadmisi ja oskusi, samuti
esitada küsimusi; hindamiskomisjoni liikmetel anda tagasisidet.
2.2.5. Tagasiside hindamistulemustest on taotlejale kirjalik ning esitatakse hindamisvormil
(hindamisstandardi lisa 1), kus on näha erinevate valdkondade tulemused ning
hindamiskomisjoni arvamus, soovitused. Hindamisvormi soovitab kutse andja kasutada
füsioterapeudi tööle võtmisel ühe informatsiooniallikana.
2.2.6. Tagasiside kutse andmisest dokumentide alusel või vestlusele kutsumise vajadusest jõuab
taotlejani esimesel võimalusel, kuid mitte kauem kui 60 päeva pärast dokumentide
esitamist va juhul kui kaasatakse kolmas hindaja või langeb kutsetaotlemine
hindamiskomisjoni väljakuulutatud puhkuse perioodile.
2.2.7. Tagasiside kutse andmisest või mitteandmisest jõuab taotlejani esimesel võimalusel, kuid
mitte rohkem kui 30 päeva pärast vestluse toimumist.

3. Hindamine
3.1. Taotleja hindamisse on kaasatud vähemalt kolm hindamiskomisjoni liiget.
3.2. Nõuetekohane haridustase on füsioterapeudi kutse, tase 7 taotlemise/taastaotlemise
eeltingimus, mille hindamisel on lähtutud kutse andmise korra punktis 2.1. sätestatud
nõuetest.
3.3. Taotleja hindamisel arvestatakse informatsiooni neljast valdkonnast (töökogemus,
täiendkoolitus, füsioterapeutiline kompetents ja füsioteraapia-alane lisategevus).
3.3.1. Taotleja hindamisel on nelja valdkonda iseloomustav teave jagatud kolme kategooriasse
(A-C), mille alusel otsustatakse füsioterapeudi kutse andmise kulg.
3.3.2. Nelja valdkonna ja kategooriate iseloomustus (ülevaatlik tabel käesoleva dokumendi
punktis 4.1).

3.3.2.1. Töökogemusena arvestatakse füsioteraapiaalast töökogemust tervishoiu-, sotsiaal-,
kultuuri- ja haridusvaldkonnas.
3.3.2.1.1. Füsioteraapia õpetamine ja füsioteraapiaalane teadustegevus arvestatakse erialase
töökogemuse hulka.
3.3.2.1.2. Lapsehoolduspuhkusel oldud aega füsioteraapiaalase töökogemuse hulka ei
arvestata.
3.3.2.1.3. Füsioteraapiaalast töökogemust arvestatakse töötatud aastate kohta arvestuslikult
(näiteks 5 aastat 0,5 koormusega = 2,5 aastat täiskoormusega).
3.3.2.1.4. Töökogemuse arvestamine füsioterapeudi kutse andmisel on jagatud kolme
kategooriasse.
3.3.2.1.4.1. Kategooria A:
3.3.2.1.4.1.1. füsioteraapiaalane töökogemus viimase viie aasta jooksul vähemalt 2,5 aastat
täiskoormusega juhul, kui taotlejal on füsioteraapia magistritasemel haridus või
sellega võrdsustatud haridus ja/või füsioterapeudi kutsetunnistus tase 7 või
esmakutse tase 7.
3.3.2.1.4.1.2. füsioteraapiaalane töökogemus viimase viie aasta jooksul vähemalt 4 aastat
täiskoormusega juhul, kui taotlejal on füsioteraapiaalane bakalaureuse- või
rakenduskõrgharidustasemel haridus ja/või füsioterapeudi kutsetunnistus tase 6
või esmakutse tase 6.
3.3.2.1.4.2. Kategooria B:
3.3.2.1.4.2.1. füsioteraapiaalane töökogemus viimase viie aasta jooksul vähemalt 1 aastat
täiskoormusega juhul, kui taotlejal on füsioteraapia magistritasemel haridus või
sellega võrdsustatud haridus ja/või füsioterapeudi kutsetunnistus tase 7 või
esmakutse tase 7.
3.3.2.1.4.2.2. füsioteraapiaalane töökogemus viimase viie aasta jooksul vähemalt 2,5 aastat
täiskoormusega juhul, kui taotlejal on füsioteraapiaalane bakalaureuse- või
rakenduskõrgharidustasemel haridus ja/või füsioterapeudi kutsetunnitus tase 6
või esmakutse tase 6.
3.3.2.1.4.3. Kategooria C:
3.3.2.1.4.3.1. füsioteraapiaalane töökogemus viimase viie aasta jooksul vähem kui 1 aasta
täiskoormusega juhul, kui taotlejal on füsioteraapia magistritasemel haridus või
sellega võrdsustatud haridus ja/või füsioterapeudi kutsetunnistus tase 7 või
esmakutse tase 7.
3.3.2.1.4.3.2. füsioteraapiaalane töökogemus viimase viie aasta jooksul vähem kui 2,5 aastat
täiskoormusega juhul, kui taotlejal on füsioteraapiaalane bakalaureuse- või
rakenduskõrgharidustasemel haridus ja/või füsioterapeudi kutsetunnistus tase 6
või esmakutse tase 6.
3.3.2.2. Täiendkoolituste ja konverentside all arvestatakse füsioteraapiaalaseid ning teisi
füsioterapeudi kutsestandardis kirjeldatud teadmiste, oskuste ja kompetentside alaseid
koolitusi, õppepäevi, -visiite, konverentse jmt.
3.3.2.2.1. Viimase viie aasta täiendkoolituste ja konverentside mahust ainepunkides peaks
vähemalt 50% moodustama füsioteraapiaalased täiendused.
3.3.2.2.2. Täiendkoolituste ja konverentside mahtu arvestatakse järgmiselt: 1 EAP = 26 tundi, 1
AP = 40 tundi, 1 päev = 8 tundi.
3.3.2.2.2.1. Päeva kasutatakse arvestusühikuna juhul, kui ainepunkte ei ole koolituse või
konverentsi tunnistusel märgitud.
3.3.2.2.3. Täiendkoolituste ja konverentside arvestamine füsioterapeudi kutse andmisel on
jagatud kolme kategooriasse.

3.3.2.2.3.1. Kategooria A: Viimase viie aasta jooksul on taotleja läbinud vähemalt 10 EAP mahus
täiendusi.
3.3.2.2.3.2. Kategooria B: Viimase viie aasta jooksul on taotleja läbinud 5-9,9 EAP mahus
täiendusi.
3.3.2.2.3.3. Kategooria C: Viimase viie aasta jooksul on taotleja läbinud vähem kui 5 EAP mahus
täiendusi.
3.3.2.3. Füsioterapeutilise kompetentsuse hindamise aluseks on taotleja poolt esitatud ühe
patsiendi/kliendi juhtumi füsioterapeutiline analüüs ja tööandja esindaja
soovitus/iseloomustus.
3.3.2.3.1. Juhtumi analüüsi vorm ja valdkond on taotleja poolt valitud.
3.3.2.3.2. Juhtumi analüüs peab kirjeldama taotleja poolt valitud patsiendi/kliendi
füsioterapeutilist käsitlust.
3.3.2.3.3. Juhtumi analüüs peab sisaldama vähemalt põhilisi füsioteraapia protsessi osasid:
füsioterapeutiline hindamine (alg-, vahe- ja lõpphindamine), probleemide
määratlemine, eesmärkide püstitamine, füsioteraapia planeerimine, füsioteraapia
teostuse elluviimine.
3.3.2.3.4. Tööandja esindaja esitab taotleja kohta iseloomustuse/soovituse kutse andja poolt
ettevalmistatud vormil (käesoleva dokumendi lisa 3).
3.3.2.3.5. Füsioterapeutilist kompetentsust hinnatakse vastavalt 32 kriteeriumile ( v.t.
käesoleva dokumendi osa 4.2), neist 25 juhtumi analüüsi hindamiseks mõeldud
kriteeriumit arvestatakse mõlema juhtumi analüüsi hindaja kohta eraldi
(kogukriteeriumite hulk seega 25+25+7=57).
3.3.2.3.5.1. Füsioterapeutilist kompetentsust hinnatakse kriteeriumitele vastavaks või mitte
vastavaks. Vajadusel lisatakse kommentaar.
3.3.2.3.6. Füsioterapeutilise kompetentsuse tulemus arvutatakse kahe hindaja ja tööandja
positiivsete tulemuste osakaaluna (protsendina) kogukriteeriumite hulgast: (a+b+c):
57x100* (*valemis a – I hindaja positiivsete tulemuste hulk; b – II hindaja positiivsete
tulemuste hulk; c – tööandja poolt hinnatud kriteeriumite positiivsete tulemuste
hulk).
3.3.2.3.7. Füsioterapeutilise kompetentsuse arvestamine füsioterapeudi kutse andmisel on
jagatud kolme kategooriasse:
3.3.2.3.7.1. Kategooria A: Kriteeriumitest 80 – 100% on täidetud.
3.3.2.3.7.2. Kategooria B: Kriteeriumitest 50 – 79% on täidetud.
3.3.2.3.7.3. Kategooria C: Kriteeriumitest 0-49% on täidetud.
3.3.2.4. Füsioteraapiaalase lisategevuse arvestamisel võetakse arvesse järgmisi tegevusi (esitada
tõendusdokument nt koolituse päevakava, tööandja tõend praktikandi/kolleegi
juhendamise kohta):
3.3.2.4.1. Eriala arendavate tegevusteks on näiteks erialaliidu tegevus, teadustöö, ravijuhiste
koostamine, kolleegide, praktikantide juhendamine, üliõpilaste lõputööde
juhendamine, koolitamine.
3.3.2.4.2. Administratiivne tegevus füsioteraapia alal, taastusravi ja/või rehabilitatsiooni alal,
haridusalal vmt (näiteks osakonna juhatamine vmt).
3.3.2.4.3. Füsioteraapiaalaste teaduspublikatsioonide esitamine ja kirjutamine (artiklid,
konverentsi ettekanded jne).
3.3.2.5. Vastavalt eelkirjeldatud kategooriatele antakse füsioterapeudile kutse vastavalt esitatud
dokumentidele juhul, kui:
3.3.2.5.1. Taotlejal on olemas vajalik haridus ja lisategevus ning ülejäänud valdkonnad vastavad
kategooriale A.

3.3.2.5.2.

3.3.2.5.3.

Taotlejal on olemas vajalik haridus ja lisategevus ning füsioterapeutiline pädevus
vastab kategooriale A ning täiendkoolitusest ja töökogemusest üks vastab
kategooriale A, teine kategooriale B.
Taotlejal on olemas vajalik haridus ja lisategevus ning füsioterapeutiline pädevus
vastab kategooriale A ning täiendkoolitus ja töökogemus mõlemad vastavad
kategooriale B.

3.3.2.6. Vastavalt eelkirjeldatud kategooriatele tehakse otsus füsioterapeudile kutse andmise
kohta vastavalt esitatud dokumentidele ning vestlusele juhul, kui
3.3.2.6.1. On tegu juhtumiga, mis ei ole kirjeldatud käesoleva dokumendi punktides 3.2.2.5.1 –
3.2.2.5.3.
3.3.2.7. Füsioterapeut ei saa kutset juhul, kui
3.3.2.7.1. Taotlejal ei ole vajalikku haridust.
3.3.2.7.2. Füsioterapeutiline kompetentsus vastab kategooriale C.

4. Hindamiskriteeriumid
4.1.

Kategooria
A

Kategooria
B

Füsioterapeudi kutse andmise valdkonnad ja kategooriad
1.Haridus

2.Töökogemus

3.Täiendkoolitused ja
konverentsid

4.Füsioterapeutiline
kompetentsus

1.Füsioteraapiaalane
magistritasemel
haridus või
sellega
võrdsustatud
haridus
ja/või
füsioterapeudi kutse
tase 7 ja/või
esmakutse
tase 7

Vähemalt 2,5
aastat
täiskoormusega
(arvestuslikult)

Vähemalt 10
EAP

100% - 80%
kriteeriumitest
täidetud

5-9,9 EAP

79% - 50%
kriteeriumitest
täidetud

2.Füsioteraapiaalane
bakalaureuse

Vähemalt 4
aastat
täiskoormusega
(arvestuslikult)
**

Vähemalt 1
aasta
täiskoormusega
(arvestuslikult)

5.Füsioteraapiaalane lisategevus
Eriala
arendavate
tegevusteks on
näiteks erialaliidu
tegevus,
teadustöö,
ravijuhiste
koostamine,
kolleegide,
praktikantide
juhendamine,
üliõpilaste
lõputööde
juhendamine,
koolitamine
Administratiivne
tegevus
füsioteraapia
alal, taastusravi
ja/või

tasemel
haridus
ja/või
füsioterapeudi kutse
tase 6 ja/või
esmakutse
tase 6

Vähemalt 2,5
aastat
täiskoormusega
(arvestuslikult)
**

rehabilitatsiooni
alal, haridusalal
vmt (näit.
osakonna
juhatamine vmt)
Füsioteraapiaala
ste
teaduspublikatsi
oonide esitamine
ja kirjutamine
(artiklid,
konverentsi
ettekanded jne)

3.Füsioteraapiaalane
rakenduslik
kõrgharidus
ja/või
füsioterapeudi kutse
tase 6 ja/või
esmakutse
tase 6
4.Liikumisrav
i/ravikehakul
tuurialane
haridus ning
vähemalt 5
aastat
füsioteraapia
last
töökogemust
viimase 10
aasta jooksul
5. meditsiinija/või
kehakultuuri
alane
kõrgharidus
ja
füsioterapeu
di
kutsetunnist
us

Kategooria
C

Sobivat
haridust ei
ole

Vähem kui 1
aasta
täiskoormusega
(arvestuslikult)
Vähem kui 2,5
aastat

Vähem kui 5
EAP

0%-49%
kriteeriumitest
täidetud

Füsioteraapiaalast lisategevust
ei ole.

täiskoormusega
(arvestuslikult)
**
** kehtib neile, kellel on FT bakalaureusetasemel või rakenduskõrgharidus ja/või esmakutse tase 6

4.2.

Füsioterapeutilise kompetentsuse hindamise kriteeriumid

Kohustuslikud kompetentsid: patsiendi/kliendi füsioterapeutiline hindamine, füsioteraapia
läbiviimine, nõustamine ja juhendamine
PATSIENDI/KLIENDI FÜSIOTERAPEUTILINE HINDAMINE
1. füsioteraapia vajaduse välja selgitamiseks viib läbi patsiendist/kliendist lähtuva süstemaatilise
füsioterapeutilise hindamise, kasutades selleks sobivaid valdkonnaspetsiifilisi tõenduspõhiseid
hindamismeetodeid (nt vaatlus, anamneesi võtmine, funktsionaalsed testid) ja lähtudes
patsiendi/kliendi tegutsemis- ja osalusvõimest ning struktuuri- ja funktsioonitasandi seisundist,
samuti tema terviseseisundist ning ümbritsevast keskkonnast tulenevatest faktoritest;
2. analüüsib patsiendi/kliendi hindamistulemusi komplektselt ja seostatult; püstitab
füsioterapeutilise diagnoosi, lähtudes hindamistulemustest;
3. selgitab välja patsiendi/kliendi põhiprobleemi(d) ja püstitab mõõdetava(d) ja selge(d)
eesmärgi(d), lähtudes patsiendi/kliendi hindamistulemustest ja kaasates nimetatud protsessidesse
aktiivselt patsienti/klienti ja/või tema tugivõrgustikku.
Tegevusnäitaja
Kriteerium
Hindamismeetod
Selgitab välja füsioteraapia
6** - Füsioteraapia vajaduse
Juhtumi analüüs ja/või vestlus
vajaduse lähtudes
välja selgitamisel on lähtutud
patsiendi/kliendi tegutsemis- ja patsiendi/kliendi
osalusvõimest ning struktuuri Struktuuri- ja
ja
funktsioonitasandist
funktsioonitasandi seisundist,
 Tegevusvõimest
samuti tema terviseseisundist
 Osalusvõimest
ning ümbritsevast keskkonnast
 Patsienti/klienti
tulenevatest faktoritest;
ümbritseva keskkonna
faktoritest
Viib läbi patsiendist/kliendist
4 - Füsioterapeutilise
Juhtumi analüüs ja/või vestlus
lähtuva süstemaatilise
hindamise tulemused on
füsioterapeutilise
esitatud süstemaatiliselt.
hindamise, kasutades selleks
5 - Füsioterapeutilisel
sobivaid valdkonnaspetsiifilisi
hindamisel on kasutatud
tõenduspõhiseid
hindamismeetodeid (nt vaatlus, sobivaid valdkonnaspetsiifilisi,
tõenduspõhiseid
anamneesi võtmine,
hindamismeetodeid.
funktsionaalsed testid)
Analüüsib patsiendi/kliendi
9 - Patsiendi/kliendi
Juhtumi analüüs ja/või vestlus
hindamistulemusi komplektselt põhiprobleem(id) on
ja seostatult
arusaadavalt seotud
hindamistulemustega.
Püstitab füsioterapeutilise
8 - Püstitatud on
Juhtumi analüüs ja/või vestlus
diagnoosi lähtudes
füsioterapeutiline diagnoosi
hindamistulemustest
lähtudes hindamistulemustest.

Selgitab välja patsiendi/kliendi
põhiprobleemi(d) tulenevalt
patsiendi/kliendi
hindamistulemustest
Püstitab mõõdetava(d) ja
selge(d) eesmärgi(d) ja kaasates
nimetatud protsessidesse
aktiivselt patsienti/klienti ja/või
tema tugivõrgustikku

7 - Kirjeldatud on peamised
füsioterapeutilised
probleemid.

Juhtumi analüüs ja/või vestlus

10 - Füsioterapeutilised
eesmärgid on mõõdetavad ja
selged.

Juhtumi analüüs ja/või vestlus

11 - Füsioterapeutilised
eesmärgid on patsiendi/kliendikesksed.
12 - Füsioterapeudile on teada
patsiendi/kliendi
tuguvõrgustiku liikmed (liige).

FÜSIOTERAAPIA LÄBIVIIMINE
1. valib ja rakendab valdkonnaspetsiifilisi kaasaegsetel teadmistel tuginevaid tõenduspõhiseid
füsioterapeutilisi sekkumisi, lähtudes patsiendi/kliendi hindamise tulemustest, tema
individuaalsetest vajadustest ning teraapia eesmärkidest; lähtub oma töös füsioterapeutilisest
tegevuskavast, patsiendi/kliendi igapäevaelu kontekstist ja teiste ravisse kaasatud spetsialistide
tagasisidest ja tegevusest, rakendab sekkumisi sihipäraselt ja põhjendatult; analüüsib läbiviidavat
teraapiat järjepidevalt ning teeb vajadusel vastavad korrektuurid, kasutades kliinilist mõtlemist ja
holistilist lähenemist; hindab füsioterapeutilise sekkumise tulemuslikkust;
2. soovitab ja vajadusel valib ning reguleerib abivahendi, lähtudes patsiendi/kliendi reaalsetest
vajadustest ja valdkonnaspetsiifilistest teadmistest; juhendab abivahendi korrektset
eesmärgipärast kasutamist.
Tegevusnäitaja
Kriteerium
Hindamismeetod
Valib ja rakendab
14 - Füsioterapeutilise
Juhtumi analüüs ja/või vestlus
valdkonnaspetsiifilisi
sekkumise kirjeldus on selge ja
kaasaegsetel teadmistel
konkreetne.
tuginevaid tõenduspõhiseid
16 - Füsioterapeutilised
füsioterapeutilisi
sekkumised on
sekkumisi, lähtudes
valdkonnaspetsiifilised,
patsiendi/kliendi hindamise
kaasaegsed ja tõenduspõhised.
tulemustest, tema
22 - Füsioterapeut on viidanud
individuaalsetest vajadustest
erinevatele (vähemalt viiele)
ning teraapia
erialastele allikatele, mis
eesmärkidest
toetavad tema tegevuse
tõenduspõhisust.
17 - Füsioterapeutilised
sekkumised on läbi viidud
sihipäraselt ja põhjendatult.
Lähtub oma töös
13 - Füsioterapeutiline
Juhtumi analüüs ja/või vestlus
füsioterapeutilisest
tegevuskava on kirjeldatud
tegevuskavast, patsiendi/kliendi selgelt ja konkreetselt, s.h. on
igapäevaelu kontekstist ja
märgitud patsiendi/kliendiga
teiste ravisse kaasatud
rakendatavad põhimetoodikad.
spetsialistide tagasisidest ja
17*
tegevusest, rakendab sekkumisi
sihipäraselt ja põhjendatult

Analüüsib läbiviidavat teraapiat
järjepidevalt ning teeb vajadusel
vastavad korrektuurid,
kasutades kliinilist mõtlemist
ja holistilist lähenemist; hindab
füsioterapeutilise sekkumise
tulemuslikkust.

15 - Füsioterapeutiline
sekkumine on vastavuses
tegevuskavaga. Sekkumisse
sisse viidud muudatused on
arusaadavad.

Juhtumi analüüs ja/või vestlus

24 - Füsioterapeut
demonstreerib asjakohast
kliinilist mõtlemist ja holistilist
lähenemist (loob seoseid jne)
4*, 5*

Soovitab ja vajadusel valib ning
19 - Patsiendile/kliendile on
Juhtumi analüüs ja/või vestlus
reguleerib abivahendi, lähtudes soovitatud ja vajadusel valitud
patsiendi/kliendi reaalsetest
ja reguleeritud vajaminev(ad)
vajadustest ja
abivahend(id), juhendatud ja
valdkonnaspetsiifilistest
nõustatud selle (nende)
teadmistest; juhendab
kasutamise osas.
abivahendi korrektset
eesmärgipärast kasutamist.
NÕUSTAMINE JA JUHENDAMINE
1. juhendab, motiveerib ja vajadusel nõustab patsienti/klienti ja tugivõrgustikku, kasutades selleks
sobivaid nõustamis- ja juhendamismetoodikaid ja arvestades patsiendi/kliendi sotsiaalset konteksti
ja vajadusi;
2. nõustab patsienti/klienti tervisekäitumise alal, lähtudes tervislike eluviiside põhitõdedest ja
patsiendi/kliendi terviseseisundist; vajadusel suunab patsiendi/kliendi teiste spetsialistide poole.
Tegevusnäitaja
Kriteerium
Hindamismeetod
Juhendab, motiveerib ja
18 - Füsioterapeut on
Juhtumi analüüs ja/või vestlus
vajadusel nõustab
juhendanud, motiveerinud ja
Dokumentaalne: Tööandja
patsienti/klienti ja
vajadusel nõustanud
esindaja iseloomustustugivõrgustikku, kasutades
patsienti/klienti ja/või
soovitus
selleks sobivaid nõustamis- ja
tugivõrgustikku
juhendamismetoodikaid ja
füsioterapeutiliste sekkumiste
arvestades patsiendi/kliendi
käigus.
sotsiaalset konteksti ja vajadusi 20 - Füsioterapeut on
patsienti/klienti ja/või tema
tugivõrgustikku juhendanud ja
motiveerinud koduste
tegevuste osas, mis
eesmärkide saavutamisele
kaasa aitavad.
28 - Füsioterapeut on hea
suhtleja: oskab kohanduda
olukorrale ja suhtluspartnerile.
Tuleb toime erinevates
konfliktsituatsioonides.
29 - Füsioterapeudi töö ja
suhtlemise kohta ei ole
esitatud kaebusi (viimase 5
aasta jooksul.

Nõustab patsienti/klienti
tervisekäitumise alal, lähtudes
tervislike eluviiside
põhitõdedest ja
patsiendi/kliendi
terviseseisundist; vajadusel
suunab patsiendi/kliendi teiste
spetsialistide poole

21 - Füsioterapeut on
nõustanud patsienti/klienti ja/
või tema tugivõrgustikku
tervisekäitumise alal, lähtudes
tervislike eluviiside
põhitõdedest ja
patsiendi/kliendi
terviseseisundist. Vajadusel
suunanud patsiendi/kliendi
teiste spetsialistide poole.
31 - Füsioterapeut konsulteerib
vajadusel teiste
meeskonnasiseste ja/või –
väliste spetsialistidega.

Juhtumi analüüs ja/või vestlus
Dokumentaalne: Tööandja
esindaja iseloomustussoovitus

Läbivad kompetentsid:
1. järgib rahvusvahelist füsioterapeudi eetikakoodeksit (lisa 1), lähtub oma töös kutsealaga
seonduvatest õigusaktidest (sh isikuandmete kaitse seadus);
2. töötamisel patsiendi/klientidega järgib ohutus- ja hügieeninõudeid ja kasutab ergonoomilisi
töövõtteid;
3. osaleb eriala arendavates tegevustes, nt erialaliidu tegevus, teadustöö, ravijuhiste koostamine,
kolleegide, praktikantide juhendamine, üliõpilaste lõputööde juhendamine, koolitamine;
4. suhtleb patsientide/klientidega ja kolleegidega viisakalt ja asjakohaselt;
5. osaleb meeskonnatöös võrdse partnerina teiste spetsialistidega; vajadusel töötab meeskonna
juhina;
6. väärtustab elukestvat õpet, hoiab ennast kursis valdkonna arengutega, loeb erialast
teaduskirjandust;
7. vajadusel annab esmaabi;
8. dokumenteerib oma töö;
9. kasutab arvutit ECDL sertifikaadis kirjeldatud baasmoodulites ja standardmoodulites
Andmebaasid ja Esitlus nõutud tasemel (lisa 2);
10. kasutab korrektset erialast terminoloogiat.
Tegevusnäitaja
Kriteerium
Hindamismeetod
Järgib rahvusvahelist
26 - Füsioterapeut on viisakas
Dokumentaalne: Tööandja
füsioterapeudi eetikakoodeksit
27 - Füsioterapeut käitub ja
esindaja iseloomustus(lisa 1), lähtub oma töös
suhtleb eetiliselt
soovitus ja/või vestlus
kutsealaga seonduvatest
õigusaktidest (sh isikuandmete
kaitse seadus)
Järgib töötamisel
32 - Füsioterapeudiga ei ole
Dokumentaalne: Tööandja
patsiendi/klientidega ohutus- ja viimase 5 aasta jooksul
esindaja iseloomustushügieeninõudeid ja kasutab
juhtunud tema enda poolt
soovitus ja/või vestlus
ergonoomilisi töövõtteid
põhjustatud ohtlikke tööolukordi, mis oleksid
kahjustanud tema enda ja/või
patsiendi/kliendi tervist.
Osaleb eriala arendavates
Dokumentaalne: erialane
tegevustes, nt erialaliidu
lisategevus;
tegevus, teadustöö, ravijuhiste
koostamine, kolleegide,

praktikantide juhendamine,
üliõpilaste lõputööde
juhendamine, koolitamine
Suhtleb patsientide/klientidega
ja kolleegidega viisakalt ja
asjakohaselt;

Osaleb meeskonnatöös võrdse
partnerina teiste
spetsialistidega; vajadusel
töötab meeskonna juhina;

Väärtustab elukestvat õpet,
hoiab ennast kursis valdkonna
arengutega, loeb erialast
teaduskirjandust

26*
27*
28 - Füsioterapeut on hea
suhtleja: oskab kohanduda
olukorrale ja suhtluspartnerile.
Tuleb toime erinevates
konfliktsituatsioonides.
29 - Füsioterapeudi töö ja
suhtlemise kohta ei ole
esitatud kaebusi (viimase 5
aasta jooksul).
30 - Füsioterapeut on hinnatud
meeskonnaliige: jagab oma
teadmisi ja kogemusi,
kohandub meeskonnaga,
vajadusel töötab meeskonna
juhina.
16*
22*
24 - Füsioterapeut
demonstreerib asjakohaseid
anatoomilisi, füsioloogilisi,
kinesioloogilisi ja
biomehaanilisi teadmisi.

Vajadusel annab esmaabi

Dokumenteerib oma töö

Kasutab arvutit ECDL
sertifikaadis kirjeldatud
baasmoodulites ja
standardmoodulites
Andmebaasid ja Esitlus
nõutud tasemel (lisa2)
Kasutab korrektset erialast
terminoloogiat;

1 - Füsioteraapia protsessi
kirjeldus on esitatud
terviklikult (on olemas kõik
protsessi põhiosad).
2 - Füsioteraapia protsessi
kirjeldus on struktureeritud ja
arusaadav.

Dokumentaalne: Tööandja
esindaja iseloomustussoovitus ja/või vestlus

Dokumentaalne: Tööandja
esindaja iseloomustussoovitus ja/või vestlus

Dokumentaalne:
täiendkoolitused ja
konverentsid
Juhtumi analüüs ja/või vestlus

Dokumentaalne:
täiendkoolitused ja
konverentsid
Juhtumi analüüs ja/või vestlus

Dokumentaalne: esitatud
dokumentide vormistamine ja
saatmine

3 - Kasutatud
füsioterapeutiline
terminoloogia on korrektne.
24-*

* Tärniga on tähistatud numbrid, mis märgivad juba kirjeldatud kriteeriumi.

Juhtumi analüüs ja/või vestlus
Dokumentaalne: Tööandja
esindaja iseloomustussoovitus

** Kriteeriumite ees olevad numbrid tähistavad kriteeriumi järjekorranumbrit juhtumi analüüsi hindamise vormis
(hindamisstandardi lisa 2). 26-32 tähistavad kriteeriumi järjekorranumbrit tööandja esindaja soovitus-iseloomustus vormis
(hindamisstandardi lisa 3).

5. Hindamisjuhend hindajale
5.1. Hindaja, kes hindab töökogemust, täiendkoolitusi, füsioteraapiaalast lisategevust ning
füsioterapeutilist kompetentsust suhtlemise ja meeskonnatöö osa (tööandja iseloomustusesoovituse põhjal)
5.1.1. Hindab, millisele kategooriale dokumentides esitatud info vastab.
5.1.2. Koostab hindamisprotokolli (hindamisstandardi lisa 1).
5.2. Valdkonna ekspert, kes hindab juhtumi analüüsi:
5.2.1. Lähtub hindamisel ette antud kriteeriumitest ning enda professionaalsetest kogemustest
ja teadmistest.
5.2.2. Märgib kriteeriumid vastavalt enda arvamusele „täidetud“ või „mitte täidetud“ ning
vajadusel lisab kommentaari. Kommentaari kirjutamine on kindlasti kohustuslik siis, kui
kriteerium hinnatakse „mitte täidetud.“
5.2.3. Kasutab vormikohast hindamislehte (hindamisstandardi lisa 2).
5.2.4. Saadab hindamistulemuse hindamiskomisjoni esimehele tagasi esimesel võimalusel, kuid
mitte hiljem kui 30 päeva pärast juhtumi analüüsi saamist.
5.3. Vestluse läbiviimine
5.3.1. Vestluse läbiviimisel lähtutakse professionaalsete teadmiste ja kogemuste hindamisest.
Vestluse jooksul on peamine rõhuasetus tagasisidel ja arutelul.
5.3.2. Üks hindamiskomisjoni liikmetest on vestluse juhiks.
5.3.3. Vestluse aluseks on juhtumi analüüs ja ekspertide hindamise tulemused. Vestlusel
esitatakse täiendavaid küsimusi, et välja selgitada kutse taotleja teadmised ja oskused
neis valdkondades, mille osas ekspertidele jäi juhtumi analüüsist ebaselgeks kutse
taotleja pädevus.
5.3.4. Vestluse tulemusel võib teha kriteeriumite hinnangutes muutusi.
5.3.5. Vestluse aluseks võib olla ka taotleja senine vähene töökogemus või vähene
täiendkoolituste hulk ning puuduv füsioteraapiaalane lisategevus. Sellisel juhul võib
vestluse tulemuseks olla hulk ettepanekuid vajalike täiendkoolituste osas (kust mida
leida või milliseid rohkem korraldada jne) või teised sarnased tulemused. Taolise vestluse
võib läbi viia hindamiskomisjoni esimees üksinda.
5.3.6. Vestlusele tuleb kaasa võtta eeltäidetud hindamisvorm (hindamisstandardi lisa 1) ning
eeltäidetud füsioterapeutilise kompetentsuse hindamisvormid (hindamisstandardi lisa 2).
5.3.7. Vestluse võib läbi viia telefoni või Skype’i teel, kui kõigile osapooltele sobiva aja ja koha
kokkuleppimine osutub keerukaks.
5.4. Hindamistulemuste vormistamine
5.4.1. Hindamisvormi vormistab hindamiskomisjoni esimees.
5.4.2. Täidetud hindamisvormi allkirjastab hindamiskomisjoni esimees. Pärast kutsekomisjoni
positiivset otsust ka kutsekomisjoni esimees.
5.4.3. Hindamisvorm on kutse andja ametlik tagasiside taotlejale.

6. Hindamisega seotud vormid
Lisa 1. Hindamisvorm
Lisa 2. Juhtumi analüüsi hindamise vorm
Lisa 3. Tööandja esindaja iseloomustus-soovitus

Hindamisstandard. Lisa 1

Füsioteraapia kutse andmine: HINDAMISVORM
Taotleja nimi:______________________________________
HARIDUS

Kriteerium
TÖÖKOGEMUS

A

B

C

Märkus(ed)

TÄIENDUSED

FÜSIOTERAPEUTILINE KOMPETENTS
Täidetud kriteeriumite
hulk:
I hindaja:____/ 25
II hindaja:____/ 25
Tööandja:____/ 7
Koond:_____/ 57 x 100
= _______%
ERIALANE LISATEGEVUS
TULEMUS:__________________________________________________________________________
 FT kutse antud dokumentide alusel
 FT kutse andmine kinnitamiseks vajalik läbida vestlus  vestluse aeg:_____________
 FT kutse antud pärast vestlust
 FT kutset ei anta, vajalik kordustaotlemine
KOKKUVÕTLIK TAGASISIDE:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Hindamiskomisjoni liikmed /nimed/
__________________________________________________________________________________
Hindamiskomisjoni esimees /nimi ja allkiri/____________________________
Kutsekomisjoni esimees /nimi ja allkiri/_______________________________ Kuupäev__________

Hindamisstandard. Lisa 2

Juhtumi analüüsi hindamisvorm aruandele nr ____________________
Jrk

Kriteerium

1

Füsioteraapia protsessi kirjeldus on
esitatud terviklikult (on olemas kõik
protsessi põhiosad).

2

Füsioteraapia protsessi kirjeldus on
struktureeritud ja arusaadav.

3

Kasutatud füsioterapeutiline
terminoloogia on korrektne.

4

Füsioterapeutilise hindamise tulemused
on esitatud süstemaatiliselt.

5

Füsioterapeutilisel hindamisel on
kasutatud sobivaid hindamismeetodeid ja
–vahendeid.

6

Füsioteraapia vajaduse välja selgitamisel
on lähtutud patsiendi/kliendi
 Struktuuri- ja funktsioonitasandist
 Tegevusvõimest
 Osalusvõimest
 Patsienti/klienti ümbritseva
keskkonna faktoritest
Kirjeldatud on peamised
füsioterapeutilised probleemid, mille
alusel määratletakse füsioterapeutiline
diagnoos/põhiprobleem.

7

8

Kirjeldatud on patsiendi/kliendi
põhiprobleem(id) / füsioterapeutiline
diagnoos

9

Patsiendi/kliendi põhiprobleem(id) on
arusaadavalt seotud
hindamistulemustega.

Enne
vestlust
Jah Ei

Pärast
vestlust
Jah Ei

Hindaja kommentaar

10

Füsioterapeutilised eesmärgid on
mõõdetavad.

11

Füsioterapeutilised eesmärgid on
patsiendi-/kliendikesksed.

12

Füsioterapeudile on teada
patsiendi/kliendi lähivõrgustiku liikmed
(liige).

13

Füsioterapeutiline tegevuskava on
kirjeldatud selgelt ja konkreetselt, s.h. on
märgitud patsiendi/kliendiga
rakendatavad põhimetoodikad.

14

Füsioterapeutilise sekkumise kirjeldus on
selge ja konkreetne.

15

Füsioterapeutiline sekkumine on
vastavuses tegevuskavaga. Sekkumisse
sisse viidud muudatused on arusaadavad.

16

Füsioterapeutilised sekkumised on
tõenduspõhised.

17

Füsioterapeutilised sekkumised on läbi
viidud sihipäraselt ja põhjendatult.

18

Füsioterapeut on juhendanud
patsienti/klienti ja/või tema
lähivõrgustikku.

19

Patsiendile/kliendile on soovitatud ja/või
kohandatud vajaminev(ad) abivahend(id).
Vajadusel juhendanud ja nõustanud selle
(nende) kasutamise osas.

20

Füsioterapeut on patsienti/klienti ja/või
tema lähivõrgustikku nõustanud koduste
tegevuste osas, mis eesmärkide
saavutamisele kaasa aitavad.

21

Füsioterapeut on nõustanud
patsienti/klienti ja või tema
lähivõrgustikku tervisekäitumise ja
tervislike eluviiside osas.

22

Füsioterapeut on viidanud erinevatele
(vähemalt viiele) erialastele allikatele, mis
toetavad tema tegevuse tõenduspõhisust.

23

Füsioterapeut demonstreerib
asjakohaseid anatoomilisi, füsioloogilisi,
kinesioloogilisi ja biomehaanilisi teadmisi.

24

Füsioterapeut demonstreerib asjakohast
kliinilist mõtlemist (loob seoseid jne)

25

Füsioterapeut arvestab teraapia
läbiviimisel valitud patsiendi/kliendi iga
ja/või arengutaset.

TULEMUS: ________/25 x 100  _______%
Hindaja /nimi/: ____________________________

Hindamisstandard. Lisa 3

Tööandja esindaja soovitus/iseloomustus
A. Töötaja lühike (kuni 200 sõna) iseloomustus füsioterapeudina ja meeskonnaliikmena.

B. Töötaja vastavus suhtlemise ja meeskonnatööga ning tööohutusega seotud kriteeriumitele
Kriteerium
26 Füsioterapeut on viisakas.

Jah

Ei

Kommentaarid

27 Füsioterapeut käitub ja suhtleb eetiliselt.

28 Füsioterapeut on hea suhtleja: oskab kohanduda
olukorrale ja suhtluspartnerile. Tuleb toime
erinevates konfliktsituatsioonides.
29 Füsioterapeudi töö ja suhtlemise kohta ei ole
esitatud kaebusi (viimase 5 aasta jooksul).*
*Märkida „jah“, kui kaebusi ei ole esitatud.

30 Füsioterapeut on hinnatud meeskonnaliige:
jagab oma teadmisi ja kogemusi, kohandub
meeskonnaga, vajadusel töötab meeskonna
juhina.
31 Füsioterapeut konsulteerib vajadusel teiste
meeskonnasiseste ja/või –väliste
spetsialistidega.
32 Füsioterapeudiga ei ole viimase 5 aasta jooksul
juhtunud tema enda poolt põhjustatud ohtlikke
töö-olukordi, mis oleksid kahjustanud tema
enda ja/või patsiendi/kliendi tervist.**
**Märkida „jah“, kui õnnetusi ei ole juhtunud.

Tööandja esindaja /nimi, amet ja allkiri/__________________________________________________
Kuupäev ________________________

