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Kinnitatud Kastre Vallavalitsuse 28.02.2020 määrusega nr 4 

 

 

 

HINDAMISVAHEND TÄISEALISELE ISIKULE ISIKLIKU ABISTAJA TEENUSE 

MÄÄRAMISEKS 

 

Hindamise läbiviimise aeg „_______“___________20___a. 

Esmane            Korduv 

 

1. HINDAMISES OSALEVAD 

Isik ise :   jah                  ei             (põhjenda)_______________________________________  

Kliendi nimi:________________________________________________________________ 

Isikukood: _________________________________________________________________ 

Aadress: ___________________________________________________________________ 

Seaduslik esindaja (nimi, alus):_________________________________________________________ 

2. KLIENDI ANDMED (haigused, puude raskusaste, haridus, töökogemus) 

 

2.1  Töövõime:    ☐      osaline          ☐     puuduv 

2.2 Puude raskusaste ja liik 

☐   raske     ☐    sügav     ☐    keskmine      kehtib kuni ________________________    ☐  puudub  

 

☐  liikumispuue      ☐    vaimupuue     ☐  psüühikahäire        ☐   üldhaigestumine  ☐   liitpuue  

☐  muu:_______________________ 

 

2.3 Rehabilitatsiooniplaani olemasolu:     ☐ jah     ☐ei          kehtivusaeg _____________________ 

2.4 Kliendi haigused, terviseseisundi olulised aspektid:_____________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

3. ÜLDHOOLDUSTEENUSE VAJADUSE HINDAMINE vastavalt füüsilisele võimekusele 
(märkida iga alateema juures üks kõige paremini sobiv variant) 

Motoorika ja käimine 

  

Punkte kokku 

(0-20) 

Märkida 

number mis 

sobib kõige 

rohkem 

kliendi 

vajadusega 

Kommentaar 

Väljas liikumine 

Liigub ilma kõrvalabita 0 

    

Liigub abivahendiga (v.a. ratastool)  4 

Liigub ratastooli abil iseseisvalt 6 

Liigub kõrvalabiga 8 

Ei liigu iseseisvalt, vajab oluliselt 

abi 
10 

Siseruumides 

liikumine  

(arvestada pigem 

kodust väljas/ võõras 

keskkonnad 

toimetustega) 

Liigub ilma kõrvalabita 0 

    

Liigub abivahendiga (v.a. ratastool)  4 

Liigub ratastoolis iseseisvalt 6 

Liigub kõrvalabiga 8 

Ei liigu iseseisvalt, vajab oluliselt 

abi 
10 

    Kokku 
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Hügieen ja riietumine 

  

Punkte kokku 

(0-48) 
    

Roojamine 

Normaalne 0 

    

Krooniline kõhukinnisus 2 

Probleemideta kolostoom* 3 

Aeg-ajalt pidamatus 5 

Pidev pidamatus 10 

Probleemidega kolostoom 10 

Urineerimine 

Normaalne 0 

    

Ajutine häiriv pidamatus 3 

Peetus, kateetriga ühendamine 8 

Pidev pidamatus (mähkmed) 10 

Püsikateeter 10 

Tualetis käimine 

Ei vaja abi 0 

    

Kasutab kodustes tingimustes ise 

potitooli 
3 

Kasutab kodustes tingimustes ise 

siibrit, kohandatud vahendeid 

(vajadusel mähkmed) 

5 

Vajab abi ning kasutab mähkmeid 8 

Kodust väljas tualeti kasutamisel 

vajab abi 
8 

Ei käi tualetis, kasutab mähkmeid 10 

Pesemine 

Iseseisvalt 0 

    

Vajab abi naha, juuste, küünte 

hoolduses 
3 

Vajab abi vannis, duši all käimisel 5 

Vajab abi alati pesemisel 8 

Ei suuda kaasa aidata (sh võib 

keelduda pesemisest) 
10 

Riietumine 

Iseseisvalt 0 

  
  

Tuleb toime, kui riided valmis 

pandud 
1 

Abivajadus osadel toimingutel 3 

Abivajadus enamustel toimingutel 7 

Ei suuda kaasa aidata 8 

  Kokku 
 

Sisseostude tegemine, toidu valmistamine ja söömine 
Punkte kokku 

(0-10) 
  

  

Tuleb sisseostude tegemisega toime 0 

 

 

 

  

Sisseostude tegemisega tuleb toime kõrvalabiga 2 

Sisseoste ei tee, toitu valmistab ise 3 

Suudab soojendada valmistoitu 4 

Sööb iseseisvalt lauale valmispandud toitu 6 

Vajab söötmist 8 

Vajab söötmist sondi abil  10 

 Kokku   
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Tasakaaluvõime ja kukkumine 

  

Punkte kokku 

(0-16) 
  

  

Peapööritus ja 

tasakaaluhäired 

Ei esine 0 

  

  

Esineb aeg-ajalt 3 

Pidev tasakaaluhäire 6 

Kalduvus kukkumisele 

Ei ole kukkunud 0 

  

  

Kukub harva ja suudab iseseisvalt 

püsti tõusta 
2 

Kukub mitu korda nädalas ja suudab 

iseseisvalt tõusta 
4 

Kukub harva ja ei suuda iseseisvalt 

tõusta 
10 

Kukub mitu korda nädalas ja ei 

suuda iseseisvalt tõusta (ratastool, 

lamaja) 

10 

    Kokku 
   

Aistingud ja kommunikatsioon 
Punkte kokku 

(0-29)  
  

  

Nägemine 

Normaalne, korrektsioonita 0 

  

  

Prillidega korrigeeritult normaalne 1 

Loeb suurt formaati, suudab 

televiisorit vaadata 
2 

Näeb ainult suuri objekte (kasutab 

luupi) 
4 

Suudab eristada valgust ja pimedust 5 

Pime, saanud koolitust 6 

Pime, ei ole saanud vastavat 

koolitust 
10 

Kuulmine 

Normaalne 0 

  

  

Kergelt nõrgenenud 2 

Häält tõstes kuuleb (ka 

kuuldeaparaadiga) 
5 

Kurtus (ei kuule üldse) 6 

Kõne 

Normaalne 0 

  

  

Kõne häiritud, kuid arusaadav 2 

Kõne oluliselt häiritud, vajab 

abistajat/ abivahendit / tõlki 
6 

Kommunikatsioonivõime täielik 

puudumine 
8 

Telefoni kasutamine 

Kasutab normaalselt 0 

  
  

  

  

  

Ei oma ega kasuta telefoni 2 

Suudab kõnesid vastu võtta kuid 

mitte ise helistada 
3 

Ei suuda telefoni kasutada 5 

Telefoni/ jm infotehnoloogia 

kohandatud kasutamine 
5 

    Kokku 
 

 



  

4 

 

Teadvuse seisund ja orienteeritus 
Punkte kokku 

(0-15) 
  

  

Teadvusetase 

Selge 0 

  

  

Ebaadekvaatne 3 

Mäluhäire (diagnoositud) 5 

Orientatsioon 

Täielikult orienteerub ajas, ruumis ja 

isikus 
0 

  

  

Desorienteeritud, harjumuspärases 

keskkonnas rahulik 
3 

Ajutised segasus seisundid, öine 

voodist lahkumine 
5 

Võõras kohas, ümbruses 

desorienteeritud 
7 

Segasusseisund, vajab pidevat 

järelevalvet 
10 

Psühhootiline 

(hallutsinatsioonidega) 
10 

    Kokku 
   

Meeleolu, mälu ja initsiatiiv 
Punkte kokku 

(0-23) 
  

  

Meeleolu 

Positiivne 0 

  

  

Neutraalne 2 

Vahelduv 3 

Negatiivne 4 

Depressiivne 8 

Agressiivne 10 

Mälu 

Parem kui eagrupil 0 

  

  

Eagrupile vastav 1 

Kergekujuline mälu nõrgenemine  4 

Raskekujuline mälu nõrgenemine 8 

Initsiatiiv 

Aktiivne, avatud 0 

  

  

Passiivne, kuid võimalik 

aktiviseerida 
3 

Täielikult passiivne 5 

  Kokku 
 

  

Ravimite võtmine 

 

Punkte kokku 

(0-5) 
  

  

Ei tarvita ravimeid 0 
  

  

 

  

Saab ravimite tarvitamisega iseseisvalt hakkama 1 

Vajab abi üks kord päevas 2 

Vajab abi iga päev 5 

     Kokku 
   

Järelvalve /füüsilise abi/ juhendamise vajadus 

  

Punkte kokku  

(0-10) 
  

  

Vajadus puudub 0 
  

  

 

  

........korda nädalas 3 

Teatud osa ööpäevast (..........tundi) 5 

Ööpäevaringne (pidev) 10 

     Kokku     
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Punkte valdkondades kokku (0-176) 
 

  

 

 

Hooldusgrupid 

0 =  0-12 punkti ei vaja hooldust 

1 =  13-61 punkti minimaalne kõrvalabi tagatakse kodu- või hooldusteenustega 

_____________________________________________________________________________________ 

2 =  62-80 punkti oluline kõrvalabi hooldajalt, vajadusel lisaks koduteenused, isikliku abistaja teenus 

3 =  81-100 punkti ulatuslik kõrvalabi elukohas (igapäevane hooldaja või isiklik abistaja), vajadusel 

ajutine hooldusravi 

4 = 101-176 punkti ulatuslik kõrvalabi ja põetuse vajadus elukohas (ööpäevaringne hooldaja) või 

hoolekandeasutuses hooldus 

Hooldusvajaduse hindamistulemusel 101-176 punkti on soovituslik ööpäevaringne hooldaja (sh 

hoolekandeasutuses hooldus).  

 

Hindamistulemusel alates 61 -100 punkti on isikliku abistaja teenuse vajadus otseselt põhjendatud. 

Hooldusvajaduse hindamistulemusel alates 61 punkti jätkatakse eluvaldkondade täpsema 

küsitlusega ning kliendi teenusemahu hindamisega  (jätkatakse punktide 4-15 täitmist).  

 

 

Füüsilise abivajaduse kirjeldus hindaja hinnangul: 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

  

  

 

Andmete esitaja nimi:      Hindaja nimi:    

Allkiri:        Allkiri: 
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4. ELUASE  

4.1 Kliendil 

        maja/talu               korter                   muu:____________________ 

korteri puhul mitmes korrus:______________ 

4.2 Kliendi eluase kuulub: 

       kliendile                 perekonnaliikmele               sugulasele            üürikorter                                

       muu:_______________________________                           

4.3 Kliendi eluase, hinnangud eluruumile 

 Väga hea Hea Rahuldav Halb 

Eluruumi üldine (ehituslik 

ja sanitaarne) seisukord 

    

Majapidamistoimingute 

tegemise võimalused (pesu 

pesemine, toidu 

valmistamine, muu)  

    

Juurdepääs kodule     

Kohandatud eluruum     

Täiendav info: 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

4.4 Elamistingimused 

4.4.1 kütmine 

         ahiküte                       keskküte                  elektriküte                      muu 

4.4.2 hügieenivõimalused 

       soe/külm vesi               kanalisatsioon                 puudub kanalisatsioon             saun 

       dušš                     vesi õues                 ühine veekasutus              muu:________         

       tualett sees           tualett väljas 

4.4.3 turvalisus (tuleohutus seadmed, küttekollete korrashoid, naabrivalve jms.) 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

4.4.4 sidepidamine:            telefon                          muu abi võimalus:___________________________ 

4.4.5 võti (kellel on varuvõti hädaolukordadeks):___________________________________________ 

 

5. ABIVAHENDI KASUTAMINE 

Kasutab?___________________________________________________________________________ 

Vajab?_____________________________________________________________________________ 
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6. TRANSPORDI KASUTAMINE 

Omab kasutamise võimalust:  jah  ei 

Millist transporti saab kasutada?________________________________________________________ 

Millist abi vajab transpordi kasutamisel?__________________________________________________ 

 

7. KLIENDI MAJANDUSLIK TOIMETULEK 

7.1 Kliendi sissetulekud ja kulutused 

Sissetulekud  Kulutused  

Pension  Eluase (üür, kommunaalmaksed)  

Puudega inimese toetus  Ravimid, hooldus-ja abivahendid  

Peretoetus  Toit  

Muu  Muu  

    

Sissetulekud kokku  Kulutused kokku  

 

7.2 Kliendi omapoolne hinnang majanduslikule olukorrale 

tulen toime   raha jätkub abistamisega seotud kuludeks 

 ei tule toime   raha ei jätku abistamisega seotud kuludeks 

 raha jätkub vaid hädavajalikuks 

 

8. TOETAVAD MUUD TEENUSED/ TEGEVUSED 

 

Toetavad teenused (terviseteenused, sotsiaalteenused) 
 

Teenus Asutus (nimetada) 

Koormus/ 

sagedus 

Logistiline info 

kättesaadavuse kohta 

    

    

    

 

Täiendav info (hinnang asutusega koostööle, tegevusele):____________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
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9. IGAPÄEVASED TEGEVUSED, HOBID 

9.1 Töö, õpingud (märgi ristiga ja vajadusel täpsusta) 

Märkida 

X Tegevus Asutus (nimetada tegevus) 

Koormus/ 

sagedus 

Logistiline info 

kättesaadavuse kohta 

 on töötu    

 töötab    

 õpib     

 vabatahtlik 

tegevus 

   

 muu    

 

Täiendav info (hinnang asutusega koostööle, tegevusele):____________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Omandatud haridustase: ____________________  Õppeasutus: _______________________________ 

Omandatud eriala:_________________________  Õppeasutus: _______________________________ 

Töökogemus: _______________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

10. SOTSIAALSED SUHTED 

Lähivõrgustik (koos ja eraldi elavad pereliikmed, peretuttavad) 

Nimi Seos  Kontakt Suhte sagedus 

Hinnang suhtele 

(väga hea, hea, 

rahuldav, halb, väga 

halb) 

     

     

     

     

     

 

11. KLIENDI  SENISE HOOLDUSE KIRJELDUS 

Kliendil puudub senine hoolduskorraldus  

Kliendi hooldus oli seni korraldatud:____________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

12. ISIKLIK ABISTAJA 

Kliendil puudub senine isiklik abistaja 

Kliendil on isiklik abistaja                          Isikliku abistaja nimi_______________________________ 

Kontaktid:__________________________________________________________________________ 
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13. TEENUSE MAHU HINDAMINE 

HINNANG 
ABIVAJADUSELE 
Saab ise hakkama või ei 
ole vajadust-0  
Vajab mõningast abi-1 
Vajab oluliselt abi-2  
Ei saa ise hakkama-3 Märkused (nt kasutussagedus) 

13.1.Füüsiline võimekus, aktiivsus     

13.1.1 Motoorika      

  Liikumine, kõndimine     

  Rääkimine, kõne     

  Kuulmine     

  Kirjutamine     

13.1.2 Käimine, liikumine     

  Väljas liikumine (nt arst, toidupood)     

  Siseruumides liikumine     

  Liikumine ühest sihtkohast teise     

  Liikumine abivahendiga (millisega?)     

  Muu____________________     

Füüsiline võimekus, aktiivsus valdkond punkte kokku   

13.2. Hügieenitoimingud     

13.2.1 Hügieenitoimingud     

  Pesemine( sh naha ja küüntehooldus)     

  Riietumine     

  Tualetis käimine     

  Mähkme/ hügieenitarviku  kasutamine     

Hügieen valdkond punkte kokku 
  13.3. Kodused toimingud     

13.3.1 

Sisseostude tegemine, toidu 
valmistamine ja söömine 

  
  

  Sisseostude tegemine     

  Söögi tegemine     

  Söömine     

  Rahaga arveldamine     

  Ravimite kasutamine     

  Ülalpeetavate eest hoolitsemine     

13.3.2 Majapidamistööd     

  Kütmine     

  Eluaseme korrastamine     

  Puude lõhkumine ja tuppa toomine     

  Pesupesemine     

  Nõudepesemine     

  Prügi välja viimine     

  Akende pesu, kardinate vahetus     

  Telefoni kasutus     

  Muu_________________     

Kodused toimingud valdkond punkte kokku   
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13.4. Aktiivsus, eneseteostus     

 

Töötamine     

 

Õppimine     

 

Hobid     

 

Trenn     

 

Asjaajamine, ametiasutustes käimine     

 

Arstil käimine     

Aktiivsus ja eneseteostus valdkond punkte kokku   

Kokku mahu punktid   
 

Teenuse maht 

0-20 punkti = isikliku abistaja teenuse osutamine mahuga kuni 2 tundi päevas 

21-41 punkti= isikliku abistaja teenuse osutamine mahuga kuni 4 tundi päevas 

42-62 punkti = isikliku abistaja teenuse osutamine mahuga kuni 6 tundi päevas 

63-90 punkti = isikliku abistaja teenuse osutamine mahuga kuni 8 tundi päevas 

91-102 punkti = on teenuse vajadus ulatuslik ning soovituslik on ööpäevaringne hooldaja, 

hoolekandeasutuses hooldus või kombineeritud teenuste osutamine.  

 

 

14. KLIENDI OODATAVAD TEGEVUSED ISIKLIKU ABISTAJA TEENUSEL 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

 

 

15. ISIKLIKU ABISTAJA LEIDMINE 

15.1 Klient vajab abi isikliku abistaja leidmisel  

15.2 Klient ei vaja abi isikliku abistaja leidmisel  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andmete esitaja nimi:      Hindaja nimi:    

Allkiri:        Allkiri: 
 


