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         Saarde Vallavalitsus 

         22.11.2018 määrus nr 3 

 

      

   

HINDAMISAKT 

HOOLDUSVAJADUSE JA SOTSIAALTEENUSTE MÄÄRAMISEKS 

 

 

Hindamise läbiviimise aeg „ ____“ ________________ 20___ a. 

 

Hindamise eesmärk: ____________________________________________________________ 

Esmane hindamine   Korduv hindamine   

 

1. KLIENDI ANDMED  

1.1. Kliendi isikuandmed 

Ees- ja perekonnanimi  

Isikukood  

Vanus  

Elukoht/ rahvastiku 

registris 

 

Suhtluskeel eesti keel   vene keel    muu ______________ 

Perekonnaseis vallaline       abielus või vabaabielus      

lahutatud või elab lahus          lesk  

Sotsiaalne seisund töötav     töötu     (üli)õpilane                    töövõimetuspensionär 

   vanaduspensionär                                  muu 

__________________ 

Kliendi kontaktid  

Kliendi lähedaste kontaktid  

 

1.2. Kliendi haigused, puude raskusaste ja liik 

 

1.2.1. töövõime:  osaline    puuduv  

 

1.2.2. puude raskusaste: keskmine   raske   sügav   puue puudub   muu  ________________ 

       puue kehtib kuni ________________ 

 

 



1.2.3. rehabilitatsiooniplaani olemasolu:  jah    ei  

      kehtivuse aeg: _______________________________________________ 

 

1.2.4.  muu oluline tervise info (haigused, traumeerivad sündmused, jne) 

________________________________________________________________________________

____ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

2. KLIENDI VÕRGUSTIK 

 

2.1. Leibkond 

Leibkond on _____ -liikmeline 

Kliendi elukorraldus: elab üksinda; elab koos: abikaasaga, vabaabielukaaslasega, alaealise lapse 

või lastega, täisealise lapse või lastega, õe või vennaga, vanema või vanematega, muude sugulastega, 

muu (täpsusta)_________________________________________________________ 

 

2.2. Lähivõrgustik (ülalpidamiskohustusega isikud, eestkostja, õde, vend, sõber, muu) 

Nimi Kontakt Seos kliendiga Suhte sagedus Kliendi hinnang 

suhtele 

     

     

     

     

     

 

Abi vajadusel saab klient pöörduda: ________________________________________________ 

 

2.3. Formaalne võrgustik (perearst, eriarst, sotsiaaltöötaja, muu) 

Spetsialist Nimi Kontakt Suhte sagedus Kliendi hinnang 

suhtele 

     

     

     

     



     

 

3. KLIENDI ELUASE 

 

3.1. Eluruumi tüüp 

Maja/talu    korter    üürikorter    muu _____________________________________________ 

Korrus __________ 

 

3.2. Eluase kuulub: 

kliendile     perekonnaliikmele     sugulasele  

üürikorter     sotsiaaleluruum     muu _______________________________________________ 

 

3.3. Hinnang eluruumi ja majapidamistoimingute kohta 

 Väga hea Hea Rahuldav Halb 

Eluruumi üldine seisukord (ehituslik ja 

sanitaarne) 

    

Majapidamistoimingute tegemise võimalused 

(pesu pesemine, toidu valmistamine, muu) 

    

Juurdepääs kodule     

Kohandatud eluruum     

 

 

Eluaseme vastavus kliendi vajadustele 

(ST hinnang: täpsustada probleemid/vajadused) 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

3.4. Vägivald ja/või väärkohtlemine 

3.4.1. kogenud viimasel ajal vägivalda/väärkohtlemist   jah      ei  

3.4.2. Kelle poolt, milline on olnud lahendus / abivajadus?  _____________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

3.5. Elamistingimused 

3.5.1.  kütmine  

ahiküte     keskküte     elektriküte      muu __________________________________________ 



 

3.5.2. hügieenivõimalused 

soe/külm vesi      kanalisatsioon      puudub kanalisatsioon      saun   

dušš       vesi õues       ühine veekasutus       muu 

_________________ 

tualett sees      tualett väljas  

 

3.6. Turvalisus ja selle vastavus kliendi eripäradele 

3.6.1. turvalisus (tuleohutusseadmed, küttekolded, vajalik järelevalve kliendil, jms) ____________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

3.6.2. sidevahendid: telefon    muu abi võimalus ______________________________________ 

3.6.3. kokkulepped kriisiolukorras toimimiseks (kellel tagavara võti, nimi ja kontakttelefon, jms) 

_______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

3.7. Abivahendite kasutamine      jah     ei  

Milliseid abivahendeid klient kasutab _________________________________________________ 

Klient vajaks ____________________________________________________________________ 

 

3.8. Transpordi kasutamine 

Ei oma transpordi kasutamise võimalust  

Millist või kelle transpordivahendit saab kasutada? ______________________________________ 

Millist abi vajab transpordi kasutamisel? ______________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

4. KLIENDI SOTSIAALNE AKTIIVSUS 

 

4.1. Kliendi huvitegevused 

TV vaatamine    lugemine    käsitöö    aiatöö    teater/kino    võimlemine  

kontserdid    tegelemine arvutiga    joonistamine/kunst    muusika  

Muu ___________________________________________________________________________ 

 

Osalemine huviringides ____________________________________________________________ 

 

Kuulumine organisatsioonidesse ____________________________________________________ 

 



4.2. Kliendi soov osaleda huvitegevuses, millises? _____________________________________ 

 

4.3. Töötamine/õppimine ja tööga võrdsustatud tegevus 

Praegusel hetkel: _________________________________________________________________ 

Millist abi soovib või vajaks? _______________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

5. KLIENDI MAJANDUSLIK TOIMETULEK 

 

5.1. Kliendi hinnang oma majanduslikule olukorrale 

Tulen toime     raha jätkub hooldusega seotud kuludeks   

Ei tule toime     raha ei jätku hooldusega seotud kuludeks  

Raha jätkub vaid hädavajalikuks   

 

Klient on teadlik KOV poolt pakutavatest teenustest   jah      ei  

 

Klient soovib saada infot KOV poolt pakutavate toetuste ja teenuste kohta 

          jah     ei  

 

5.2. Kliendi sissetulekud ja kulutused 

Sissetulekud Kulutused 

Töötasu  Eluase(üür, kommunaalmaksed)  

Töövõimetoetus  Ravimid, hooldus- ja abivahendid  

Vanaduspension  Toit  

Puudega inimese toetus(ed)  Muu  

Peretoetus    

Muu    

Sissetulekud kokku  Kulutused kokku  

 

 

6. KLIENDI HOOLDUSKORRALDUSE KIRJELDUS 

 

Kliendil puudub senine hoolduskorraldus   

 

Kliendi hooldust korraldas _________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

6.1. Senine hoolduskorraldus (teenused) 

 Abi liik, maht, osutaja, kontakt 

1.  



2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

 

6.2. Senise hoolduskorralduse toimivus 

 

Väga hea      hea     rahuldav      halb     väga halb  

6.3. Kliendi vajadused hooldustoimingutes 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

7. TEENUSTE VAJADUSE HINDAMINE 

PS! Kui on olemas abistaja/hooldaja  siis kirjutada lahtrisse kes abistab 

Motoorika ja käimine 1 Saab ise 

hakkama 

2 Vajab 

mõningast abi 

3 Vajab 

olulist abi 

4 Ei saa ise 

hakkama 

Väljas liikumine (nt arst, 

toidupood) 

    

Siseruumides liikumine     

Liikumine ühest sihtkohast teise     

Liikumine abivahendiga 

(millisega?) 

    

Kirjutamine     

Hügieenitoimingud 1 Saab ise 

hakkama 

2 Vajab 

mõningast abi 

3 Vajab 

olulist abi 

4 Ei saa ise 

hakkama 

Pesemine (sh naha- ja 

küüntehooldus) 

    

Riietumine     

Tualetis käimine     

Uriini- ja roojapidamine     

Sisseostude tegemine, 

toiduvalmistamine ja söömine 

1 Saab ise 

hakkama 

2 Vajab 

mõningast abi 

3 Vajab 

olulist abi 

4 Ei saa ise 

hakkama 

Sisseostude tegemine     

Söögi tegemine     

Soojendab valmis toitu     

Söömine     

Rahaga arveldamine     



Ravimite kasutamine     

Ülalpeetavate eest hoolitsemine     

Majapidamistööd 1 Saab ise 

hakkama 

2 Vajab 

mõningast abi 

3 Vajab 

olulist abi 

4 Ei saa ise 

hakkama 

Kütmine     

Puude lõhkumine ja tuppa toomine     

Eluaseme korrastamine     

Pesupesemine      

Nõudepesemine     

Prügi välja viimine     

Akende pesu, kardinate vahetus     

Telefoni kasutamine     

Muu 

__________________________ 

    

Aistingud, mälu ja psüühiline 

seisund 

1 Ei esine 

üldse 

2 Esineb 

osaliselt 

3 Esineb 4 Esineb 

väga tihti 

Mälu probleemid     

Orientatsiooni probleemid     

Nägemise probleemid     

Suhtlemise (kõne) probleemid     

Ärevus (paanikahood, hirmud, 

jms) 

    

Valud     

Pearinglus     

Kukkumine     

Muu _____________________     

 

Kommentaarid: ___________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

8. KODU- JA ÜLDHOOLDUSVAJADUSE HINDAMINE 

 

8.18.1 Motoorika ja käitumine Punkte kokku (0-20) 

 Väljas liikumine: 

Liigub ilma kõrvalabita 

Liigub abivahendi (v.a. ratastooli) abil 

Liigub ratastoolis 

Liigub kõrvalabiga 

 

0 

4 

6 

8 



Ei liigu 

Siseruumis liikumine: 

Ilma abivahendita 

Abivahendi (v.a. ratstooli) abil 

Liigub ratastoolis 

Liigub kõrvalabiga 

Ei liigu 

10 

 

0 

4 

6 

8 

10 

8.2 Hügieen ja riietumine Punkte kokku (0-50) 

 Roojamine: 

Normaalne peetus 

Krooniline kõhukinnisus 

Probleemideta kolostoom 

Aeg-ajalt pidamatus 

Pidev pidamatus 

Probleemidega kolostoom 

Urineerimine: 

Normaalne 

Ajutine häiriv pidamatus 

Peetus, kateetriga tühjendamine 

Pidev pidamatus (mähkmed) 

Püsikateeter 

Tualetis käimine 

Ei vaja abi 

Kasutab ise potitooli 

Kasutab ise siibrit, ka mähkmeid 

Vajab abi, kasutab mähkmeid 

Ei käi tualetis, kasutab mähkmeid 

Pesemine: 

Iseseisvalt 

Vajab abi naha, juuste, küünte hoolduses 

Vajab abi vannis või duši all käimisel 

Vajab alati pesemisel abi 

Ei suuda ise kaasa aidata, keeldub pesemast 

Riietumine: 

Iseseisvalt 

Tuleb toime, kui riided valmis pandus 

Abivajadus osadel toimingutel 

Abivajadus enamustel toimingutel 

Ei suuda kaasa aidata 

 

0 

2 

3 

5 

10 

10 

 

0 

3 

8 

10 

10 

 

0 

3 

5 

8 

10 

 

0 

3 

5 

8 

10 

 

0 

1 

3 

7 

8 

8.3 Sisseostude tegemine, toidu valmistamine ja söömine Punkte kokku (0-10) 



 Tuleb sisseostude tegemisega toime 

Sisseostude tegemisega tuleb toime kõrvalabiga 

Sisseoste ei tee, toitu valmistab ise 

Suudab soojendada valmistoitu 

Sööb iseseisvalt valmispandud toitu 

Vajab söötmist 

Vajab söötmist sondi abil 

0 

2 

3 

4 

6 

8 

10 

8.4 Tasakaaluvõime ja kukkumine Punkte kokku (0-16) 

 Peapööritus ja tasakaaluhäired: 

Ei esine 

Esineb aeg-ajalt 

Pidev tasakaaluhäire 

Kalduvus kukkumisele: 

Ei ole kukkunud 

Kukub harva ja suudab ise püsti tõusta 

Kukub mitu korda nädalas ja suudab ise tõusta 

Kukub harva ja ei suuda iseseisvalt tõusta 

Kukub mitu korda nädalas ja ei suuda iseseisvalt 

tõusta (ratastool, lamaja) 

 

0 

3 

6 

 

0 

2 

4 

10 

10 

8.5 Aistingud ja kommunikatsioon Punkte kokku (0-50) 

 Nägemine: 

Normaalne 

Prillidega normaalne 

Loeb suurt formaati, vaatab televiisorit 

Näeb ainult suuri objekte (kasutab luupi) 

Suudab eristada valgust pimedusest 

Pime, saanud vastavat koolitust 

Pime, ei ole saanud vastavat koolitust 

Kuulmine: 

Normaalne 

Kergelt nõrgenenud 

Häält tõstes kuuleb (ka kuuldeaparaadiga) 

Kurtus (ei kuule üldse) 

Kõne: 

Normaalne 

Düsartria/ osaline afaasia aga arusaadav 

Täielik afaasia, osaline kommunikatsioon 

Täielik puudumine 

Telefoni kasutamine: 

Kasutab normaalselt 

 

0 

1 

2 

4 

5 

6 

10 

 

0 

2 

5 

6 

 

0 

2 

4 

8 

 

0 



Ei oma ega kasuta 

Suudab kõnesid vastu võtta kuid mitte helistada 

Ei suuda telefoni kasutada 

2 

3 

5 

8.6 Teadvuse seisund ja orienteeritus Punkte kokku (0-50) 

 Teadvusetase: 

Selge 

Ebaadekvaatne 

Mäluhäire (diagnoositud) 

Orientatsioon: 

Täielikult orienteerub ajas, ruumis ja isikus 

Desorienteeritud, harjumuspärases keskkonnas 

rahulik 

Ajutised segasus seisundid 

Võõras kohas desorienteeritud 

Segasusseisund, vajab pidevat järelvalvet 

Psühhootiline (hallutsinatsioonidega) 

 

0 

3 

5 

 

0 

3 

 

5 

7 

10 

10 

8.7 Meeleolu, mälu ja initsiatiiv Punkte kokku (0-50) 

 Meeleolu: 

Positiivne 

Neutraalne 

Vahelduv 

Negatiivne 

Depressiivne 

Agressiivne  

Mälu: 

Parem kui eagrupil 

Eagrupile vastav 

Kergekujuline mälu nõrgenemine 

Raskekujuline mälu nõrgenemine 

Initsiatiiv: 

Aktiivne, avatud 

Passiivne, kuid võimalik aktiveerida 

Täielikult passiivne 

 

0 

2 

3 

4 

8 

10 

 

0 

1 

4 

8 

 

0 

3 

5 

8.8 Ravimite võtmine Punkte kokku (0-50) 

 Ei tarvita ravimeid 

Saab tarvitamisega iseseisvalt hakkama 

Vajab abi üks kord nädalas 

Vajab abi iga päev 

0 

1 

2 

5 

8.9 Järelevalve/juhendamise vajadus Punkte kokku (0-50) 

 Vajadus puudub 0 



… korda nädalas 

Teatud osa ööpäevast (____ tundi) 

Ööpäevaringne (pidev) 

3 

5 

10 

 Punkte valdkondades 1-9 kokku (0-178)  

 

Hooldusgrupid: 

0 = 0-12 punkti: ei vaja hooldust 

Vajab hooldust  Hooldusgrupid: 

1 = 13-60 punkti: minimaalne kõrvalabi tagatakse koduteenustega 

2 = 61-80 punkti : kõrvalabi elukohas (hooldaja), vajadusel lisaks koduteenused 

3 = 81-100 punkti: ulatuslik kõrvalabi elukohas (hooldaja), vajadusel ajutine hooldusravi 

4 = 101-178 punkti: ulatuslik kõrvalabi ja põetuse vajadus elukohas (hooldaja) või  

Hooldekodus 

 

 

 

 

Kliendi või tema esindaja nimi, allkiri ________________________________________________ 

 

 

Hindaja nimi ja ametikoht, allkiri ____________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Hindamisakt hooldusvajaduse ja sotsiaalteenuste määramiseks Lisa 1 

 

 

1. SOTSIAALTÖÖTAJA SISSEKANDED JA KLIENDIGA TEOSTATUD TEGEVUSED 

(millal ja mida on sotsiaaltöötaja teinud kliendi probleemi lahendamiseks) 

 

Kuupäev  Tegevuse või nõustamise sisu, konsulteerimiste  tulemused jne 

__________       ______________________________________________________________ 

   ______________________________________________________________ 

   ______________________________________________________________ 

   ______________________________________________________________ 

   ______________________________________________________________ 

   _________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hindamisakt hooldusvajaduse ja sotsiaalteenuste määramiseks Lisa 2 

 

 

1. ARSTI , ÕE JT SPETSIALISTIDE SOOVITUSED (võivad olla nende endi poolt kirjutatud 

vormidel, lehtedel) 

Meditsiinilised probleemid ning sellest tulenev abi saamise ettekirjutus.  

 

1.1.Arstlikud ettekirjutused ja soovitused, kes ja kuidas neid lahendab: 

__________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________ 

 

1.2.Õe poolt olulisemad õendusdiagnoosid, kes ja kuidas neid lahendab: 

__________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________ 

 

1.3.Teiste meditsiini- ja mittemeditsiinispetsialistide soovitused probleemide lahendamiseks (täpsusta, 

kelle soovitused ning kes ja kuidas neid lahendab). 

__________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________ 


