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Aktuaalne

Tööõnnetuse teatise vormistamine muutus lihtsamaks
Rauno Piirsalu
töötervishoiu peaspetsialist
suureneb - muidugi mitte lisanduvate
tööõnnetuste, vaid olemasolevate tööõnnetuste
tõhusama
tuvastamise
ja
registreerimise
arvelt.
Statistikaameti
uuringute põhjal võib öelda, et Eestis
registreeritakse vaid kolmandik toimunud
tööõnnetustest
kellelegi
ei
vaja
põhjendamist fakt, et tööõnnetuste registreerimise osakaalu on vaja tõsta ja seda
üsna olulisel määral.
Alles
hiljuti
laekus
enamus
Eeltoodud
probleemide
lahendatööõnnetuste teatistest tööinspektsioonile
miseks
on
tööinspektsioon
koostanud
käsitsi
täidetuna,
osa
neist
täiesti
juhised ja pakub jätkuvalt abi ja infot, et
loetamatuna. Kehvast käekirjast tingituna
tööõnnetused saaksid tuvastatud ning et
kipub tööõnnetusi puudutav info jääma
teatisi oleks vähemalt tööinspektsioonile
segaseks - sekretärid kulutavad osa oma
võimalik
saata
lihtsamalt,
kiiremalt,
tööajast käsitsi kirjutatud teatiste dešiturvalisemalt ja odavamalt. Tööõnnetuste
freerimisele ning poolarusaamatu info
tuvastamiseks
oleme
koostanud
infokontrollimisele. Lisaks laekus enamus infot
materjalid, mis on arstile abiks tervisetervishoiuasutustest viisil, mis ei taganud
kahjustuse tunnistamisel tööõnnetuseks.
teatisel olevate andmete kaitset: faks,
Materjalides selgitame tööõnnetuse mõistet
tavaline post ja krüpteerimata e-post ei ole
ja selle tingimusi ning pakume välja
turvalised
kanalid
nimetatud
teatiste
kontrollküsimused patsiendile võimaliku
edastamiseks.
tööõnnetuse tuvastamiseks.
Olulisemaks probleemiks on aga
Samuti on loodud elektrooniliselt
suure osa tööõnnetuste nö kadumaminek täidetav tööõnnetuse teatise vorm nendele
nende tuvastamine on takistatud kas
arstidele ja tervishoiuasutustele, kellel
osapoolte
teadmatuse
või
tahtliku
puudub infotehnoloogiline võimalus teatisi
varjamise tõttu. Oleme saanud haiglatelt
trükitud kujul oma infosüsteemist välja
rohkelt tagasisidet juhtumitest, mille puhul
võtta. Väljatöötatud
on tegemist ilmselge
tööõnnetusega, kuid
Teadmatus tööõnnetuse ja selle vorm aitab säästa
kannatada
saanud
registreerimise vajaduse kohta on nii teatiste töötlejate tööaega kui
töötaja või temaga
enamasti töötajatepoolne, kuid ka vähendab vigade
kaasas olev tööandja
seda tuleb ette ka arstide seas.
tekke
võimalust.
väidab, et õnnetuse
Kiirema,
turvalipõhjustasid
muud
sema ja odavama infovahetuse innusasjaolud. Teadmatus tööõnnetuse ja selle
tamiseks on võimalik saata teatist e-postiga
registreerimise vajaduse kohta on enamasti
krüpteeritud kujul. Üha enam tervistöötajatepoolne, kuid seda tuleb ette ka
hoiuasutusi on uue turvalise infokanali
arstide seas.
edukalt kasutusele võtnud.
Arstide saadetud teatiste alusel
Tööinspektsioon tegeleb aktiivselt
koguneb
tööinspektsiooni
infosüsteemi
veelgi tõhusamate infokanalite loomisega,
ametlik riiklik statistika, mis edastatakse
nimelt soovime oma infosüsteemi siduda
muu hulgas ka Eurostati, kus kogutakse
terviseinfo andmebaasidega ning korralüle-euroopalist statistikat töötervishoiu ja
dada info liikumise automaatselt, et
tööohutuse
valdkonnas.
Kui
enamus
lähitulevikus kaoks tööõnnetuse teatis kui
Euroopa riike loodab oma tööõnnetuste
dokument üldse.
arvu kahanemisele, siis meie Eestis
loodame, et tööõnnetuste arv statistikas
Alates käesoleva aasta juulikuust on
tervishoiuasutustel oluliselt lihtsam
vormistada tööõnnetuse teatist. Tööinspektsioon
on
välja
töötanud
spetsiaalse teatise vormi, mille saab
edastada ka elektrooniliselt. Lisaks on
välja töötatud juhised tööõnnetuse
tuvastamiseks.

