Abiarstide tagasiside 2016
Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid.
Abiarstina olid vastanutest töötanud 87 tudengit ehk 64%, kellest 79 (91%) olid nõus vastama
täpsustavatele küsimustele abiarstinduse kohta.

Abiarstide arvukus, töö leidmine, töötamine
Vastajatest on V kursusel abiarste 67% ja VI kursusel 59%.
Valdav enamus abiarste asub tööle juba pärast neljandat kursust (86%), vähem alustatakse tööga V ja
VI kursusel (diagramm 1).
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Diagramm 1. Millal hakkasid esmakordselt abiarstina töötama?

Kooli kõrvalt töötamist esineb üsna palju, sellega on kokku puutunud 60% abiarstina töötanud
tudengitest (diagramm 2). VI kursusel töötab kooli praktika kõrvalt abiarstina 21% tudengitest.
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Diagramm 2. Kas oled töötanud/töötad abiarstina kooli kõrvalt?

Peamised tervishoiuasutused, kus abiarstid töötavad, on maakonnahaiglad, kesk- ja regionaalhaiglad
(diagramm 3). Võrreldes üle-eelmise aastaga, on vähenenud perearstikeskustes töötavate tudengite
osakaal (12%-lt 6%-le). Vähenenud on ka töötamine keskhaiglates (41%-lt 29%-le), kuid on
suurenenud regionaalhaiglates töötamise osakaal (16%-lt 29%-le).
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Diagramm 3. Millises asutuses töötad/töötasid viimati abiarstina?
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92% abiarstidest töötab Eestis, 3% Soomes ning 4% nii Soomes kui Eestis. Võrreldes üle-eelmise
aastaga on tudengid hakanud rohkem Eestis töötama, toona töötas Soomes 13% abiarstidest.

11% tudengitest leiab, et abiarstina on lihtne tööd leida. Üle-eelmine aastaga võrreldes on toimunud
nende tudengite osakaalus suur langus, kuna toona arvas nii lausa 44%. Kuid, kui üle-eelmine aasta
vastas küsimusele, kas abiarstina on kerge tööd leida, „pigem jah“ 29% abiarstina töötanutest, siis
nende tudengite osakaal on selleaastases küsimustikus tõusnud 68%-ni (diagramm 4). Seega on töö
leidmine läinud veidi keerukamaks, kuid on enamike tudengite arvates siiski suhteliselt kerge.
81% tudengitest võttis ise tervishoiuasutusega ühendust ning leidis nii endale koha. 8% leidis tööd
tuttavate abiga. Mõnedel juhtudel kutsus õppejõud tudengeid tööle või kontakteeruti varasema
töökohaga. Üksikud kasutasid vahendusfirmat või kutsus neid tööle tuttav.
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Diagramm 4. Kas abiarstina on lihtne tööd leida?

Tudengid tõid välja, et tööd otsides oleksid nad soovinud tutvuda teiste tudengite kogemustega
abiarstina töötamisel. Viimase märkisid vajalikuks 66%. Lisaks peeti oluliseks abiarstide õigusi ja
kohustusi puudutavat informatsiooni (63%) ning seda kuhu ja kuidas kandideerida (41%).

Rahulolu, hinnangud
Üldiselt jäädi abiarstina töötamisega väga rahule ehk hinne „5“. Skaalal 1-5 hindasid 61% tudengitest
oma kogemust hindega „5“, mis on 22% võrra rohkem, kui üle-eelmine aasta. Keegi ei märkinud, et
jäänud üldse töötamisega rahule, kuid leidus üksikuid (6%), kes oluliselt töötamisega rahule ei jäänud
(diagramm 5). See on samas proportsioonis üle-eelmise aasta tulemustega.
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Diagramm 5. Kuidas jäid abiarstina töötamisega rahule?

Tudengid hindasid ka juhendaja kättesaadavust skaalal 1-5, kus „1“ tähendas, et juhendaja oli mitte
üldse kättesaadav ning „5“ – oli vajadusel alati olemas. Suuremal osal abiarstidest oli võimalik alati
või peaaegu alati vajadusel juhendaja või pädeva arstiga kontakteeruda (46%). Üksikutel juhtudel ei
olnud juhendaja tudengi jaoks üldse mitte kättesaadav (5%) (diagramm 6). Võrreldes üle-eelmise
aastaga on juhendaja kättesaadavuse hinnangud jäänud samaks.
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Diagramm 6. Kas Su juhendaja või teda asendav pädev arst oli Sinu jaoks pidevalt kättesaadav?
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83% abiarstidest märkisid, et neil esines töötamise ajal vajadus retsepte välja kirjutada (diagramm 7).
See on suurem, kui üle-eelmisel aastal, kus retsepti kirjutamise vajadus esines 71% abiarstidest.

17,7%

jah
ei

82,3%

Diagramm 7. Kas Sul oli abiarstina töötades vajadust retsepte välja kirjutada?

85% abiarstidest jäi teenitava palgaga rahule (diagramm 8). Sama selgus ka üle-eelmise aasta
küsimustikust.
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Diagramm 8. Kas jäid abiarsti palgaga rahule?
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Suurem osa (41%) tudengitest ei plaaninud abiarstina töötades praktikat sooritada, 34% said
sooritada praktika pärast V kursust ning 6% pärast IV kursust, 19% ei saanud praktikat sooritada
(diagramm 9). Üldjoontes on need osakaalud võrreldes üle-eelmise aastaga jäänud samaks.
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Diagramm 9. Kas abiarstina töötades oli võimalik praktikat teha?

Tudengid said küsimustikus valida, milliseid muudatusi nad sooviksid abiarstinduse süsteemis näha.
6% tudengitest leidsid, et nad on süsteemiga antud kujul rahul. 77% toetas abiarstide registreerimist
terviseametis (sh. ligipääs digiloole) ning 73% ka abiarstinduse ja praktika ühtlustamist (st.
arstipraktikat käsitletakse abiarstina töötamisena). Üsna suurt toetust leidus kõigile
muudatusettepanekutele (diagramm 10). Välja oli toodud ka osaline retseptiõigus, mis eksisteerib
Soome abiarstidel ning vajadus juhendajaid koolitada. Üldjoontes on tudengite soovid jäänud
aastatega samaks.
Kokku pooldas muudatusi abiarsti õigustes retsepte väljastada 79% vastanud abiarstidest (diagramm
11). Üldiselt oli toetus kahe allkirjaga retsepti väljastamise õigusele 56% ja osalisele retseptiõigusele
42% (diagramm 10).
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Diagramm 10. Milliseid muudatusi sooviksid abiarstinduse süsteemis näha?
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Diagramm 11. Retseptiõiguse muudatuste toetus
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Tudengid abiarstina töötamisest
 „Jäin väga rahule. Minu juhendaja võimaldas mulle piisavalt aega kohanemiseks ja
töökorralduse jälgimiseks ja seejärel võimaldas piisavalt vastutust, et tundsin end iseseisvalt
töötades tõhusa ja kasulikuna :) Sain suhtlemis- ja keelepraktikat, mida ükski ülikoolis antav
kursus asendada ei suuda.“
 „Maakonnahaiglapersonalil oli oodatust positiivsem suhtumine noorde kolleegi.“
 „Ma jäin väga rahule maakonnahaiglas EMO-s töötamisega. Kollektiiv oli väga tore ja
abivalmis. Abiarsti suhtuti kui kolleegi. Kui tekkis probleeme, siis sai praktiliselt alati
konsulteerida valvekirurgi/sisearsti/günekoloogi/lastearstiga. Alguses oli natuke keeruline
EMO-s töötamine, kuna alustasin peale 4. kursuse lõpetamist abiarsti tööga. Sel hetkel ei
olnud mul veel läbitud lastehaigusi, neuroloogiat, LOR-i jm tsükleid. Siiski sain kenasti
hakkama ja kui hätta jäin, küsisin alati abi. Abiarstina töötamine on hindamatu kogemus.
Kooli kõrvalt töötamine aitab näha laiemat pilti ning see aitab paremini kinnistada ka ülikooli
jooksul omandatud teoreetilisi teadmisi. See annab ka parema ettekujutuse
EMO/perearsti/sisearsti tööst ja seetõttu on ka eriala valiku tegemine lihtsam. Kui vähegi
võimalik, siis soovitan kas või suveperioodil abiarstina töötada. Nii on ka 6. kursuse praktika
sooritamine lihtsam.“
 „Sain väga palju uusi kogemusi ja teadmisi. Soovitan kõigile, olge julged ja ettevõtlikud ja
minge tööle!“
 „Arvan, et abiarstina töötamisest saadavat kasu on raske üle hinnata. Esiteks, see arendab töö juures saad palju kiiremini ja kvaliteetsemalt tähtsaid asju ära õpitud, kui ainult
õpikutest; siseosakonnas lugesin pidevalt midagi oma patsientide haigustest või ravimitest
juurde, mida muidu ei teeks. Teiseks, annab julgust - suvel peale 4. kursust enne töö
alustamist kartsin, et olen rumal ja saa tööga hakkama, kuid väga kiiresti saad aru, et
tegelikult oled nende aastatega õudsalt palju õppinud, mitte ei istunud pingis niisama; tekib
kujutus, et sinust tegelikult saab ühel päeval arst. Lisaks, annab motivatsiooni juurde - nüüd
igas tsüklis õpin suurema entusiasmiga, püüan kõikidest ringidest/seminaridest osa võtta,
kuna saan aru, et mul võib neid teadmisi tööl vaja minna; saad aru, et ei õpi neid asju
silmaringi laiendamiseks, vaid selleks, et olla oma patsientide jaoks parem arst.“
 „Abiarstina töötamine on tohutult palju kogemust juurde andnud. Oskan rohkem seoseid
luua ning raamatutarkus kinnistub paremini :) Igati positiivne.“
 „Abiarstina töötamine on mulle andnud juurde rohkem kui need 5 aastat koolipingis. Kahju
nendest, kes pole kordagi abiarstina tööd proovinud.“
 „Töötasin LTKH EMOs, kus olid väga mitmekesise profiiliga patsiendid: nii kirurgia kui ka siseja muidugi ka nö perearsti patsiendid. Osakonnajuhataja Dr Popova on väga vastutulelik, hea
õpetaja ja tundsin, et võin alati võib tema poole murega pöörduda. Lisaks olid kõik EMO
arstid väga sõbralikud ja alati valmis õpetama ja seletama. Tundsin, et olen osa kollektiivist.
Suur aitäh väga hea kogemuse eest ja soovitan seda kohta kindlasti teistele tulevastele
abiarstidele.“
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