
                                  

KONVERENTSI OSALEMISTASU JA REGISTREERIMINE:  

Konverentsi osalemistasu on kuni 31. maini 2015 35 eurot, alates 1. juunist 45 eurot. Osalemistasu sisaldab konverentsi 

materjale ning toitlustust.  

Konverentsile saad registreerida SIIN või konverentsi kodulehel: http://www.emita.ee/?page_id=1014 

 

KONVERENTS: Tõenduspõhine isikukesksus 

18. juunil 2015 aastal Tartus, Dorpati Konverentsikeskuses, Turu 2 

Konverentsi märksõnadeks on motiveeriva 

intervjueerimise (MI) vaimsusest lähtuvad 

(isiku- ehk) kliendikesksus, kaasatus ning 

koostöö. 

Meie selleaastase konverentsi fookusesse seatud 

inimene (klient/patsient/nõustatav/koolitatav) 

ja me uurime ennekõike läbi tõenduspõhisuse, 

kuidas me saame hinnata nii igapäevapraktikas 

kui ka uuringutes:  

I. meie kliente; 

II. õppija/patsient/klient,  

õpetaja/terapeut/nõustaja suhet;  

III.  praktilise koolituse tulemit. 

 

Konkreetsemalt otsime vastust järgmistele 

küsimustele: 

• Kuivõrd isiku (õppija/patsiendi/kliendi) keskne ma 

olen oma igapäevatöös?  

• Kuivõrd ma suudan kaasata oma sihtgruppe: klient, 

patsient, õppija? 

• Õpetaja/õppejõu/treenerina, kas olen teadlik, mis 

minu õpetusest ’kohale jõuab’? 

• Mis on täpsemalt see, mis mõjub ja kuidas? 

• Kas ja kui palju on mul julgust saada tagasisidet 

selle kohta, kuidas ma toimin? 

• Kas ja kuidas on võimalik hinnata patsiendi/kliendi 

ja arst/nõustaja/psühholoog suhet? 

 

Konverentsi sihtgrupiks on kõikide elualade 

spetsialistid, kelle igapäeva töö keskmes on  

indiviid (õppija/klient/patsient) ning vajadus 

teda suunata ja aidata: tervishoiutöötajad,  

sotsiaaltöötajad, psühholoogid, 

juhtumikorraldajad, rehabilitatsiooni 

meeskonna liikmed, noorsootöö spetsialistid, 

karjäärinõustajad, õpetajad, õppejõud jne. 

EMITA selleaastase konverentsiga soovime pöörata 

senisest suuremat tähelepanu isikukesksele 

suhtlemisele just sellistes olukordades ja tööalastes 

situatsioonides, kus ühel osapoolel on ülesanne või 

vajadus aidata teisel teha tema elus olulisi muutusi.  

PLENAARETTEKANDED: 

• Ruth Kalda: „Persoonikesksus ja selle 

tõenduspõhisus tervishoius“ 

• Monika Haukanõmm: „Töövõime, rehabilitatsioon, 

puuetega inimesed ja nende õigused“ 

• Denise Ernst: „The language of change“  

TÖÖTOAD: 

MITI I ja II 

• „Motiveeriva intervjueerimise kodeerimise 

süsteem: MITI 3-st MITI 4-ni”  

• „MITI 4.0“ (inglise keeles) 

Meditsiin I ja II 

• „Patsiendikeskse suhtlemise hindamine“ 

• „Tudengikeskne õppimine ja õpetamine praktika 

ajal“ 

Õppimine I ja II 

• „Koolituse tõhususe hindamine “ 

• „Ennast juhtiv õppija “ 

LÜHIETTEKANDED: 

• Karmen Vool: „Terapeudi ja patsiendi vahelise 

koostöösuhte hindamise võimalikkusest“ 

• Vootele Veldre: "Koostöö võimalikkusest kroonilise 

tervisehäirega töötaja tööandjaga" 

• Mari-Ann Repän: „Kliendikesksus 

juhtumikorralduses ja MI„ 

• Arno Baltin: „Tagasiside (õppejõule) 

õpitulemustest“ 

• Grete Arro „Üldpädevustest 

enesemääratluspädevuse näitel“ 

• Marina Paddar: „MI kui „võluvits““ 

 

TOETAJAD:      

Hasartmängumaksu Nõukogu 

 

Tartu Ülikooli Peremeditsiinikliinik 

Me soovime arutleda küsimuse üle: 

kui isikukesksed me oma 

erialavaldkonnas oleme? 

http://goo.gl/forms/5PYLza6nvi
http://goo.gl/forms/5PYLza6nvi

