ESTL miinimum- ja maksimumnõuded noorte nõustamiskeskustele

MIINIMUMNÕUDED
•

•

•

•

•

•

TEENUSTE VALIKULE
o STLI/HIVi suhtes testimine, nõustamine ja ravi igast soost noortele
o Kontratseptsioonialane nõustamine
o Raseduse kindlakstegemine ja sellekohane nõustamine (sh abordieelne ja -järgne
nõustamine)
o Günekoloogiline läbivaatus ja nõustamine
o Seksuaalhariduslikud tegevused
PERSONALILE
o Personali kuuluvad arst ja ämmaemand/õde
o Personal on läbinud ESTLi või tema partnerite poolt korraldatud
noortenõustamisalase koolituse
o Personal on tutvununud dokumendiga „Noorte nõustamiskeskuste
tegevuspõhimõtted ja kvaliteedinõuded“ ning järgib seda
TÖÖKORRALDUSELE
o Vastuvõtt on tasuta
o Vastuvõtt toimub nii etteregistreerimisel kui ka drop-in põhimõttel
o Väiksemates keskustes vastuvõtt vähemalt kaks korda nädalas (sh ühel korral
õhtupoolikul)
o Noortel on personaliga võimalik kontakti saada (sh telefoni või e-posti teel) vähemalt
kahel päeval nädalas
o Võimalikult kindel ja muutumatu vastuvõtuaeg, asukoht ja personal
o Nähtav, selge informatsioon NNK asukoha ja vastuvõtuaegade kohta
o Keskusel on olemas oma veebileht ja/või sotsiaalmeedialeht, kus on teave keskuse
lahtiolekuaegade, kontaktandmete ja internetinõustamise (www.amor.ee) kohta,
samuti info, kuhu pöörduda väljaspool keskuse tööaega
o Külastajatele kättesaadav arvamuste raamat
ASUKOHALE JA RUUMIDELE
o Ligipääsetav asukoht kohalikele elanikele tuttavas kohas, linna/asula keskmes või
käidavas kohas
o Eraldi teistest tervishoiuasutustest (kas ruumiliselt või ajaliselt)
o Ruumide sisustus vastab tegevuse nõuetele (arstikabinet, nõustamisruum)
o Arstliku läbivaatuse ruumil võimalus ust lukustada, privaatselt lahti riietuda
o Noortesõbralik miljöö – mitteametlik, sõbralik, privaatne
o Ligipääsuvõimalus puuetega inimestele
VARUSTUSELE
o Suguelundite läbivaatuseks ning pikatoimeliste kontratseptiivide paigaldamiseks
vajalikud instrumendid ja seaded; vererõhuaparaat
o Koostöö laboriteenusega
o Seksuaalhariduslikuks tegevuseks ja individuaalvastuvõtuks vajalikud näidismaterjalid
o Infomaterjalid külastajatele: ESTL koostatud infovoldikud kabinetis ja ooteruumis
TEGEVUSTE DOKUMENTEERIMISELE JA ARUANDLUSELE
o Kõik tegevused (nii arstlikud kui ka mittearstlikud) dokumenteeritakse
(ambulatoorsete kaartide pidamine, nakkushaiguste teatised jne) vastavalt
andmekaitse ja muudele Eestis kehtivatele seadustele

•

o Täidetakse võrgustiku projekti nõuded (kvartaalsed aruanded)
KOOSTÖÖLE
o Koostöö ESTL-ga, piirkonna NNK-dega, koolidega, kohaliku omavalitsusega

NÕUDED KOMPETENTSIKESKUSELE (lisanduvad miinimumnõuetele)
•

•
•

•
•

TEENUSTE VALIKULE
o Noormeeste suguelundite läbivaatus
o Noormeeste testimine ja nõustamine
o Psühholoogiline nõustamine
o Seksuaalvägivalla puhune nõustamine
o Telefoninõustamine
PERSONALILE
o Personali kuuluvad eriarst ja psühholoog
TÖÖKORRALDUSELE
o Eraldi vastuvõtuajad noormeestele
o Keskus avatud aastaringselt. Keskus võib (nt kollektiivpuhkuse tõttu) suletud olla
mitte üle ühe kuu järjest ning aastas mitte üle kahe kuu kokku. Selleks ajaks on
noortele kergesti kättesaadav (kodulehel, sotsiaalmeedias, keskuse uksel)
informatsioon, kuhu sel perioodil pöörduda saab.
o Telefoninõustamine, võimalusel nõustamine e-posti teel
o Noorte vastuvõtule registreerimine toimub NNK-de telefonil, st väljaspool
tervishoiuasutuse üldregistratuuri
ASUKOHALE JA RUUMIDELE
o Võimalus kasutada loengute läbiviimiseks sobivat ruumi
VARUSTUSELE

o Tasuta kondoomid
•

TEGEVUSTE DOKUMENTEERIMISELE JA ARUANDLUSELE

•

KOOSTÖÖLE

o Koguda infot loengutel ja seminaridel osalenute kohta
o Noortenõustajate praktilise koolituse läbiviimise baas

