
Koordinaator
 

Tartu Ülikool – Eesti
 
 

Partnerid
 

• Heraklioni prefektuuri
naisühenduste liit (UWAH) –

Kreek
 
 

·Naiste Tugi- ja Teabekeskus MTÜ
(NTTK) - Eesti

 
 
 

• Vahemere soouuringute
instituut (MIGS) – Küpros

 
 

• M&M Profuture Training, S.L –
Hispaania

 
 

• Tartu Tervishoiu Kõrgkool – Eesti
 
 
 

 
Rahastatud Euroopa Liidu poolt. Avaldatud seisukohad ja 

arvamused  on ainult autori(te) omad ega pruugi kajastada 
Euroopa Liidu või Euroopa Hariduse ja Kultuuri 

Rakendusameti (EACEA) seisukohti ja arvamusi. 
Euroopa Liit ega EACEA nende eest ei vastuta..

OPEP-DV kohta lisateabe saamiseks
 

 opep-dv.eu
 

https://www.facebook.com/OPEPproject/
https://www.instagram.com/opepproject/

 
 

Partnerid

OPEP-DV projekti eesmärgiks on 
välja  töötada koolitusprogramm

tervishoiutöötajatele,  mis aitaks neil 
tuvastada lähisuhtevägivalla ohvreid.



Tervishoiutöötajad puutuvad oma
praktikas kokku paljude inimestega ning
arvestades lähisuhtevägivalla (LSV)
kõrget esinemissagedust elanikkonnas,
on oluline, et nad teaksid, kuidas LSVd
tuvastada ja sellele reageerida.

Kehv ravisoostumus on tuvastatud
paljudes tervishoiuvaldkondades,
sealhulgas füsioteraapias.

Uuringud on näidanud, et mitmed
personaliga seotud takistused (nt
formaalse väljaõppe puudumine)
nõrgendavad tervishoiusüsteemide
võimet ohvreid tuvastada ja neid toetada.

Lisaks tervishoiutöötajate puudulikele
oskustele võivad nende hoiakud ja
uskumused seoses LSVga tekitada
väljakutseid LSV ohvrite teenindamisel. 

Füsioterapeutide suutlikkus tuvastada
LSVd ja neid olukordi õigesti käsitleda on
patsientide ravimisel väga kasulik oskus.

Miks see projekt? 

 Aruanne füsioteraapia ja
lähisuhtevägivalla kohta –
tervishoiutöötajate, ennekõike iga
partnerriigi füsioterapeutide
koolituspogrammide, tegevuskontekstide
ja praeguste hoiakute uurimine ning
lahenduste pakkumine nende lünkade
kõrvaldamiseks

 Koolitusprogramm füsioterapeutidele ja
teistele vägivallaohvritega töötavatele
tervishoiutöötajatele

 Veebipõhine koolituskursus (MOOC)
füsioterapeutidele ja teistele
tervishoiutöötajatele, kes puutuvad
kokku patsientidega, kes võivad olla
vägivalla ohvrid.

Eeltoodu propageerimine tervishoiu- ja
hariduspoliitika kujundajate ning
kutsehariduse ja -koolituse pakkujate
seas partnerriikides ja ELis.

Meie tulemused on järgmised:

Eesmärk

OPEP-DV keskendub naistega
töötavate füsioterapeutide erialasele
haridusele ja koolitusele, et nad oleksid
suutlikud tuvastama LSV ohvreid ja
pakkuma neile asjakohast abi. Projekti
eesmärk on välja töötada
õppematerjalid ja veebipõhine
lähisuhtevägivalla teemaline
koolitusmoodul praegustele ja
tulevastele füsioterapeutidele ja
teistele tervishoiutöötajatele (nt õed,
ämmaemandad ja hooldustöötajad),
kes teevad tihedat ja regulaarset tööd
naispatsientidega.


