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Sissejuhatus 

Käesoleva deklaratsiooni eesmärgiks on 

• ergutada arutelu Euroopa haiglakaplanaatide kogukonnas; 

• aidata tervishoiuorganisatsioonide ja usukogukondade juhtidel paremini mõista; 

haiglakaplanite/hingehoidjate rolli ning seisukohti; 

• teavitada teisi tervishoiu valdkonna ja usukogukondade töötajaid; 

haiglakaplanaadi/hingehoiu tegevusväljast ning suundumustest Euroopas. 

Taust 

Haiglakaplanid/hingehoidjad töötavad keset muutusi, mis kaasnevad tervishoiu ülemaailmse 

arenguga. Sellised muutused võimaldavad kaplanitel/hingehoidjatel panustada aktiivselt ja 

uuenduslikult tervishoiusüsteemi „inimlikustamisse“, pakkudes kõigile parimat võimalikku 

spirituaalset tuge. 

Parim spirituaalne tugi 

Keset tervishoiu arenguga kaasnevaid muutusi peavad haiglakaplanid/hingehoidjad tegutsema 

lähtudes oma usust, veendumustest ja väärtustest. Neil tuleb jätkuvalt täiendada oma 

professionaalseid oskusi. Samas peavad nad teoloogiliselt ja spirituaalselt mõtisklema nii oma 

tegevuste kui ka kultuurilise ja sotsiaalse konteksti üle. Selline jätkuvalt süvenev teadlikkus 

võimaldab kaplanitel/hingehoidjatel töötada suuremas kooskõlas teiste maailmavaadete ja 

usundite esindajatega. 

Haiglakaplanid/hingehoidjad on spetsialistid, kes pakuvad spirituaalset tuge säilitades 

sealjuures terviklikku nägemust inimestest, nii patsientidest, nende lähedastest kui ka oma 

kaastöötajatest, toimivana nendega seotud kogukondades. 

Haiglakaplanid/hingehoidjad teevad koostööd teiste tervishoiuvaldkonna töötajatega, et luua 

eetilisi ning tähendust omavaid ravikeskkondasid, mis põhineks armastusel, kaastundel ja 

õiglusel – väärtustel, mis on kesksed kõigi usukogukondade jaoks. 



Uuringute vajalikkus 

Kuigi spirituaalse toe hindamine pole lihtne, on uuringute teostamine siiski oluline pakutava 

toe kvaliteedi tõstmiseks. Seetõttu edendab Euroopa haiglakaplanaatide kogukond aktiivselt 

uurimistööd kui kaplanite/hingehoidjate tegevuse üht lahutamatut osa. Selline uurimus peaks 

keskenduma pigem „tulemustele“ kui „protsessidele“. Kõik kaplanid/hingehoidjad peavad 

arendama oma praegust tegevust kaasaegsete uuringute valguses.  

Uurimus on tänapäevase tervishoiu eluliselt vajalik osa. Oma töös peavad kaplanid/ 

hingehoidjad ammutama informatsiooni praktikal põhinevatest uuringutest. Kaplanid/ 

hingehoidjad on hästi ettevalmistatud narratiivse uurimuse teostamiseks, kuna kuulamine ning 

patsientide lugude tõlgendamine on nende töö keskne osa. Kaplanid/hingehoidjad võivad 

kasutada ja arendada strateegilisi liite teiste tervishoiuvaldkonna distsipliinidega. 

Uurimistulemuste jagamine tõstab ka tervishoiuteenuste pakkujate ja usukogukondade 

teadlikkust hingehoiu rollist ja olulisusest ning edendab sel moel hingehoiuteenuseid. 

Tegevusalased ettepanekud  

Et haiglahingehoius pakkuda „parimat spirituaalset tuge“, kutsume üles kõiki 

kaplaneid/hingehoidjaid tutvuma kaasaegsete uuringutega ning nende valgel arendama oma 

ametialast tegevust. Kutsume üles mõningaid kaplaneid/hingehoidjaid juhtima 

uurimistegevust, et kindlustada kvaliteetsete uuringute panus haiglahingehoiu väljunditesse. 

Kutsume üles tervishoiuteenuste pakkujaid nõudma oma asutuste kaplanite/hingehoidjate 

ametialast arengut kaasaegsete uuringute valguses ning toetama neid kaplaneid/hingehoidjaid, 

kes uuringuid läbi viivad. Kutsume üles usukogukondasid toetama uurimuspõhiseid 

haiglahingehoiu mudeleid.  


