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1 KASUTATAVAD LÜHENDID 

 

EHK  Eesti Haigekassa 

GDPR  General Data Protection Regulation 

HIS  haigla infosüsteem 

ICIC  International Conference on Integrated Care 

IFIC  International Foundation for Integrated Care 

KOV  kohalik omavalitsus 

PREMs  Patient Reported Experience Measures 

PROMs  Patient Reported Outcome Measures 

SKA  sotsiaalkindlustusamet 

SKAIS  sotsiaalkaitse infosüsteem 

STAR  sotsiaalteenuste ja -toetuste andmeregister 

TEHIK  Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus 

WHO  World Health Organization 
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2 SISU LÜHIKOKKUVÕTE 

PAikkondliku tervishoiu- ja sotsiaalteenuste Integreerimise pilootprojeKti ehk PAIK projekti eesmärk oli 

luua Viljandi maakonna näitel patsientide sihtrühmade vajadustele vastav uudne tervishoiu teenus – PAIK 

teenus.  Projekti kavandamise etapi raames lepiti kokku paikkonna teenuste koordineerimise mudel ja 

kirjeldati sihtrühm.  Käesolev raport käsitleb piloteerimise etappi, mille vältel käivitati kavandatud teenus 

ning arendati välja teenuse toimimiseks vajalik IT-platvorm Teleskoop. Seda kõike aitasid ellu viia 

pilootprojekti arendusmeeskonda kuuluvad inimesed: projektijuht, teenusejuht, koordinaator, IT-

lahenduste arendusmeeskond, arstlik meeskond, analüütikud, esmatasandi konsultandid, tervisejuhid, haigla 

juhtõed, KOV sotsiaaltöötajad ning teised konsultandid riiklikest organisatsioonidest nagu haigekassa, 

sotsiaalministeerium, TEHIK, riigikantselei jne.  

PAIK teenuse sihtrühmaks on püsiva tervishoiu- ja sotsiaalteenuste vajadustega üle kuuekümne aastased 

Viljandi paikkonna elanikud. Tervishoiuteenuste vajadusena käsitleti ühe või mitme järgneva diagnoosi 

olemasolu: hüpertensioon, südamepuudulikkus, krooniline neeruhaigus, diabeet, astma, krooniline 

obstruktiivne kopsuhaigus, depressioon. PAIK teenuse võtmerollis on juhtiv teenuseosutaja - tervisejuht 

(ingl. keeles integrated care specialist), kelleks on sotsiaaltöötaja või õe haridusega spetsialist. Igal patsiendil on 

oma tervisejuht. Teenuse toimimiseks on vajalikud teenusejuht, konsulteerivad arstid, haigla juhtõed, 

patsiendi ravimeeskond ja võrgustik (perearstid ja -õed, eriarstid, KOV sotsiaaltöötajad, koduõed, 

perekond), teenusehaldur ja ühine inforuum. Ühise inforuumi loob Teleskoop - reaalajaline  platvorm kõigi 

teenust osutavate osapoolte töölaual.  

Sihtrühma kuuluva patsiendi kaasamine PAIK teenusele saab alguse pöördumisest mõne tervishoiu- või 

sotsiaalvaldkonna spetsialisti poole (first contact access). Kui teenuseosutaja märkab sihtrühma patsienti, annab 

ta sellest läbi Teleskoobi platvormil tehtava soovituse PAIK teenuse meeskonnale teada. Soovitusel oleva 

info põhjal hindab tervisejuht teenuse sobivust ja tutvustab teenust patsiendile. Patsiendi nõusolek on 

teenuse käivitamise eelduseks. Tervisejuht kaardistab patsiendi tervise ja sotsiaalse toimetulekuga seotud 

probleemid ja eesmärgid, vajadusel konsulteerides ravimeeskonnaga. Võrgustikuga kohtumisel vaadatakse 

koos patsiendiga läbi tema eesmärgid, osapoolte rollid ja tegevused ning jagatakse vastutused. Läbi nende 

tegevuste moodustub patsiendi terviseplaan sotsiaal- ja tervisealase infoga.  

Teenuse orgaaniliseks osaks on kvaliteedi parandamisele suunatud tegevused, näiteks patsientide poolt 

täidetud küsimustike analüüsimine, osapoolte tagasiside põhjal uute teenuse arenduste katsetamine, 

teenusemeeskonna pidev koolitamine ja erinevate osapoolte koostöö arendamine. 
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Pilootprojekti tulemusena on Viljandis välja arendatud ja käivitatud PAIK teenus koos sihtrühma kirjelduse, 

vajaliku dokumentatsiooni ja hindamisinstrumentidega ning IT-platvormiga Teleskoop. PAIK teenuse 

meeskond ja koostööparterid on veendunud, et loodud on kompleksete vajadustega patsientidele äärmiselt 

oluline teenuse osutamise vorm. Läbiviidud küsitlused teenusel olnud patsientide hulgas näitasid samuti, et 

teenuse jooksul paranes patsientide rahulolu raviprotsessiga ning nad tundsid end oma ravi ja sotsiaalset 

toimetulekut puudutavates küsimustes kaasatuna.  

 

Loodud on eeldused teenusemudeli üleriigiliseks skaleerimiseks:  

- kohaliku koostöö käivitamise mudel; 

- teenuse kirjeldus; 

- kompetentsimudel ning koolitusprogrammid tervisejuhile ja võrgustikule;  

- üleriigilise reaalajalise IT-lahenduse loomiseks vajalik funktsionaalne ja arhitektuurne 

spetsifikatsioon ning prototüüp;  

- teenuse mõõdikud ja indikaatorid. 

 

Skaleerimise suurimateks väljakutseteks on meie hinnangul:  

- kesksele IT-lahendusele sobiliku haldusmudeli kokkuleppimine; 

- tervisejuhi teenuse ja rahastamise ühtsete põhimõtete kokkuleppimine 

(sõltumata, kas ta tegutseb haigla, perearsti või kohaliku omavalitsuse juures); 

- teenuse käivitamise ja  paikkondliku koostöö finantseerimine. 
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3 SISSEJUHATUS 

Käesoleva lõppraporti eesmärk on kirjeldada PAikkondliku tervishoiu- ja sotsiaalteenuste Integreerimise 

pilootprojeKti (PAIK) käigus analüüsitud ja mudeldatud integreeritud teenust. Dokumendis kajastatakse 

projekti kulgu alates planeerimisest kuni hinnatud tulemusteni. Antakse ülevaade integreeritud teenuste  

mõtteviisist, kirjeldatakse projekti olulisemaid arenguetappe ning projektijuhtimise olulisemaid faase, 

selgitatakse teenuse osutamise protsessi ning tutvustatakse selleks koostatud materjale, kajastatakse 

olulisemaid projektitulemusi ning jagatakse kogemuslugusid. Läbitud protsessi ja mõjuanalüüsi tulemustele 

tuginedes esitatakse teenuse edasise arendamise ettepanekud ja tulevikuvaated.  
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4 PROJEKTI TAUST JA OLEMUS 

Eesti Haigekassa ja SA Viljandi Haigla sõlmisid 2018. aasta augustis lepingu PAIK projekti käivitamiseks, 

mille eesmärkideks oli arendada ja parendada Eesti tervishoiusüsteemis patsiendikeskset tervishoiuteenuse 

osutamist integreeritud meeskonnatöö põhimõttel vältides dubleerimisi ning sellega seonduvalt 

põhjendamatut kulu. Projekti sihtrühmaks oli üle 60-aastased krooniliste haigustega patsiendid, kes vajavad 

sotsiaalset tuge. 

 

4.1 Projekti taust 

Aastatel 2014 - 2015 viis Maailmapank Eesti Haigekassa tellimusel läbi uuringu „Ravi terviklik käsitlus ja 

osapoolte koostöö Eesti tervishoiusüsteemis“1. Uuringu tulemustes käsitletakse tervishoiuteenuste 

integreeritust, st nii raviteenuste osutamist sobival tervishoiusüsteemi tasemel kui ka ravi piisavat 

koordineerimist ja järjepidevust kõigi süsteemi osapoolte poolt ning analüüsitakse Eesti tervishoiuteenuste 

integreeritust soodustavaid tegureid. Paljudest välja toodud probleemidest on käesolevas kontekstis oluline 

välja tuua eelkõige puudulik aktiivravieelsete- ja järgsete teenuste koordineerimine. Osutatud probleemile 

nähti lahendust integreeritud teenustes. 

Nimetatud uuringu raport toob välja viis olulist kitsaskohta Eesti tervishoiusüsteemi korralduses: 

- statsionaarsele aktiivravile orienteeritus, millega kaasnevad olulises osas välditavad, kuid 

sellegipoolest pikalevenivad haiglas viibimised;  

- orienteeritus ambulatoorsele eriarstiabile, mis on olulises osas välditav;  

- perearstidel on küll patsientidega järjepidev kontakt, kuid patsiendikäsitlus ei vasta heale kliinilisele 

standardile, samas täiendav eriarsti külastamine ei paranda tulemust; 

- aktiivravieelne ja -järgne raviteenuste puudulik koordineerimine;  

- integreeritusega seotud probleemid erinevate rahvastikurühmade puhul. 

 

Uuringust võib järeldada, et tervishoiu- ja sotsiaalteenuste pakkumine on üldjuhul fragmentaarne, eri 

teenusepakkujaid hõlmavat patsiendikeskset käsitlusviisi ei rakendata. Teenusepakkujate puuduliku koostöö 

ja suhtluse tõttu esineb ressursside kasutamisel ebatõhusust ning seetõttu võivad ravi kvaliteet ja tulemus 

kannatada. Esmatasandi ja eriarstiabi ebapiisavale koostööle viitavad peamiselt välditavad eriarstivisiidid ja 

 

 

1 Kurowski, Christoph, Amit Chandra, Elyssa Finkel, and Marvin Plötz. "Ravi terviklik käsitlus ja osapoolte koostöö Eesti tervishoiusüsteemis: 
kokkuvõttev aruanne." (2015). https://rahvatervis.ut.ee/handle/1/6046 

https://rahvatervis.ut.ee/handle/1/6046
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hospitaliseerimised, mis kulutavad inimeste ajalist ressurssi, tekitavad põhjendamatuid järjekordi ja 

kulutavad süsteemi ressursse. Inimesed ei jõua vajalike teenusteni õigeaegselt, mis viib selleni, et nad hiljem 

tarbivad kallimat teenust. Teenusepakkujate vahel ei liigu info sageli ka mitte samal tasandil ning koostöö 

eri teenuste vahel on juhusliku iseloomuga, põhinedes spetsialistide vaheliste otsekontaktide olemasolul.  

Integratsiooni suunas liikumine on ka WHO üheks prioriteediks. 2015. aastal WHO poolt välja antud raport 

kajastab inimkeskse ja integreeritud tervishoiuteenuse strateegiat. Globaalseks väljakutseks on saanud 

tervikliku ja kvaliteetse tervishoiusüsteemi väljatöötamine seni toimiva haiglaravil põhineva, killustatud ja 

haigestumusega seotud mudeli asemel.  

Eesti Rahvastiku tervise arengukava 2020-2030 (2018) üks alaeesmärk „Inimkeskne tervishoid“ on välja 

kasvanud eelpoolnimetatud WHO dokumendist ja sätestab, et inimkeskse tervishoiu all peetakse silmas 

lähenemisviisi, millega teadlikult võetakse arvesse inimeste, hooldajate, perede ja kogukondade vajadusi ning 

väärtusi partnerina ja kasusaajana nende poolt usaldusväärseks hinnatud tervishoiusüsteemis. Antud 

mõtteviis hõlmab patsientide harimist tervishoiuteenuse pakkujatele võrdväärseks partneriks kasvamisel 

ning tervishoiuteenuste integreerimist nii horisontaalselt kui vertikaalselt. Integreeritud ja inimkesksetest 

süsteemidest loodetakse suurt kasu teenuse kvaliteedi, kättesaadavuse ja rahulolu saavutamisel nii abiandjate 

kui -saajate hulgas. Sellega loodetakse kontrolli all hoida ka üha kasvavaid tervishoiukulusid.  

PAIK projekti põhimõtted kasvasid suuresti välja eelpoolnimetatud projektidest. Osapoolte ühine visioon 

oli töötada Viljandi maakonna näitel välja uus paikkondlik tervishoiu- ja sotsiaalteenuste osutamise mudel. 

Meie elanikkond vananeb ja seega muutub teenuse vajadus oluliselt. Viljandi maakonnas on elanikkonna 

vananemistrendid veelgi teravamalt väljendunud. Sellega seoses tõuseb krooniliste haiguste esinemissagedus 

nimetatud populatsioonis. Neil põhjustel ja tänu kogukonna haigla olemasolule sai ravijuhtimise ja 

integratsiooni projekt alguse just Viljandimaalt ning Viljandi Haiglast.  

 

4.2 PAIK projekti plaan ja kulg 

PAIK projekti kavandamine algas Sotsiaalministeeriumi ja SA Viljandi Haigla koostööprojektina kui 

19.10.2016 Sotsiaalministeeriumi poolt algatatud hanke “PAikkondlike tervishoiu- ja sotsiaalteenuste 

Integreerimise eelanalüüs ja pilootprojekti rakendamise Kava koostamine” võitja Civitta Eesti AS ning 

kaaspakkujad Velvet DP OÜ ja Leego Hansson OÜ alustasid koos Viljandi Haiglaga PAIK tervishoiu 

teenuse osutamise mudeli ja teenust toetava IT-lahenduse väljatöötamist. PAIK nimi ongi tuletatud hanke 

nimetusest.  

Kavandamisperioodil tuli välja töötada teenusemudel. Teise perioodi käigus planeeriti mudelit piloteerida, 

et kavandatud protsessimudelite toimimist testida ning edasi parendada. Tänaseks on kogu projekt 

omandanud PAIK projekti nime. Kavandamisperioodi kohta saab täpsemalt lugeda siit: 

https://tinyurl.com/paik2017 

https://tinyurl.com/paik2017
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Valminud kava alusel sõlmisid Eesti Haigekassa ja SA Viljandi Haigla 2018. aasta augustis lepingu, mille 

eesmärkideks oli: 

- arendada ja parendada Eesti tervishoiusüsteemis patsiendikeskset tervishoiuteenuse osutamist läbi 

esmatasandi ja eriarstiabi tervishoiuteenuse osutajate, sotsiaalteenuse osutajate ja teiste tervishoiu- 

ja sotsiaalvaldkonna teenusepakkujate koostöö ning patsiendi lähikondsete kaasamise integreeritud 

meeskonnatöö põhimõttel; 

- optimeerida erinevate teenuste osutamise protsesse ja parendada infovahetust, vältides ebaolulisi 

tegevusi ning dubleerimisi ning sellega seonduvalt põhjendamatut kulu; 

- korraldada inimesele vajalikke tervishoiuteenuseid õigel ajal ja sobilikul teenuseosutamise tasandil. 

 

Projekti eesmärkide saavutamiseks pidi Viljandi Haigla koostöös kõikide maakonna tervishoiu- ja 

sotsiaalteenuste osutajatega leppima mitmepoolselt kokku teenuse sihtrühma, kirjeldama integreeritud 

teenuse ja selle osutamise põhimõtteid, koostama kõikidele osapooltele teenuse osutamise juhendmaterjalid, 

koostama koolituskava ja teenuseosutajad koolitama, sõlmima teenuse osutamiseks vajalikud 

koostöölepingud, looma ja piloteerima IT-lahendused ning käivitama integreeritud teenuse osutamise 

sihtrühmale ja korraldama teenuse osutamisega seotud võrgustikutööd. IT-lahendused pidid esialgse kava 

järgi lisaks igapäevase teenuseosutamise toetamisele võimaldama kasutada prognoosmudelit sihtrühma 

ennetavaks väljaselgitamiseks. 

Täpsemad projekti tegevuseesmärgid ja tulemusmõõdikud lepiti projektimeeskonna ja tellija (EHK) vahel 

kokku perioodide kaupa (vt täpsemalt Lisa 1 Projekti tulemusmõõdikud), olulised suunad neis olid: 

sihtrühma kriteeriumite väljatöötamine, IT lahenduste arendamine, teenuse kvalitatiivne arendamine, 

teenusemahtude suurendamine ning osapoolte koostöö arendamisele suunatud tegevused. Projekti kulgu 

tagasivaatavalt hinnates võib öelda, et ühe tervishoiu integratsiooniprojekti ja teenuse arengus on kõik need 

punktid väga olulised. 
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Sihtrühmad 

Projekti kavandamise faasis jaotati populatsioon üheksasse a priori segmenti, mille põhjal kirjeldati kaheksa 

erineva tervishoiu- ja sotsiaalteenuste vajadustega persoonat. 

 

Joonis 1 Sihtrühmad ja persoonad 

 

Persoonade suhestumist ilmestab Joonis 1 Sihtrühmad ja persoonad. Tulevaste perioodide 

tervishoiuteenuste tarbimise või hospitaliseerimise riski ennustava riikliku mudeli ja vastavate tööriistade 

puudumise tõttu keskenduti esimesel perioodil eelkõige aga statsionaarsele ravile sattunud patsientidele, 

kellel oli projekti juhtrühma kuuluvate arstide ekspertarvamuse põhjal kõrge risk kaasuvate sotsiaalsete 

tervisetegurite tõttu taas haiglaravile sattuda. Kliiniliste kriteeriumite valiku aluseks võeti Maailmapanga 
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uuringu2  tulemused, milles toodi välja, et välditavate hospitaliseerimise vähendamine on võimalik 

konkreetsete diagnoosidega, nagu krooniline obstruktiivne kopsuhaigus (KOK), diabeet, 

südamepuudulikkus, kõrgvererõhutõbi, ning nende patsientide ravijuhtimise tõhustamisega. Sotsiaalsed 

kriteeriumid leiti fookusgrupi arutelus, kasutades kogemustega arstide ja õdede empiirilist lähenemist. 

Väljatöötatud kriteeriumite põhjal loodi sõelumisleht ehk kriteeriumileht, mille peamine ülesanne on 

selgitada välja PAIK teenuse sobilikkus konkreetsele patsiendile.  

Projekti tellija poolt nähti sihtrühma esimesel perioodil alates 60 eluaastast. Teised sihtrühmad plaaniti 

kaasata järgmistel perioodidel. Tellija otsusel sihtrühma ei laiendatud, mistõttu keskenduti ka järgmistel 

perioodidel samale sihtrühmale.  

Riskipatsientide mass-sõelumise alustamiseks ja läbi selle proaktiivselt teenuse sihtrühma leidmiseks 

otsustas Viljandi haigla koos Sotsiaalministeeriumiga 2020. aastal liituda rahvusvahelise projektiga Jadecare, 

mille raames on plaanis juurutada ja testida teenuse sihtrühma efektiivsemaks leidmiseks Viljandi 

maakonnas Kataloonia maakonnas kasutusel olevat ja valideeritud riski stratifitseerimise mudelit. 

 

IT-platvorm Teleskoop 

Integreeritud teenuse osutamise üheks eelduseks oli kõigi teenuseosutajate poolt ühise platvormi 

kasutuselevõtmine, kus terviseplaanid ja kokkulepitud tegevused on kiiresti kõigile osapooltele 

kättesaadavad. Kui kavandamise faasis seati lõppeesmärgiks luua täiesti uus tarkvara platvorm ravijuhtimise 

hõlbustamiseks, siis käesoleva projekti raames loodi funktsionaalne prototüüp. Tarkvara aluseks võeti 

Viljandi Haigla infosüsteemi funktsionaalne allsüsteem koodnimega Binokkel, mida juba mitmeid aastaid 

on kasutanud Viljandi haigla ja Viljandi maakonna perearstid omavaheliseks patsientide terviseandmete 

vahetuseks. Binokkel oli maakonna perearstide poolt algatatud IT-arendus ja selle funktsionaalsusi on 

kasutanud perearstid igapäevaselt. Binokkel sai endale aastal 2018 IT-lähteülesande põhjal täiendava 

funktsionaalsuse ja uue nime – Teleskoop. Kuna tegemist oli olemasoleva infosüsteemi edasiarendusega, 

olid lahendatud juba andmekaitse ja infoturbe küsimused, samuti oli sellise lähenemisega uus 

funktsionaalsus kohe enamike kasutajate igapäevasel töölaual. Kui algse lähteülesande kohaselt oli 

Teleskoop planeeritud olema eelkõige juurdepääsu võimalus ühisele inforuumile, siis peagi selgus vajadus 

lisada  turvalise suhtlusplatvormi funktsionaalsus. Tänaseks on PAIK projekti raames välja töötatud 

funktsionaalse prototüübi põhjal võimalik luua riiklik keskne IT-lahendus integreeritud ravijuhtimise 

teenuste osutamiseks, mis oleks ühtlasi kooskõlas planeeritava uue põlvkonna tervisinfosüsteemi UPTIS 

arhitektuuri ja tehnoloogiliste lahendustega. Kokkuvõtvalt võib öelda, et Teleskoobi arendamise kõige 

 

 

2https://www.haigekassa.ee/sites/default/files/Maailmapanga-uuring/veeb_est_summary_report_hk_2015.pdf 
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suurem väljakutse seisnes selles, et integreeritud ravijuhtimise teenuse riiklik standard puudub. Seetõttu oli 

vajalik vastavalt teenuse arendusele pidevalt ka infosüsteemi muuta ja edasi arendada. See omakorda mõjutas 

teenuseosutajate tööd. 

 

Raviteekonnad Teleskoop platvormil 

Projekti algusfaasides loodi Teleskoobis kaks eraldi teekonda - mitme kroonilise haigusega patsiendi 

(somaatiline) ja vaimse tervise hoidmiseks suunatud PAIK juhitud raviteekonnad. Teenuse arenedes on 

loodud IT-lahendused võetud kasutusele ka teistes Viljandi Haigla raviteekondade arendusprojektides – 

septembris 2020 liituti Tartu Ülikooli Kliinikumi juhitud Lõuna-Eesti insuldipatsiendi juhtprojektiga, millest 

on ajendatud ka samal ajal alanud Viljandi Haigla maakonnapõhine juhitud insuldipatsiendi raviteekond.  

Lisaks pakkus Viljandi haigla märtsis 2021 võimalust Teleskoobiga liituda SKA veetud 

koordinatsiooniprojektile ning sügisest 2020 on Teleskoobis Teekond haiglasse sattunud patsientidele, kel 

esikohal sotsiaalprobleemid. Praeguseks on käivitunud ka Kuressaare Haigla ravijuhtimise teekond 

ajendatud PAIK teenuse osutamise põhimõtetest (alates veebruar 2021). Käesolevaks hetkeks (aprill 2021) 

on Teleskoobiga kokku liitunud 176 kasutajat (alates patsiendist ja tema lähedastest kuni erinevate 

tervishoiu- ja sotsiaalvaldkonna töötajateni). 

Käesolevas raportis keskendume oma teenuse kirjeldamisel mitme kroonilise haigusega patsiendi PAIK 

raviteekonnale, kui põhilisele arendussuunale, mida projekti vältel edendati. 

 

4.3 Projekti olemus 

PAIK on pilootprojekt, mis paneb ühe meeskonnana sihtrühma patsientide heaks toimima tervishoiu- ja 

sotsiaalvaldkonna osapooled, alustades pere- ja eriarstist ning lõpetades sotsiaaltöötaja ja perekonnaga. 

PAIK projekti eesmärk oli luua teenuse osutamise integreeritud mudel, kus keskendudes meeskonnana 

patsiendi ja tema lähedaste vajadustele on võimalik ennetada krooniliste haigustega patsientide 

terviseseisundi ootamatud halvenemist ja läbi selle vähendada välditavat haiglaravile sattumist.  

Täpsemalt öeldes on PAIK teenuse eesmärkideks: 

- tagada paikkonna kõrge terviseriskiga sihtgrupile nende vajadustest ning paikkonna eripäradest 

tulenev parim võimalik kombinatsioon paikkondlikest tervishoiuteenustest, integreerides 

esmajärjekorras perearstiabi, eriarstiabi, koduõendusteenused, kiirabi ja sotsiaalteenused ning ka 

muud otseselt seotud teenused; 

- tagada sihtgrupi vajadustest lähtuvalt teenustele mugav ja loogiline ligipääs ning teenuseosutaja 

vaates efektiivseimad võimalused teenuse osutamiseks, lähtudes ressursside ühiskasutuse 
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võimalustest ning jälgides ja juhtides teenuse protsessi, välditakse ebaolulisi tegevusi ning sageli 

esinevaid dubleerimisi ning sellega seonduvalt põhjendamatut kulu tervishoiusüsteemile. 

PAIK teenuse sihtrühmaks on püsiva tervishoiu- ja sotsiaalteenuste vajadusega inimesed, kelle probleemid 

on standardsed, kuid kes vajavad abi sotsiaal- ja tervishoiuteenuste vahel orienteerumiseks. Kitsamalt 

piiritlesime sihtgrupi Viljandi paikkonnas elavate kindlate krooniliste haigustega üle 60- aastaste püsiva 

tervishoiu- ja sotsiaalteenuste vajadusega inimestega. Täpsemalt on kriteeriumid ja sihtrühm kirjeldatud 

teenuse osutamise peatükis. 
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5 PAIK TEENUSE ARENDAMINE 

 

PAIK projektis loodi sihtgrupile nende vajadustest ning paikkonna eripäradest tulenev parim võimalik 

kombinatsioon paikkondlikest tervishoiu- ja sotsiaalteenustest ehk integreeritud teenus. Loomisprotsessis 

oli igal projektimeeskonna liikmel - projektijuhil, teenusejuhil, koordinaatoril, tervisejuhtidel, 

arendusmeeskonnal, arstidel, analüütikutel, perearstidel ja -õdedel, haigla juhtõdedel - oma roll täita. 

Koostööd raamistasid erinevate eesmärkidega toimuvad regulaarsed meeskonnakoosolekud. Integreeritud 

teenuse osutamise ühe alustala - ühise IT- platvormi - arendamine toimus meeskonna poolt saadud sisendi 

põhjal. Teenuse toimimiseks loodi ka teisi tehnoloogilisi lahendusi –  telesild ja Medic Mobile3. 

 

5.1 PAIK projekti arendusmeeskond 

Projektijuht 

Projektijuht oli vastutav projekti alustamise ja lõpuni viimise ning ideoloogia kandmise ja suuna hoidmise 

eest projekti vältel. Kõige olulisemateks ülesanneteks oli projekti planeerimine, organiseerimine ja projekti 

raames teostatavate tegevuste kontrollimine. Lisaks kandis projektijuht hoolt selle eest, et tutvustada 

projekti põhimõtteid ja tulemusi Sotsiaalministeeriumis, Eesti Haigekassas ja erialaliitudes. 

Projektijuhi rolli täitis haigla ravijuht (reumatoloog). 

 

Projekti teenusejuht 

PAIK projekti teenusejuhi peamisteks ülesanneteks olid kliinilise teenuse arendamine, teenuse meeskonna 

loomine ja juhtimine, teenuse osutamiseks vajalike instrumentide, dokumentide koostamine ja 

kohandamine, infovahetuse ja koostöö arendamine projekti koostööpartneritega, teabepäevade läbiviimine 

projekti eri osapooltele, projekti tutvustamise korraldamine teistes omavalitsustes, haiglates ja erialaliitudes 

ning koolituste korraldamine, Eesti Haigekassale projekti aruannete koostamine. 

Projekti teenusejuhi rolli täitis haigla koduteenuste osakonna juhataja, eriõde. 

 

Projekti koordinaator 

 

 

3 communityhealthtoolkit.org 

http://communityhealthtoolkit.org/
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Projekti koordinaatori roll oli projektijuhi ja teenusejuhi toetamine, aitamaks jälgida projekti plaani. 

Samamoodi olid koordinaatori ülesanneteks kogu projekti meeskonna toetamine, koosolekute 

korraldamine, projektiga seotud info jagamine, kohtumiste ettevalmistustel aitamine, teenust tutvustava 

kodulehe loomine ja haldamine, dokumentatsiooni haldamine ning osalemine Eesti Haigekassa lepingu 

eelarve täitmise jälgimises ning aruandluse koostamises. 

 

IT-lahenduste arendusmeeskond 

Arendajate põhiülesanded PAIK projektis olid erinevatele osapooltele toimivate IT-lahenduste loomine 

ning rakendamine ning ennekõike integreeritud teenuse toetamiseks ühise infovahetusplatvormi 

arendamine, mis vastaks PAIK projekti osapoolte pidevalt muutuvatele ja arenevatele funktsionaalsetele 

nõuetele. Lisaks oli oluline tagada, et platvormi oleks võimalikult mugav kasutada igapäevase töövahendina. 

Samuti pidi arendusmeeskond tegelema oluliste disainotsuste langetamisega, nagu GDPRst tulenevate 

väljakutsete lahendamine, kaugteenuste kasutusele võtmine, hindamisinstrumentide keskkonna valimine, 

tagasisideküsimustike loomine jne. IT-arenduste meeskond omas erinevaid rolle, olles nii koolitajad, 

läbiviijad ja ühtlasi ka takistuste kõrvaldajad, tehes seda kõike selleks, et toetada PAIK teenuse meeskonda. 

 

Tervisejuhid 

Tervisejuhid (ingl. keeles integrated care specialist), kes on sotsiaaltöötaja või õe haridusega spetsialist, on juhtiv 

teenuse osutaja. tõid projekti arendusse teenuseosutamise praktilise kogemuse, testisid väljatöötatud 

lahendusi reaalselt teenust osutades ja andsid tagasisidet projekti arendusmeeskonnale. 

 

PAIK projekti arstlik meeskond 

Projekti arstliku meeskonna roll oli projekti ja teenuse osutamisse arstliku sisendi andmine, 

meeskonnaliikmete nõustamine. 

Hilisemas projekti etapis liitunud PAIK arsti ülesanneteks olid ka andmeanalüüs, mõjuanalüüsi ja 

lõppraporti koostamine ning üldine projekti arendamine. 

 

Analüütikud 

Analüütikute rolliks on kogutud andmete analüüs sihtrühma kaardistamiseks, mõjuhinnangu teostamiseks 

ja rahastusmudeli väljatöötamiseks. 

Projekti esmatasandi konsultandid  
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Projekti arendustesse oli kaasatud kaks maakonna perearsti, kellega viidi läbi mitu fookusgrupi arutelu 

erinevate väljakutsetele, sh korralduslikele kitsaskohtadele lahenduste leidmiseks ning haigla ja esmatasandi 

koostöö parendamiseks. Kaasatud olid ka nende perearstide keskuste pereõed. Lisaks andsid ka teised 

maakonna perearstid ja -õed olulist tagasisidet teenuse arendamiseks. 

 

Haigla juhtõed 

Haigal juhtõdede all mõistame haigla osakondade vanemõdesi, õendusjuhte, ja osakondade juhatajaid-

õdesid. Haigla juhtõed aitasid meeskonnani tuua informatsiooni probleemsetest patsientidest ning 

tagasisidestasid teenuse osutamise käigus tekkivaid probleeme ja edusamme. 

 

KOV sotsiaaltöötajad 

KOV sotsiaaltöötajad olid projektis olulised koostöö edendamise võtmeisikud haigla ja kohaliku 

omavalitsuse vahel. Nendega koostöös said lahendatud peamised takistused ühistöö edendamises. 

 

Konsultandid 

EHK, SoM, TEHIK, jne konsultandid andsid projektile tagasisidet ja lisasid omapoolseid mõtteid. 

 

5.2 Meeskonna loomine ja arendamine  

PAIK teenuse tõhusamaks piloteerimiseks ja toimimiseks moodustati 2019. aasta sügisel Viljandi haigla 

koduteenuste osakonda teenusemeeskond - teenusejuht ja neli tervisejuhti, hiljem lisandus ka arst. Uue 

teenuse loomiseks vajas meeskond paindlikkust, avatust ning väljaõpet. Teenuse arendamisel kasutati 

sarnaselt IT-platvormi arendamisega agiilseid arendusmetoodikaid, mis baseeruvad põhimõttel, et arendus 

peab olema tsükliline ja iga tsükkel võimalikult lühike. Iga tsükli lõpus tuli anda ja võtta vastu tagasisidet 

ning anda sisend edasiseks arenduseks.  

Teenusemeeskonda koolitati vastavalt koolituskavale, mis projekti käigus koostati haigla õendusjuhi, 

personalijuhi, koolituskeskuse, teenusemeeskonna ja arstide poolt. Koolitused olid avatud kõigile projekti 

võrgustikuliikmetele ja osutusid väga populaarseks. Ühiskoolitused täitsid nii teadmisi jagava kui koostöö 

arendamise eesmärki. Kokku toimus 28 erinimelist koolitust. 

PAIK projekti kavandamise faasis kasutati teenuse koordinaatori ametinimetust. Kuna teenuse peamise 

osutajana peab nimetatud spetsialist patsienti ka nõustama ja suunama, siis võeti projektimeeskonna poolt 

kasutusele paremat sisulist ülevaadet pakkuv ametinimetus - Tervisejuht. Tervisejuhi kontseptsioon, 

kompetentsid ja koolituskava toodud Lisa 2 Tervisejuhi tööülesanded, kompetentsid, koolitusprogramm. 
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5.3 Töökoosolekute vormid 

Tabel 1 Töökoosolekute vormid 

 Sagedus Osalejad Eesmärk 

Teenusemeeskonna 

koosolek 

iga nädal  tervisejuhid, teenusejuht, 

haigla osakondade juhtõed, 

projekti koordinaator, 

projektijuht võimalusel 

erinevate teenusel kasutatavate 

dokumentide ja protsesside 

analüüs ja tagasisidestamine, 

teenuse teekondade arutelud, 

juhtõdedelt eksperthinnangu ja 

tagasiside saamine projekti 

dokumentatsiooni jm osas, 

jooksvate küsimuste 

lahendamised 

Arendusmeeskonna 

koosolekud 

üle nädala tervisejuhid, projektijuhid ja 

erinevate projekti tööpakkide 

juhid, projekti toetajad ja 

Haigekassa esindaja. Mõned 

koosolekud olid avatud 

laiemale ringile ja siis osales 

lisaks projekti juhtgrupile ka 

projekti partnerite esindajaid 

KOV-st ja esmatasandilt või 

mõne partnerhaigla esindaja 

valdkondade vahel vastutuste 

kokku leppimine (nt 

arendusmeeskond, 

personaliosakond, 

koolituskeskus, 

teenusemeeskonna vahel), uute 

arendusettepanekute tegemine, 

tagasiside andmine 

Fookusgrupi 

arutelud 

vajadusel erinevate valdkondade 

esindajad, projektijuhid 

haigla poolt, koordinaator 

lahenduste leidmine erinevatele 

koostöö küsimustele ja projekti 

toimimisele 

Arenduskoosolekud 1-2 korda 

kuus 

arendusmeeskond, 

teenusemeeskond 

uute arendusettepanekute, 

eelkõige IT-arenduste, esitamine, 

tagasiside tehtud arendustele 
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5.4 Projekti IT- platvormi arendamise aluspõhimõtted 

Projekti  õnnestumise eelduseks oli eelnevates etappides kokkulepitu põhjal valitud lahendusi toetava IT-

lahenduse loomine ja kasutusele võtmine. Erineva tasandi teenuseosutajaid ühendava platvormi vajadust 

toetasid oma kogemuste põhjal ka teiste teenuseosutajate (sh haiglate) esindajad, kellele PAIK projekti ja 

selle tulemusi tutvustati.  

Et IT-lahendus ja selle arendused ei muutuks teenuse enda arengut pärssivaks teguriks, oli tihe koostöö 

teenuse arendajate ja IT-arendajate vahel vältimatu. Sellistes kiiresti arenevates teenustes kasutati IT-poolel 

agiilseid arendusmetoodikaid, millest ehk tuntuim on SCRUM. Kõik need metoodikad baseeruvad aga 

samal põhimõttel - arendus peab olema tsükliline ja iga tsükkel võimalikult lühike. Teine oluline põhimõte 

oli see, et kõik otsused, mille langetamiseks ei ole piisavat informatsiooni, kuid mida on lihtne järgmistes 

tsüklites ümber teha, tuleb esimesel võimalusel langetada.   

PAIK teenust ja seda toetavat IT-taristut arendati üheaegselt. Esimesed arenduse tsüklid olid kiiremad ja 

nendega püüti ära katta kõik olulised funktsionaalsused ja võimalikud riskid.  

Iga sellise arendustsükli olulised etapid olid: 

- Olemasoleva parima teadmise (State of Art) kogumine ja süstematiseerimine, pilootprojekti 

eesmärkidele vastavate IT-vajaduste formuleerimine. 

Ideekorje toimus pidevalt, selleks oli kõikidele meeskonnaliikmetele avatud wiki keskkond, 

millesse nad pidid oma tähelepanekud ja soovid uue arenduse osas kirjeldama võimalikult 

detailselt. Esmane analüüsimine ja prioritiseerimine toimus järgmises etapis. 

- Fookusgrupi läbiviimine kaasates kõiki IT-lahendust kasutavaid osapooli, eelkõige patsientidega 

otseselt kokku puutuvat PAIK teenusemeeskonda.  

Fookusgrupi tulemusena IT-arendused prioritiseeriti järjekorras, milles nende lahendamine 

annaks teenuse osutajatele kõige suuremat kasu. Seejärel kirjeldati võimalikult palju erinevaid 

võimalusi, milliste tehniliste lahenduste abil prioriteetseid IT-vajadusi rahuldada. 

- Fookusgrupi läbiviimine, kus lepiti kokku, milliste eelmises fookusgrupis väljapakutud 

lahendustega edasi minna ja koostati nende kohta detailsed lähteülesanded.  

Eesmärgiks oli välja selgitada, milliste vajadustega edasi liigutakse. Tulemuseks sai nõuete analüüs, 

mida esitati kasutajalugude vormis. Valikute tegemisel jälgiti, et kõik valitud IT-vajadused oleksid 

mõistliku ajaga realiseeritavad. PAIK projekti kogemusel ei ületa see kahte kuud. 

- Fookusgrupi läbiviimine, milles kirjeldati võimalused, kuidas täpselt IT-vajadused lahendada.  

Fookusgrupi eesmärk oli välja pakkuda võimalikke tehnilisi lahendusi eelmises etapis kirjeldatule. 

- Fookusgrupi läbiviimine koos arendajaga.  

Etapi eesmärgiks oli koos arendajaga läbi vaadata IT-lähteülesanne ja valida sobivad mõistliku aja 
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jooksul realiseeritavad tehnilised lahendused eelmises etapis väljapakutute seast. Sellele järgnes 

arendustellimuse koostamine. 

- Fookusgruppides kokkulepitu põhjal arenduse teostamine, mille järel arenduspartner edastas IT-

arendused koos kirjeldusega testkeskkonda. 

- Testimine ja tulemuste analüüs.  

Testimise aluseks oli IT-lähteülesanne. Testimise käigus hinnati realiseeritud lahenduste vastavust 

tellija eesmärkidele. Testimise tulemusena valmis ka kasutajajuhend. 

- Rakendamiseks sobivate tulemuste juurutamine.  

Testitud ja vastavaks hinnatud tehnilised lahendused viidi toodangukeskkonda.  Koolitati 

kasutajad ja vajadusel täiendati kasutajajuhendit. 

- Tsükli kordumine.  

PAIK projekti vältel ajavahemikus 1.09.2018-31.10.2020 kordus see tsükkel ainuüksi 

võrgustikutööd toetava Teleskoop funktsionaalsuste oluliseks täiendamiseks kümme korda. 

 

5.5 IT-lahendused 

Teleskoop 

Teleskoop on PAIK projekti kõige olulisem tehnoloogiline komponent Viljandi Haigla infosüsteemis. Oma 

olemuselt on Teleskoop Viljandi Haigla reaalajaline infovahetusplatvorm ja erinevate teenuse osutajate ja 

patsientide ühine infoväli, kus võrgustiku toimise korraldab tervisejuht. Vastavalt patsiendi vajadusele ja 

nõusolekule  liidestatakse Teleskoobis konkreetse patsiendi looga perearst, pereõde, koduõde, KOV-

sotsiaaltöötaja, tervisejuht, patsiendi lähedane jne.  

Käesolevalt on kasutaja töölaual liigendatuna nähtavad iga patsiendi juures olulisemad tervist, sotsiaalselt 

tausta ja edasisi plaane puudutavad infoväljad. Olemas on info tema meditsiiniliste (nt diagnoosid, viimane 

raviskeem, allergiad jm) ja sotsiaalsete (elukeskkond, suhted jm) tegurite kohta, samamoodi patsiendi enda 

tervisega seotud eesmärgid. Tegevuskavas kirjeldatakse konkreetsed tegevused ja kokkulepped eesmärkide 

saavutamiseks, mida jälgivad patsiendi meeskonda liidetud osapooled. Kõik võrgustikuliikmed pääsevad 

olulisele infole ligi ja saavad sisestada muutusi, kirjeid. Lisaks on planeeritud Teleskoobi kaudu liikuma info 

ka inimese kokkupuudete kohta erinevate tervishoiu- ja sotsiaalsüsteemi osadega, näiteks kiirabi väljakutsed, 

sattumine EMO-sse, ravimite ostmine, aga ka ravikindlustuse staatus jms. Käesolevalt on Teleskoobis 

töölaual näha, kui patsient on sattunud sama haigla (Viljandi Haigla) EMO-sse, samas kiirabikutsete 

nägemiseks peab vastava loaga tervishoiutöötaja sisenema Digilukku. 

Alates 2021. aasta algusest on Teleskoobis ka uus rakendus – arsti vaade, kus on ülevaatlik info patsiendi 

terviseplaani nendest osadest, mis on  arstide töö eripärast lähtuvalt kõige olulisem – patsiendi aktiivsed 
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diagnoosid ja kehtiv raviskeem, lisaks läbipõetud haigused ning teostatud vaktsinatsioonid, taustainfo 

patsiendi kohta (sotsiaalne taust ja olulised riskifaktorid) ning tema eesmärgid, lisaks kalendrivaade 

eesootavate arstivisiitide ja uuringute kohta. 

Teleskoobi kasutajad andsid arendajatele pidevalt tagasisidet kasutajamugavuse, probleemide, uute vajalike 

lahenduste kohta ning Teleskoop arenes nende aastate vältel kasutajasõbralikuks ja teenust toetavaks 

tööriistaks. 

 

Telesild 

Telesild on IT-lahendus, mida kasutatakse erinevate osapoolte vahel sünkroonseks teenuseosutamiseks, kui 

ruumiliselt on teenuseosutajad omavahel või teenuseosutaja ja teenuse saaja eraldatud. Peamiselt on see 

kasutusel võrgustikukohtumise läbiviimisel juhul, kui mõni osapooltest ei saa kohtumisele kohapeale tulla. 

Samamoodi kasutati videoühendust erinevate koosolekute ja töögruppide läbiviimisel ning ka patsiendiga 

suhtlemisel. 

 

Medic Mobile 

Pilootprojekti käigus otsustati hinnata kiiresti areneva vabavaralise kogukonnatervise teenuste juhtimise 

tarkvaralahendust Medic Mobile, vt medic.org, millel on täna üle 30 000 kasutaja mitmetes maailma 

piirkondades. Tarkvara osutus katsetamiseks sobivaks eelkõige seetõttu, et see toetas PAIK teenuse vajadusi 

ja organisatsioonilist struktuuri. Tarkvara võimaldab tahvelarvuti abil kasutada hindamisinstrumente, 

seejuures ei ole oluline internetiühenduse olemasolu patsiendi juures. Koos arendajatega tõlgiti Medic 

Mobile platvorm ja kohandati erinevate PAIK patsiendikogemuse (PREM) ja patsiendi tervisetulemite 

(PROM) hindamisinstrumentide registreerimiseks. Sinna koondati ka teenuse tagasiside küsimustikud, mida 

on mugav läbi viia nt tahvelarvutis ja vastavas keskkonnast on võimalik toorandmeid eksportida vormi, mis 

võimaldas hilisemalt teostada ka andmete analüüsi.  

Patsientidele, kes soovisid tagasisideküsimustikke täita tahvelarvutis, anti selleks kasutada haigla tahvelarvuti 

koos avatud täitmist vajavate küsimustikega, kuhu patsient sai märkida ära sobivad vastusevariandid. 

Arvestades meie patsientide kõrget iga ja raskeid kaasuvaid haiguseid, eelistasid enamus täita küsimustikke 

siiski käsikirjas, mille meie meeskonnaliikmed hiljem digitaliseerisid. 

5.6 Teenuse osutamise areng 

2018. aastal alus projektimeeskond reaalse teenuse osutamisega. Esmalt kirjeldati integreeritud teenuse 

osutamiseks vajalikud protsessid, osapoolte vastutusalad, töötati välja juhendmaterjalid ja viidi asjaosalistele 

läbi esmased koolitused. 2019. aasta esimese pooles laiendati teenusemahtu ning arendati koostööd teenuse 

eri osapooltega, viidi läbi võrgustikukohtumisi ning erinevaid koostöökohtumisi teenuse ja Teleskoobi 

http://medic.org/
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tutvustamiseks. Paralleelselt teenuse osutamise mahu kasvuga töötati välja teenuse mõju hindamise 

mõõdikud ja otsiti ning tõlgiti erinevaid instrumente teenuse osutamiseks, lisaks kirjeldati täpsemalt 

sihtrühma kriteeriumid.  

2019. aasta teises pooles asus tööle 3 tervisejuhti PAIK somaatilise poole arendamiseks. PAIK teenuse 

osutamine vaimse tervise spetsialistide poolt arenes edasi eraldi suunal. Somaatilise teenuse meeskonna 

poolt võeti kasutusele patsientide leidmiseks koostatud sõelumisleht, hindamisinstrumendid ja 

võrgustikukohtumise protokolli vorm. Eri teenuseosutajate kaasatuse laiendamiseks viidi läbi kohtumisi ja 

ühiseid koolitusi, mille põhjal vormistati teenuse osapooltele teenuse osutamiseks vajalikud 

juhendmaterjalid.  

Perioodi lõpuks olid kõik Viljandi paikkonna perearstid, pereõed ja KOV sotsiaaltöö spetsialistid PAIK 

projekti sisulisest küljest teadlikud ja Teleskoobi esmase väljaõppe saanud. Järjest alustati koostöölepingute 

sõlmimist, kus lepiti kokku eesmärkide saavutamiseks vajalikud osapoolte toimingud ja kulud. 2020. aasta I 

poole lõpuks olid kõik Viljandimaa nelja omavalitsuse sotsiaaltöötajad ja enamus perearste-õdesid 

Teleskoobi kasutajad. Perearstid ja pereõed jälgisid ja täiendasid üks kord kvartalis oma patsientide 

raviplaane ja võtsid osa võrgustikukohtumistest kas kohapeal või Telesilla abil. Ka KOV sotsiaaltöötajad 

osalesid vajadusel võrgustikukohtumistel, nendegi poolt võeti hästi omaks Telesilla kasutamine.  

2020. aastal kasutati teenuse mõju hindamiseks väljavalitud küsimustikke teenuse 1. ja 60. päeval. 2020. aasta 

jooksul valmis ka PAIK koduleht. Teenusele hakkasid patsiente suunama ka perearstid ning teenuseosutaja 

kaudu kiirabi ja KOV sotsiaaltöötajad. Tervisejuhi rolli võtsid kümnel patsiendil üle kolm pereõde.  

Aasta lõpuks olid teenuse osutamise protsessid, teenuse osutajate pädevused ja koolitusprogramm 

kirjeldatud ning piloteeritud. Teenusemeeskond kohtus kõigi omavalitsuste sotsiaaltöötajate ja perearstide-

õdedega ning korjas projektile ja koostööle tagasisidet ning ettepanekuid. Peamiste järeldustena tuli välja, et 

koostöö erinevate osapoolte vahel patsiendi heaks on väga oluline, ent kohati napib aega Teleskoopi 

vaatamiseks ja sinna vajalikke märkuste tegemiseks või olemasoleva info õigsuse ülekontrollimiseks.  

Kogu meeskonnaga asuti 2020. aastal PAIK projekti ja selle kogemuslugusid teistes maakondades 

tutvustama. Kohtumiste (kohtumistel osalesid kokku 48 perearsti, pereõde, KOV sotsiaaltöötaja, haiglate 

arsti jt spetsialisti Kuressaarest, Elvast ja Tartust) tagasiside küsitluse tulemusena projekti nähakse vastanute 

seas eelkõige koostööprojektina (87%) ning abivahendina keeruliste patsientide aitamiseks (56%), väga väike 

protsent (3%) vastanutest arvas, et see võiks olla lisatöö (6%). 

Projektiaastate jooksul saavutati kõik EHK lepinguga ette nähtud eesmärgid ja tegevused teostati 

31.12.2020-ks. Leping lõppes lõppraporti üleandmisega ja inimkesksete integreeritud tervishoiu- ja 

sotsiaalteenuste rahvusvahelise koostöökonverentsiga 09.09.2021. 
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6 PAIK TEENUS 

PAIK teenust osutatakse teenusemeeskonna poolt, kus keskne roll on tervisejuhtidel. Teenuse osutamine 

toimub kolmes osas: patsiendi märkamine ja sõelumine; esmategevused (nõusoleku vormistamine, 

hindamine, terviseplaani koostamine, tegevuskava koostamine, võrgustikukohtumine) ning  jätkutegevused.  

Teenuse osutamine toimub kooskõlas õiguslike regulatsioonidega. Teenuseprotsessi toetavad vastavad 

vormid, küsimustikud, juhendmaterjalid, mis on projekti käigus välja töötatud või tõlgitud. 

 

6.1 Õiguslikud aspektid 

Euroopa Parlamendi ja Nõukogu isikuandmete kaitse üldmääruse4 artikkel 9 lg 1 sätestab üldreegli, mille 

kohaselt on keelatud töödelda isikuandmeid, millest ilmneb rassiline või etniline päritolu, poliitilised vaated, 

usulised või filosoofilised veendumused või ametiühingusse kuulumine, geneetilisi andmeid, füüsilise isiku 

kordumatuks tuvastamiseks kasutatavaid biomeetrilisi andmeid, terviseandmeid või andmeid füüsilise isiku 

seksuaalelu ja seksuaalse sättumuse kohta. 

GDPR artikkel 9 lg 2 punkti h) kohaselt lõiget 1 ei kohaldata, kui töötlemine on vajalik ennetava meditsiini 

või töömeditsiiniga seotud põhjustel, töötaja töövõime hindamiseks, meditsiinilise diagnoosi panemiseks, 

tervishoiuteenuste või sotsiaalhoolekande või ravi võimaldamiseks või tervishoiu- või 

sotsiaalhoolekandesüsteemi ja -teenuste korraldamiseks, tuginedes liidu või liikmesriigi õigusele või 

tervishoiutöötajaga sõlmitud lepingule ja eeldusel, et lõikes 3 osutatud tingimused on täidetud ja 

kaitsemeetmed kehtestatud. 

GDPR Artikkel 9 lg 3 sätestab, et lõikes 1 osutatud isikuandmeid võib töödelda lõike 2 punktis h osutatud 

eesmärkidel, kui neid andmeid töötleb töötaja, kellel on liidu või liikmesriigi õiguse või pädevate riiklike 

asutuste kehtestatud eeskirjade alusel ametisaladuse hoidmise kohustus, või kui neid andmeid töödeldakse 

sellise isiku vastutusel või kui neid andmeid töötleb mõni teine isik, kellel on liidu või liikmesriigi õiguse või 

pädevate riiklike asutuste kehtestatud eeskirjade alusel samuti saladuse hoidmise kohustus. 

GDPR artiklist 9 tuleneb seega, et isikuandmeid, sh eriliiki isikuandmeid, mille hulka kuuluvad ka 

terviseandmed, on lubatud töödelda, kui see on vajalik ennetava meditsiiniga seotud põhjustel meditsiinilise 

diagnoosi panemiseks, tervishoiuteenuste või ravi võimaldamiseks või tervishoiusüsteemi ja -teenuste 

korraldamiseks, tuginedes liidu või liikmesriigi õigusele või tervishoiutöötajaga sõlmitud lepingule. 

Täiendava eeldusena peab andmeid töötleva isiku suhtes kehtima saladuse hoidmise kohustus. 

 

 

4 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2016/679, 27. aprill 2016, füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete 

vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta („GDPR“) 
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Siseriiklikul tasandil reguleerib tervishoiutöötaja õigust töödelda isikuandmeid, sh eriliiki isikuandmeid 

tervishoiuteenuste korraldamise seadus (TTKS). TTKS § 41 lg 1 sätestab, et tervishoiuteenuse osutajal, kellel 

on seadusest tulenev saladuse hoidmise kohustus, on õigus andmesubjekti nõusolekuta töödelda 

tervishoiuteenuse osutamiseks vajalikke isikuandmeid, sealhulgas eriliiki isikuandmeid. 

Ennetava tegevuse käigus isikuandmete töötlemiseks annab õigusliku aluse TTKS § 41 lg 11 p 1 koos § 2 lg-

ga 1 ning TTKS § 41 lg 12, mille alusel laieneb tervishoiuteenuse osutajale, kellel on seadusest tulenev 

saladuse hoidmise kohustus, õigus töödelda isikuandmeid, sealhulgas eriliiki isikuandmeid, andmesubjekti 

nõusolekuta ka tervishoiuteenuse osutamise kavandamiseks, lähtudes eesmärgist leevendada inimese 

vaevusi, hoida ära tema tervise seisundi halvenemist või haiguse ägenemist ning taastada tervist. Eriarstiabi 

osutajale kehtib see õigus aga üksnes varem sõlmitud tervishoiuteenuse lepingu olemasolul ning juhul, kui 

ennetustegevused on ellu viidud mõistliku aja jooksul lepingu lõppemisest.  

 

Käesoleva projekti raames toimus isikuandmete töötlemine kahes osas. 

Sõelumine so patsiendi PAIK projekti kaasamise kriteeriumitele vastavuse hindamine toimus kas eriarstiabi 

teenuse osutamise raames, näiteks ambulatoorse ja statsionaarse ravi patsiendid või vahetult pärast teenuse 

osutamist EMO patsientide puhul. 

Teenusele sobivuse korral toimus kogu edasine andmetöötlus informeeritud nõusoleku alusel. Patsiendile 

tahetest tulenevalt moodustatakse IT-lahenduses Teleskoop igale patsiendile oma tugivõrgustik, seega on 

patsiendi tahe aluseks andmete töötlemiseks tugivõrgusiku liikmete poolt sh haigla ja KOV sotsiaaltöötajad. 

Samuti võimaldab platvorm patsiendi tahet arvestada iga konkreetse sissekande nähtavuse määramisel so 

piirata teatud meeskonna liikmetele teatud info nähtavus. Näiteks ei ole kliinilised diagnoosid enamasti 

sotsiaaltöötajatele nähtavad.  

Õiguslikult hindame suurimaks väljakutseks riskipatsientide tuvastamist algoritmide abil juba enne kontakti 

eriarstiabiga. Eelkõige tuleb lahendada kaks küsimust: 

- kes ja milliste andmetega algoritmi käitab 

- kes suunab teenusele 

Seaduseelnõu, millega muu hulgas täiendati TTKS §-i 41 lõigetega 11–13, seletuskirjas5  on selgitatud, et iga 

eriarst (v.a perearst või koolitervishoiuarst) on õigustatud tegelema ennetusega siis, kui see seostub patsiendi 

eelneva visiidiga ning ennetustegevus peab järgnema mõistliku aja jooksul. Näiteks kui viimane visiit toimus 

 

 

5 Seletuskiri isikuandmete kaitse seaduse rakendamise seaduse eelnõu (778 SE) juurde: https://www.riigikogu.ee/download/85643011-ec46-4791-
84a5-8620aeb47d8a.  

https://www.riigikogu.ee/download/85643011-ec46-4791-84a5-8620aeb47d8a
https://www.riigikogu.ee/download/85643011-ec46-4791-84a5-8620aeb47d8a
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10 aastat tagasi, siis ei ole töötlemine enam õigustatud. Lisaks on Seletuskirjas selgitatud, et TTKS § 41 lg-

te 11–13 eesmärgiks ongi anda tervishoiutöötajatele õiguslik alus teha patsiendile pakkumus 

tervishoiuteenuse osutamise lepingu sõlmimiseks. Seletuskirja selgituste kohaselt on tervishoiuteenuse 

kvaliteedi tagamine tervishoiuteenuse osutajatele kohustuslik, samuti haiguste ennetustega seonduv. 

Seetõttu peab tervishoiuteenuse osutajatel olema seaduse tasandil selgelt ja ühemõtteliselt sätestatud alus, 

et tervishoiuteenuse osutajad saaksid tervishoiuteenuste kvaliteedi tagamiseks töödelda selleks vajalikus 

ulatuses eriliiki isikuandmeid, mis on saadud patsiendilt tervishoiuteenuse osutamise käigus. Isikuandmete 

töötlemise õigus on hädavajalik ka nakkushaiguste ennetamise kontekstis immuniseerimisi läbi viivatele 

tervishoiutöötajatele. Selleks, et tervishoiutöötajaid saaksid osutada paremaid ennetavaid teenuseid, on neil 

vaja töödelda eriliiki isikuandmeid enne, kui patsient on registreerunud tervishoiutöötaja vastuvõtule. Ka 

tänapäevased ravijuhendid panevad väga suurt rõhku just ennetusele ning tervishoiutöötaja proaktiivsusele 

tervishoiuteenuse osutamisel patsiendile, mis aga tähendab seda, et tervishoiutöötajal, kes täidab 

põhiseadusega riigile pandud kohustust, peab olema õiguslik alus teha patsiendile pakkumus sõlmimaks 

leping tervishoiuteenuse osutamiseks. Pakkumuse esitamise eelduseks on, et tervishoiutöötaja juba eelnevalt 

töötleb patsiendi isikuandmeid sh ka eriliiki isikuandmeid. See on patsiendi valik, kas ta nõustub 

tervishoiuteenuse osutaja pakkumusega sõlmida leping tervishoiuteenuse osutamiseks või mitte. 

Üheks võimalikuks suunaks oleks edasi arendada praegust perearstide riskipatsientide projekti süsteemi, kus 

sisuliselt teeb pakkumuse sõlmida leping tervishoiuteenuse osutamiseks leping haigekassa.  

 

6.2 PAIK teenuse meeskond 

Tervisejuhid 

Tervisejuhil on PAIK teenuse osutamisel keskne roll. Tervisejuht on sotsiaaltöötaja või õe kvalifikatsiooniga 

tippspetsialist, kelle ülesandeks on PAIK sihtrühma patsientidel ravi koordineerimine ning koostöö 

tegemine patsientide tugivõrgustiku, erinevate teenusepakkujate ning kogukonna ressurssidega. Igal 

tervisejuhil on nö oma nimistu teenusel olevaid püsivate probleemidega patsiente. Kuna tervisejuhi kui 

tippspetsialisti eriharidusega inimesi ei ole hetkel Eestis eraldi välja koolitatud, siis lisaks täienduskursuste ja 

koolituste pakkumisele kasutasime PAIK projekti raames parima võimaliku kvaliteediga teenuse 

osutamiseks õe ja sotsiaaltöötaja tandemit. See tähendab, et õe haridusega tervisejuhil oli võimalus küsida 

sotsiaalteemadel nõu projekti sotsiaaltöötaja haridusega tervisejuhilt ning sotsiaaltöötaja sai omakorda 

keerulisematel meditsiiniteemadel alati nõu ja tuge õe haridusega tervisejuhilt.  

Tervisejuhi pädevused, töö sisu ja koolitusprogramm on põhjalikult kaardistatud meeskonna ja haigla 

õendusjuhi poolt ning selle täpne kirjeldus on leitav Lisa 2 Tervisejuhi tööülesanded, kompetentsid, 

koolitusprogramm. Tervisejuhi ajakulu on kirjeldatud lõigus 6.4. 
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Teenusejuht  

Teenusejuhi roll teenuse osutamise protsessis on meeskonna juhtimine ning võrgustikutöö arendamine. Ta 

vastutab meeskonna koolitamise, nõustamise ja toetamise eest. Teenusejuht hoiab ja arendab sidemeid 

võrgustiku partneritega vajadusel nendega koostöö kokkuleppeid sõlmides ja muresid lahendades. Üheks 

tööülesandeks on ka aruannete koostamine ja edastamine. Teenusejuhi töömahtu ja ressursikulu patsiendi 

kohta ei saa hetkel hinnata, kuna projekti perioodil oli väga palju arendusega seotud tööd, mis teenuse 

osutamise ajal peaks vähenema. 

 

Arst 

PAIK teenuse meeskonnas täidab arst konsultandi rolli, kelle käest saab teenusejuht või tervisejuht nõu kui 

patsiendiga tekib meditsiiniline probleem, mille puhul on ebaselge, kuhu ja kelle poole oleks kõige õigem 

pöörduda või mis oleks tekkinud murekohale parim lahendus. 

 

Haigla juhtõed 

Erinevate osakondade juhtõdede kaudu on kaasatud projekti kõik haigla osakonnad, kust soovitatakse 

patsiente teenusele. Juhtõed kuuluvad teenuse meeskonna koosseisu, andes vajaliku eksperthinnangu ka 

arendustesse, plaanidesse, projekti toimimisse ning tuues sisse haigla igapäevaelus patsientidega tekkivad 

probleemkohad. 

 

Võrgustik 

Võrgustikuliikmete (perearstid, pereõed, eriarstid, eriõed, KOV sotsiaaltöötajad, koduõed, perekond) 

peamine ülesanne on toetada patsiendi tervist ja sotsiaalset hakkamasaamist just sellest aspektist, mis kuulub 

võrgustikuliikme pädevusse ja mida konkreetne patsient vajab. Võrgustikuliikmed jagavad omavahel infot 

IT-platvormis Teleskoop ja vajadusel kohtuvad terviseplaani aruteluks võrgustikukohtumisel. 

 

Haldur 

Haldur töötab Teleskoobis vastavalt oma pädevusele ning teostab ka neid tegevusi, mida ei ole jõutud veel 

automatiseerida. PAIK teenusele soovitatud patsientide andmed liiguvad halduri töölauale, kes jagab need 

laiali tervisejuhtide vahel vastavalt tervisejuhtide töömahule ja spetsiifikale ning hiljem aitab ta hoida silma 

peal patsientide liikumisel ning teavitab olulisematest sammudest tervisejuhte. Haldur protokollib 

koosolekuid ning kutsub kokku osapooled kliiniliseks juhtumianalüüsiks, sisestab Teleskoopi erinevaid 

dokumente, teeb arveid EHK-le esitamiseks ning lepib kokku kohtumisi meeskonna- ja võrgustikuliikmete 
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vahel, lisaks sisestab ta patsientide tagasisideküsimustikke ning jälgib, et need saaksid õigetel ajahetkedel 

patsientideni viidud ja täidetud. Täpsemad halduri kompetentsid on kirjeldatud Lisa 3 Halduri 

kompetentsid. 

Projekti vältel ei olnud PAIK meeskonnas halduri ametikohal eraldi inimest, seda funktsiooni täitsid 

tervisejuhid ise. Kuna teenusemahu kasvades vajasid tervisejuhid enda kõrvale kliinilist assistenti ehk 

haldurit, siis on PAIK teenuse meeskonnas eraldi haldur ametikoht olemas alates 1.01.2021. 

Käesolev halduri töö jälgimis- ja analüüsiperiood on olnud vaid pool aastat, seega ei oska me öelda täpset 

halduri töömahtu ja ressursikulu. Küll aga võime võrreldavate ametikohtade baasil (kliinilised assistendid) 

ja empiirilisel hinnangul öelda, et ühe keskmise paikkonna kohta (nagu oli projekti vältel Viljandimaa) peaks 

meeskonnas olema vähemalt 1 haldur. Täpsem ressursikulu hinnang aga selgub edasise töö ja teenuse 

laienemise (nii kohaliku kui potentsiaalselt üle-eestilise ja teisi paikkondi hõlmava) foonil. 

 

6.3 Teenuse etapid 

Teenuse võib tinglikult jaotada kolmeks suureks osaks – patsiendi märkamine ja sõelumine, esmategevused 

ja jätkutegevused. Teenuse osutamine toimub etapiti, mille olulisemad lülid on toodud Joonis 2 PAIK 

teenuse etapid. Järgnevates alapeatükkides selgitame kõiki etappe täpsemalt. Teenuse protsessi kokkuvõttev 

tabel on esitatud Lisa 4 Teenuse protsess.  

- Patsiendi märkamine ja sõelumine 

 

I etapp – patsiendi märkamine patsiendi sisenemisel tervishoiuteenusele haiglas või 

perearstikabinetis. Märkaja täidab sõelumislehe.  

- Esmategevused 

 

II etapp – patsiendile teenuse tutvustamine ja nõusoleku võtmine tervisejuhi poolt. Patsient 

allkirjastab nõusolekuvormi ja patsient võetakse teenusele. 

 

III etapp – patsiendi terviseprobleemidega tutvumine ja tema igakülgne hindamine tervisejuhi 

poolt. Võrgustiku osapoolte teavitamine.  

 

IV etapp – terviseplaani koostamine ning eesmärgi seadmine patsiendi, ravimeeskonna ja 

tervisejuhi koostöös. 

 

V etapp – tegevuskava koostamine tervisejuhi poolt ja võrgustikukohtumise läbiviimine. 
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- Jätkutegevused 

 

VI etapp – kontaktsed ja mittekontaktsed tegevused so tegevuskavast lähtuvad telefonikontaktid, 

vahetud kontaktid ja tervisejuhi töö arvutis. 

 

 

Joonis 2 PAIK teenuse etapid 

 

Lisaks kombineeruvad kõigi eelpoolnimetatud etappidega kvaliteedile suunatud tegevused, nagu arendus, 

koolitused, koostöö, patsientide poolt täidetud rahulolu küsimustike läbitöötamine, mille oleme eraldi 

kirjeldanud etapp VII all.  

 

Märkamine ja sõelumine (I etapp) 

PAIK teenuse osutamine algab läbi soovituse, mille vormistab spetsialist, kes on märganud abivajajat. 

Soovitust saab edastada suuliselt teenuseosutajale või kirjalikult haigla infosüsteemi (HIS). HIS töölaualt on 

leitav nupp „soovita PAIK-kliendiks“, mille alt avaneb PAIK kriteeriumileht, mis on täisversioonis leitav 

Lisa 5 PAIK teenusele kaasamise kriteeriumid.   

Käesolevalt on võimalik PAIK teenuse kirjalikku soovitust teha Viljandi Haigla EMO arstil, sise- või 

kirurgiaosakonna personalil (valveõde või juhtõde või raviarst) ning eriarstil või eriõel ja Viljandi maakonna 

perearstil. Nimetatud osapooled täidavad kriteeriumilehe, kui nende hinnangul on patsiendile PAIK teenus 

vajalik. Kriteeriumilehe korrektne täitmine on äärmiselt oluline, et tervisejuht saaks inimese probleemide 

kohta esmase ülevaate. Täitmise hõlbustamiseks on välja töötatud juhend. Suulist soovitust saavad teha kõik 

koostööpartnerid, projekti vältel tegid seda kiirabi, omavalitsuste sotsiaaltöötajad ning üks 

rehabilitatsiooniasutus. 
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PAIK teenuse kriteeriumid on välja töötatud Viljandi Haigla arstide, juhtõdede ja PAIK meeskonna ühises 

fookusgrupis kevadel 2019. Need koosnevad kliinilistest (diagnoosid) ja sotsiaalsetest kriteeriumitest ning 

välistuskriteeriumitest.  

Kaasamiseks peaks patsiendil esinema järgmisest loetelust vähemalt 2 kriteeriumit, ideaalis vähemalt 1 

nimetatud krooniline haigus ja vähemalt 1 sotsiaalne tegur. Samas on ette tulnud lähtuvalt individuaalsest 

olukorrast ja probleemistikust ka erandeid, mille osas PAIK meeskond on olnud paindlik. Näiteks ei ole 

patsiendil esinenud ühtegi alltoodud kliinilist kriteeriumit, ent esinevad mitmed sotsiaalsed probleemid ja 

haigused, mis tingivad sagedased hospitaliseerimised või patsient liigub hooldekodusse, ent perekonna ja 

meditsiinipersonali ühise otsusena otsustatakse juhitud raviteenust jätkata. 

 

Kliinilised kriteeriumitena hinnati järgmiste krooniliste haiguste olemasolu: 

- hüpertensioon; 

- astma; 

- diabeet; 

- krooniline obstruktiivne kopsuhaigus (KOK); 

- krooniline neeruhaigus; 

- südamepuudulikkus; 

- depressioon. 

 

Sotsiaalsete kriteeriumitena hinnati järgmiste sotsiaalsete tervist mõjutavate tegurite olemasolu: 

- inimene ei tule igapäevaste hooldustoimingutega toime; 

- tugivõrgustiku puuduse kahtlus; 

- korduvad hospitaliseerimised, EMO külastused või kiirabi väljakutsed viimase aasta jooksul. 

- vähemalt 5 või enam retseptiravimit raviskeemis; 

- ravimsoostumus madal (ravimite võtmata jätmine; 3 või enam realiseerimata retsepti 12 kuu vältel); 

- viited meeleoluhäiretele (kurbuse- või depressioonitunne, püsiv viha enda või teiste suhtes, korduv 

nutmine, pisaravalmidus, vähenenud sotsiaalne suhtlemine, meeleolu langus, murelik ja kurblik 

nägu). 

 

Teenust välistavad kriteeriumid, mille esinemisel ei pakutud projektis osalemist:  
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- terminaalne haigus, mil patsiendi elulemuseks on hinnatud alla 1 aasta. Kui terminaalse seisundi 

korral pole raviarst ligikaudset elulemust hinnanud ja seda dokumenteerinud, siis omavahelise 

vestluse käigus (tervisejuht/kriteeriumilehe täitja ehk soovitaja vs raviarst) selgitatakse koos välja 

PAIK teenuse vajalikkus ja sobilikkus antud inimesele; 

- pahaloomuline kasvaja, mil patsiendi ümber on juba terve ravimeeskond ja palju raviotsused 

võetakse vastu vastavates onkoloogia keskustes. Aktiivravi mittevajav ja remissioonis kasvajaga 

patsient, kelle põhiprobleemina ei prevaleeru kasvajahaigus, ei ole välistuseks; 

- sügava dementsuse sündroom, kui patsiendiga ei ole võimalik sõlmida kokkuleppeid ja teha sisulist 

koostööd. Eesmärk oleks teenuse edasises arenduses luua sellistele patsientidele eraldiseisev juhitud 

raviteekond (teenus); 

- raske neeruhaigus, mil patsient oma põhihaigusest tingituna on pideva meditsiinilise järelevalve all. 

Patsiendi ravi juhitakse vastava nefroloogia keskuse või dialüüsikabineti poolt; 

- harvikhaigused ja teised erikäsitlust vajavad diagnoosid, nt organtransplanteeritus, nende 

patsientide käsitlus on spetsiifiline ning nõuab eripädevust ning -teadmiseid; 

- hooldekodu; 

- vanus alla 18 aasta; 

- spetsiifilised psühhiaatrilised haigused (nt skisofreenia, rasked isiksushäired jm). 

 

Nõusolek (esmategevuste II etapp) 

Patsiendile teenuse tutvustamine ja nõusoleku vormistamine toimub tervisejuhi poolt, see hõlmab endas 

patsiendiga tutvumist ja PAIK teenuse tutvustamist patsiendile. Tervisejuhti abistavad PAIK teenust ja 

Viljandi paikkonna kogukonna- ja sotsiaalteenuseid tutvustavad voldikud eesti ja vene keeles. Lisaks oleme 

loonud PAIK teenuse tutvustamiseks kodulehe paik.vmh.ee. 

Kui patsient ei soovi PAIK teenust või selgub, et ta siiski ei sobi teenusele (nt on hooldekodu elanik vms), 

siis tehakse sellekohane sissekanne Teleskoopi (keeldus teenusest/ei sobi teenusele) ja teenust ei alustata. 

Kui patsiendilt on saadud nõusolek teenusega liitumiseks, siis ta allkirjastab nõusolekuvormi, mis on leitav 

Lisa 6 Informeeritud nõusoleku vorm. Temast saab PAIK teenuse klient ja ta vormistatakse teenusele. 

 

Hindamine (esmategevuste III etapp) 

Hindamise etapp koosneb patsiendi terviseprobleemidega tutvumisest ja patsiendi hindamisest tervisejuhi 

poolt.  
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Patsiendi terviseseisundi hindamiseks tervisejuht: 

- tutvub patsiendi diagnooside ja probleemidega e-terviseloos (kiirabikaart, EMO patsiendikaart, 

saatekiri, raviarsti ja õe anamneesileht, uuringute ja analüüside tulemused, epikriisid); 

- arutab terviseprobleeme raviarsti ja/või perearstiga neid ühtlasi teavitades patsiendi kaasatusest 

PAIK teenusega; 

- vestleb vajadusel KOV sotsiaaltöötaja ja patsiendi lähedastega neid patsiendi loa korral ühtlasi 

teavitades patsiendi kaasatusest PAIK teenusega. 

 

Juhul kui tervisejuht on sotsiaaltöötaja, saab ta terviseandmetest ülevaate õe vahendusel.  

Patsiendi hindamine toimub tervisejuhi poolt vastavalt vajadusele ja võimalusele, kas osakonna 

vestlusruumis, kodus, ambulatoorse vastuvõtu ruumis või patsiendi palatis. Hindamiseks kasutatakse RAI-

KO koduõenduse anamneesiks kohandatud ja valideeritud varianti, mis on leitav Lisa 7 Kohandatud RAI-

KO. Vajadusel kasutatakse lisaks erinevaid sõelteste - toitumistest, kognitsiooni sõeltest, hapruse sündroomi 

sõeltest, AUDIT test, MoCA test mälu hindamiseks jne. Vajadusel toimub objektiivne läbivaatus (nt 

pikkuse, kaalu, naha seisundi jm vajaliku hindamiseks). 

Hindamiseks tuleb varuda piisavalt aega (vähemalt 60 min) ja tagada patsiendi privaatsus. Vajadusel, nt 

patsiendi väsimisel, tuleb hindamine katkestada ja jätkata teisel päeval.  

Hindamiste käigus tuuakse eraldi välja patsiendi eesmärgid ja isiklikud, sh sotsiaalsed murekohad. 

Eesmärkide sõnastamine käib läbi võtmeküsimuse: „Mis on Teie peamised eesmärgid, et saavutada parem 

enesetunne ja toimetulek?" 

 

Terviseplaan (esmategevuste IV etapp) 

Esmane terviseplaan formeerub eelnevate etappide dokumenteerimisel tervisejuhi poolt. Esmaste andmete 

põhjal täiendab tervisejuht terviseplaani ravimeeskonna soovitustega. Seejärel arutab tervisejuht uuesti 

patsiendiga läbi tema eesmärgid ning vajadusel nõustab ja motiveerib teda tervise-eesmärkide seadmisel ja 

saavutamisel. Vastuolud patsiendiga koostatud esmase terviseplaani ja ravimeeskonna poolt antud 

soovituste vahel tuleb lahti rääkida ja motiveerida patsienti neid aktsepteerima.  

Terviseplaanist saab täpsemalt lugeda käesoleva raporti peatükis 6.6. 

 

Tegevuskava (esmategevuste V etapp) 

Tervisplaani kogutud info põhjal koostab tervisejuht tegevuskava patsiendi eesmärkide saavutamiseks. 

Tervisejuht prioritiseerib tegevused ja arutab need patsiendiga läbi. Seejärel  kutsub tervisejuht kokku 



 

  34 

 

võrgustikukohtumise, mis on kirjeldatud lõigus 6.5. Olulisemad võrgustikukohtumise teemad on 

eesmärkide ja terviseplaani läbiarutamine ning tegevuste vastutajate kokkuleppimine. Tervisejuht 

protokollib võrgustikukohtumise Teleskoopi, sh kokkulepitud terviseplaani, tegevuskava ja 

võrgustikuliikmete vahelised kokkulepped ja määratud vastutusalad. 

 

Jätkutegevused (VI etapp) 

Võrgustikuliikmete tegevused toimuvad vastavalt tegevusplaanile, mis koostatakse etapiti. Igal etapil on oma 

eesmärk, tegevuskava ja ajaline mõõde, mida püütakse järk-järgult pikendada. Etapi lõpus hinnatakse 

tegevuskava täitmist ja koostatakse uus kava sõltuvalt patsiendi seisundist/vajadustest. Vajadusel viiakse 

läbi uus võrgustikukohtumine. Tervisejuhi töö eesmärk on läbi tegevuste koordineerimise ja nõustamiste 

hoida patsiendi terviseplaan toimivana. Tervisejuht kontakteerub regulaarselt patsiendiga, patsient võtab 

vajadusel ka ise ühendust. 

 

Joonis 3 Telefonikontakti algataja 

 

Joonis 4 Telefonikontakti algataja va tervisejuht 

Jätkutegevuste alla liigitatakse telefonikontaktid, vahetud kontaktid ja tervisejuhi töö arvutis. Kõigist 

nendest on täpsemalt juttu edaspidi. Kokkulepitud aja tagant helistab tervisejuht patsiendile, nõustatavad 

teemad on kirjeldatud allpool. Kontakti võib algatada ka teine spetsialist või patsient ja tema lähedane. Ülal 

on esitatud vastavad graafikud, Joonis 3 Telefonikontakti algataja ja Joonis 4 Telefonikontakti algataja va 

tervisejuht, kus on näha, et tervisejuhi poolt on algatatud enim kontakte, lähedane ja patsient ise algatavad 

võrdsel hulgal kontakte. Graafik on koostatud 2021. aasta kevadel ühe kuu jooksul kogutud andmete põhjal. 
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Joonis 5 Kontaktide arv patsiendi kohta ühe kuu jooksul 

Sama analüüsi tulemused näitavad, et pooltel juhtudest võetakse patsiendiga ühendust 1-2 korda kuus  

(Joonis 5 Kontaktide arv patsiendi kohta ühe kuu jooksul). Tervisejuhtide kogemuse põhjal tuleb keeruliste 

patsientidega teha kalendrikuus arvuliselt rohkem telefonikõnesid, sest üks telefonikõne ei tohiks olla väga 

pikk, kuna sel juhul ei jõua eakas patsient enam keskenduda. Empiirilise kogemuse põhjal saame öelda, et 

stabiilse patsiendiga kontakteerutakse kuus 1- 2 korda ja probleemse patsiendiga rohkem. Kui nädalas on 

2-3 kontakti, viitab see sellele, et patsiendil on tõsine probleem ning vaja oleks meeskondlikku arutelu, 

tegevusplaani ümbervaatamist või ka arstlikku sekkumist. 

 

Joonis 6 Telefonikontaktidel käsitletud teemad 

Peamised teemad, mis vajavad tervisejuhi poolset nõustamist ja koos arutamist, on põetavad haigused, 

terviseseisundi jälgimine, ravimid, kodune hakkamasaamine, sotsiaalteenused, perearstile ja eriarstile mineku 

vajadus, suhted lähedastega, füüsiline aktiivsus, toitumine, ettevalmistus eriarsti visiidiks, kahjulikud 
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harjumused, COVID-19 ja sellevastane vaktsineerimine, arstlike otsuste lahtiseletamine, hügieen, 

abivahendid, õiguslikud nõuanded. Nimetatud analüüs näitas, et ravijuhtimisteenuse patsiendid vajavad 

enim nõustamist tervise ja koduse hakkamasaamise teemadel, vt Joonis 6 Telefonikontaktidel käsitletud 

teemad. 

 

 

Joonis 7 Tervisejuhi töö arvutis 

 

Pärast telefonikõnet vaatab tervisejuht (sotsiaaltöötajast tervisejuhi puhul teda toetav õde) Digiloost, kas 

patsiendi jutt vastab ka meditsiinidokumentatsioonile (kontaktid arstidega, retseptikeskus), lisaks kannab 

tervisejuht andmed Teleskoopi, vajadusel otsib vajalikku patsiendi probleeme puudutavat lisainformatsiooni 

internetist, registreerib vajadusel patsiendi eriarstile/õele, konsulteerib meditsiiniliste probleemide korral 

perearstiga ning vajadusel nõustab patsiendi lähedasi. Arvutis teostavate tööülesannete protsentuaalne 

jagumine on skemaatiliselt leitav eelneval joonisel, vt Joonis 7 Tervisejuhi töö arvutis. 

Tervisejuhtide empiirilise kogemuse põhjal on kõige keerukamad patsiendid, kellega kulub enim aega, 

järgmised: 

- patsiendid, kel on mitu PAIK kriteeriumilehe diagnoosi; 

- patsiendid, kel on lisaks meeleoluhäire või depressioon; 

- patsiendid, kellel haigus on tinginud lisaprobleemid, sh tüsistused, diabeedi puhul nt 

silmatüsistused, veresoonte kahjustused, närvide kahjustused; 

- patsiendid, kel indeksdiagnoosiga kaasub mõni sõltuvushaigus, nt kroonilise obstruktiivse 

kopsuhaigusega (KOK) patsient ja suitsetamine; 
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- patsiendid, kel enim probleeme ravisoostumusega, nt südamepuudulikkusega haiged ja 

diureetikumide võtmine, mis sunnib neid rohkem tualetti kasutama või süvendavad allolevaid 

uriinipidamatusest tingitud probleeme; 

- paljude sotsiaalsete probleemidega patsiendid. 

 

Kvaliteedi parandamisele suunatud tegevused (VII etapp) 

Eraldiseisva etapina, mis kombineerub eelpoolnimetatud tegevuse vahele, on oluline välja tuua ka teenuse 

kvaliteediparandamisele suunatud tegevused. Nende all peame silmas eelkõige läbi PDSA tsüklite (millest 

oli täpsemalt juttu projekti juhtimise peatükis) uute arendusmõtete katsetamist, koolitustel osalemist, 

samamoodi koostöö arendamisele orienteeritud vestlusringe ja suhtlust erinevate osapoolte vahel ning 

teenuse kvaliteedi parendamise eesmärgil küsitluste läbiviimist patsientide hulgas ning nende analüüsimist 

(PREMs, PROMs). 
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6.4 Ajalise ressursi kasutuse analüüs 

2020. aasta sügisel ja 2021. aasta kevadel hindas ja dokumenteeris teenusemeeskond kahe erineva kuu 

jooksul teenuse eri etappidele kuluvat aega. Allpool esitatud ajajaotuvuse diagrammid peegeldavad 

sõelumisperioodil, esmategevustele ja jätkutegevustele kulunud aega. 

Joonis 8 Sõelumisperioodi tegevused ja nendeks kulunud aeg 

 

 

Joonis 9 Sõelumisperioodi tegevustele kulunud aeg tundides 

Sõelumisperioodi tegevused on teenusemeeskonna sõnul järgmised: kriteeriumilehe analüüs, patsiendiloo 

analüüs ESTERis, patsiendiloo analüüs e-tervises, ravimiinfo analüüs retseptikeskuses, vestlus osakonna 
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spetsialistidega, vestlus perearstiga, vestlus KOV sotsiaaltöötajaga, vestlus patsiendi lähedasega, vestlus 

patsiendiga, vajaliku info sisestamine Teleskoopi.  

Sõelumiseks teostatud tegevusi kajastab Joonis 8 Sõelumisperioodi tegevused ja nendeks kulunud aeg, millel 

on näha, et  kõige rohkem erinevaid toiminguid teostatakse patsiendilooga tutvumiseks haigla infosüsteemis 

(keskmiselt 1,2 korda ühe sõelumise jooksul) ja Teleskoopi andmete (1,1 korda) sisestamisel.  Kõige rohkem 

aega kulub tervisejuhtidel inimestega suhtlemiseks (patsiendid, lähedased, osakonna spetsialistid), kuid kuna 

neid tegevusi ei ole nii palju kui eelpoolmainituid, siis kulub tervisejuhtidel kokku enim aega haigla 

infosüsteemis patsiendilooga tutvumisele ja Teleskoopi andmetele sisestamisele, vt Joonis 9 

Sõelumisperioodi tegevused ja nendeks kulunud aeg ja Joonis 9 Sõelumisperioodi tegevustele kulunud aeg 

tundides. Erinevatele tegevustele 49 kriteeriumilehe töötlemisel kulus kokku 51 tundi, tegevusi kokku oli 

251. See näitab, et keskmiselt teostatakse sõelumisperioodil 1 kriteeriumilehe läbitöötlemiseks 5 tegevust ja 

keskmiselt kulub 1 tund tervisejuhi tööd ühele sõelumislehele. Ei saa ka unustada, et selleks, et tervisejuht 

saaks sõelumislehte hinnata, peab märkaja selle enne täitma. Eeldades, et märkaja on patsiendilt juba 

anamneesi võtnud ja tema andmetega tutvunud, kulub sõelumislehe täitmiseks keskmiselt 2-5 min. 

 

 

Joonis 10 Esmategevused 

Esmategevused, so nõusoleku võtmine, hindamine, terviseplaani koostamine, võrgustikukohtumine ning 

tegevusplaani koostamine, võtavad esialgselt kogutud andmete põhjal aega keskmiselt 9 tundi patsiendi 

kohta. Mainitud tegevustest 1/3 aega kulub erinevatele hindamisele ja nendega seotud tegevustele, 1/3 

võrgustikukohtumise korraldamisele, läbiviimisele, dokumenteerimisele. Palju aega kulub erinevate 

spetsialistidega kontakti püüdmisele ja ühise vestlusaja leidmisele. Täpsem ajaline jaotuvus on toodud Joonis 

10 Esmategevused. 
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Jätkutegevused võtavad kogutud andmete põhjal aega ca 1 tund patsiendi kohta ühes kuus. Valimis oli 76 

patsienti, kes olid sel hetkel teenusel ja kellega võeti vaadeldud perioodil ühendust. Jätkutegevused jaotuvad 

mittekontaktseteks ja kontaktseteks.  

Mittekontaktsed tegevused on andmete analüüs Teleskoobis, retseptikeskuses, haigla infosüsteemis ja e-

terviseloos ning vajaminevate teenuste kohta info kogumine, vt Joonis 11 Jätkutegevuste mittekontaktse 

töö aeg ja Joonis 12 Jätkutegevuste mittekontaktse töö episoodid ja nende ajaline kestvus. Teleskoobis kulub 

enim aega, samas on ühe episoodi pikkus seal keskmiselt vaid 5-10 minutit. Statsionaarsetest lugudest 

vajamineva ülevaate saamine võtab kõige kauem aega- keskmiselt 10-15 minutit ühe episoodi kohta. 

 

 

 

Joonis 11 Jätkutegevuste mittekontaktse töö aeg. 

Teleskoop Retseptikeskus Eriarstide visiidid Kiirabi ja EMO Stats lood Teenused ja abivahendid
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PATSIENTE: 76
MITTEKONTAKTSE TÖÖ AEG:  52.5 TUNDI
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Joonis 12 Jätkutegevuste mittekontaktse töö episoodid ja nende ajaline kestvus. 

 

 

 

 

Teleskoop Retseptikeskus Er iarstide visiidid Kiirabi ja EMO Stats lood
Teenused ja
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25 minutit 6

20 minutit 17 1

15 minutit 29 1 6 5

10 minutit 92 4 1 2 18 7

5 minutit 75 18 16 6 8 33

0

50

100

150

200

250
Ep

is
o

o
d

id
e 

ar
v

PATSIENTE: 76
MITTEKONTAKTSE TÖÖ EPISOODE: 345 
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Joonis 13 Jätkutegevuste kontaktse töö aeg. 

 

 

Joonis 14 Jätkutegevuste kontaktse töö episoodid 

ja nende ajaline kestvus. 

 

Kontaktsed tegevused on kodukülastused, rahuloluküsitluste läbiviimine, juhtumianalüüsid ja 

telefonivestlused, vt Joonis 13 Jätkutegevuste kontaktse töö aeg ja Joonis 14 Jätkutegevuste kontaktse töö 

episoodid ja nende ajaline kestvus. Kodukülastusi teostatakse harva, jälgimisperioodil vaid 5 korda, need 

võtavad enim aega, keskmiselt kuni 60 minutit. Rahuloluküsitluste läbiviimiseks kulub aega erinevalt, 10 või 

20 minutit kahel korral, 30-40 minutit 4 korral. Juhtumianalüüsid, mida jälgimisperioodil viidi läbi 21 korda, 

kestavad enamasti 10 minutit. Telefonikõned, mida peetakse enim patsiendiga tervisejuhi algatusel, vt Joonis 

3 Telefonikontakti algataja. Kõned kestavad enamasti 10-20 minutit (52 korral), sageli vaid kuni 10 minutit 

(37 korral), 18 korral kestis telefonikõne üle 20 minuti.  

 

6.5 Võrgustikukohtumised 

Võrgustikukohtumine on PAIK teenuse osutamisel üks võtmetegevusi. Võrgustikukohtumisel saavad 

kokku patsient, tema lähedased ning patsiendi heaoluga seotud spetsialistid haiglast, perearstikeskusest ning 

kohalikust omavalitsusest. Võrgustikukohtumisel arutavad kõik osapooled üheskoos läbi patsiendi 

eesmärgid ning lepivad kokku tegevused ja vastutused nimetatud eesmärkide saavutamiseks. Kõik 

kokkulepped kirjeldatakse ära ka võrgustikukohtumise protokollis, vt Lisa 8 Võrgustikukohtumise 

protokoll, mis on hiljem kõigile osapooltele Teleskoobist kättesaadav. 

Kodukülastused Rahulolu Juhtumid Telefon
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KONTAKTIDE AEG:  49 TUNDI
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Võrgustikukohtumise vorm 

Eesmärk: võrgustikuliikmetega koos olles kokkulepete sõlmimine terviseplaani toimimiseks.  

Sisend: terviseplaan, võrgustikuliikmete ressursid (aeg, vahendid, pädevused). 

Osalejad: reeglina (võimalusel) patsient ise, tema tervisejuht ja perearst või -õde. Lisaks võivad kuuluda 

patsiendi lähedased, haigla ja/või KOV sotsiaaltöötajad, koduõde, füsioterapeut, proviisor, eriarst jne. 

Võrgustik moodustatakse tervisejuhi poolt vastavalt patsiendi sotsiaal- ja tervisevajadustele, arvestades 

eelkõige patsiendi soovi ja nõusolekut.  

Toimumise aeg: vastavalt vajadusele ja võrgustikuliikmete võimalustele. 

Toimumise koht: sõltuvalt patsiendi olukorrast kas haiglas, kodus või perearsti kabinetis. 

Toimumise viis: võrgustikukohtumise eelistatuim viis on kontaktkohtumine. Vajadusel võib mõni osaleja 

olla ühendatud telesilla abil kasutades erinevaid tehnoloogilisi vahendeid, nt arvuti, telefon. 

 

Võrgustikukohtumise põhimõtted 

- Võrgustiku tähtsaim liige on patsient, tema eesmärgid ja eelistused on esikohal.  

- Võrgustikukohtumist juhib ja dokumenteerib PAIK tervisejuht.  

- Alustuseks tutvustatakse võrgustikuliikmeid omavahel. 

- Tervisejuht tutvustab patsiendi terviseplaani, kus on välja toodud probleemid, eesmärgid ja 

tegevused nende saavutamiseks.  

- Arst ja/või tervisejuht selgitab patsiendile ja võrgustikuliikmetele tegevusi ja toiminguid, mis on 

patsiendi tervise ja toimetuleku vaates olulised. 

- Vastavalt patsiendi nõusolekule ja vajadusele näidatakse ja selgitatakse arsti poolt analüüside ning 

uuringute vastuseid, röntgenpilte jms. 

- Lepitakse kokku rakendatav terviseplaan, otsused, plaani rakendamise periood. Kokku lepitakse ka 

korduvhindamise aeg.  

- Üles täheldatakse ka eriarvamused, kui neid peaks tekkima ja need on faktidele tuginedes ära 

põhjendatud.  

- Võrgustikutegevuste kokkuleppimisel austatakse kõigi teenuseosutajate professionaalsust, s.t teisele 

teenuseosutajale ei kirjutata ette, milliseid teenuseid nad peavad osutama, vaid märgitakse ära 

patsiendi vajadused.  
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- Kokkulepped, mis puudatavad konkreetseid võrgustikuliikmeid, sõlmitakse kas 

võrgustikukohtumisel või lepib tervisejuht need eraldi kokku.  

- Võrgustikukohtumisest koostab tervisejuht protokolli, mis lisatakse Teleskoopi, seda näevad 

võrgustikuliikmed. Vajadusel saavad osapooled sellest koopia. 

 

6.6 Terviseplaan 

Terviseplaani koostab patsiendile tervisejuht, saades sisendit nii raviarstidelt, patsiendilt kui ka tema 

lähedastelt.  Patsiendile koostatud terviseplaan sisaldab patsiendi diagnoose, raviskeemi, konkreetsele 

inimesele mõeldud elustiilisoovitusi, eesmärke, tervisenäitajate jälgimise plaani, tulevaste analüüside, 

uuringute ja arstivisiitide plaani koos vajaliku transpordiinfoga, vt Joonis 15 Terviseplaan. Samamoodi on 

terviseplaanis olemas algoritm, mida patsient peaks esmaselt tegema terviseseisundi halvenemise korral, 

ning tema tervisejuhi kui esmase kontaktisiku number. Terviseplaan on lühike ja ülevaatlik ning patsiendile 

arusaadav ning peaks olema patsiendi kodus nähtaval kohal.  
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Joonis 15 Terviseplaan 

Kliendi raamat, PAIK-19-171 alustatud 29.11.2019

Klient

Raviskeem

Tegevusplaan 3 3 05.01.2021 - 17.08.2021 Plaan nr 3

Elulised näitajad 
Kõikuvad RR väärtused,vajalik jälgida RR ja fr koduõe poolt igal visiidil. Pt teeb isetegevust ravimite 
võtmisel, kuigi koduõe poolt ravimid ravimkarpi jagatud.

Eriarsti vastuvõtud 
* Uus silmaarsti kontroll vajalik mai-juuni 2021 -dr.  (silmaarst)vastuvõtuaeg 10.05.21 kl 10.30-
KÄIDUD *Dr.  vastuvõtt 11.06.21 kl 13.00-KÄIDUD, uus vastuvõtt planeeritud aasta pärast

Koduhooldus 
Koduhooldusteenust pt ei soovi- ei soovi võõraid oma koju.Kohaneb kehvasti.

Kodune hakkamasaamine 
*Käib ise poes/apteegis- nimekirja vajalikust koostab koduõde *Käib õues jalutamas 
*Majapidamistoimingud teostab pt ise. *Hügieenitoimingutega probleeme ei ole. 

Koduõendus 
Koduõendusteenus al. 01.09.20- käib koduõde Reelika  (jälgib elulisi näitajaid ja ravimite 
võtmist; jagab ravimkarpi nädalajagu ravimeid; jälgib kodust toimetulekut; samuti 
toitumisnõustamine ja menüü jälgimine koduõe poolt)

Ravimite võtmine 
Retseptide pikendust küsib PA-lt koduõde; ravimid ostab välja pt poeg; ravimeid jagab ravimkarpi ja 
haldab koduõde Reelika

Isikukood: Nimi: Vanus: 77a

Aadress:  Viljandi maakond

Kontaktid: :tütar; välismaa nr : 33 602 @gmail.com

Perearst:

Ravim Hommik Lõuna Õhtu Öö Selgitus Alates

T.Ketipinor 25mg 

(kvetiapiin)
x rahutuse vastu 08.07.2021

Xalatan gtt (latanoprost) 1gtt silmatilgad 09.12.2020

T.Sanoral 40/5 mg x1 
(Olmesartaanmedoksomiil, 
amlodipiin)

x vererõhu jaoks 26.05.2020

Tegevused Tähtaeg Vastutaja

Tegevused Tähtaeg Vastutaja

Tegevused Tähtaeg Vastutaja

Tegevused Tähtaeg Vastutaja

17.08.2021 00:00 TEKKO, MERIT

Tegevused Tähtaeg Vastutaja

Tegevused Tähtaeg Vastutaja

Diagnoosid

Aeg Sisu

09.06.2020

G30.1 Hilise algusega Alzheimeri tōbi; 

I11 Südamekahjustusega hüpertooniatõbi; 
F51 Mitteorgaanilised unehäired; 

N40 Prostatahüperplaasia e eesnäärmesuurenemus;
H25.0 Algav seniilkatarakt;

H40.1 Primaarne avatud- e lahtisenurga glaukoom;

Page 1 of 2Kliendi raamat

Sündmused

Tugimeeskond

 

Allergia

Aeg Sisu

31.08.2020 Ei tea olevat

Vaktsinatsioonid

Aeg Sisu

10.05.2021
02.04.2021 Covid-19 vastu COMIRNATY ER9480 0.3 ml (teostatud PA kabinetis)
14.05.2021 Covid-19 vastu COMIRNATY EW6126 0.3 ml (teostatud PA kabinetis)

Taustinfo

Aeg Sisu

13.04.2021

Elab üksi, kortermajas. Poeg elab Tallinnas, tütar Prantsusmaal. Pt toimetab kodus ise, kodu hooldatud ja puhas. Poeg külastab 
patsienti nädalavahetuseti. Pt käib ise poes ja ka õues jalutamas.Probleemid mäluga (Alzheimeri tõbi)-tuleb jälgida ravimite 
võtmist ja üldist üksi hakkama saamist. Tugiisikuks koduõde Reelika - küsib retseptipikendust PA-lt; ravimid ostab välja 
apteegist pt poeg. Pt helistab koduõele murede korral.

Eesmärk

Aeg Sisu

01.06.2021
Patsiendi eesmärk: mitte sattuda hooldusasutusse- et tuleks kodus rahuldavalt toime ja korrektne ravimite võtmine hoiaks 
füüsilise ja vaimse tervise stabiilsena.

Aeg Sisu

11.06.2021 Ambulatoorne visiit  Neuroloogia kabinet

10.05.2021 Ambulatoorne visiit  Silmahaiguste kabinet

10.01.2020 Uuring 7616 kognitiivse funktsiooni uuring

Nimi Telefon Töökoht Amet Kättesaadavus

 ANNELI 433 OÜ Perearstikeskus Peremeditsiin
E 8.20-13; T 14-18; K 8.20-13; N 
8.20-13; R 8.20-13

 MARET 433 OÜ Perearstikeskus Õde E,K,N,R 8-16 T 10-18

 MERIT 600 SA Viljandi Haigla Õde E-R 8.00-16.00

 REELIKA SA Viljandi Haigla Õde

 SILVI 533 SA Viljandi Haigla KOV sotsiaaltöötaja E 9-11; T ja N 14-16

Page 2 of 2Kliendi raamat
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Joonis 16 Arsti vaade terviseplaanile 

 

Terviseplaan hakkab formeeruma juba nõusoleku võtmise ajal, mil tulevad välja esimesed patsiendi mured. 

Patsiendi igakülgse hindamise käigus selguvad struktureeritult küsitledes bio-, psühho- ja sotsiaalsed 

probleemid ning vestluses jõutakse ka patsiendi murekohtade ja eesmärkide sõnastamiseni. Meditsiinilise 

taustainfo kogub tervisejuht raviarstilt, perearstilt ja e-terviseloost. Vastuolud patsiendiga koostatud 

8/30/2021 Terviseplaan

1/1

Kliendi terviseplaan, PAIK-19-171 alustatud 29.11.2019

Klient

Isikukood: Nimi: Vanus: 77a

Aadress: Viljandi linn Viljandi maakond

Kontaktid: tütar; välismaa nr : 33 602 , @gmail.com

Perearst:

 
 

Diagnoosid

Sisu

G30.1 Hilise algusega Alzheimeri tōbi; 
 I11 Südamekahjustusega hüpertooniatõbi; 

F51 Mitteorgaanilised unehäired; N40 Prostatahüperplaasia e eesnäärmesuurenemus; H25.0 Algav seniilkatarakt; H40.1 Primaarne avatud- e lahtisenurga glaukoom;

 

Allergia

Sisu

Ei tea olevat

 
 

Vaktsinatsioonid

Sisu

02.04.2021 Covid-19 vastu COMIRNATY ER9480 0.3 ml (teostatud PA kabinetis)
 14.05.2021 Covid-19 vastu COMIRNATY EW6126 0.3 ml (teostatud PA kabinetis) 
 

 

Taustinfo

Sisu

Elab üksi, kortermajas. Poeg elab Tallinnas, tütar Prantsusmaal. Pt toimetab kodus ise, kodu hooldatud ja puhas. Poeg külastab patsienti nädalavahetuseti. Pt käib ise poes ja ka õues

jalutamas.Probleemid mäluga (Alzheimeri tõbi)-tuleb jälgida ravimite võtmist ja üldist üksi hakkama saamist. Tugiisikuks koduõde küsib retseptipikendust PA-lt; ravimid ostab välja

apteegist pt poeg. Pt helistab koduõele murede korral.

 

Eesmärk

Sisu

Patsiendi eesmärk: mitte sattuda hooldusasutusse- et tuleks kodus rahuldavalt toime ja korrektne ravimite võtmine hoiaks füüsilise ja vaimse tervise stabiilsena.

 

RAVISKEEM

Ravim Hommik Lõuna Õhtu Öö Selgitus Alates

T.Ketipinor 25mg (kvetiapiin)   x  rahutuse vastu 08.07.2021 

Xalatan gtt (latanoprost) 1gtt    silmatilgad 09.12.2020 

Cosopt gtt

(timolool+dorsolamiid) 

1gtt  1gtt  silmatilgad 04.11.2020 

T.Diacarb 250mg

(atsetasoolamiid) 

x    silmarohi 04.11.2020 

T.Donepesiil 5mg

(Donepesiilvesinikkloriid) 

  x  mälu jaoks 18.08.2020 

T.Memantin 20mg x1

(memantiin) 

x    mälu jaoks 26.05.2020 

T.Aspirin 100mg x1 x    verehüübimise vastu 26.05.2020 

T.Sanoral 40/5 mg x1

(Olmesartaanmedoksomiil,

amlodipiin) 

x    vererõhu jaoks 26.05.2020 

C.Flosin 0,4mg x1

(tamsulosiin) 

x    eesnäärme jaoks 26.05.2020 

 

KALENDER

Aeg Sisu

11.06.2021 Ambulatoorne visiit Neuroloogia kabinet Lõpeta
 Muuda
 Ajalugu

10.05.2021 Ambulatoorne visiit Silmahaiguste kabinet Lõpeta
 Muuda
 Ajalugu

27.04.2020 Ambulatoorne visiit Neuroloogia kabinet Lõpeta
 Muuda
 Ajalugu

10.01.2020 Uuring 7616 kognitiivse funktsiooni uuring Lõpeta
 Muuda
 Ajalugu
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terviseplaani ja arstlike soovituste vahel arutatakse koos patsiendiga lahti püüdes teda motiveerida oma 

tervisekäitumist muutma. Oluline, et tekiks ka patsiendi enda arvates tema terviseplaan. Järgmine sisend 

terviseplaani tuleb võrgustikukohtumiselt, kus koos patsiendi võrgustikuliikmetega arutatakse läbi patsiendi 

eesmärgid ning sõnastatakse ühised kokkulepped ja rollid terviseplaani toimimiseks. Kui patsient suunatakse 

haiglast kodusele ravile, on teada ka eesootavad vajalikud analüüsid, uuringud ja arstivisiidid, mis samuti 

kantakse terviseplaani. Kogu informatsiooni saab tervisejuht liigendatult kanda Teleskoopi, misjärel on 

võimalik terviseplaan koos patsiendi jaoks vajalike väljadega talle välja printida. 

Teleskoobis on arstidele leitav ka terviseplaani kokkuvõte koos olulise sotsiaalse taustainfoga, et kiires 

olukorras saaks arst keeruliste probleemidega patsiendist kokkuvõtliku ülevaate, vt Joonis 16 Arsti vaade 

terviseplaanile. 

 

6.7 Teenuse lõpetamine 

Kriteeriumid 

- Patsiendi surm. 

- Patsient kolib teise maakonda ja vahetab perearsti ning ainult telefonivestluse teel pole võimalik 

PAIK teenust tagada. 

- Patsiendiga puudub koostöö 2 kuu jooksul ning lisaks teeb patsient avalduse teenuse lõpetamiseks. 

- Patsient teeb avalduse teenuse lõpetamiseks. 

 

Teenuse lõpetamise vormistamine 

- Nõusolekuvormi lõppu on lisatud 2021. aasta alguses üks rida teenuse lõpetamise kohta, kuhu 

patsient lisab kuupäeva ja allkirja, kui soovib teenuse lõpetada. Alternatiivse variandina kirjutab 

patsient oma käega nõusolekuvormi lõppu, et soovib teenuse lõpetamist (kasutasime ka enne 

2021. aasta algust).  

 

Eriolukorrad 

- Terminaalse, lühikese ennustatava elueaga patsiente ei kaasata PAIK teenusele, ent kui patsient 

omandab terminaalse seisundi PAIK teenuse vältel, ei lõpetata PAIK teenust, kui just patsient ise 

ei avalda selleks soovi. 

- Kerge dementsus, kui patsiendiga on võimalik sõlmida kokkuleppeid ja teha koostööd, ei ole 

teenusele kaasamise takistuseks. Kui teenuse vältel patsiendi dementsus oluliselt süveneb või 

teenuse vältel tekib oluline kognitsioonilangus, mis takistab koostööd ja kokkuleppeid, ei lõpetata 
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PAIK teenust. Oluliseks lüliks ravijuhtimisel saavad sel juhul olema pereliikmed. Tulevikusuunana 

üritame luua eraldi juhitud raviteekonna dementsusega patsiendile, mis lihtsustab vajaliku abi 

pakkumist mõlemale osapoolele. 

- Patsient kolib teise maakonda, ent teenuse jätkamine on PAIK tervisejuhi ja patsiendi hinnangul 

võimalik. See tähendab, et patsient külastab varasemat kodumaakonda või säilitab oma endise 

perearsti või on telefonivestlused piisavaks teenuse tagamisel. Kui tegu on kroonilis(-t)e haigus(-

te)ega, mis nõuab/nõuavad pidevat perearsti jälgimist ja analüüside teostamist, nõustab tervisejuht 

patsienti parima ravi tagamiseks vahetama perearsti, eesmärgiga et perearst oleks reaalse elukoha 

lähedal. 

 

Tervisejuhi rolli üle andmine pereõele 

Tervisejuhi rolli üleandmine pereõele toimub juhul, kui  

- patsient satub hooldekodusse. Edaspidi saaks seda rolli täita ka hooldekodu õde, kui see teenus 

saab igas hooldekodus kättesaadavaks.  

- patsiendil on toimiv terviseplaan 6 kuud – 1 aasta (sõltuvalt patsiendi individuaalsetest 

probleemidest; ajalise raami otsustab iga patsiendi puhul individuaalselt tema tervisejuht) ning on 

olemas kindel kokkulepe pereõega, kes on valmis terviseplaani üle võtma ja seda järgima. Toimiva 

terviseplaani korral ei ole patsient enam vajanud erakorralisi hospitaliseerimisi ning tema 

eriarstivajadus on vähenenud. 

 

Patsiendi üleandmine/teenuse lõpetamine arutatakse läbi meeskonna juhtumianalüüsi koosolekul. 

Enne patsiendi üle andmist pereõele tehakse vajadusel uus hindamine, vajadusel korraldatakse 

võrgustikukohtumine, mille kohta vormistatakse protokoll. 

 

6.8 Juhtumite analüüs 

Teenuse osutamisel võivad patsientidega tekkida probleemid, mis vajavad meeskondlikku või inter- ja 

multidistsiplinaarset arutelu. Nende lahendamiseks kasutame erinevaid arutelu vorme, mille skemaatiline 

joonis on leitav alljärgnevalt, vt Joonis 17 Probleemsete juhtumite lahendamise algoritm. Kliinilise 

juhtumianalüüsi eelselt täidab tervisejuht juhtumianalüüsi protokolli, vt Lisa 9 Juhtumianalüüsi protokoll. 
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Joonis 17 Probleemsete juhtumite lahendamise algoritm 

 

Meeskonna igapäevased juhtumianalüüsi koosolekud 

Osalejad: tervisejuhid ja teenusejuht, vahel ka arst. 

Eesmärk: konkreetsete patsientide juhtumite analüüs, tekkinud probleemidele üheskoos lahenduste 

leidmine, kuu- ja kvartaliülesannete püstitamine ja nende täitmise hindamine.  

  

Kliinilised juhtumianalüüsid erakorraliselt haiglasse sattunud/surnud patsientide aruteluks 

Osalejad: tervisejuhid, teenusejuht, arst, vajadusel projektijuht, osakondade juhatajad, vajadusel teised 

eriarstid. 

Eesmärk: Õppimine läbi juhtumite. 

 

Kliinilised juhtumianalüüsid meditsiiniliste probleemide korral 

Osalejad: patsiendi tervisejuht, teenusejuht, arst, teised tervisejuhid. 

Eesmärk: järgmiste sammude planeerimine, probleemile koos lahenduse otsimine. 
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Arstlik konsiilium 

Osalejad: patsiendi tervisejuht, teenusejuht, erinevad eriarstid vastavalt vajadusele. 

Eesmärk: probleemile lahenduse leidmine olukorras, mis vajab mitme eriarsti arvamust ja nõu. 

 

6.9 Teenusel kasutatavad vormid ja küsimustikud 

Sõelumisvorm ehk kriteeriumileht 

Sõelumisvormi peamine ülesanne on aidata selekteerida välja patsiendid, kes sobivad teenusele ja kes 

vajavad integreeritud ravijuhtimist, andes samas tervisejuhile teenuse alustamiseks vajaliku info, vt Lisa 5 

PAIK teenusele kaasamise kriteeriumid.  

 

Nõusolekuvorm 

Nõusolekuvormi eesmärk on selgitada patsiendile veelkord teenuse olemust ja saada temalt informeeritud 

nõusolek projektis osalemiseks, vt Lisa 6 Informeeritud nõusoleku vorm. 

 

RAI-KO põhine hindamisankeet 

Kohandatud Eesti Õdede Liidu poolt interRAI-KO põhjal koduõdede anamneesivormiks (valideeritud). 

Kasutatakse tervisejuhtide poolt patsiendi täielikuks ja igakülgseks hindamiseks struktureeritud kujul, vt Lisa 

7 Kohandatud RAI-KO.  

 

Võrgustikukohtumise protokoll  

Protokolli sisend on saadud EHK määrusest, milles on käsitletud koodide 3113 ja 3114 sisestamiseks 

vajalikku andmestikku, vt Lisa 8 Võrgustikukohtumise protokoll. 

Võrgustikukohtumise protokoll aitab kirjeldada kohtumisel kokku lepitud eesmärke ja ülesandeid. 
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Juhtumianalüüsi protokoll 

Juhtumianalüüsi protokoll on abiks kliiniliselt keeruliste juhtumite arutelul. Kasutame Kanada integreeritud 

tervishoiu konsortsiumi patsientide juhtumiarutelude dokumendi enda poolt eesti keelde tõlgitud versiooni, 

mille oleme kohandanud vastavalt oma vajadustele aja jooksul, vt Lisa 9 Juhtumianalüüsi protokoll. 

 

Teised 

-Lisaks on kasutusel muud vormid vajaduspõhiselt (EEK-2, hapruse sõeltest, AUDIT, MoCa, Minimental 

jt) 

 

Projekti mõju ja patsientide rahulolu küsimustikud 

Projekti mõju ja patsientide rahulolu aitavad projekti meeskonnal hinnata alljärgnevalt esitatud 

küsimustikud. Tegu on rahvusvaheliselt tunnustatud ja  eesti keelde tõlgitud küsimustikega, mille olulisusest 

hindamise protsessis oli võimalik lugeda varasemalt Eesti Haigekassale esitatud dokumendis „PAIK projekti 

eesmärk ja sellest tulenev indikaatorite valik“ ning mis on käesolevalt välja toodud lühendatud kujul ka lisas, 

vt Lisa 10 PAIK projekti indikaatorid. 

 

- üldine tervislik seisundi ja toimetuleku SF-366, vt Lisa 11; 

- terviseküsimustik EQ-5D7, vt Lisa 12; 

- PACIC küsimustik8, vt Lisa 13; 

- patsiendikogemuse küsimustik, vt Lisa 14.  

 

6.10 Juhendmaterjalid erinevatele osapooltele 

Projekti käigus on välja töötanud järgnevad juhendmaterjalid: 

- juhendmaterjalid perearstidele ja KOVidele patsientide soovitamise kohta, vt Lisa 15 PAIK 

perearsti juhend, Lisa 16 PAIK KOV sotsiaaltöötaja juhend 

 

 

6 SF-36 - The 36-Item Short Form Health Survey questionnaire (SF-36); eestindatud 

7 EQ-5D - a family of instruments to describe and value health; eestindatud 

8 PACIC - The Patient Assessment of Care for Chronic Conditions; eesti keelde tõlgitud 
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- juhendmaterjal kriteeriumilehe täitmiseks, vt Lisa 17 Juhend PAIK kriteeriumilehe täitmiseks 2020 

- Teleskoobi kasutamiseks on arendajate poolt koostatud eraldi juhendmaterjalid, mida uuendatakse 

jooksvalt vastavalt platvormil tehtud muutustele. 
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7 ERINEVATE OSAPOOLTE KOGEMUSED PROJEKTIGA 

Alljärgnevas peatükis kirjeldame erinevate projektis osalejate hinnangut projekti vajalikkusele. Asjaosaliste 

hinnangu ja kogemuse saamiseks viisime läbi fookusgrupi arutelud või struktureeritud intervjuud. 

 

7.1 Tervisejuhtide kogemused 

Nelja tervisejuhiga suvel 2021 peetud fookusgrupi intervjuul jäi kõlama, et alul oli PAIK nende jaoks segane, 

tundmatu. Praeguseks on muutunud elustiiliks, PAIK mõte on loksunud paika. Üha paremini leitakse 

üles inimesed, keda saab aidata, kellele see teenus sobib ja kellel on sellest abi ning üha paremini osatakse 

teenust osutada. Sel teel on aidanud koolitused (eriti tõsteti esile võrgustikutöö koolitust, motiveeriva 

intervjueerimise koolitust ja PAIK diagnooside koolitust), regulaarsed omavahelised arutelud, 

võrgustikukohtumised, kus leitakse koos parimad lahendused. Oskus patsiendile paremini läheneda, oskus 

arstide käest infot saada - see on tulnud paljustki koolitustelt. 

Küsimusele, mis aitab tervisejuhil teha PAIK tööd, vastati - eelkõige IT-platvorm Teleskoop, ilma milleta 

ei saa. Veel lisati, et võrgustikuga suhtlemine toimib, kui on olemas koostöösuhe partneritega ja spetsialistid 

tunnevad üksteist. Oluliseks tööriistaks peeti ka omavahelisi arutelusi, avatud tagasisidestamist ja 

aega patsiendiga privaatselt suhelda.   

Küsimusele, kus peaks tervisejuht töötama, vastasid nad ise, et haigla juures. Esiteks, sealt tuleb enim inimesi 

teenusele. Teiseks, patsiendil on haiglas ehk siis haiguse ägenemise faasis suur valmisolek  muudatusteks, ta 

ei saa enam eitada probleemi. Kolmandaks, tervisejuht saab haiglas patsiendiga esmakordselt kokku 

puutudes eelarvumustevabalt  koostöösuhet alustada, patsiendi minevikku mitte tundes ei hakka see 

koostööd häirima. See asjaolu võib olla ka patsiendi poolt vaadatuna oluline usalduse tekkeks ja enese 

avamiseks.   

Tulevikku vaadates tõdesid tervisejuhid, et teenuse arenguks on oluline välja töötada raviteekonnad, säilima 

peaks võimalus tervisejuhil teha kodukülastusi, teenusele soovituste andmist peaks veelgi tõhustama, kas 

siis läbi parema koostöö või koolituste ja tervisejuhid vajaksid süsteemi, et oma patsiente registreerida 

eriarstile vajadusel väljaspool järjekorda. 

Meeldiv on kogeda, et haigla arstid kaasavad tervisejuhte üha rohkem ja ka tänavad abi eest. Tervisejuht 

peaks muutuma võrdseks partneriks teiste tervishoiutöötajate kõrval.   

 

7.2 Perearstide kogemused 

Perearstide hinnang PAIK teenusele on olnud ajas erinev. On olnud etappe, kus on olnud lootus, et töö 

patsientidega läheb kergemaks, samas on hetki, kus on tekkinud hoopis hirm, kas töömaht mitte ei suurene. 

PAIK teenusele sattuvad patsiendid on aga keerulised juhud nii meditsiiniliselt kui sotsiaalselt ning 

perearstide sõnul on hea, et probleeme ning tööülesandeid saab jagada. Intervjueeritud perearstid tundsid, 

et problemaatilised patsiendid helistasid PAIK teenuse foonil neile vähem, paljud mured said lahendatud 



 

  54 

 

PAIK meeskonna poolt. Lisati, et ka patsientide poolt on umbusku meditsiinilistesse otsustesse vähem, kui 

mitmest allikast kinnitatakse samu tõdesid. Perearstide hinnangul vajab enim praegu edasiarendust 

Teleskoobi platvorm, kindlasti peaks see ühilduma perearstide süsteemiga, et andmebaasid ei hakkaks 

teineteist dubleerima ega tekitama lisatööd. IT-platvorm peaks pakkuma kiiret, konkreetset ja selget 

ülevaadet patsienti puudutavatest olulisematest aspektidest. 

 

7.3 Pereõdede kogemused 

Projekti kogemuse põhjal saab väita, et õdedel võiks olla keskne roll patsientide ravijuhtimise 

koordineerimisel. Korduvalt esitasime endile ja kuulsime ka teistelt küsimust, miks ei võiks tervisejuht olla 

pereõde? Projekti lõppedes korjasime pereõdede kogemusi ja mõtteid teenusest. Järgnevalt esitame 

kokkuvõtte viie pereõega läbi viidud struktureeritud intervjuudest.  

Pereõdede jaoks on PAIK kui perekond ja koostöö krooniliste patsientide jälgimiseks ja struktureeritud 

patsiendikäsitluseks, samuti on PAIK oluline lüli esmatasandi ja haigla vahel. Sellist koostööteenust peavad 

pereõed väga väärtuslikuks ning maakonna pereõed väljendasid kahetsust, et perearstikeskustes pole 

kohapeal tervisejuhti.  

Kasu patsientidele näevad pereõed suhteliselt sarnaselt - patsientidel saavad ravimid võetud, inimesed elavad 

kauem kodus ja arstiabile kulub vähem raha. Patsiendid teavad, kelle poole ja kunas pöörduda, et nad saaksid 

abi ühest kohast. Esmatasandile oleks integreeritud ravijuhtimisest teenuse laienedes veelgi suurem kasu, 

sest perearstide koormus väheneks ja  krooniliselt haiged saaksid paremini jälgitud. 

Pereõdede arvates võiks tervisejuht asuda nii perearsti praksise juures kolmanda õena kui mõnel juhul ka 

haigla juures, kui peab koordineerima keerulisemaid juhtumeid. Tervisejuhis nähti justkui vahendavat lüli 

haigla ja esmatasandi vahel. Kolmanda pereõe korral võiks see ametikoht olla näiteks kahe praksise peale, 

toodi välja ka mõte, et tervisekeskuses võiks olla eraldi üksusena (sarnaselt koduõendusega) PAIK üksus. 

Suurt lootust pannakse ka Viljandi linna pereõdede poolt ühise maja Tervikumi valmimisele, kus saab 

vahetult koos töötada. Miks aga praeguses situatsioonis ja töökorralduses ei saa pereõde võtta üle tervisejuhi 

rolli? Ühehäälselt toodi välja, et suure töökoormuse pärast. Lisaks oleks see keeruline, kuna kohati on 

perearstidel vähe initsiatiivi ja perearstikeskused toimivad erinevalt, igal pool ei ole pereõdedel sarnaseid 

võimalusi/õigusi.  

Projekti käigus võtsid kolm pereõde üle tervisejuhi rolli. Kahjuks see kogemus jäi poolikuks, kuna covid-19 

kriis astus vahele. Siiski mainisid need pereõed, et vastav kogemus oli väga positiivne. Teleskoobist on kasu, 

kui seda täita, sest kohe on näha, mida ja kunas on vaja teha ja mis ravi patsient saab. PAIK patsientide 

puhul kujuneb välja süsteem, mis aitab kroonilise haige jälgimisele oluliselt kaasa. 
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7.4 KOV kogemus 

KOV-i esindajate sõnul on projekti abil tekkinud integreeritust toetav ja info vahetamist hõlbustav süsteem 

ning hoogustunud on sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna koostöö ja seega tõusnud inimeste abistamise 

kvaliteet. PAIK on vähendanud riski, et abivajaja inimene n-ö kaob kahe süsteemi vahele ära, aidanud 

murega kliente üles leida, kui nad on sattunud haiglasse. Lisaks on projekt vähendanud inimeste 

abistamiseks tehtavate tegevuste dubleerimist kahes valdkonnas, kuna dokumente ja tegevusi jagatakse 

omavahel, nt kliendi täielik hindamine, võrgustikukohtumiste protokoll koos tegevuskavaga. See on kokku 

hoidnud mõlema valdkonna töötajate aega. Suurimat kasu on tunda inimestele, kellele on vahendatud PAIK 

projekti poolt lisaks ka koduõdede teenust. KOV esindajad hindavad väga võrgustikukohtumisi, mis on 

lahendusi otsivad ja pakkuvad. Võrgustikukohtumistel on tihti selgunud, et inimene ei ole senini olnud 

teadlik tema abivajadust toetavate teenuste kohta ja lahendused on saadud just võrgustikukohtumistel. Ajaga 

on koostöö läinud paremaks. Veelgi paremaks meditsiini-ja sotsiaalsüsteemi integreerimiseks oleks nende 

hinnangul vajalik Teleskoobi ühendamine STAR-iga, et kogu info oleks ühest kohast kättesaadav. 

 

7.5 Patsientide edulood 

83-aastane Malle (nimi muudetud) elab üksi linnas asuvas korruselamus. Diagnoose on tal mitmeid: 

südamepuudulikkus, südamekahjustusega kõrgvererõhktõbi ja maohaavand. Malle on viibinud Viljandi 

haigla siseosakonnas ulatuslike tursetega ja raviarst soovitab talle PAIK-teenust, kuna kodus jäid naisel 

ravimid (sh diureetikumid) võtmata. Patsient nõustub, soovides kodus paremini hakkama saada. PAIK 

meeskond teatab pereõele teenusega liitumisest ja saab pereõelt tagasiside, et patsient mitte “tõenäoliselt ei 

jäta ravimid võtmata, vaid teeb seda päris kindlasti!” Pereõega sai tehtud esmane plaan patsiendi 

abistamiseks, mille pereõde perearstiga läbi arutas. Patsient suunatakse koduõendusele. PAIK tervisejuht 

informeerib KOV sotsiaaltöötajat patsiendi kaasatusest PAIK teenusega, arutledes vajaduse üle koduse 

lisaabi järele. Patsiendi igakülgne hindamine ja tema probleemide sõnastamine toimub kodus, koduõe abiga. 

Selgub, et patsiendil on tõsised mäluhäired, mida ei ole diagnoositud ja tal on raskusi igapäevatoimingutega 

hakkama saamisega. Samas on Malle väga koostöövalmis, sest tal on soov kodus elada ja mitte enam 

haiglasse sattuda. Patsient on nõus võrgustikukohtumisega ja nõustub sotsiaaltöötajate tulekuga, kus 

räägitakse läbi, kes ja mida tema heaks teha saab. Võrgustikukohtumine toimub patsiendi kodus, 

osavõtjateks PAIK tervisejuht, koduõde, kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötaja, pereõde ja telefoni teel ka 

perearst. Selgub, et Mallet kimbutavad tõsised lühi- ja ka pikamäluhäired, mistõttu  on vajalik kõrvaline abi 

ja jälgimine ravimite tarvitamise ning igapäevase hakkamasaamise osas. Lepitakse kokku abistamine 

igapäevase jalutamise, retseptiravimite väljaostu, vererõhu ja tursete jälgimise osas. Esmane plaan tehakse 

kaheks kuuks. PAIK meeskonda panid muretsema esmase visiidi ajal köögis märgatud alkoholipudelid. 

Kuna Mallel esinevad tõsised mäluhäired, kas tema raha ja vara on ikka turvaliselt hoitud? Patsient ei oska 

sellele vastata, mistõttu palutakse kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötajal asja uurida. Sotsiaaltöötaja 
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hinnangul võib tekkida vajadus eestkoste seadmise järele. Koduõe visiidid jätkuvad. Üha rohkem on märgata 

patsiendi mäluhäireid ja ka probleeme ravimite võtmises. Esineb olukordi, kus patsient pakub koduõele 

raha, oskamata selgitada, mille eest. Tugivõrgustiku omavahelise konsultatsiooni käigus otsustatakse 

algatada patsiendile eestkoste seadmine KOV omavalitsuse poolt. 

Kuidas PAIK abistas: 

- Aitas patsiendil endal seada eesmärgi. 

- Suunas ja abistas eesmärgipäraselt koduõe ja koduhooldaja abil. 

- Ühine võrgustik - pereõde, koduõde, PAIK sotsiaaltöötaja ja kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötaja 

- tegutses ühise eesmärgi nimel, et patsiendi ravimid oleks võetud ja ta ei peaks sattuma taas 

haiglasse. 

- Kliendiraamat võimaldas välja trükkida raviplaani, tegevusplaani, kontaktnumbrid ja muu vajaliku. 

 

80-aastast Martat (nimi muudetud)  kimbutavad ninaverejooks, äge kehvveresus, peaajuinfarkti jääknähud, 

südamekahjustusega kõrgvererõhktõbi, seljavalu, stenokardia ja läbipõetud südameinfarkt. Ta on suunatud 

PAIK-projekti kirurgia osakonnast. Sotsiaaltöötaja hinnangul on ta PAIK-projekti sobiv, kuna vajab nii 

tervishoiu- kui ka sotsiaalsüsteemi abi, et vältida taashospitaliseerimist ning sotsiaalse toimetuleku 

halvenemist. Alma elab puuküttega majas, kus vett on vaja kaevust tuua. Puid suudab naine mõne halu 

kaupa ise tuppa tuua, vahel abistavad teda ka naaber ja eemal elav tütar. Ravimeeskond leiab, et Marta vajab 

koduõendusteenust, sest jätab ravimid tihti võtmata ning vajab ka eluliste näitajate ja verejooksu jälgimist, 

aktiveerivate harjutuste sooritamist ning igakülgset nõustamist. Samuti vajab Marta sotsiaalteenust, et puud 

ja vesi saaksid tuppa ning vajadusel ravimid ja toiduained koju toodud. PAIK tervisejuht võtab ühendust 

patsiendi pereõega. Patsient saab saatekirja koduõendusteenusele ning on tegevuskavaga nõus. Koduõde 

hakkab käima esialgu kolm korda nädalas. Koostöös perearstiga teeb ta vereproovid hindamaks aneemiat, 

et vajadusel saada kiiresti vereülekandele. Kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötaja organiseerib sotsiaalse abi. 

Kui varasemalt sattus Marta verejooksuga EMO-sse või haiglasse keskmiselt kaks korda kuus, siis edaspidi 

verejookse tekkinud ei ole, ta tarvitab regulaarselt ravimeid ja teenused jätkuvad. Plaanis on tegevuskava 

ülevaatamine edasiste tegevuste või nende osutamise sageduste osas. 

 

7.6 Patsiendi lähedaste kogemused 

Patsientide lähedastelt tagasiside saamiseks viidi 2021 aasta suve lõpul läbi 6 telefoniintervjuud. Kogutud 

mõtted analüüsiti kvalitatiivselt ja edastatakse üldistatult  muutmata kujul tsitaatidega ilmestades.  

Küsimusele, mis PAIK on andnud, vastati enim, et psühholoogilise kindlustunde kuna omaksed näevad, et 

ka neid märgatakse („kiitus, et lähedast märgatakse“), ka nende tunnete ja murega arvestatakse. Nende 
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lähedase muresid võetakse tõsiselt ja nad on regulaarse jälgimise all. On teada, kuhu pöörda ja kust saab 

kiirelt professionaalset abi ja nõu. Patsient saab tänu PAIK teenusele kiiremini eriarstile ja saab abi 

suhtlemisel perearstiga. Toodi välja ka, et PAIK annab uue lootuse („Paik andis tunde, et kõik ei ole veel 

kadunud! Uue nurga alt vaatamine, mida ise ei osanud näha„). Julguse otsustada, küsida ja proovida 

erinevaid võimalusi. Intervjuudes tõsteti esile tervisejuhi kompetentsust, kogemust, asjalikkust ja head 

suhtlemisoskust. (” Õige inimene on oluline PAIK teenusel töötamisel, kes oskaks eakatega suhelda. Pakub 

turvatunnet, sest abi, mida saab, on oma ala spetsialistidelt.“) 

Oluliseks peeti tervisejuhi erapooletut arvamust, info jagamist erinevate võimaluste kohta ja oskust jõuda 

päris probleemini („tegelikkus võib ju olla midagi muud“). Esile tõsteti kodukülastuste rolli usalduse tekkes. 

Küsimusele, mis vôiks veel PAIK teenuses olla ei osatud eriti vastata. Üks ettepanek oli, et kodukülastusi 

rohkem, kuna need tekitavad usaldussuhet. Oluliseks peeti, et teenus jääks tasuta kättesaadavaks. Ettepanek 

oli luua konkreetsed reeglid, kust jookseb piir PAIK ja perearsti vahel. 

 

7.7 Covid-19 mõju projektile ja teostamata jäänud plaanid 

Negatiivne 

- Puudus otsekontakt patsiendiga, ei saanud teha hindamisi, kohtumisi, sh võrgustikukohtumisi. 

- Mitmed eesmärgid (nii patsiendipoolsed kui ka seisundist/haigustest tulenevad) jäid täitmata ja 

seega osaliselt ka soovitud tulemused saavutamata. 

- Koostööd oli keeruline arendada, kui kontaktkohtumisi ei saanud korraldada. 

- Kontaktkoolitused jäid ära. 

- Spetsialistidel oli palju muid ülesandeid, tööülesanded oli ümberkorraldatud seoses covid-19 

olukorraga (teised tööülesanded, nt kontrollpunktid, covid-19 osakonnad, hiljem vaktsineerimised). 

Positiivne 

- Sai selgeks, kui oluline on toetada patsiendi kodus olemist. 

- Kaugteenuste areng Viljandi Haiglas tõi kaasa patsientide valikuvabaduse suurenemise 

(kaugvastuvõtud eriarstidega, koduhaigla). 

Seoses kevadel 2020 alanud COVID-19 pandeemiaga jäid ära paljud kontaktkohtumised ja projekti 

tutvustused erinevates maakondades ja haiglates (nt Põhja-Eesti Regionaalhaiglas). Lisaks oli algselt plaan 

tutvustada projekti ja tervisejuhtide tööd rohkem tervishoiu kõrgkoolides, mis samuti jäi ära puhkenud 

pandeemia tõttu. Plaanis oli ka arutada erinevates erialaliitudes (nt Eesti Õdede Liit) teenuse arengusuundi, 

mis samuti jäi hetkel ootele. Nimetatud tegevused on kindlasti plaanis edaspidi, kui tingimused seda taas 

lubavad.  
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8 TEENUSE EDASISE ARENDAMISE ETTEPANEKUD 

Teenuse osutamise käigus ilmnesid mitmed uued mõtted ja ettepanekud, kuidas teenust edasi arendada. 

Samamoodi kerkisid üha enam esile vajadused teatud algupäraste ideeteostuste järele, nagu risikihindamise 

mudel riskipatsientide tuvastamiseks populatsiooni hulgas. Edaspidi soovime arendada veelgi koostööd 

erinevate organisatsioonidega, samuti töötada välja kitsamaid raviteekondi ning üheskoos haigekassaga leida 

integreeritud teenuseosutamise hoidmiseks ja laiendamiseks sobivaim jätkusuutlik rahastusmudel. 

 

8.1 Riskihindamise mudel 

Üheks suurimaks väljakutseks kõrge riskiga krooniliste patsientide osas on teadmine, et tervishoiuvaldkond 

leiab nad enamasti üles alles siis, kui haiged on juba erakorraliselt sattunud haiglasse. Maailma parimates 

praktikates on aga välja töötatud mudeleid, mis aitavad teatud parameetrite järgi leida kõrge 

hospitaliseerimise riskiga patsiente üles populatsiooni hulgast. Soovime ka Eestis juurutada riskihindamise 

mudeli ning koos Sotsiaalministeeriumiga osaleme alates 2020. aasta teisest poolest kolmeaastases 

rahvusvahelises Jadecare projektis, mis aitab meid loodetavasti sellele eesmärgile lähemale. 

 

8.2 Raviteekonnad 

Integreeritud raviteekond on kindla diagnoosiga teatud patsiendigrupile (enamasti kõrge riskiga) määratud 

multidistsiplinaarne plaan, mis on koostatud järgides ravijuhiseid ja tõenduspõhisust ning mille eesmärk on 

parendada ja ka hõlpsamalt hinnata ravikvaliteeti. Integreeritud raviteekond on tõenduspõhisusel, 

ravijuhenditel ja parimal praktikal põhinev maatriks, mis sisaldab plaanitavaid interventsioone ettenähtud 

aegadel õiges kohas ning annab viiteid ja juhiseid teatud situatsioonides edasitegutsemiseks. Raviteekond 

peaks vastama küsimustele kes, kus, kunas, kuidas ja miks teeb ning milline on oodatav tulemus. 

Raviteekonnad aitavad vältida variatsioone ravikvaliteedis ja ravitulemustes ning raviteekondade 

rakendamine praktikas parandab patsientide rahulolu, nende kliinilisi ravitulemusi9. PAIK projekti raames 

nägime, kui olulised on raviteekonnad ka meie teenuse osutamisel, seda eriti keeruliste ja kõrge riskiga ning 

tüsistunud/dekompenseerunud haigustega patsientide puhul. Just seetõttu on oluline roll raviteekondades 

eriarstidel ja eriõdedel. 

 

  

 

 

9 Middleton, Sue, and Adrian Roberts, eds. Integrated care pathways: a practical approach to implementation. Elsevier Health Sciences, 2000. 
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8.3 Koostööparterite kaasamine 

Läbiviidud projektitegevus näitab selgelt, et teenuste arendamisprotsessi tuleb kaasata erinevaid 

koostööpartnereid ja spetsialiste, mis loob eelduse sihipärase ja kvaliteetse teenuse tervikarendamisele. 

Teenuse osutamisel tekkis vajadus kaasata ka teisi sotsiaal- ja tervishoiu valdkonnas tegutsevaid 

organisatsioone, nt SKA, Töötukassa, erinevad rehabilitatsiooniasutused, et teha tõhusamat ja 

süsteemsemat koostööd meie ühiste patsientide paremaks aitamiseks. Sotsiaalkindlustusameti vastutusalaga 

on PAIK töö väga tihedalt põimunud ning teenuse osutamisel mängivad KOV sotsiaaltöötajad olulist rolli. 

Lisaks koostöö arendamisele peaks keskenduma integreeritud teenuse kontekstis rohkem ka sellele, et 

nendel kahel valdkonnal on erinevad aruandluse viisid ja suunad ning dokumenteerimise harjumused, 

erinevad andmebaasid ja hindamisinstrumendid, lisaks on sotsiaalvaldkonnas teenused erinevalt 

reguleeritud ning meditsiinisüsteemis võivad olla sellele erinevad ootused.  

Töötukassaga näeme eelkõige koostööpunkti tööealiste töötute patsientide puhul. Töötukassa 

juhtumikorraldaja võiks olla teatud juhtudel ka ühisesse IT-platvormi Teleskoop liidestatud. 

Rehabilitatsiooniasutuste vajalikkust näeme abivajavate patsientide ülesleidmisel. Nemad saaksid teenusele 

suunata abivajajaid, kes on arstide vaateväljast eemaldunud. 

Politseiga oleks vajalik koostöö koduvägivalla ja hooletusse jätmise puhul ning kiirabiga oleks vajalik  

sõlmida ametlik koostööleping, et lihtsustada nende sisendi andmist. 

 

8.4 Sotsiaal- ja tervisevaldkonna rahaliste ressursside integreeritus 

Igapäevatöös ning projekti raames töötades nägime, et peamine takistus tervishoiu- ja sotsiaalsüsteemi 

integreeritusele on ühtse rahastussüsteemi puudumine. Sellest tulenevalt on ka meie ettepanekuks järgmises 

lõigus nende kahe süsteemi ühine rahaline panustamine teenusesse proportsioonide põhiselt. 

 

8.5  Üle-eestiline teenuse rakendamine 

Käesolevas peatükis võtame kokku PAIK meeskonna senise kogemuse ja ettepanekud, millised 

korralduslikud ning rahastamise muudatused Eestis võiksid soodustada tulevikus sarnaste teenuste 

laiaulatuslikumat kasutuselevõttu.  

Siinkohal toome ära 2020. aasta kevadel aset leidnud fookusgrupi kohtumistel leitud kitsaskohad ja 

ettepanekud. Tegemist oli kvalitatiivse analüüsiga. Aruteludes osalesid Viljandi haigla teenuse osutajate 

(PAIK tervisejuhid, erakorralise meditsiini osakonna personal, eriarstid), haigla administratsiooni, kohalike 

omavalitsuste ja perearstide esindajad.  

Täna puuduvad Eestis PAIK tüüpi ravijuhtimise teenused. Vaatamata mitmetele sarnastele 

pilootprojektidele viimase 5 aasta vältel, ei ole seni ükski suuremahuliseks üle-eestiliseks teenuseks kasvanud 
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ega projektivälisest rahastamisest edasi jõudnud. Ühtekokku tuvastati 10 teenuse arengut takistavat tegurit. 

Takistavate tegurite mõju hinnati kolmeastmelisel skaalal (väike, keskmine, oluline mõju). Mõju hinnangu 

erinevuse korral arutleti osapooltega kuni konsensuse saavutamiseni.   

Fookusgrupi arutelude tulemusena tuvastati käesolevalt järgmised takistavad tegurid:  

- Tervishoiu- ja sotsiaalsüsteemi andmed on erinevatel infoplatvormidel, mis omavahel ei suhtle ja 

ei ole maakonna teistele teenuseosutajatele nähtavad (keskmine mõju)  

- Tervishoiu ja sotsiaalsüsteem kasutavad töös erinevat terminoloogiat (väike mõju) 

- Tervishoiu ja sotsiaalsüsteem on üksteisest lahus, puuduvad piisavad teadmised teiste osapoolte 

teenuste ja nende osutamise põhimõtete ning kokkulepped sihtgruppide osas (keskmine mõju)  

- Seadusandlikud piirangud – probleemid osapoolte vahelise info vahetamiseks kõrge riskiga 

patsientide puhul (väike mõju) 

- Perearstide hoiakud ja vähene motivatsioon (keskmine mõju) 

- Üle koormatud esmatasandi arstiabisüsteem (keskmine mõju) 

- Tervishoiu poolne rahastusmudel (teenusepõhine n-ö fee-for-service) ei toeta integreeritud 

teenuseosutamist (suur mõju) 

- Tööjõul/personalil puuduvad vajalikud oskused ja väljaõpe (suur mõju)  

- Eriarstide hoiakud - puudub arusaam lisaväärtusest tervishoiu ja sotsiaalsüsteemi koostöö puhul 

(keskmine mõju) 

- Sotsiaalhoolekande süsteemi võimekus ja teenuste osutamise mahud on piiratud (suur mõju) 

 

Tähtsaimaks võtmeküsimuseks skaleerimisel on teenuste rahastusmudel, millele keskendub käesoleva 

raporti peatükk 9.6. 

Teiseks võtmeteguriks loeme seda, et tervishoiu- ja sotsiaalsüsteemi andmed on erinevatel infoplatvormidel 

ja omavahel need ei suhtle. Tervist ja toimetulekut mõjutav info on enamasti küll Eestis patsientide kohta 

tsentraalsetes riiklikes andmebaasides olemas – sotsiaalseid tervisetegurid STAR-is ja SKAIS-is ning 

terviseinfo epikriisidena TIS-is, kuid vastastikku päringuid teha pole võimalik ja automaatne infovahetus 

erinevate süsteemide vahel puudub. Samuti ei ole täna ka tervishoiusüsteemi siseselt eriarstiabi või 

perearstide poolt koostatud raviplaanid või nende muudatused reaalajas tervishoiusüsteemi teistele 

teenuseosutajatele ja osapooltele nähtavad. TIS-i jõuavad küll valmis ja kinnitatud epikriisid, kuid 

väiksemate, aga samas oluliste, raviplaani muudatuste puhul sageli epikriise ei koostata. Epikriiside 

koostamine arstide poolt võib sageli ka viibida ja mitme kroonilise haigusega patsientide ning sagedaste 

erinevate eriarsti visiitide puhul tekkivate rohkete epikriiside hulgast on järgmisel spetsialistil viimasest ja 
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kehtivast raviplaanist aru saamine sageli raskendatud. Seda enam, et teatud eriala eriarstid keskenduvad 

tavaliselt vaid oma valdkonnast lähtuvalt olulisele terviseinfole ja raviplaani osadele. Tänane TIS ülesehitus 

ei võimalda ka dünaamiliste ja erinevate osapoolte poolt muudetavate dokumentide loomist. Dokumendid 

on staatilised ja terviseinfo maht efektiivseks töötlemiseks ebamõistlikult suur.  

Seega oleks meie hinnangul ühe võtmetegurina vajalik riiklikul tasandil ravijuhtimise tarkvara standardi ja 

nõuete ära kirjeldamine ja üle-eestiliselt rakendatava tarkvara või mooduli välja arendamine ja rakendamine. 

Ravijuhtimise tarkvara (nt. Viljandi PAIK projekti platvorm Teleskoop) eesmärgiks ongi tagada 

võrgustikutöö põhifunktsionaalsused -  talletada ja kõigile osapooltele kättesaadavaks teha teostatud 

hindamised-sõelumised, fikseerida ühised kokkulepped ning vastutused ja reaalajas uuenevas vormis 

säilitada kõik terviseplaani osad. Sellise funktsionaalsusega tarkvara peaks olema integreeritud kõigi 

piirkonna teenuseosutajate töölaudadele (haiglate infosüsteemid, perearstide infosüsteemid, SKA ja 

kohalike omavalitsuste kasutuses olevates SKAIS ja STAR), sest PAIK projekti kogemusel on väga oluline 

lisaks funktsionaalsusele ka kasutusmugavus. Platvormi kiiremat ja laialdast kasutuselevõttu oleks võimalik 

ka teenuste rahastajatel (SKA, SOM, EHK) omalt poolt mõjutada, arvestades riikliku platvormi kasutamisel 

kvaliteedipõhiseid tulemustasusid.  

Kolmandaks võtmeteguriks on vajalike oskustega tööjõu (tervisejuhtide) puudumine. Meie hinnangul on 

90-95% krooniliste haigete ravijuhtimise teenusest võimalik osutada koolituse läbinud ja iseseisva õenduse 

osutamiseks sertifitseeritud õenduspersonali poolt. Seetõttu peaks tulevikus tervisejuhtide koolitamise 

raskuskese lasuma Eesti tervishoiu kõrgkoolidel (Tallinna ja Tartu tervishoiu kõrgkoolid, TÜ), täiendava 

võimalusena oleme arutanud vastava õppe läbiviimist õenduse magistriõppes. Sõltuvalt patsiendi 

probleemistiku raskuskeskmest (terviseprobleemid domineerivad vs sotsiaalsed toimetuleku probleemid 

domineerivad), võivad tervisejuhi ülesandeid edukalt täita ka meeskonnas töötavad erioskustega 

sotsiaaltöötajad, kellele saaks vastavat väljaõpet ehk samuti pakkuda tervishoiukõrgkoolides. Oleme projekti 

raames lähtuvalt senisest kogemustest ja tervisejuhtidel ette tulnud probleemidest kokku pannud 

põhjalikuma koolitusprogrammi koos õpiväljundite ära defineerimisega (Lisa 2 Tervisejuhi tööülesanded, 

kompetentsid, koolitusprogramm).  

Lisaks on koolitamist puudutav kitsaskoht veel seotud eriarstiabi teenuseosutajate endi üldiste hoiakutega, 

mis samuti fookusgrupi aruteludel välja tuli. Fooksugruppides leiti, et täna puudub eriarstiabi osutajatel endil 

sageli veendumus ja arusaam, et tervishoiu ja sotsiaalsüsteemi tiheda koostööga on võimalik tekitada teatud 

sihtrühmadel oluline lisaväärtus ja ravikvaliteedi tõus. Näitena võib tuua laused, mida mitmed eriarstiabi 

teenuseosutajad haiglas projekti planeerimisel ja arutelude käigus välja tõid - „mina ei hakka küll 

omavalitsuste sotsiaaltööd ära tegema“ ja „mul pole aega kabinetis sotsiaaltöötajaid taga ajada“. Kindlasti 

on üheks selliste hoiakute põhjuseks meeskonnatöö ja võrgustikutöö õpetamise puudumine eriarstide 

väljakoolitamisel. TÜ residentuuri õppekavadest vastavad teemad puuduvad ja õppeväljundites seega ei 

kajastu. Kuigi eraldi koolitusprogrammi välja töötamine ja Tartu Ülikooli meditsiinivaldkonnas 

tutvustamine jäi projekti planeeritud raamidest välja, võiks meeskonnatöö, võrgustikutöö, erialaspetsiifiliste 
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raviteekondade ja ravijuhtimise põhimõtete õpetamine olla integreeritud mitmete sisemeditsiini erialade 

õppeprogrammidesse.  

Neljanda võtmetegurina tõid fookusgrupid välja tänase sotsiaalhoolekande süsteemi võimekuse piiratuse ja 

hindasid selle mõju teenuse skaleerimisele kõrgeks. Riiklikult on defineeritud sotsiaalsüsteem piiramatu 

võimekusega teenuseosutajaks – KOV peab tagama oma teeninduspiirkonnas kõigi vajalike teenuste piisava 

kättesaadavuse, ei ole ette antud teenuse minimaalseid mahtusid ega selle osutamiseks konkreetset eelarvet. 

Eelarve jagunemise ja prioriteetide otsused on iga KOV-i puhul individuaalsed ja sageli poliitilised otsused. 

Iga KOV-i sotsiaalteenuste osutamiseks ette nähtud eelarve ei sõltu reaalsetest vajadustest. Samuti on 

defineerimata sihtgrupid ja prioriteedid. Oluliselt lihtsustaks teenuste osutamist parem struktureeritus ja 

vähemalt osaliselt teenuste tasustamisel liikumine kulupõhiste teenushindade (ABC) suunas. See võimaldaks 

sektori töömahtusid piirkondlikult paremini planeerida ja ressursi efektiivsust hinnata ja võrrelda. Samuti 

toodi välja, et teenuste osutamiseks ühe KOV-i teeniduspiirkonnas planeeritava eelarve sõltumine 

poliitilistest otsustest KOV-i juhtide tasandil ei ole kõige mõistlikum. Eelarve sotsiaalteenuste osutamiseks 

peaks olema sihtotstarbeline, sõltuma teenuse vajajate arvust ja defineeritud sihtrühma suurusest 

(riskipatsientide/klientide arvust ja raskusest), mis vähendaks läbi selle poliitiliste tõmbetuulte mõju 

inimeste teenuste kättesaadavusele ja kvaliteedile.  

Täiendava piirava tegurina leidsid fookusgruppides osalenud esmatasandi esindajad perearsti süsteemi 

üleüldise koormatuse. Paljud visiidid esmatasandi süsteemis on madala lisandväärtusega ja hõivavad arstide 

aega. Esmatasandi spetsialistid tegelevad sesoonsete viirusinfektsioonide, sotsiaalsete probleemide 

lahendamise ja küllalt suures mahus statistilise aruandlusega seotud tegevustega. Lahendusena nähti 

esmatasandi teenuseosutajate juurdevärbamist (näiteks 3 pereõde 2 asemel). See lähenemine pakub aga vaid 

osalise lahenduse, kuna suurendab ebaefektiivset teenuseosutamist esmatasandile – sotsiaalprobleemide 

lahendamise maht esmatasandi arstabi osutajate tasandil suureneb, krooniliste patsientidega tegelemisel on 

endiselt perearstid üksinda ning teenuste integreeritus ei kasva. Seega PAIK projekti kogemuse põhjal ei 

lahendaks ebaefektiivse süsteemi skaleerimine tänast esmatasandit vaevavat ülekoormatuse probleemi, vaid 

tekitaks summaarselt pigem ebaefektiivsust süsteemi juurde. Samuti ei suurenda selline lahendus 

esmatasandi ja haigla ega esmatasandi ja sotsiaalsüsteemi integreeritust. Suurem positiivne mõju oleks meie 

hinnangul lahendusel, kus esmatasandile lisanduvad töötajad paikneksid tervisekeskuste juures. Läbi 

eriarstiabi ja sotsiaalsüsteemi lisanduvate osaliselt esmatasandi tööd (nagu ravijuhtimine olemuselt on) 

teostavate tervisejuhtide tekib perearstidele „kergesti avanev uks“ haiglasse ja/või sotsiaalteenustele. 

Patsiendid, kes vajavad tervise halvenemise vältimiseks kiiremat süsteemi teenuste vahel liikumist 

(ambulatoorsed visiidid, uuringud, sotsiaalvajaduste hindamised), jõuaksid nendele teenustele õigeaegselt 

enne tervise edasist halvenemist.  

Viljandi PAIK pilootprojektis toimus teenusele sobivate patsientide leidmine läbi küllalt töömahuka 

sõelumise protsessi. Patsientide lisandumine teenusele oli aeglane ja skaleerimine väga vaevaline. Uue 

tervisejuhi tööle palkamisel võib kuluda pikk aeg kuni tema osutatav teenuse maht vastaks n-ö arvutuslikule 
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normkoormusele (80-120 patsienti). See põhjustab suuri finantsriske teenuseosutajatele ja oleks kindlasti 

üheks oluliseks takistuseks ravijuhtimise üksuste loomisel. Rahvusvaheline kogemus näitab, et 

efektiivsemaks juhtude leidmiseks on seetõttu mõistlik rakendada suuremahulisemaid sõelumise algoritme, 

mis võimaldavad kogu piirkonna elanikud juba olemasoleva terviseinfo ja/või sotsiaalsete tervisetegurite 

põhjal kategoriseerida lähtuvalt nende haiglasse sattumise või tervise halvenemise riski alusel.  See annab 

tervisejuhtimist teostavale teenuseosutajale (perearst, haigla, spetsiaalsed tervisejuhtimisele keskendunud 

TTO-d) kiire ja täieliku ülevaate osutatava teenuse sihtrühmast piirkonnas ja võimaldaks planeerida tööjõu 

ressurssi. Viljandi haigla osaleb koos sotsiaalministeeriumiga Euroopa integreeritud tervishoiu parimate 

praktikate teabevahetuse projektis Jadecare10, mille puhul ühe eesmärgina oleme defineerinud just analoogse 

sõelumise algoritmiga (Kataloonia piirkonna riskihindamise algoritm) tutvumise ja võimalusel üle võtmise. 

Riskikihistamise rakendamise puhul saab olema üheks lisatakistuseks juba mainitud tervisehoiu- ja 

sotsiaalsektori infosüsteemide puudulik omavaheline integreeritus. Kuna sotsiaalsed tervisetegurid on 

inimese tervise halvenemise riski määratlemisel suure mõjuga, samas puudub infovahetus nimetatud 

platvormide vahel ja ka selle integreerimist võimaldav seadusandlus, piirab see kõigi oluliste faktorite 

arvestamist algoritmis. Tulemuseks on rakendatava mudeli madalam ennustusväärtus ja selle tõttu 

teoreetiliselt väiksem efektiivsus teenuse sihtrühma tuvastamisel. 

Kokkuvõtvalt tõdevad PAIK projekti kogemusega erinevad teenuseosutajad, et üle-eestiliseks integreeritud 

teenuse rakendamiseks vajatakse eelkõige uuenduslikku rahastusmudelit, erinevaid süsteeme ühendavat 

infoplatvormi, tervisejuhtide väljaõpet ning spetsialistide väljaõpet integreeritud teenuse osutamiseks, 

sotsiaalhoolekande süsteemi võimestamist ning esmatasandile tervisejuhi ametikoha moodustamist. PAIK 

tüüpi ravijuhtimise teenused vajavad riskipatsientide leidmiseks sõelumise algoritme.  

 

8.6 Rahastusmudel 

Kompleksete tervise ja sotsiaalprobleemidega patsientide puhul on suur osa teenuseosutamist vaja teostada 

n.ö kontaktivälistelt (raviskeemide ja ravimite võtmise kontrollimised, raviplaanide täiendamised, 

võrgustikutöö meeskonnakohtumised, nõupidamised teenuseosutajatega jne).  Ülemaailmselt on tervishoius 

väljakutse liikuda klassikaliselt teenuse põhistelt rahastuse mudelitelt (fee for service - FFS) järjest rohkem 

väärtusele orienteeritud tervishoiuteenuste rahastamise mudelitele, kus on rõhk osutatava tervishoiuteenuse 

kvaliteedil ja mõõdetaval tervisetulemil, mitte teenuste hulgal (kvantiteedil). Üks võimalus on määratleda 

kõrge tervise halvenemise riskiga (n-ö riskipatsientide) sihtgrupid ja teenuse ostjal (Haigekassa) leppida 

kokku konkreetsete piirkonna teenuse osutajatega kindlad eesmärgid mingis ajaraamis. Kokku leppida tuleb 

 

 

10 jadecare.eu 

https://viljandihaigla.sharepoint.com/sites/PAIKraport/Shared%20Documents/okt%202021/jadecare.eu
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osutatavate teenuste spekter, teenuse osutamisega seotud osapooled ja nende vastutused. Samuti selgelt 

rahaliste ergutusmehhanismide jagunemine osapoolte vahel. Sellise piirkondliku tervisevõrgustiku eesmärk 

peaks olema tagada kõrge tervise halvenemise riskiga patsientide ravi järjepidevus ja raviplaanide toimimine 

piirkonnas. 
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Võimalikud eesmärgid ja tulemusmõõdikud krooniliste haigustega patsientide ravijuhtimise teenusele PAIK 

projekti näitel: 

- parem ravikvaliteet s.h rahvusvaheliste ravijuhiste järjepidev järgimine (diagnoosipõhised kliinilised 

mõõdikud); 

- patsiendid satuvad ootamatu tervise halvenemise tõttu vähem haiglasse, sh erakorralise meditsiini 

osakonda ja statsionaarsele ravile (hospitaliseerimiste arv, rehospitaliseerimiste arv, EMO 

külastuste arv); 

- patsiendid on ise teenusega rahulolevamad, paraneb tervisega seotud elukvaliteet ja inimesed 

tunnevad end kaasatuna ehk liikumine inimesekesksema tervishoiu suunas (EQ-5D, teised 

patsiendirahulolu ja kogemuse indikaatorid); 

- riskirühma kaetus teenusega (% kogu piirkonna riskirühmast) 

Välja pakutava rahastusmudeli eesmärk oleks tagada piirkondlike (maakondlike) integreeritud 

tervisejuhtimise teenuste jätkusuutlikust tänase tervishoiu- ja sotsiaalsüsteemi struktuuri ja 

rahastusmehhanisme arvestades. Pakutava rahastusmudeli puhul on silmas peetud  üldisemat väärtuspõhise 

tervishoiuteenuse rahastamise suunas liikumist Eestis. Meie hinnangul võib inimese tervisejuhi rolli võtta 

nii haigla arst, haigla õde, KOV või haigla sotsiaaltöötaja, pereõde ja/või perearst. Inimese jaoks on aga igal 

ajahetkel vaid üks esmane tervisejuht. Tervisejuht ja patsiendi tugivõrgusiku liikmete rollid ja vastutused 

lepitakse kokku patsiendi raviplaani koostamisel või muudel viisidel teiste võrgustikuliikmetega suheldes. 

Tugivõrgustikus tehtud kokkuleppeid ja tehtavaid raviplaane talletatakse ravijuhtimise tarkvaras tarkvaras, 

mis on kõigi konsortsiumiga liitunud teenuseosutajate töölaual (eelistatult integreeritud osa nende  

infosüsteemist).   

Ravijuhtimise teenuse rahastus on ette nähtud katma vaid krooniliste haigete tervisejuhtimisega seotud 

tegevusi. Rahastus ei ole ette nähtud ega pea katma teenuseosutajate muid ambulatoorseid vastuvõtte, 

koduõe visiite, erakorralisi hospitaliseerimisi, EMO külastusi, perearsti ega pereõe poolt osutatavaid ravi või 

muid ennetusteenuseid jne. Rahastusmudelit saab vaadelda kui esmatasandit, sotsiaalvaldkonda ja eriarstiabi 

süsteemi ühendavat kvaliteedile orienteeritud lisarahastuse mehhanismi, eesmärgiga ergutada eri tasandite 

koostööd ja prioritiseerib suurema kaugmõjuga teenuste osutamist.  

Rakendatav rahastuse mudel peaks arvestama patsiendi keerukuse ja põetavate haiguste raskust. On teada 

et patsientide puhul, kellel on väga mitmed kroonilised haigused, haigused kaugele arenenud või muude 

tegurite tõttu kõrge risk tervise halvenemiseks, kulub oluliselt rohkem aega tervisejuhtimisega seotud 

tegevustele. Sageli on sellistel patsientidel ka sotsiaalne taust keerulisem ja seetõttu erinevate sektorite 

teenuse osutajate omavaheline tegevuse koordineerimine ja kokku leppimine ajamahukam. 
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Rahvusvahelisele kogemusele toetudes teeme siinkohal Eesti riskipatsientide ravijuhtimise rahastusmudeli 

sihtgruppide (riskigruppide) osas järgmise ettepaneku:  

 

- Riskigrupp  I 

Kui patsiendil on 2 või enam kroonilist haigust tuleks igas kalendrikuus tasustada 20 minutit 

kontaktita (non-face-to-face) tervisejuhi teenuse osutamisele kuluvat aega (eeldusel et tervisejuht on 

eriarstiabi süsteemis töötav teenuse osutaja) ja 15 minutit patsiendi perearsti/pereõe aega. Kui 

tervisejuhi rollid esmatasandi ja eriarstiabi süsteemi vahel poolte kokkuleppel vahetuvad, 

muutuvad vastavalt ka mudelisse arvutatav minutite hulk teenuse osutajate lõikes.   

- Riskigrupp II 

Kui patsiendil on kaks või enam kroonilist haigust ja nende krooniliste seisundite tõttu on 

oluliselt tõusnud risk surra, risk haiguse ägenemiseks/dekompensatsiooniks või funktsionaalse 

seisundi halvenemiseks (vt lisa allpool) hüvitatakse 30 minutit tervisejuhi aega patsiendi kohta 

kalendrikuus ja 20 minutit patsiendi perearsti või pereõe aega kalendrikuus. Kui tervisejuhi rollid 

esmatasandi ja eriarstiabi süsteemi vahel poolte kokkuleppel vahetuvad, muutuvad vastavalt ka 

mudelisse arvutatav minutite hulk teenuse osutajate lõikes.   

- Riskigrupp III  

Kui patsiendi suhtes on raviotsuste langetamine keerukas (vt lisa), hüvitatakse 60 minutit 

kontaktivaba tervisejuhi teenuse osutamise aega. 

 

Riskigruppide määratlemisel ja teenuse vajaduse otsuste tegemisel oleme võtnud arvesse kolme 

patsiendispetsiifilist aspekti:  

- võimalike indeksdiagnooside hulk patsiendil ja varasema perioodi käsitluste (tervishoiu süsteemi 

kontaktide - EMO visiidid, hospitaliseerimised, eriarsti visiidid) arv; 

- varasemate haigestumiste, teostatud uuringute, ravimikasutuse jm patsienti puudutava terviseinfo  

läbi töötamiseks ja raviplaani koostamiseks vaja mineva informatsiooni hulk ja keerukus (näiteks 

varasemate epikriiside arv TIS-is). ; 

- patsiendi probleemi(de), diagnostikaga ja raviga seotud oluliste komplikatsioonide, haigestumise ja 

suremuse risk. 
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Otsuse keerukusaste Diagnooside või 

võimalike 

ravimeetodite hulk 

Läbivaatamist ja 

analüüsimist vajava 

info hulk ja keerukus 

Oluliste 

komplikatsioonide, 

haigestumise, surma 

risk 

Lihtne Minimaalne Pole või vähene Minimaalne 

Vähene Piiratud Piiratud Madal 

Mõõdukas Mitmed Mõõdukas Mõõdukas 

Kõrge Palju Ulatuslik Kõrge 

Tabel 2 Riskigruppide määratlemine 

Ravijuhtimise teenuse käivitamisel kulub iga patsiendi puhul suur aeg patsientide üldisele nõustamisele (st 

mis on teenuse sisu ja miks seda patsiendile vaja on (orienteeruv ajakulu 30 minutit), nõusolekuvormi 

lugemisele, selgitamisele ja allkirjastamisele (kuni 1h), esmasele sotsiaalsete ja tervisevajaduste hindamistele 

(kuni 3h), hindamiste põhjal esialgse raviplaani koostamisele ja ravijuhtimise platvormile sisestamisele (ca 

2h) ning kokkulepete läbiarutamine ja selgitamine patsiendile või tema võrgustiku teistele liikmetele (kuni 

3h).  Meie ettepanek oleks selle teenuse osutamise katta n.ö fee-for-service rahastuse põhimõttel kasutades 

tegevuse- ja kulupõhist hinnastamist (ABC).  

 

 Ülevalolevast arutelust lähtuvalt võiks tervisejuhtimise teenuse rahastus koosneda kolmest komponendist: 

- tegevuste põhine (FFS) tasu komponent – eesmärgiks katta teenuse alustamisega seotud 

konkreetsed ajaliselt hästi piiritletud tegevused (teenuse olemuse ja vajalikkuse selgitamine, 

nõusoleku võtmine, patsiendi täielik hindamine, võrgustikukohtumine, terviseplaani koostamine, 

terviseplaani kandmine ravijuhtimise platvormile, kokkulepetest teavitamine ravimeeskonna 

osapoolte vahel);  

- pearahapõhine tasustamine, mis sõltub patsientide riskitasemest ja mille üheks eelduseks oleks 

patsientide riski stratifitseerimise mudelite rakendamine. Pearahapõhise rahastuse eesmärk oleks 

katta kõik ravijuhtimisega seotud tegevused, ravijuhtide töövahendid kui ka vajalike 

täiendkoolituste kulud. Summa peaks jagunema seotud teenuse osutajate (osapoolte) vahel kokku 

lepitud proportsioonide põhiselt; 

- tulemuspõhine tasustamine (poolaasta või aasta tagant) patsientide tervisetulemite, rahulolu või 

teenusekogemuse (PREMS-id, PROMS-id) ja ravikorralduse paranemisega, sh integreerituse 
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paranemisega seotud indikaatorite põhjal kokku lepitud kvaliteedisüsteemi alusel lisarahastamine. 

Kvaliteedile suunatud tegevustest ja võimalikest indikaatoritest on eraldi juttu teenuse osutamise 

peatükis. 

Seega realiseeruksid näitena rahastusmudeli järgmised Eesti haigekassa hinnakirja komponendid: 

Kood  Nimetus Selgitus  Summa 

PAIK001  FFS1 Katab kogu teenuse alustamise 

teekonna, mis on suhteliselt 

standardiseeritud ja ajaliselt hästi 

piiritletud, s.t  8-9h tervisejuhi aega 

ühe patsiendi kohta 

 x Eur/patsient (ühekordne tegevus 

ja jaguneb nii tervisejuhi TTO kui 

võrgustiku teiste osapoolte vahel 

vastavalt kokku lepitud 

koefitsentidele 

PAIK002  nF2F 20min Riskigrupp I pearaha -  Tervisjuhi TTO –  

x Eur/patsient/kuu 

Esmatasandi TTO –  

x Eur/patsient/kuu  

PAIK003  

  

nF2F 30min Riskigrupp II pearaha Tervisjuhi TTO –  

x Eur/patsient/kuu 

Esmatasandi TTO –  

x Eur/patsient/kuu 

PAIK004 nF2F 60min Riskigrupp III pearaha Tervisjuhi TTO –  

x Eur/patsient/kuu 

Esmatasandi TTO –  

x Eur/patsient/kuu 

PAIK005 Tulemustasu Kvaliteedisüsteemi alusel 1x või 2x 

aastas lisarahastamine  

 0-20% kogu teenuse maksumusest  

(x Euri/patsient/aasta sõltuvalt 

eesmärkide saavutamisest või mitte 

saavutamisest) 

Tabel 3 Rahastusmudel 

Rahastusmudeli ettepaneku kokkuvõte 

Võiks eeldada, et seadusandlusest lähtuvate, tööjõu puudusega seotud takistuste vähenemisel, jätkusuutliku 

rahastusmudeli rakendumisel ja piisava teenuseosutamise kogemuse tekkimisel Eestis on rahvusvahelistes 

praktikates tõestatud ravijuhtimise teenuste positiivsed tulemused saavutatavad ka Eestis. Tulemuseks 
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oleks, et sihtgruppidesse kuuluvad patsiendid on paremini jälgitud, krooniliste haiguste ja kõrge riskiga 

patsientidega tegeletakse eesmärgistatult nii esmatasandi, eriarstiabi süsteemi ja sotsiaalsüsteemi poolt ning 

teenuste rahastusmudel joondab erinevad teenuseosutajad patsientide vajadustega. Perearstid saaksid 

õigeaegset tuge eriarstiabi süsteemi poolt keeruliste haigetega toime tulemisel. Meie poolt käesolevalt välja 

pakutava rahastusmudeli üks kitsaskohtadest on sotsiaalsüsteemi ergutusmehhanismi puudumine. 

Maakondlike integreeritud ravijuhtimise teenuste käivitumise teiseks oluliseks eduteguriks saab tervishoiu 

poolse tasustamismehhanismile lisaks olema sotsiaalsüsteemi poolsete ergutusmehhanismide samaaegne 

rakendamine. See võimaldaks kohalike omavalitsustel ja teenuseosutajatel prioritiseerida ja tagada kõrge 

teenusvajadusega patsientidele õigeaegne ja korrektses mahus sotsiaalteenuste kättesaadavus. Ühe 

võimalusena sellele oleks käesolevalt piloteeritava hoolduse koordinatsioonimudeli laialdasem rakendamine 

ja omavalitsuste tasandil eesmärgistamine koos vajaliku sihtotstarbelise lisarahastusega sotsiaalsüsteemi 

poolsetest vahenditest.  
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9 JÄRELDUSED JA DISKUSSIOON 

PAIK projekti eesmärk oli luua integreeritud teenuse mudel, kus ühtse meeskonnana patsiendi ja tema 

lähedaste vajadustele keskenduses võimaldab ennetada krooniliste haiguste ootamatut ägenemist ja seeläbi 

vähendada erakorralist haiglaravile sattumise riski. Projektis oli kaks faasi - kavandamise faas ja teenuse 

piloteerimise faas.  

Kavandamise faasis kaardistati Viljandi paikkonna tervishoiu- ja sotsiaalhoolekande süsteemi probleeme ja 

ressursse. Tagasivaatena saame öelda, et igal paikkonnal on omad spetsiifilised tugevused, puudused ja 

huvid, oma PAIK, mille arendamisel on oluline arvestada kohalikku eripära ja inimesi.  

Koostöö eeldab koostegemist, mis vajab aega, koordineerimist ja üksteise motiveerimist. Arenduse 

juhtimisel ja toetamisel on hea kaasata sõltumatuid või väliseid eksperte. Koostöö vajab usaldust, mille 

tekkimine vajab aega. Usalduse ja koostöö tekkimisele aitavad kaasa spetsialistide eelnevad head suhted ning 

sagedane projekti arengu ja edusammude kohta tagasiside andmine. Ei tohi aga tähelepanuta jätta ka teiste 

osapoolte materiaalseid ergutusmehhanisme, mis on pikaaegsete projektide puhul osapoolte motivatsiooni 

hoidmiseks olulised.  

Piloteerimise faasis arendati teenusmudelit nö elusa, toimiva teenuse pealt. PAIK teenuse arendus toimus 

kiirete tsüklitena, mis nõudis teenusemeeskonnalt suurt paindlikkust, loovust ja pingetaluvust. Meeskonna 

koolitused, ühisüritused, koostööpäevad jm on arendustes suure väärtusega, mitte ainult teadmiste saamise 

aspektist, vaid aidates luua arenduseks vajalikku suutlikkust, õhkkonda,  koostööoskust ning tõstes usaldust. 

Projekti käigus koolitasime välja teenusemeeskonna. Kirjeldasime tervisejuhi tööks vajalikud kompetentsid 

ja töötasime välja koolitusprogrammi, mille rakendamiseks peame sobivaimateks õppeasutusteks 

tervisehoiukõrgkoole, kus võiks toimuma hakata tervisejuhi kui spetsialisti väljaõpe. 

Integreeritud ravijuhtimise teenuse osutamise üheks oluliseks eduteguriks on teenuseosutajaid ühendav 

infovahetuse ja suhtlusplatvorm. Platvormi põhifunktsionaalsus peab sisaldama ajakohase terviseinfo ja 

teenusevajaduse hoidmist, terviseplaani toimimiseks vajalike kokkulepete talletamist, suhtluse ja 

sõnumivahetuse võimekust ja erinevate hindamisdokumentide arhiivi. Sellise platvormi vajadust teenuse 

osutamisel toetasid oma kogemuste põhjal ka kõik maakonnavälised teenuseosutajad, kellele PAIK projekti 

ja selle tulemusi oleme käinud tutvustamas. Projekti lõpptulemusena on loodud teenusemudeli üleriigiliseks 

skaleerimiseks vajalik reaalajalise IT-lahenduse arhitektuurne ning funktsionaalne prototüüp. Projekti käigus 

keskenduti funktsionaalse prototüübi arendusel peamiselt teenuseosutajat esmastele vajadustele ja 

lahenduse kasutajasõbralikkus oli teisene prioriteet. Arhitektuurse prototüübi loomisel arvestati selle 

sobitumisega TEHIK UPTIS ja HL7 FHIR-ga. 

Krooniliste haigete tervisejuhtimise teenused, sh PAIK teenus, on oma olemuselt esmatasandi teenused. 

Sõltuvalt patsiendi profiilist, terviseprobleemide keerukusest ja teenusele sisenemise viisist (erakorraline 

hospitaliseerimine vs riskipatsient perearsti nimistus), piirkondlikust ressursi kättesaadavusest võib 
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tervisejuhiks olla kogukonna haigla (maakonna haigla, üldhaigla) juures töötav tervisejuht kui 

perearstikeskuses töötav perearst või pereõde. Seda mõtet toetasid ka PAIK projekti koostööpartnerid 

perearstikeskustest ja kohalikest omavalitsustest. Käesolevalt on pereõdede töökoormus suur ja kuigi paljud 

pereõed võtaksid meelsasti tervisejuhi rolli (s.t nõustamised, hindamised, võrgustikukohtumised, 

kokkulepete sõlmimised jne) enda kanda, toodi sageli välja seisukoht et neil ei jätku praegustes tingimustes 

selleks ajalist ressurssi. Seetõttu toetati nende poolt nii tervisejuhi paiknemist kogukonna haigla juures kui 

võimalust et ideena tekib n-ö kogukonna õe ametikoht. Kogukonna õde võiks olla mitme tervisekeskuse 

või perearsti nimistu peale tööle võetav eraldi tasustatav tervisejuht krooniliste haigete terviseplaani 

juhtimiseks.  

Patsiendile ravi- ja hooldusplaani ehk terviseplaani koostamisel peab kesksel kohal olema patsient ise ja 

tema pere. Hästi toimiva plaani koostamiseks ja ellu viimiseks tuleb teenuse osutamisse kaasata patsiendi 

võrgustik. Võrgustiku, nagu iga teisegi meeskonna, kooshoidmiseks on vajalik juhi olemasolu, mida 

täidakski teenuseid koordineeriv ja patsienti nõustav tervisejuht. Võrgustikukohtumine, kus lepitakse kokku 

eri osapoolte vastutused võiks eelistatult toimuda ühises ruumis, mida sobib vahendama ka telesild. 

Terviseplaani toimimiseks on vajalik, et terviseplaan oleks ajakohane, mistõttu on oluline et võrgustiku eri 

osapooled seda regulaarselt üle vaatavad.   

Sihtrühma valikut hinnates jõudsime projekti käigus taas kavandamise faasi mõteteni, kus oli plaanis 

sihtrühma laiendamine. Projekti empiiriline kogemus näitas, et oluline on kaasata teenusele ka alla 60-

aastaseid krooniliste haiguste ja sotsiaalprobleemidega inimesi, sest sageli algavad probleemid juba tööeas 

ning ajutise ravijuhtimisega on võimalik aidata inimesel püsida või siis uuesti tagasi pöörduda tööturule. 

Samamoodi kogesime teenuse osutamise käigus, et efektiivsuse tõstmiseks oleks mõistlik tulevikus 

kitsamate diagnoosipõhiste raviteekondade loomine, mis hõlbustaks oluliselt terviseplaani koostamist ja 

võimaldaks tervisejuhtidel mõningast spetsialiseerumist.  

Kõik teenuse käigus kasutatavad instrumendid peavad olema eestindatud. Projekti raames märkasime 

probleemina patsientide tervisetulemit ning patsiendikogemust mõõtvate tagasisideküsitluste keelelist ja 

sisulist arusaamatust. Seda probleemi, eriti eakama sihtgrupi hulgas, toetavad ka rahvusvahelised uuringud 

(Reynolds J jt 202111).  Lisaks elektroonsele täitmisele peab kindlasti alles jääma võimalus täita küsitlusi ka 

käsitsi. Samamoodi on oluline kasutada läbivat teenuseosutajate vahel kokku lepitud või ühtlustatud 

terminoloogiat patsiendiga vestlustes, küsitlustes ja dokumentatsioonis.  

 Eesti rahvastiku tervise arengukava põhjal võib öelda, et integreeritud ja inimkesksetest süsteemidest 

loodetakse suurt kasu teenuse kvaliteedi, kättesaadavuse ja rahulolu tõstmisel. Sama järelduseni jõudsime ka 

 

 

11 Reynolds, Jillian, et al. "Measuring Older Peoples’ Experiences of Person-Centred Coordinated Care: Experience and Methodological Reflections 

from Applying a Patient Reported Experience Measure in SUSTAIN." International Journal of Integrated Care 21.3 (2021) 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8284500/pdf/ijic-21-3-5504.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8284500/pdf/ijic-21-3-5504.pdf


 

  72 

 

PAIK meeskonnaga – kogesime patsientide poolt vastatud ankeete analüüsides, et kompleksete vajadustega 

patsiendid oli teenuse osas rahulolevad ning tundsid, et kõiki teenuseid osutati neile õigel ajal ja õiges kohas.  

PAIK-projekti olulisimaks mõjuks sihtrühma patsientide on rahulolu, teadlikkuse ja ravisoostumuse 

suurenemine, samuti tunnetuslik koormuse vähenemine lähedastele ja teenuseosutajate. Selles osas räägivad 

PAIK projekti raames läbi viidud kvalitatiivsed uuringud ja haigekassa andmed sama keelt. Projekti rahalise 

mõju hindamiseks kasutatud indikaatorite arvutamisel oli oluliseks kitsaskohaks meie suhteliselt väike valim 

ja võrreldava kontrollgrupi puudumine. Seda probleemi võimendas indikaator-sündmuste 

(hospitaliseerimise episoodid, rehospitaliseerimise episoodid, eriarstide visiidid) suhteliselt harv esinemine. 

Samamoodi segas väga märkimisväärselt mõjuanalüüsi 2020. aasta esimeses kvartalis vallandunud COVID-

19 pandeemia, mis omas väga suurt mõju patsientide arstiabi kontaktide profiilile.  

Eestis on piloteeritud erinevaid integreeritud teenuste projekte (riskipõhine ravijuhtimine esmatasandil, 

inimkeskne hoolekande- ja tervishoiusüsteemi koordinatsioonimudel KOV tasandil, insuldi juhtprojekt ja 

PAIK projekt haiglavõrgu tasandil), mis vajavad sotsiaalministeeriumi ja haigekassa poolset 

eesmärgistamist, riiklikku koordinatsiooni ja süsteemse pikaajalise rahastuse loomist.  
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11 LISAD 

Lisa 1. Projekti tulemusmõõdikud 

Teenuse arendamine 

Periood Mõõdik Tulemus 

2018 II 

 

 

 

 

 

Integreeritud teenus on kirjeldatud ja 

dokumenteeritud 

Kaardistatud vajalikud protsessid, loodud 

protsessikirjeldused koos osapoolte vastutusalade 

määratlustega ja juhendmaterjalid teenuse 

haldamiseks, osutamiseks ja dokumenteerimiseks 

nii teenuse osutajatele, teenuse saajatele kui ka 

teenuse haldajatele)  

 Infotehnoloogiline keskkond toetab 

integreeritud teenuse planeerimist, 

osutamist ja tulemuslikkuse jälgimist   

IT-keskkonna prototüüp on loodud, vastab 

nõuetele ja on kasutusele võetud, 

juhendmaterjalid IT-keskkonna kasutajatele on 

koostatud 

2019 I Teleskoop on juurutatud ja töös, 

vähemalt üks täiendusettepanek 

arendajale on esitatud, kasutajajuhendid 

olemas 

Jah 

 PAIK-teenuse mõju hindamise 

mõõdikute kokkuleppimine 

Jah 

2019 II Koolitusvajaduse hindamine, 

koolituskava koostamine ja ellu 

rakendamine 

Teenuseosutajate koolitusvajadus on hinnatud ja 

koolituskava on koostatud 

 Teenuseosutajatele on läbi viidudud 

koolitused 

12 koolitust 

 Teleskoop on PAIK teenuse osutamisel 

kasutusel 

Jah 

 Virtuaalse suhtluse moodul on 

Teleskoobi töölaual ja testimisel  

Jah 
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 Loodud ja testimisel on kaugteenuseid 

võimaldavad riistvaralised lahendused 

Jah 

 Kontaktide arvu ja kestuse mõõtmise 

kontseptsioon Teleskoobi platvormil on 

välja töötatud ning erinevad versioonid 

on testimisel 

Jah 

 Teenuse mõju analüüs Kontrollgrupp ja uuringuplaan  

 Teenuse mõju analüüs Esialgse mõju hinnangud kokku lepitud 

tulemusnäitajate osas on haigekassale esitatud 

 Teenuse tulemuslikkuse hindamine Indikaatorite ja eesmärkide mõõtmise metoodika 

 Teenuse tulemuslikkuse hindamine 3 indikaatorit on rakendatud praktikasse 

 finantseerimise ettepanek milliseid motivaatoreid kasutades on teenuste 

integreeritud osutamine Viljandi maakonnas 

toiminud 

2020 I Teenuse kvaliteedi ja mõju mõõdikute 

rakendamine 

Tulemus-mõõdikud on rakendatud ja toimub 

digitaalne andmete kogumine, standardiseeritud 

mõõtmine ja kasutajatele kuvamine kõigi kokku 

lepitud indikaatorite osa 

2020 II Integreeritud tervishoiu- ja 

sotsiaalteenuste finantseerimise 

ettepanek 

projekti rahastamine 2021 kooskõlastatud  

 Teenuse osutamise protsessid sh 

sisenemise ja väljumise protsessid on 

kirjeldatud sh. kohaliku omavalitsuse ja 

kiirabiteenuse kaudu 

100% 

 Koostöömudel taastusravi teenustega on 

kirjeldatud, piloteeritud ja toimib, 

koostöömudeli kirjeldus koordinaatori, 

spetsialistide ja infojagamise vaates 

100% 

 Teenuse halduri ja -tervisejuhi roll ning 

kompetentsid 

Kirjeldatud 
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 Kliiniliste oskuste täienduskoolituskava 

sotsiaaltöötajatele 

Esitatud 

 Sotsiaalvaldkonna täienduskoolituskava 

õdedele 

Esitatud 

 Täienduskoolitusprogramm Tutvustatud 

 IT lahenduse üle-eestiline  prototüüp ja 

rakendusplaan 

Jah 

 PAIK-teenuse esialgne mõju analüüs sh 

võrdlemine kontrollgrupiga ning 

kontaktide arvu ja ajakulu analüüs 

Jah 
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Koostöö arendamine 

Periood Mõõdik Oodatav tulemus 

2018 II Integreeritud teenuse osutajad on vastavalt 

teenusele kokku lepitud ja teenuse 

osutamiseks ette valmistatud   

Integreeritud teenuse osutamise lepingu 

alusel vastavalt teenuse kirjeldusele teenust 

osutavate koolituse läbinud integreeritud 

teenuse osutajate arv on vähemalt 26. 

2019 I Pereõde on PAIK projektist informeeritud, 

dokumenteeritud kontakt pereõega on 

loodud kõikide PAIK projekti kaasatud 

patsientide puhul 

100% 

 PAIK-teenuse osutamisse on aktiivselt 

kaasatud Viljandimaa perearstid ja pereõed, 

kes osalevad patsientide ravivõrgustikes 

Osalemine 5 võrgustikukohtumise 

2019 II PAIK-teenuse osutamisse on aktiivselt 

kaasatud Viljandimaa perearstid ja pereõed, 

kes osalevad patsientide võrgustikes. 

Osalemine 20 võrgustikukohtumise 

 Kõik Viljandimaa perearstid on PAIK-

teenusest ja selle toimimise põhimõtetest 

informeeritud ja neile on pakutud 

võimalust projektiga liituda. Perearsti 

tagasiside on dokumenteeritud. 

100% 

2020 I Viljandimaa perearstipraksistest on PAIK-

projekti patsientide võrgustike liikmed kas 

läbi IT-lahenduse Teleskoop või mõne 

muu kirjeldatud lahenduse kaudu. 

90-100% 

 PAIK projekti koos kogemuslugudega on 

tutvustatud teiste maakondade 

perearstidele ja pereõdedele (v.a Viljandi 

maakond) ning infopäevadelt saadud 

tagasiside on dokumenteeritud 

2 maakonda 

 Koduleht Koduleht 
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2020 II Teenuseosutajatele ja projektimeeskonna 

koolitused 

16 

 integreeritud teenuste konverents 100 osalejat, 2 välisesinejat 

 Viljandimaa perearstipraksistest on PAIK 

teenuse meeskonnaliikmed kas läbi IT-

lahenduse Teleskoop või mõne muu 

kirjeldatud lahenduse kaudu. 

100% 

 Telesilla tehnoloogiate kasutusele võtmine 4 lokatsiooni 

 Lõppraport  

 

Teenuse osutamine 

2018 II Sihtrühma kuuluvate isikute arv, kellele on 

koostatud ühtne ravi- ja hooldusplaan 

 perioodi lõpuks 70 inimest.  

2019 I patsienti (lisaks 2018. a hõlmatud 

patsientidele) on saanud PAIK-teenust 

100 

2019 II patsienti on saanud PAIK-teenust (lisaks 

2018. a hõlmatud patsientidele) 

160 

2020 I Perearstid ja/või pereõed jälgivad ja 

täiendavad aktiivselt oma nimistu PAIK 

patsientide terviseplaane (terviseplaan üle 

vaadatud ja vajadusel korrigeeritud 

vähemalt 1x kvartalis). 

90-100% 

2020 II patsienti on soovitatud PAIK-projekti 

perearstikeskuse poolt 

15 

 tervisejuhi rolli on võtnud tema pereõde 3 õde, 10 patsienti 

 KOV sotsiaaltöötaja osaleb  

võrgustikukohtumistel 

20 patsienti 

 KOV sotsiaaltöötajad jälgivad ja 

täiendavad aktiivselt (üle vaadatud ja 

vajadusel korrigeeritud 1xkvartalis) oma 

PAIK klientide terviseplaani 

100% patsiente 
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 Võrgustikukohtumiste osakaal telesilla 

kasutusele võtnud teenuseosutajate seas 

100% 

 

  



 

  79 

 

Lisa 2. Tervisejuhi tööülesanded, kompetentsid, koolitusprogramm 

- Patsiendi terviklik bio-psühho-sotsiaalne hindamine, kasutades info kogumiseks vestlust ja 

vastavalt vajadusele erinevaid hindamisankeete (nt interRAI, MoCA, EEK, AUDIT-test, 

kognitsiooni sõeltest, alatoitumise riski test, hapruse sündroomi sõeltest jne), selgitamaks välja 

patsiendi tervise eesmärgid, psüühilise ja füüsilise terviseseisundi ning sotsiaalse toimetuleku.  

- Vajadusel terviseseisundi ja eluliste näitajate hindamine.  

- Patsiendi terviseprobleemide ja vajadusest lähtuva tegevuspaani koostamine ja toimivuse 

hindamine.  

- Patsiendi ja lähedaste muutustele motiveerimine, haigusteadlikkuse tõstmine, elukvaliteedi 

parandamise ja hoidmise toetamine ning elustiilialase nõustamise ja psühhoemotsionaalse toetuse 

tagamine.  

- Enesetunde ja terviseseisundi jälgimise õpetus, järelkontrolli olulisuse selgitamine.  

- Arsti poolt ordineeritud ravi olulisuse ja ravipõhimõtete selgitamine, ravisoostumise parandamine, 

ravimi ja toidulisandite koos- ja kõrvalmõjudest informeerimine.  

- Sotsiaalsete vajaduste hindamine ning toimetulekuvõime edendamine ja nõustamine. 

- Abivahendite soetamise ja kasutamise õpetamine patsiendile ja lähedastele. 

- Vajalike erialaspetsialistide kaasamise vajaduse hindamine ning vastuvõtule suunamise 

koordineerimine (nt eriarst, perearst, toitumisnõustaja, koduõde, KOV sotsiaaltöötaja, jalaravi õde, 

endokrinoloogia õde jne).  

- Võrgustiku kohtumise korraldamine ja juhtimine patsiendi raviplaani elluviimiseks ning ühiste 

kokkulepete tegemiseks.  

- Patsienti puudutava teabe, tegevuskava ning võrgustiku kokkulepete nõuetekohane 

dokumenteerimine. 

Tervisejuhi koolitusprogramm keskendub patsiendikesksusele, sotsiaalteenuste tutvustamisele, 

integreeritud teenuste tutvustamisele, sõelumisinstrumendi diagnoosidele, vaimsele tervisele, 

hindamisinstrumentidele, motiveerivale suhtlusele, võrgustikutöö arendamisele. 
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Tervisejuhi kompetentsid ja koolitused 

TEADMISED JA 

HOIAKUD 

INIMKESKSUSEST 

- Tunneb holistilise inimkäsitluse filosoofilisi ja teoreetilisi aluseid ja 

omab hoiakuid inimkeskse teenuse osutamiseks.  

- Käsitleb inimest, kui bio-psühho-sotsiaalset tervikut. 

- Oskab tunda professionaalset huvi ja on eesmärgipärane. 

- Oskab patsiendiga ja lähedastega luua usaldusliku suhte ja pakkuda 

neile toetust. 

- Oskab julgustada patsienti ja lähedasi küsimusi esitama ning neid 

motiveerida. 

- Oskab arvestada patsiendi ja tema lähedaste ootuste (ka varjatud 

ootuste) ja vajadustega ning informeerib valikuvõimalustest. 

- Oskab tagada patsiendile ja lähedastele otsustamisvõimaluse . 

- Oskab jagada patsiendile ja tema lähedastele piisavalt teavet, mille 

põhjal saavad anda oma nõusoleku abi ja sellega seotud ravi 

saamiseks. 

- Oskab anda positiivset tagasisidet ning mõistab patsiendi ja tema 

perekonnaliikmete negatiivsed emotsioone.  

- Oskab juhendada patsienti ja pereliikmeid iseseisvalt toime tulema 

igapäevaelu toimingutega. 

Koolitus “Inimkesksus ja hoiakute kujundamine” 

Koolitus “Patsiendikogemuse juhtimine” 

Koolitus “Inimõigused, vaimse tervise probleemide 

ja/või erinevate puuetega inimestele teenuste 

pakkumine ja võimalused” 
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ÜLDTEADMISED 

TERVISHOIU JA 

SOTSIAALSÜSTEEMIST 

- Omab baasteadmisi Eesti tervishoiu- ja sotsiaalsüsteemi toimimisest 

ning seda reguleerivatest õigusaktidest. 

- On teadlik tervishoiusüsteemi arengutest ja trendidest. 

- On teadlik rehabilitatsiooni korraldusest. 

- On teadlik erinevate abivahendite soetamise võimalustest. 

- On teadlik sotsiaalabi, toetusvõrgustike ja kogukonna toetuse 

võimalustest.  

Koolitus „Sotsiaalabi, toetusvõrgustike ja kogukonna 

toetuse võimalused“ 

TEADMISED 

INTEGREERITUD 

TEENUSTEST 

- Teab integreeritud teenuste toimimise põhimõtteid ja oskab 

kasutada integreeritud teenuste toimimiseks vajalikke põhimõtteid 

oma igapäevatöös. 

- Teab, kuidas kujuneb patsiendikogemus. 

- Teab iseenda ja teiste osapoolte rolli patsiendikogemuse 

kujundamisel. 

- Mõistab integreeritud teenuste olulisust nii teenuse osutajate kui 

patsientide vaates. 

- Teab erinevaid väljatöötatud patsiendi raviteekondi ja erinevate 

spetsialistide rollile selles.  

- Oskab kasutada teenuse disaini tööriistu erinevate haiguste ja 

probleemidega patsientide raviteekondade kaardistamiseks. 

Koolitus „Patsienditeekond ühe diagnoosi näitel“ 

 

Koolitus“PAIK sõelumistööriista koolitus“ 

 

Koolitus „Integreeritud teenused tervishoius“ 

 

Koolitus „Integreeritud teenused ja meeskonnatöö 

põhimõtted (esmatasandi-, KOV sotsiaalsüsteemi ja 

haigla vaates)“ 
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- Oskab edastada vajaliku infot ning anda patsient üle järgnevale 

spetsialistile. 

 

 

ÕENDUSALASED 

BAASTEADMISED JA 

OSKUSED 

- On omandanud õe kvalifikatsiooni ja omab vähemalt 2 aastast 

töökogemust 

- Teab erinevate enimlevinumate kroonliste haiguste jälgimise ja ravi 

põhimõtted ning oskab patsienti ja lähedasi nõustada.  

- Omab häid teadmisi farmakoloogias ja oskab patsiendi 

ravimsoostumust hinnata ja edendada.  

- Oskab jagada olulist terviseinfot võrgustiku liikmetele. 

-  

Koolitus “Kroonilise haige elu oma haigusega”  

 

Koolitus „Sõelumisinstrumendi diagnoosid“ 

SOTSIAALTÖÖALASED 

BAASTEADMISED JA 

OSKUSED 

- On omandanud sotsiaaltöö kvalifikatsiooni ja omab vähemalt 2 

aastast töökogemus kliinilises keskkonnas. 

- Oskab märgata sotsiaalteenuse vajadusega patsienti ning teda 

nõustada ja toetavatele sotsiaalteenustel suunata. 

- Teab kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöö põhimõtted. 

- Teab millised on kohaliku omavalitsuse ja riigi poolt (SKA, 

töötukassa) pakutavad sotsiaalteenused ning oskab pöörduda õigete 

sotsiaalteenuse osutajate ja KOV spetsialistide poole. 

Koolitus “Sotsiaalteenustest tervishoiutöötajatele” 
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-  

TEADMISED JA 

OSKUSED 

PSÜHHIAATRILISE 

PATSIENDI 

KÄSITLUSEST 

 

- Omab ülevaadet enamlevinud psüühikahäiretest. 

- Teab ja oskab ära tunda, mis on normaalse vananemise, kerge 

kognitiivse häire ja dementsuse erinevused. 

- Mõistab psühhiaatrilise patsiendi käitumise ja suhtlemise eripära. 

- Mõistab psühhiaatrilise patsiendi olemust. 

- Mõistab ja oskab patsiendi hindamisel pöörata tähelepanu vaimsele 

tervisele. 

- Teab, milliste spetsialistidega erinevate vaimse tervise probleemide 

puhul koostööd teha. 

- Oskab ära tunda ja alkoholi kuritarvitava sõltuvushäirega patsiendi 

ja lähedase ning omab teavet nõustamise ja ravi võimalustest.  

- Oskab tunda ära koduvägivalla kahtlusega patsienti.  

- Oskab tunda ära ärevuse ja depressiooni kahtlusega patsienti ning 

omab teavet nõustamise ja ravi võimalustest.  

Koolitus „Sissejuhatus psühhiaatrilise patsiendi 

käsitlusse“ 

 

Koolitus „Alkoholitarvitamisehäirega patsiendi 

käsitlus ja sotsiaalsed sekkumised” 
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PATSIENDI 

TERVIKLIK 

HINDAMINE, 

OLULISE INFO 

PRIORITISEERIMINE 

JA 

TERVISEESMÄRKIDE 

SEADMINE KOOS 

PATSIENDIGA 

- Oskab sõelumistööriista abil ära tunda potentsiaalseid integreeritud 

teenuseid vajavaid patsiente. 

- Oskab hinnata patsiendi füüsilist- ning psüühilist seisundit, 

igapäevast toimetuleku võimet ning sotsiaalabi vajadust. 

- Oskab kasutada patsiendi tervisliku seisundi ja sotsiaalabi vajaduse 

hindamiseks sobivaid erinevaid hindamisinstrumente.  

- Oskab hinnata patsiendi elulisi näitajaid  

- Oskab prioritiseerida patsiendi probleemid ning sõnastada koos 

patsiendiga tema tervise-eesmärgid.  

- Oskab koostada patsiendi terviseprobleemide ja vajadusest lähtuvat 

tegevuspaani ning hinnata selle toimivust.  

- Oskab patsienti ja tema lähedasi nõustada tema tervise seisundi osas 

ning aitab patsiendi terviseteadlikkust suurendada (nt kuidas tervislik 

eluviis võib mõjutada kroonilise haiguse kulgu).  

-  

Koolitus “Ülevaade inteRAI metoodikast “ 

 

 

 

SUHTLEMISOSKUSED - Oskab kasutada inimesekeskseid suhtlemisviise, kaasa arvatud 

keerulise kliendiga suheldes. 

- Oskab efektiivselt suhelda ja aktiivselt kuulata. 

Koolitus „Suhtlemine keerulise patsiendiga“ 
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- Oskab selgitada ja nõustada patsienti ja tema lähedasi temale 

arusaadavalt ja lihtsalt. 

- Oskab piire seada ja lahendada oma töös esile tulevaid konflikte. 

- Arvestab patsientide kultuuriliste ja religioossete erisustega.  

NÕUSTAMISOSKUSED - Tunneb inimkeskseid nõustamistehnikaid (nt motiveeriv 

intervjueerimine) ja oskab neid kasutada tavapärases 

töösituatsioonis. 

- Oskab toetada ja nõustada patsienti ja tema lähedast lähtuvalt tema 

haigusest 

- Oskab nõustada patsienti, lähedasi ja tugivõrgustikku erinevatel 

tervise ja sotsiaalsetel teemadel.  

- Oskab patsiendi võimestada, motiveerida teda vastavalt 

transteoreetilisele mudelile muutustele.  

Koolitus „Motiveeriv intervjueerimine- algtase“ 

 

MEESKONNA JA 

VÕRGUSTIKUTÖÖ 

OSKUSED 

- Teab võrgustikutöö, juhtumikorralduse ja juhtumianalüüsi 

tööpõhimõtteid, olulisust ja kasulikkust nii patsiendi kui teenuse 

osutaja vaates. 

- Oskab kokku kutsuda, läbi viia ja  juhtida patsiendi  

võrgustikukohtumisi ja juhtumiarutelusid.  

Koolitus „Võrgustikutöö“ 

 

Koolitus „Võrgustikutöö jätkukoolitus“ 

 

Koolitus “Taastusravi teenusest pere ja koduõdedele” 
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- On teadlik võrgustikus olevate spetsialistide rollidest ja 

tööülesannetest.    

- Oskab kaasata erinevaid osapooli ja võrgustiku liikmeid. 

- Oskab väärtustada ja teha koostööd teiste kutsealadega.  

- Oskab hinnata erinevate erialaspetsialistide kaasamise vajadust.  

 

 

JUHTIMIS- JA 

EESTVEDAMIS- 

OSKUSED 

- Oskab algatada tegevusi, juhib nende kulgu, tegutseb 

eesmärgipäraselt.  

- Oskab juhtida patsiendi tervist, aitab  seada tema tervise eesmärke, 

annab patsiendile vastutuse. 

- Oskab vastutada patsiendi võrgustiku toimimise eest, et patsient 

püsiks teenusel 

Koolitus „Juhtimisoskuste arendamine“ 

ADMINISTRATIIVSED 

OSKUSED 

 

- Mõistab korrektse dokumenteerimise olulisust. 

- Oskab dokumenteerida korrektselt ja kõigile osapooltele 

arusaadavalt. 

- Oskab kasutada igapäevast kontoritarkvara (teksti, tabeli, 

pilditöötlus) 

- Oskab kasutada oma töös erinevaid infosüsteeme (sh 

meditsiiniinfosüsteem) ja andmebaase, lähtudes tööülesannetest.  

Koolitus „Patsiendi seisundi dokumenteerimine 

järjepidevuse tagamiseks“ 

Koolitus „PAIK IT platvormi teleskoop kasutamise ja 

terviseandmete dokumenteerimise koolitus“ 
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- Omab teadmisi teiste erialade infosüsteemidest. 

TEADMISED 

ANDMEKAITSEST 

- Teab isikuandmete kaitse ja isikuandmete töötlemise põhimõtteid.  Koolitus „Andmekaitse tervishoiutöötajatele“ 

EETILISTE 

PÕHIMÕTETE 

JÄRGMINE 

- Järgib eetilisi tõekspidamisi ja väärtusi  

ENESEJUHTIMINE - Teadvustab iseenda rolli ja käitumist heas meeskonnatöös 

- Oskab kohandada oma käitumist vastavalt olukorrale 

- Oskab planeerida oma tegevusi ja aega 

- Oskab pingeolukordades jääda rahulikuks. 

- On avatud enesearendamiseks 

- Annab tagasisidet teenuse arendamiseks 

 

KEELEOSKUS - Oskab eesti keelt suurepäraselt nii kõnes kui kirjas 

- Oskab inglise keelt heal tasemele ning on võimeline lugema 

teaduskirjandust 

- Oskab vene keelt suhtlustasandil 
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Lisa 3. Halduri kompetentsid 

ÜLDTEADMISED 

TERVISHOIU JA 

SOTSIAALSÜSTEEMIST 

- Baasteadmised Eesti tervishoiu- ja sotsiaalsüsteemi toimimisest 

TEADMISED 

INTEGREERITUD 

TEENUSTE 

PÕHIMÕTETEST 

- Teab integreeritud teenuste toimimise põhimõtteid. 

- Teab, kuidas kujuneb patsiendikogemus. 

- Teab iseenda ja teiste osapoolte rolli patsiendikogemuse 

kujundamisel. 

- Mõistab integreeritud teenuste olulisust nii teenuse osutajate 

kui patsientide vaates. 

- Oskab kasutada integreeritud teenuste toimimiseks vajalikke 

põhimõtteid  oma igapäevatöös. 

SUHTLEMIS- JA 

KOOSTÖÖOSKUSED 

- Oskab teha koostööd ja meeskonnatööd.  

- Oskab aktiivselt kuulata ja suhelda kolleegidega 

- Oskab lahendada oma töös esile tulevaid konflikte. 

ADMINISTRATIIVSED 

OSKUSED 

 

- Tunneb asjaajamise ja dokumendihalduse üldpõhimõtteid. 

- Mõistab korrektse dokumenteerimise olulisust. 

- Oskab dokumenteerida korrektselt ja kõigile osapooltele 

arusaadavalt. 

- Oskab kasutada igapäevast kontoritarkvara (teksti, tabeli, 

pilditöötlus) 

- Oskab kasutada oma töös erinevaid infosüsteeme (sh 

meditsiiniinfosüsteem) ja andmebaase, lähtudes 

tööülesannetest. 

- Oskab  eesti keele oskus, kesktasemel võõrkeele oskus  

- Meditsiinilise sõnavara oskus 

- IT oskus kõrge 

-  
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TEADMISED 

ANDMEKAITSEST 

- Teab isikuandmete kaitse ja isikuandmete töötlemise 

üldpõhimõtteid ja põhimõtteid tervishoius. 

EETILISTE 

PÕHIMÕTETE 

JÄRGIMINE 

- Järgib eetilisi tõekspidamisi ja väärtusi ning tegutseb kooskõlas 

oma sõnadega. 

ENESEJUHTIMINE - Teadvustab iseenda rolli ja käitumist heas meeskonnatöös ning 

koostöö kujundamisel patsiendiga 
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Lisa 4. Teenuse protsess 

Nr Eesmärk  Sisend Tegevuse kirjeldus   Väljund  Vastutaja Osapooled 

1. Märgatud 

potentsiaalset PAIK 

patsienti/abivajajat 

PAIK kriteeriumid 

anamneesis  

Patsiendi haiglasse või perearsti 

vastuvõtule saabumisel osutatakse 

patsiendile vajalik esmane arstiabi ja 

võetakse anamnees. PAIK 

kriteeriumitele vastavuse korral 

täidab arst või õde kriteeriumilehe 

(vt juhendit), vajutades haigla 

infosüsteemis "Soovita PAIK 

patsiendiks" nuppu, mille all avaneb 

vastav leht. Suunamise kohta 

tehakse märge ka patsiendi 

haiguslukku. 

PAIK suunamise 

märge patsiendi 

haigusloos ja PAIK 

soovitus ning täidetud 

kriteeriumileht haigla 

infosüsteemis 

Märkaja arst või 

õde ja osakonna 

juhtõde 

Patsient, arst, õde 

2. Abivajaja saanud 

tervisejuhi 

Haigla infosüsteemis 

täidetud „PAIK teenusele 

kaasamise kriteeriumid“ 

vorm kui PAIK soovitus  

Teenusehaldur tutvub 

kriteeriumilehega ja määrab 

patsiendile tervisejuhi. 

Patsiendil olemas 

tervisejuht 

Teenusehaldur Teenusehaldur, 

tervisejuht 

3. Patsient nõus PAIK 

teenusega 

PAIK soovitus, teenuse 

nõusolekuvorm 

Tervisejuht selgitab patsiendile 

PAIK teenuse võimalusi lähtuvalt 

patsiendi vajadustest ja teiste 

Patsiendil on esmane 

ülevaade PAIK 

projektist ning 

Tervisejuht Patsient, tervisejuht 
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spetsialistide kaasamise 

võimalustest. Patsient allkirjastab 

nõusolekuvormi kahes eksemplaris. 

nõusolekuvorm 

allkirjastatud 

4.  Raviarst teab 

patsiendi kaasatusest 

PAIK teenusega 

Nõusolekuvorm Tervisejuht teavitab patsiendi 

raviarsti patsiendi kaasatusest PAIK 

teenusele ja saab teada edasise 

patsiendi raviplaani  

Raviarst teadlik Tervisejuht Tervisejuht, raviarst 

5. Perearst teab 

patsiendi kaasatusest 

PAIK teenusega 

Nõusolekuvorm Perearst liidestatakse Teleskoopi 

patsiendi ravimeeskonda ja perearsti 

meilile saadetakse automaatne 

teavitus. 

Perearst teadlik Tervisejuht Tervisejuht, perearst 

6. Sotsiaaltöötaja teab 

patsiendi kaasatusest 

PAIK teenusega või 

tema abivajadusest 

Nõusolekuvorm või 

patsiendi sotsiaalsete 

vajaduste hinnang 

KOV sotsiaaltöötja teavitamine 

tema piirkonna patsiendi kaasatusest 

PAIK teenusele toimub telefoni 

teel. 

Juhul, kui patsient ei vasta PAIK 

teenuse nõuetele või ei soovi 

projektis osaleda, kuid tervisejuhi 

ja/või raviarsti hinnangul vajab 

lähtuvalt SHS §13 sotsiaaltöötaja 

KOV sotsiaaltöötaja 

teadlik 

Tervisejuht Tervisejuht, KOV 

sotsiaaltöötaja 
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tuge ja/või jälgimist, teavitab 

tervisejuht KOV-i. 

7. Patsiendi probleemid 

ja abivajadus 

hinnatud 

Hindamisinstrumendid, 

informatsioon 

terviseloost, patsiendi 

objektiivne läbivaatus 

Tervisejuht ja patsient hindavad 

üheskoos patsiendi füüsilist, 

sotsiaalset ja vaimset toimetulekut 

ning  abivajadust (vt juhendit).  

 

Täidetud 

hindamisinstrument  

Tervisejuht Patsient, tervisejuht 

8. Patsiendi eesmärgid 

sõnastatud 

Täidetud 

hindamisinstrument 

Koos patsiendiga sõnastatakse 

peamised probleemid, eesmärgid. 

Pannakse kokku esmane 

terviseplaan.  

Patsiendi esmane 

terviseplaan  

 

Tervisejuht Patsient, tervisejuht 

9. Ravimeeskonna 

soovitused 

terviseplaanis 

Patsiendi esmane 

terviseplaan, haiguslugu 

Tervisejuht konsulteerib patsiendi 

terviseprobleemidest lähtuvalt 

ravimeeskonna spetsialistidega, et 

lisada ravimeeskonna soovitused 

terviseplaani. Kirjeldatakse täitmise 

jaoks olulised ressursid ja tegevused 

ja tuuakse välja vastuolud patsiendi 

poolt koostatud esmase 

Ravimeeskonna 

soovitused 

terviseplaanis ja 

täiendavat 

nõustamist/ 

motiveerimist vajavad 

teemad 

Tervisejuht Ravimeeskonna liikmed 
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terviseplaani ja ravimeeskonna 

soovituste vahel.  

10. Patsient teab, mida 

spetsilistid talle 

lähtuvalt tema 

haigustest soovitavad  

Esmane terviseplaan koos 

ravimeeskonna 

soovitustega. 

 

Tervisejuht ja patsient arutavad läbi 

terviseplaani ja tegevuskava 

patsiendi enda eesmärgi 

saavutamiseks. Vajadusel patsiendi 

nõustamine ja motiveerimine 

ravimeeskonna soovituste 

järgimiseks.  

Rakendatav 

terviseplaan 

Tervisejuht Patsient, tervisejuht 

11. Patsiendil olemas 

võrgustik 

 

Rakendatav terviseplaan Tervisejuht kutsub kokku patsiendi 

võrgustiku vastavalt patsiendi 

probleemide spetsiifikale, patsiendi 

nõusolekule ja võrgustikuliikmete 

võimalustele.  

Võrgustikukohtumine 

kokku lepitud 

 

Tervisejuht Võrgustikuliikmed 

 

12. Tegevusplaan ja 

kokkulepped olemas 

 

 

 

Rakendatav terviseplaan Kohtumisel tutvustatakse 

terviseplaani, lepitakse kokku 

vajalike tegevuste teostamine ja 

vastutajad, määratakse 

korduvhindamise aeg (vt juhendit). 

Võrgustikukohtumise 

protokoll 

Tervisejuht Võrgustikuliikmed 
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13. Tegevusplaan 

Teleskoobis 

Võrgustikukohtumise 

protokoll 

Tervisejuht sisestab protokolli 

põhjal Teleskoopi 

võrgustikukohtumisel kokku lepitud 

tegevuskava ja terviseplaani. 

Tegevusplaan 

Teleskoobis, mis on 

võrgustikuliikmetele 

nähtav 

Tervisejuht Tervisejuht 

14. Patsiendil olemas 

kliendiraamat 

Teleskoobi sissekanded Patsient saab A4 lehel 

kliendiraamatu, millesse on talle 

valitud olulised väljad.  

Kliendiraamat 

patsiendi käes ja talle 

arusaadav 

Tervisejuht Tervisejuht ja patsient 

15. Ülevaade patsiendi 

terviseplaani 

täitmisest  

Terviseplaan Toimub võrgustikuliikmete vahel 

ära jagatud tegevuste teostamine 

toetamaks patsiendi paremat 

toimetulekut kodus. Patsiendi ja 

võrgustiku liikmete vahel toimub 

regulaarne omavaheline 

infovahetus.  

Patsiendi terviseplaani 

täitmisest on ülevaade 

Tervisejuht 

 

Võrgustikuliikmed 

16. Tegevuskava 

täitmine hinnatud, 

muudetud, vajadusel 

lõpetatud 

Patsiendi terviseplaan 

Teleskoobis 

Patsiendi tervislikust seisundist ja 

toimetulekust lähtuvalt toimuvad 

regulaarsed kontaktid, mille käigus 

hinnatakse tegevuskava täitmist, 

esilekerkinud probleeme ning 

vajadusel täiendatakse tegevuskava 

(vt juhend). 
 

Patsiendil pikaajaline 

toimiv terviseplaan 

Tervisejuht Võrgustikuliikmed 
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Lisa 5. PAIK teenusele kaasamise kriteeriumid 
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Lisa 6. Informeeritud nõusoleku vorm 

 

...............................................................                                .............................. .......................... 

(ees- ja perekonnanimi)     (isikukood) 

 

............................................................................ 

(esindaja/seaduslik esindaja) 

 

PAIK-projekt ehk paikkondlik järjepidev tervishoiuteenus (edaspidi Teenus) on Sihtasutus Viljandi Haigla 

(edaspidi Haigla) poolt algatatud ja Eesti Haigekassa (edaspidi Haigekassa) poolt rahastatud tervishoiu ja  

sotsiaalvaldkonna koostööprojekt.  

 

Teenuse eesmärgid:  

- elukvaliteedi parandamine ja hoidmine;  

- ravi järjepidevuse hoidmine; 

- parem toimetulek kroonilise haigusega; 

- vajadusi, ootusi ja eesmärke arvestav teenuseosutamine; 

- haiglaravile sattumise riski vähendamine.  

 

Teenuse tutvustus: 

- Teenusega liitumine on vabatahtlik. 

- Teenuse koordinaator  tutvustab Teile Teenust ning selgitate koos välja Teenuse sobivuse Teie 

vajadustele.  

- Osalemisega nõustumisel allkirjastate käesoleva informeeritud nõusolekuvormi kahes eksemplaris, 

millest üks jääb Teile.  

- Teenuse meeskond kogub kokku asjakohase info ning seejärel arutatakse Teenust puudutav info ja 

kavandatud tegevused Teiega põhjalikult läbi. 

- Vastavalt kavandatule loob Teenuse koordinaator Teiega nõu pidades spetsialistide tugivõrgustiku, et 

saaksime pakkuda Teile parimat terviseabi ja vajadusel sotsiaalteenuste toetust. Tugivõrgustikku võivad 



 

  102 

 

kuuluda Teie lähedased, perearst, pereõde, haigla raviarst, haigla sotsiaaltöötaja, kohaliku omavalitsuse 

(KOV) sotsiaaltöötaja, koduõde, füsioterapeut või teised Teie tervise jaoks olulised tervishoiu 

spetsialistid.  

- Koos Teenuse koordinaatoriga lepitakse vastavalt tugivõrgustiku informatsioonile kokku tegevuskava 

Teie tervise taastamiseks, hoidmiseks ja parimaks toetamiseks, kaasates vajalikke tugivõrgustiku 

liikmeid. 

- Tegevuskava arvestab ning toetab Teie ootusi ja eesmärke. 

- Tegevuskava edastatakse Teile esimesel võimalusel kas paberkandjal või digitaalselt. 

- Kõik tugivõrgustiku osapooled vastutavad tegevuskava toimimise eest. Juhul kui mõni planeeritud 

tegevus ei toimi vastavalt kokkuleppele, palume sellest informeerida Teenuse koordinaatorit. 

- Tegevuskava täitmist jälgib ja hindab regulaarselt Teenuse koordinaator, kes vajadusel võtab ühendust 

võrgustiku liikmetega. 

- Tegevuskava uuendatakse koostöös võrgustikuga regulaarselt.  

- Teenuse raames osutatavad tervishoiuteenused, s.h. eriarstide visiidid, perearstiabi jne ei erine 

tavapärastest haigekassa poolt rahastatud tervishoiuteenustest ja nendega võivad kaasneda teenuste 

spetsiifikast sõltuvad riskid. Ravimitest ja tervishoiuteenuste riskidest informeerimise kohustus jääb 

jätkuvalt igale teenust osutavale tervishoiu spetsialistile.   

Kohalike omavalitsuste poolt osutatavad sotsiaalteenused jäävad jätkuvalt vastama kohalike omavalitsuste 

võimalustele ja vastutusele.  

Kolmandate osapoolte  (nt apteek, kiirabi) poolt osutatavate teenuste eest vastutavad osapooled ise.  

- PAIK-projektis osalemine on Teile tasuta. Teenuse raames kokku lepitud teenuste puhul kehtivad 

teenuseosutajate tingimused ja hinnad.   

 

Isikuandmete töötlemine 

 

PAIK-projekti raames töödeldakse Teie isikuandmeid, s.h. eriliigilisi isikuandmeid (näiteks terviseandmeid) 

Teenuse osutamise eesmärgil. Isikuandmete vastutav töötleja on Sihtasutus Viljandi Haigla, registrikood 

90004585, aadress Pärna tee 3, Jämejala küla, Viljandi vald, 71024 Viljandimaa, e-post vmh@vmh.ee, telefon 

435 2022. Vastutav töötleja tagab, et isikuandmete töötlemine toimub vaid ulatuses, mis on vajalik Teenuse 

osutamiseks. Vastutav töötleja töötleb isikuandmeid kooskõlas kehtivate õigusnormidega.  Teenuse väliselt 

väljastatakse isikuandmeid kolmandatele isikutele ainult seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks.   
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Teenuse osutamisel võivad võrgustiku liikmed saada ja/või edastada Teie andmeid kokkulepitud 

asjakohases mahus järgnevatelt Teenuse osutamisega seotud isikutelt:  

- tervishoiuteenuste osutajad;  

- kohalik omavalitsus; 

- lähedane/esindaja; 

- täiendavad osapooled, kes on kokku lepitud ja kirjas tegevuskavas. 

 

□ Olen teadlik, et Teenusest või selle osadest on õigus igal hetkel loobuda selgitusi andmata. Teenusega 

mitte liitumine või hilisem loobumine ei mõjuta võimalust saada tavapärast Haigekassa poolt rahastatavat 

plaanilist või erakorralist meditsiiniabi haiglas ega kohaliku omavalitsuse poolt pakutavaid teenuseid. 

 

□ Olen teadlik, et Teenuse osutajal on õigus põhjendatud asjaoludel Teenuse osutamisest loobuda. 

 

□ Olen teadlik Teenuse olemusest, eesmärkidest ja selle käigus koostatavatest dokumentidest ning annan 

nõusoleku teenuse saamiseks. 

 

□ Olen nõus, et Haigla võib analüüsida Teenuse osutamise käigus minu isikuandmeid, s.h. eriliigilisi 

isikuandmeid (näiteks terviseandmeid) Teenuse kvaliteedi tagamise ja tulemuste hindamise eesmärgil. Haigla 

võib Teenuse osutamise käigus kogutud andmeid isikustamata kujul edastada kolmandatele isikutele 

täiendavaks analüüsiks. Haigla võib analüüsi käigus saadud tulemusi isikustamata kujul ette kanda 

koosolekutel, konverentsidel või avaldada neid teaduslikes ajakirjades.  

 

 Patsiendi allkiri.........................................                      kuupäev.................................................... 

 

........................................................................................ 

(vajadusel) esindaja/seadusliku esindaja nimi ja allkiri 

 

 

Teenuse koordinaatori nimi ja allkiri.........................................    
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Lisa 7. Kohandatud RAI-KO 

ANAMNEES 

 

Täida dokumendi kõik väljad märkides ristiga sobivasse kasti või täienda punktiiril. 

 

Mis on minu suurim (tervise) mure……………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………

………… 

Mis on minu ootus ja/või plaan (tervise 

osas)........................................................................................................................ ..................................................…

…. 

1. KASUTATAVAD RAVIMID: 

Ravimvorm, preparaadi nimetus, annus, annustamise viis:  H L Õ Ö 

      

      

      

      

      

      

      

Ravimid vajadusel:      

Allergia: 

 

 

  Ei tea olevat     

  Esineb, aga ei tea mille suhtes       

  Esineb (keskkonnategurid, kemikaalid, toit)………………………………  

  Ravimid: …………………………… 

  Muu:………………………………... 
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Ravimite manustamine:   Patsient ise 

  Pereliige  

  Koduõde 

  Hooldaja (mitteformaalne) 

  Hooldustöötaja (formaalne) 

 

 

2. SUHTLEMINE, KUULMINE, NÄGEMINE 

Eneseväljendamine 

(informatsiooni sisu 

väljendamine ükskõik  

milliste vahenditega) 

  Arusaadav - väljendab mõtteid  raskusteta 

  Tavaliselt arusaadav – raskused sõnade leidmisel ja mõtete lõpetamisel, kuid kui anda                   

aega, vajab vaid vähest abistamist või ei vaja seda üldse 

  Sageli arusaadav – raskused sõnade leidmisel või mõtete lõpetamisel, vajab enamasti 

abistamist 

  Vahetevahel arusaadav – selgete mõtete väljendamine on oluliselt piiratud 

  Harva/mitte kunagi arusaadav 

Võime teistest aru saada 

(saab aru sõnalisest 

informatsioonist) 

L  Saab aru – selge arusaamine 

L  Tavaliselt saab aru  - osa sõnumist jääb arusaamatuks, kuid mõistab enamus jutust    

vähese abiga  või ilma selleta 

 Sageli saab aru – osa sõnumist jääb arusaamatuks, kuid abiga saab sageli sõnumi   

peamisest sisust aru 

  Mõnikord saab aru  - vastab adekvaatselt  ainult lihtsale, otsesele pöördumisele 

  Harva/mitte kunagi ei saa aru 

Suhtluskeel  Eesti        Vene       Muu 

Kuulmine 

(koos 

kuulmisvahendiga, kui 

kasutab seda) 

  Kuuleb normaalset kõnet telefoni, uksekella, TV 

  Minimaalsed kuulmisraskused – ei kuule mürarohkes keskkonnas 

  Kuuleb ainult teatud olukordades -  võimendatud, heli, selge diktsioon, valju hääl 

  Olulised kuulmishäired - igapäevaeluks vajalik kuulmine puudub 

Nägemine 

(võime näha piisavas 

valguses, ka prillidega 

  Adekvaatne -  näeb peeneid detaile, ka tavalist kirja ajalehes/raamatus 

  Veidi halvenenud – näeb suurt kirja, pealkirju ajalehes, kuid mitte tavalist teksti 

  Mõõdukalt  halvenenud – näeb halvasti, ei näe pealkirju, kuid suudab eristada objekte 
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või muude 

abivahenditega) 

  Oluliselt halvenenud – esemete nägemine küsitav, kuid jälgib silmadega liikuvaid  

objekte, näeb ainult valgust, värve, kujundeid 

  Pime 

 

3. SÜDAMETEGEVUS, KEHATEMPERATUUR, HINGAMINE, VALU HINDAMINE 

Südame ja 

veresoonkonna seisund 

Vererõhk:……………mm/Hg                 südamestimulaator 

Pulss:…………x min                              higistamine 

Kehatemperatuur:…………C                 külmetavad alajäsemed           

Kaebused:                                                külmetavad ülajäsemed  

Hingamiselundkonna 

seisund 

Hingamissagedus……………x min      hingeldus   

SpO2…………………………              kõrvalheli hingamisel     

                                                               kasutab O2 ravi                                       

 köha         Eritised:    veri         röga 

Kaebused: 

 

Valu  - Valu sagedus 

 

 

  0- Valu puudub 

  1- Valu häirib igapäevaelu 

  2- Valu esineb vähem kui kord päevas 

  3- Sagedased valud, valu esineb iga päev 

Valuskaala (märgista 

ringjoonega) 

0…1…2…3…4…5…6…7…8…9…10 

Valu asukoht (kirjuta) …………… 

Valu ajalisus   hommikul     õhtul      öösel     muu…. 

Valu iseloom   nüri       torkiv      tuim      näriv       muu…… 

Esile kutsuv faktor   füüsiline pingutus         närveerimine     söömine       suitsetamine 

  alkoholi tarvitamine       asendimuutus      muu…………………………... 
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Valu leevendusvõtted  asendravi     masseerimine     liikumine      ravim        muu………………... 

  

4. IGAPÄEVATOIMINGUD  JA INSTRUMENTAALSED IGAPÄEVATOIMINGUD 

Igapäevatoimingud – ADL 

Hinda viimase 7 päeva jooksul 

Funktsionaalne  

seisund 0-4 (Märgi 

tabelisse 

funktsionaalse 

seisundi  nr) 

Vajadus 

rahuldatud 

(Märgi tabelisse  

jah/ei 

/osaliselt) 

Kelle poolt  

(Märgi tabelisse 

nimi/sugulus) 

Teenuse 

korraldus, 

mida vajab 

Üle keha pesemine (vannis, 

dušši all) 

    

Isiklik hügieen (kammib 

juukseid, peseb hambaid jms) 

    

Ülakeha riietumine     

Alakeha riietumine     

Liikumine kodus (jalgsi või 

ratastooliga) 

    

Siirdumine tualetti (kuidas liigub 

tualettruumi ja tagasi) 

    

Tualeti kasutamine (puhtuse 

pidamine, mähkmete,  

abivahendite kasutamine) 

    

Liikuvus voodis (kuidas tõuseb 

istuma, keerab, muudab asendit)  

    

Söömine     

Instrumentaalsed 

igapäevatoimingud – IADL 

Hinda viimase  7 päeva jooksul 

Funktsionaalne-

seisund 0-4(Märgi 

tabelisse 

funktsionaalse 

seisundi  nr) 

Vajadus 

rahuldatud 

jah/ei/ osaliselt 

Kelle poolt 

(Nimi/sugulus) 

Teenuse 

korraldus, 

mida vajab 

Toiduvalmistamine     
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Igapäevased majapidamistööd     

Rahaga arveldamine (vajadusel)     

Ravimite kasutamine     

Telefoni kasutamine     

Trepil käimine (12-14 astet 

järjest) 

    

Poes käimine     

Transpordi kasutamine     

Funktsionaalne seisund: 

0. Sõltumatu – ei vajanud abistamist, sooritas toimingud iseseisvalt 

1. Mõningane abi (sh juhendamine ja korralduslik abi) –  isik osales toimingutes, kuid vajas mõnikord 

teiste abi (nt: vajas ainult eseme või seadme asetamist käeulatusse) 

2. Oluline abi – isik osales toimingutes, kuid vajas kogu aeg teiste abi  

3. Täielik sõltuvus -toimingute sooritamine täielikult teiste poolt 

4. Toimingut ei esinenud hindamisperioodil 

Kommentaarid: 

Kukkumise oht Ebastabiilne kõnnak, kehahoiak                             EI     JAH 

 Piirab väljakäimist kukkumishirmu tõttu               EI      JAH 

 Kukkumisi esinenud viimase 30 päeva jooksul     EI     JAH 

Abivahendid liikumisel   rulaator      tugiraam      kepp      ratastool      kargud      muu 

 

5.VAIMSED, EMOTSIONAALSED JA KOGNITIIVSED PROBLEEMID 

Mälu   Mälu on korras           Mäluga on probleeme 

Kognitiivsed oskused 

igapäevatoimingute 

tegemiseks 

  Iseseisev  - teeb otsuseid, organiseerimaks igapäevaelu: millal tõusta, süüa, 

missuguseid riideid kanda, missuguseid toiminguid sooritada. 

  Mõned raskused uutes situatsioonides 
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  Mõõdukalt kahjustunud iseseisvus - nõrk otsustusvõime, järelvalve vajalikkus 

  Tõsiselt kahjustunud iseseisvus - otsustusvõime minimaalne või puudub 

 MÄLUTEST (Märgi ristiga õigesti vastatud küsimused) 

1. Tänane kuupäev?     2. Mis nädalapäev täna on?   3. Kus Te praegu olete?   4. Teie telefoninumber ja 

aadress?   5.Kui vana Te olete?  6. Millal Te olete sündinud?   7. Kes on praegu Eesti Vabariigi president? 

  8. Milline on Eesti rahaühik? 9.  Teie neiupõlve nimi?   10. Lahutage 20-st 3.           Punkte 

kokku:………….. 

Tulemus neli või neljast vähem punkti viitab dementsusele. Test ei sobi kõnehäiretega patsientidele. 

 

5.1.MEELEOLU   

Depressiooni, ärevuse ja 

kurbuse tunnused 

 

Hinda esimese 3 visiidi 

põhjal. 

L  Kurbuse või depressioonitunne                       Kurb, valulik, murelik nägu 

  Püsiv viha enda või teiste suhtes                     Korduv nutmine, 

pisaratevalmidus 

L  Ebarealistlike hirmude väljendamine              Huvitegevusest loobumine 

  Korduvad tervisekaebused                              Vähenenud sotsiaalne 

suhtlemine 

  Korduvad kaebused ärevusele, hirmudele       Meeleolu langus 

  Mitte ükski nimetatust 

  

5.2. KÄITUMINE (Hinnata dementsusega ja psüühiliste probleemidega patsientide puhul) 

Märgi ristiga sobivasse lahtrisse Ei ole ilmnenud  3 p 

jooksul 

On ilmnenud, on 

kergesti mõjutatav 

On ilmnenud, 

ei ole mõjutatav 

Ekslemine    

Sõnaliselt  kahjustav käitumine   

(karjub ja sõimab) 

   

Füüsiliselt kahjustav käitumine    

Sotsiaalselt ebakohane käitumine    

Hooldust /teenust  tõrjuv    
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6. MAGAMINE 

Uni    Kõrvalekaldeid ei  ole                     Magab ……………tundi ööpäevas 

  Uinumisraskused – liiga varajane ärkamine, rahutu mittekosutav uni 

  Rohke magamine- magamine liiga pikalt, mis häirib inimese normaalset                                       

toimimist 

  Muud iseärasused 

 

7. SÖÖMINE, JOOMINE 

Suu ja hammaste seisund   Katkised hambad                         Proteesid:       JAH     EI 

  Mälumis- ja neelamisprobleemid                       Suukuivus söömise ajal 

  Probleemid hammaste ja proteeside puhastamisel 

  Mitte ükski ülaltoodust 

Toitumus   Sööb regulaarselt 

  Kaalukaotus viimase 30 päeva jooksul 

  Tõsine alatoitlus 

  Haiglaslik rasvumine 

  Märgatav toidukoguse või vedelikutarbimise vähenemine harilikuga  võrreldes 

  Vedelikupuudus – ei joonud üldse viimase 3 päeva jooksul 

  Sondiga toitmine 

  Vööümbermõõt …………………..cm 

 

8. ERITAMINE 

Uriinipidamatus  

 

   0- Täielik kontroll põietegevuse üle 

   1- Pidamatust kord nädalas või harvemini 

   2- Vahetevahel esineb pidamatus – pidamatust juhtub 2 või rohkem kordi 

nädalas, kuid mitte iga päev 
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   3- Sagedane pidamatus – igapäevane, kuid on säilinud mõningane kontroll 

   4- Täielik pidamatus – puudulik kontroll, korduvad päevajuhud 

Muud urotrakti 

probleemid 

  probleemideta      valulikkus urineerimisel     

    Muutused:    uriini värvuses      lõhnas      sagenenud urineerimine    

  põietühjendamisraskus       hematuuria      raskendatud urineerimise 

alustamine 

    Abivahendid:    põiepüsikateeter     epitsüstoom       urostoom    

  enesekateteriseerimine  

   Põiepüsikateetri / epitsüstoomi /urostoomi paigaldamise kuupäev: 

…………… 

   Kasutab:      potitool      siiber      uriinipudel      sidemed      mähkmed   

  kaitsepüksid 

Soolepidamatus   0- Täielik kontroll sooletegevuse üle 

  1- Pidamatust juhtub kord nädalas või harvemini 

  2- Vahetevahel esineb pidamatus – pidamatust juhtub 2 või 

     rohkem kordi nädalas, kuid mitte iga päev 

  3- Sagedane pidamatus – igapäevane, kuid on säilinud  

    mõningane kontroll 

  4- Täielik pidamatus – puudub kontroll, korduvad päevajuhud 

Teised sooletrakti 

probleemid 

  Defekatsioon probleemideta   

  Kõhukinnisus (Märgi iste sagedus nädalas)……………………x  nädalas  

  Kõhulahtisus …………..korda päevas      stoom………………………. 

9. NAHA SEISUND  

Nahk ja limaskestad   korras    aneemiline    tsüanootiline     kuiv     ketendav     lööbeline    

  põletikuline    hematoomid    tursed    armid     sügelised / täid     

  kirurgilised haavad    muu………………………………………………… 
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Haavandite/lamatiste  

olemasolu.  

 

  0- haavandid puuduvad 

  1- püsiv nahapunetus 

  2- pindmine nahakahjustus 

  3- sügav nahakahjustus 

  4- nahakahjustus, mis ulatub lihase või luuni 

Haavandite/haavade 

tekkepõhjus ja tüüp 

  haavand tekkinud surve, hõõrdumise või naha aluskudede kahjustuse tõttu 

  vigastus põhjustatud vereringehäiretest 

  kirurgiline       traumaatiline       gangrenoosne       diabeetiline 

Patsiendil on olnud varem lamatisi      JAH     EI 

Jalgadega seotud 

probleemid  

  Konnasilm     luumõhn     infektsioon    seen     troofilised haavandid   

  hooldamata küüned       muu……………………………………………… 

10. SOTSIAALNE SEISUND-ELAMISTINGIMUSED 

Elamu   korruselamu …….korrusel  (märgi korruse nr  punktiirile) 

  eramus      ridaelamus       hoolekandeasutuses      muu……………………  

Mugavused   keskküte       ahiküte       kanalisatsioon       soe vesi     dušš      vannituba  

L  saun      vesi kaevust      vesi koridorist      WC sees      välikäimla  

muu ………………………………………… 

Kodukeskkond   Remonti vajav kodu – ohtlik segadus, ebapiisav või puuduv valgustus, augud 

põrandas, lekkivad torud.  

   Räpane seisukord – määrdunud, kahjurite rottide poolt saastunud 

   Ebapiisav küte või jahutus – suvel liiga soe, talvel liiga külm 

   Vähene isiklik turvalisus – hirm vägivalla ees, julgeoleku probleemid  

  Piiratud juurdepääs ruumidesse – raskused koju saamisel või kodust 

lahkumisel, võimetus trepist ülesminekul, raskused manööverdamisel, puuduvad 

käsipuud 

   Elab korteris või majas, mis on ligipääsetav puuetega inimestele 
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   Mitte ükski ülaltoodust 

Väliskeskkond   Hädaabi kättesaadavus 

   Pääseb toidupoodi ilma kõrvalise abita 

   Toidukaupade koju kohaletoimetamise võimalus 

11. TOETUSALLIKAD / FORMAALSED ABISTAJAD 

Esmane hooldaja peres 

(nimi) 

                                                          TEL: 

Elab   koos      eraldi         kaugus km- tes …………………………. 

Suhe esmase hooldajaga  abikaasa      laps      kasulaps     õde-vend     

muu……………………………. 

Esmase hooldaja 

toimetulek 

  Hooldaja saab pere ja sõpradepoolset abi paljudes valdkondades 

  Hooldaja saab piiratud abi 

  Abi hooldajale puudub 

L  Hooldaja vajab rohkem abi, et patsiendiga toime tulla 

  Hooldaja ei suuda oma tööd jätkata (vajadus lisahoolduse järele) 

  Hooldaja väljendab stressi ja depressioonitundeid 

  muu 

Tugiteenused: 

Märgi teenuste saamise 

sagedus (nädalas/kuus). 

Võimalusel punktiirile 

osutaja kontaktandmed. 

 Koduhooldusteenus 

……………………………………………………………… . 

 Toitlustusteenus ……………………………………………………….. 

…….….   

 Transporditeenus ………………………………………………………….. 

…….. 

 Muu  või tasuline teenus  (nii tervishoiu kui hoolekandeteenus)…………… 

 Mitte ükski ülaltoodust  

 

 

12. TERVISERISKID 
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Suitsetamine         EI      Jah 

Suitsetamine  (sigarettide arv)          

…. päevas ….... nädalas  ….… või  kuus 

Alkoholi tarbimine      EI      Jah 

Alkoholi tarbimine  (lahja / kange) 

…. päevas ….... nädalas ….…  kuus  ………aastas 

 Uimastite tarbimine Nimetus … 

13. TÄIDETAKSE VAJADUSEL  

1. Harrastused  (millega soovib tegeleda) 

………………………………………………………………….. 

2. Erisoovid  (kellega soovib kontakti):    pere     lapsed        sotsiaaltöötaja     vaimulik     psühholoog 

                                                               muu 

………………………………………………………………. 

 

Tunded:  

Hirm, ängistus:   Puudub     seoses haigusega    seoses hospitaliseerimisega      seoses üksindusega                              

Soov veeta viimased elupäevad:   kodus     haiglas     hooldusasutuses           Kus?.............................................. 

 

Patsiendiinfo ja –õpetusevajadus koduõendusteenuse osutamise ajal 

 

 

 

 

Anamneesi võttis: Anamneesi andis: 

Koduõe ees ja perekonnanimi:  

 

 

Patsiendi allkiri: 

 

Reg.kood: 

 

 

Patsiendi seisundi kohta teavet andnud isiku ees ja 

perekonnanimi: 



 

  115 

 

Kuupäev ja kellaeg:  

 

Kontaktandmed: 

Allkiri: 

 

Allkiri: 

 

Lisa 8 Võrgustikukohtumise protokoll 

Eesmärk Edasise tegevuskava kokku leppimine 

Aeg  

Läbiviija  

Osalejad 

(nimi, kood, 

eriala/kutse) 

 

 

 

 

Diagnoos või seisund, mis tingib raviplaani koostamise vajaduse; 

Raviplaani koostamise asjaolud, esmane raviplaan või raviplaani muutmine, raviplaani muutmise 

põhjendus 

Rakendatav raviplaan ja otsused (raviviis(id) koos kordade arvu ja põhjendusega) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raviplaani rakendamise periood- 

 

Eriarvamused (mille kohta, kes esitas)- 
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Lisa 9. Juhtumianalüüsi protokoll 
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Lisa 10. PAIK projekti indikaatorid 

PAIK teenuse tulemusmõõdikud   

PAIK projekti tulemusmõõdikud peavad võimaldama mõõta kirjeldatud eesmärgi saavutamist, seetõttu 

peaks minimaalne mõõdikute komplekt sisaldama:  

- ravikvaliteedi mõõdikuid; 

- elukvaliteedi, teenusega rahulolu ja teenuse kogemuse mõõdikud; 

- integreerituse mõõdikuid; 

- kontaktide ja ravikuludega seotud mõõdikuid 

 

 Kõiki patsientidega seotud mõõdikuid mõõdetakse vähemalt kahe grupi kohta:  

- PAIK projekti lülitatud patsiendid; 

- kontrollgrupi patsiendid. 

 

Patsiendid sisenevad PAIK projekti kahel erineval viisil:  

- KLIINILINE RISKIGRUPP 

patsiendi valikul on domineerivad  kliinilised valikukriteeriumid so patsiendil on tuvastatud 

eeskätt tervishoiusüsteemi kasutamisega seotud probleemid + ebapiisav  sotsiaalne toimetulek  

- SOTSIAALNE RISKIGRUPP 

patsiendi valikul on domineerivad  sotsiaalsed valikukriteeriumid so patsiendil on eeskätt 

sotsiaalse toimetulekuga seotud probleemid mõne kroonilise haiguse foonil 

Esimesel juhul moodustatakse kontrollgrupp enne patsientide teenustele võtmist EHK raviarvete 

andmebaasi põhjal  PAIK meeskonnaga kokku lepitud kliiniliste kriteeriumite alusel.   

Teisel juhul moodustatakse kontrollgrupp patsientide teenusele võtmise (hindamise) käigus, mil 

juhuslikkuse alusel (randomiseerimisel) tehakse otsus, kes patsientidest liigub teenusele ja kes jätkab 6 kuud 

kontrollgrupis. Kontrollgruppi jäävatel inimestel on võimalus peale jälgimisperioodi liikuda samuti teenuse 

saajate gruppi. 

 

Ravikvaliteedi mõõdikud  

 PAIK integreeritud teenuste mõju hindamiseks  plaanime kasutada järgnevaid ravikvaliteedi  mõõdikuid:   

- re-hospitaliseerimised 90 päeva jooksul pärast haiglast välja kirjutamist; 
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- välditavad eriarstiabi visiidid (Maailmapanga metoodikal EHK andmete põhjal); 

- välditavad hospitaliseerimised/1000 patsiendiaasta kohta; 

- ravimisoostumus so arsti poolt väljakirjutatud retseptiravimite kasutamise määr. 

Mõõdikute väärtused mõõdetakse haigekassa raviarvete andmebaasi alusel kaks korda aastas. 

 

Elukvaliteedi ja teenuse rahulolu mõõdikud  

Elukvaliteedi mõõtmiseks planeerime kasutada rahvusvaheliselt tunnustatud ja  eesti keelde tõlgitud ning 

valideeritud küsimustikke SF-36, EQ-5D. Toimetulekut ja rahulolu raviprotsessiga soovime hinnata 

rahvusvahelise PACIC küsimustikuga.   

Küsimustiku näited on toodud ära käesoleva dokumendi lisades (Lisa 1-3).  

Teenuse mõju hindamiseks patsientide elukvaliteedile ja rahulolule ei ole võimalik kasutada haigekassa 

rutiinselt kogutavaid andmeid ja andmebaase. Samuti ei kogu Viljandi Haigla täna rutiinselt kõigi patsientide 

rahulolu ja patsiendikogemuse andmeid, kuid teenuse mõju inimeste elukvaliteedile on üks olulistest projekti 

eesmärkidest.   

Nimetatud mõju hindamiseks on vajalik 2019 lõpust alustada prospektiivse mõju uuringuga. Uuringusse 

lülitatavate PAIK patsiente ja kontrollgrupi patsiente küsitletakse projekti sisenemisel (Päev 1), 6 kuu (Päev 

180) ja 12 kuu (Päev 360) möödumisel PAIK teenusel olemisest või vastavatel päevadel kontrollgruppi 

sisenemise hetkest.  

 

Integreerituse mõõdikud  

Eraldiseisvaks PAIK projekti eesmärgiks on otsida võimalusi ja katsetada maakondlikult erinevate 

teenusosutajate tasandite suuremat integreeritust. Seetõttu on projekti oluliseks eesmärgiks mõõta ka 

tunnuseid, mis viitavad integratsiooni ja teenuseosutajate võrgustumisele. Et hinnata projekti mõju 

integratsioonile plaanime defineerida ja rakendada projektiüleselt järgnevad mõõdikud:  

- kliinilise riskigrupi patsientide arv ja riskirühmast PAIK projekti lülitatud patsientide osakaal 

a)maakonnas, b)perearstide lõikes; 

- täitmisel olevate raviplaanide üldarv (N); 

- raviplaani arutelu/kohtumiste arv; 

- PAIK projektiga hõlmatud organisatsioonide ja teenuseosutajate arv. 

Lisaks nimetatud kvantitatiivsetele indikaatoritele on oluline hinnata ka kliendi (patsiendi) tunnetatavat 

rahulolu teenusega ning muutust integratsioonis. Rahvusvaheliselt on kasutatud Suurbritannia 
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patsiendiühingu National Voices selleks välja töötatud küsimustikku. Samuti on EHK tellitud 

Maailmapanga projekti analüüsis kasutatud kvalitatiivset küsimustikku projekti mõju hindamiseks. Nende 

kahe küsimustiku põhjal oleme PAIK teenuse jaoks välja töötanud ühtse instrumendi patsiendikogemuse 

mõõtmiseks. 

Tegemist on põhjaliku ja ravi integreerituse erinevaid aspekte hindava instrumendiga, mille palume mõlemat 

sisenemisteed kasutanud PAIK patsientidel täita täies mahus. Projekti mõju teenuste integreeritusele ja 

patsiendi kogemusele planeerime hinnata aga järgmiste indeksküsimuste muutust mõõtes:   

- ma alati tean, kes koordineerib minu ravi;  

- kui ma liigun mõne teise tervishoiuteenuse osutaja juurde ravile, on raviplaan temal ette teada ning 

sellega arvestatakse; 

- tunnen, et minu seisund või haiguse ravi on paranenud peale PAIK teenusega liitumist. 

Uuringusse lülitatavate PAIK patsiente ja kontrollgrupi patsiente küsitletakse projekti sisenemisel (Päev 1), 

6 kuu (Päev 180) ja 12 kuu (Päev 360) möödumisel PAIK teenusel olemisest või vastavatel päevadel 

kontrollgruppi sisenemise hetkest. 

 

Kontaktide- ja ravikuludega seotud mõõdikud  

Haigekassa rahastamise meetod võimaldab täna koguda detailseid andmeid patsientide kontaktide kohta nt 

esmatasandi vastuvõtud, koduvisiidid, eriarstiabi plaanilised vastuvõtud ja EMO vastuvõtud, eriarstiabi ja 

õendusabi statsionaarsed ravijuhud, päevaravi ravijuhud, ambulatoorse taastusravi visiidid. PAIK projekti 

kontaktide mõõdikute koostamiseks on otstarbekas  grupeerida haigekassa poolt raviarvelduse otstarbel 

defineeritud kontaktid suurematesse gruppidesse, kuid projekti operatiivse töö tasandil jälgitakse kontakte 

ka detailsemal tasemel ja võetakse arvesse ka sotsiaalteenustega kaasnevaid kontakte, et oleks võimalik läbi 

viia põhjalikumaid sisulisi analüüse kontaktide muutuse mõistmiseks.  

Kontaktidega seotud mõõdikuid on planeeritud hinnata mõlemat sisenemisteed kasutavate PAIK 

patsientide ja nende kontrollrühmade kohta järgneval kujul:  

- kontakte 1000 patsiendi kohta nt EMO vastuvõtte 1000 patsiendi kohta, esmatasandi vastuvõtte 

1000 patsiendi kohta 

- kontakti osakaal kõigist kontaktidest nt koduvisiitide osakaal kõigist kontaktidest 

- eeldefineeritud vahemikjaotusena nt patsientide arv, kellel oli perioodi jooksul alla 2 esmatasandi 

vastuvõtu, 2-4 esmatasandi vastuvõttu, 4-6 esmatasandi vastuvõttu, 6-10 esmatasandi vastuvõttu, 

11-14 esmatasandi vastuvõttu, 15 ja enam esmatasandi vastuvõttu  
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Lisaks kontaktidega seotud mõõdikutele on PAIK projekti tulemuste hindamisel  oluline kasutada kuludega 

seotud mõõdikuid. Kulud on seotud kontaktidega, kuna  enamik kontaktidest on hinnastatud (v.a. 

perearstiabi kontaktid). Kontaktide arvu ja struktuuri muutus mõjutab tervishoiusüsteemi kulutusi aga 

võimaldab ka jälgida, kas ja mil määral PAIK projekti tegevused avaldavad mõju patsientide käitumisele 

tervishoiusüsteemis ja kas sellega on seotud oodatav muutus kuludes (kui ei ole, siis selgitab kontaktide 

muutus, mis põhjusel oodatud kokkuhoidu kuludes ei tekkinud).   

Mõõdikutes planeerime eristada vähemalt nelja liiki kulusid: 

- keskmine patsiendile osutatud teenuste maksumus mõõtmisperioodil (indikaatori defineerimine ja 

rakendamine 2019 aasta lõpuks); 

- haigekassa poolt hüvitatud tervishoiuteenuste (v.a. perearstiabi) maksumus (so raviarvete 

maksumused teenuste 100% hinnas) patsiendi kohta keskmiselt mõõtmisperioodil; 

- haigekassa poolt hüvitatavate retseptiravimite maksumus (nii kogukulu patsiendile, kui ka EHK 

poolt hüvitatud) patsiendi kohta keskmiselt mõõtmisperioodil; 

- haigekassa poolt makstud haigushüvitiste kulu patsiendi kohta keskmiselt mõõtmisperioodil. 

Kõik kontakti ja kulumõõdikud arvutatakse mõõtmisperioodi kohta Viljandi haigla poolt haigekassalt 

saadud andmestiku alusel. 

 

Mõõtmisperiood ja mõõtmise protsess 

Mõõtmise periood ja regulaarsus  

Kui mõõdiku juures ei ole märgitud teisiti, on mõõdiku mõõtmissageduseks kord poolaastas ja see peaks 

langema kokku haigekassa eriarstiabi lepingu perioodiga nii, et tulemusi oleks võimalik tulevikus siduda 

tulemustasustamisega.  

 

Teenuse saajad, kontrollrühm ja mõõtmise protsess   

PAIK teenuse mõju analüüsis kasutame ja indikaatoreid mõõdame neljal sihtgrupil  

- PAIK KLIINILISE RISKIGRUPI patsiendid ja nende kontrollgrupp 

- PAIK SOTSIAALSE RISKIGRUPI patsiendid ja nende kontrollgrupp 

Mõlema sisenemistee korral on üheks tingimuseks, et patsiendil oleks üks või mitu järgnevatest 

potentsiaalselt välditavate hospitaliseerimistega ja eriarsti visiitidega kroonilistest haigustest: 

- Hüpertooniatõbi 
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- Südamepuudulikkus 

- Krooniline obstruktiivne südamehaigus 

- Astma 

- Diabeet 

- Depressioon 

 

PAIK KLIINILISE RISKIGRUPI patsientide valiku aluseks on see, et patsiendi on eeskätt 

tervishoiusüsteemi poolt lahendatavad probleemid. Selliste patsientide leidmiseks esitab Haigekassa Viljandi 

haiglale Viljandi maakonna elanike 2018. aasta tervishoiuteenuste kasutamise andmestiku kokkulepitud 

kujul. 

Viljandi haigla töötleb andmestikku nii, et iga 2018. aastal tervishoiuteenuseid kasutanud Viljandi maakonna 

elaniku kohta oleks ühel tabeli real välja toodud selle patsiendi diagnoosi info, vanus, aasta jooksul toimunud 

ambulatoorsete eriarsti vastuvõttude arv, perearsti visiitide arv, statsionaarsete ravijuhtude arv, 

koduõendusvisiitide arv jne ning tervishoiuteenuste kuluinfo ja retseptiravimite kasutamise info.  

KLIINILISSE RISKIRÜHMA valitakse välja 60. aastased ja vanemad isikud  lähtuvalt järgnevatest 

põhimõtetest:  

- patsiendi põeb potentsiaalselt välditavate hospitaliseerimistega kroonilist haigust (haiguseid); 

- patsiendi esmatasandi kontaktid kas puudusid või olid vähesed ja samas esines palju eriarsti 

kontakte; 

- patsiendil esines mitmeid erakorralisi kontakte; 

- patsiendil esines korduvaid hospitaliseerimisi; 

- patsiendi eriarstiabi tervishoiuteenuste kulud hindamisperioodil olid 70% kallimate hulgas. 

Riskirühmadesse kuuluvate patsientide selekteerimisel osalevad haigla, perearstide, KOV esindajad. 

Riskirühma moodustamise kriteeriumid pannakse detailselt kirja. Perearste informeeritakse nende 

nimistutesse kuuluvatest riskirühma patsientidest. 

PAIK projekti kaasatakse KLIINILISEST RISKIRÜHMAST patsient juhul, kui patsient vastab lisaks 

vähemalt kahele järgmistest tingimustest: 

- ei tule iseseisvalt igapäevaste hooldustoimingutega toime; 

- elab üksinda või tugivõrgustik ebapiisav; 
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- patsiendil on elukohast ja toimetulekuvõimest tulenevalt tõsised transpordiprobleemid, mis 

takistavad talle näidustatud ravi- ja hooldusvajaduse realiseerimist. 

Kontrollgrupp moodustub KLIINILISE RISKIRÜHMA patsientidest, keda ei ole PAIK projekti kaasatud.  

 

PAIK SOTSIAALSE RISKIGRUPI patsiendid valitakse eeskätt sotsiaalse toimetulekuga seotud 

probleemide olemasolul 

Selliste probleemidega patsientide leidmiseks kasutatakse hindamise lehte, mille alusel peab PAIK teenusele 

lülitatav patsient olema 60+, põdema vähemalt ühte eeldefineeritud kroonilist haigust ning vastama 

vähemalt kolmele järgmistest kriteeriumitest: 

- ei tule iseseisvalt igapäevaste hooldustoimingutega toime; 

- elab üksinda või tugivõrgustik ebapiisav; 

- esinevad muud elukohaga või sotsiaalse toimetulekuga seotud tegurid, mis takistavad talle 

näidustatud ravi- ja hooldusvajaduse realiseerimist; 

- patsiendil on raviskeemis vähemalt 5 või enam ravimit ja esineb   madal ravimsoostumus; 

- patsienti on viimase 6 kuu vältel korduvalt hospitaliseeritud . 

Juhul, kui patsient vastab antud kriteeriumitele kutsutakse ta vabade kohtade olemasolu korral PAIK 

projekti. Kontrollgruppi jäetavaid patsiente monitooritakse samade indikaatorite lõikes, kuid PAIK teenust 

nendele ei osutata. 

 

Kokkuvõte   

PAIK-projekti mõõdikutena võetakse kasutusele:  

- ravikvaliteedi mõõdikud; 

- elukvaliteedi, teenusega rahulolu ja teenuse kogemuse mõõdikud; 

- integreerituse mõõdikud; 

- kontaktide ja ravikuludega seotud mõõdikud. 

  

Lisainfona mõõdikute juurde tuuakse välja järgnevad näitajad:  

- mõõtmisperioodi algus ja lõpp; 

- riskirühma suurus so riskirühma kuuluvate isikute arv mõõtmisperioodi alguses; 
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- PAIK projekti enne mõõtmise algust lülitatud isikute arv; 

- PAIK projekti mõõtmisperioodi kestel lülitatud isikute arv; 

- riskirühma kuuluvate PAIK projekti lülitatud isikute arv. 

 

Tegemist ei ole mõõdikutega vaid infoga, mis aitab tõlgendada mõõdikuid. 
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Lisa 11. Üldine tervislik seisund ja toimetulek (SF-36) 

Järgnevate küsimustega soovime saada teavet Teie üldisest tervislikust seisundist. See informatsioon 

võimaldab saada ülevaate, kuidas Te ennast tunnete ja kuidas tulete toime igapäevaste tegemistega. 

Vastake igale küsimusele, valides sobiva vastuse etteantud variantide hulgast ning tõmmake numbrile ring 

ümber. Kui Te ei ole kindel, kuidas vastata, siis valige sobivaim ligikaudne vastus. 

Tõmmake ring ümber ainult ühele võimalusele iga küsimuse kohta! 

 

SF 1 Üldiselt öeldes, kas Teie tervis on: 

suurepärane    1 

väga hea    2 

hea     3 

rahuldav    4 

halb     5 

 

SF 2 Milline on Teie tervislik seisund praegu võrreldes olukorraga aasta tagasi? 

 palju parem kui aasta tagasi  1 

 mõnevõrra parem kui aasta tagasi 2 

 umbes sama kui aasta tagasi  3 

 veidi halvem kui aasta tagasi  4 

 palju halvem kui aasta tagasi  5 
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Alljärgnevalt on toodud igapäevased füüsilist koormust pakkuvad tegevused.  

1. Kas Teie praegune tervislik olukord piirab nende toimingute sooritamist? Kui jah, siis kui palju? 

Tegevused 
jah, piirab 

palju 

jah, piirab 

veidi 

ei, üldse ei 

piira 

SF 3 Suurt füüsilist koormust pakkuvad tegevused, nagu 

jooksmine, raskete esemete tõstmine, pingeline sporditegevus 
1 2 3 

SF 4 Keskmist füüsilist koormust pakkuvad tegevused, nagu 

söögilaua liigutamine, tolmuimeja kasutamine, kerge 

võimlemine, lehtede riisumine 

1 2 3 

SF 5 Poekottide tõstmine või kandmine 1 2 3 

SF 6 Mitme trepivahe üles kõndimine 1 2 3 

SF 7 Ühe trepivahe üles kõndimine 1 2 3 

SF 8 Painutamine, põlvitamine, kummardumine 1 2 3 

SF 9 Rohkem kui 1 kilomeetri kõndimine 1 2 3 

SF 10 500 m  kõndimine 1 2 3 

SF 11 100 m  kõndimine 1 2 3 

SF 12 Enda pesemine ja riietumine 1 2 3 

 

2. Kas Teil on viimase nelja nädala jooksul ette tulnud allpool loetletud probleeme oma töö või muude 

igapäevaste toimingute juures tingituna Teie kehalisest tervisest? 

 jah ei 

SF 13 Pidite vähendama töö ja teiste toimingute jaoks planeeritud aega?  1 2 

SF 14 Saavutasite vähem kui Teile oleks meeldinud? 1 2 

SF 15 Olite võimeline sooritama ainult teatud töid ja toiminguid? 1 2 

SF 16 Oli raskusi töö ja teiste toimingute sooritamisel (näiteks seetõttu, et see nõudis 

lisapingutust) ? 
1 2 

 

3. Kas Teil on viimase nelja nädala jooksul ette tulnud oma emotsionaalse seisundi tõttu (näiteks: olite 

masenduses või ärevil) tööl või muude igapäevaste toimingute juures allpool loetletud probleeme? 
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 jah ei 

SF 17 Vähendasite töö ja teiste toimingute jaoks planeeritud aega? 1 2 

SF 18 Saavutasite vähem kui Teile oleks meeldinud? 1 2 

1. SF 19 Ei teinud oma töid või toiminguid nii hoolikalt kui tavaliselt? 1 2 

SF 20 Kui palju Teie kehaline tervis või emotsionaalsed probleemid on viimase nelja nädala jooksul  Teie 

normaalset seltskondlikku tegevust perekonna, sõprade, naabrite või kolleegidega häirinud? 

 üldse mitte    1 

 veidi                 2 

 mõõdukalt    3 

 üsna palju    4 

 väga palju    5 

SF 21 Kui palju Te tundsite füüsilist valu viimase nelja nädala jooksul? 

 üldse mitte    1 

 väga vähe    2 

 vähe     3 

 mõõdukalt    4 

 palju     5 

 väga palju    6 

SF 22 Kui palju segas füüsiline valu Teid oma igapäevase töö juures viimase nelja nädala jooksul (nii väljaspool 

kodu kui ka koduste tööde juures)? 

 üldse mitte    1 

 veidi     2 

 mõõdukalt    3 

 üsna palju    4 

 väga palju    5 

Järgnevad küsimused puudutavad Teie enesetunnet viimase nelja nädala jooksul. Igale küsimusele andke 

vastus, mis kõige täpsemalt kirjeldab Teie enesetunnet. 

4. Kui tihti Te viimase nelja nädala jooksul...  



 

  128 

 

 
pidevalt 

enamus 

ajast 
sageli vahel harva 

üldse 

mitte 

SF 23 Tundsite end särtsakalt? 1 2 3 4 5 6 

SF 24 Olite väga närviline? 1 2 3 4 5 6 

SF 25 Olite nii suures masenduses, et 

miski ei suutnud Teid lohutada? 
1 2 3 4 5 6 

       SF 26 Olite rahulik? 1 2 3 4 5 6 

SF 27 Tundsite endas palju energiat? 1 2 3 4 5 6 

SF 28 Olite rõhutud ja kurb? 1 2 3 4 5 6 

SF 29 Olite kurnatud? 1 2 3 4 5 6 

SF 30 Olite õnnelik? 1 2 3 4 5 6 

SF 31 Olite väsinud? 1 2 3 4 5 6 

 

SF 32 Kui suure osa ajast viimase nelja nädala jooksul segasid kehaline tervis või emotsionaalsed probleemid 

Teie sotsiaalset aktiivsust (näiteks: sõprade ja sugulaste külastamine jne) ? 

 pidevalt   1 

 enamus ajast   2 

 vahel    3 

 harva    4 

 üldse mitte   5 

5. Kui suurel määral on järgnev vastus Teie suhtes ÕIGE või VALE? 

 väga 

õige 

enamasti 

õige 
ei tea 

enamasti 

vale 

väga 

vale 

SF 33 Mulle näib, et ma jään haigeks kergemini kui 

teised 
1 2 3 4 5 

SF 34 Ma olen sama terve kui teisedki 1 2 3 4 5 

SF 35 Ma arvan, et mu tervis edaspidi halveneb  1 2 3 4 5 

SF 36 Mu tervis on suurepärane 1 2 3 4 5 
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Lisa 12. EQ-5D terviseküsimustik 

Märkige igas rühmas ristiga üks väide, mis kõige täpsemalt kirjeldab Teie tervislikku seisundit. 

 Märkige x-ga 

LIIKUMINE  

Mul ei ole liikumisega mingeid raskusi  

Mul on liikumisega mõningaid raskusi  

Pean oleme voodis  

ENDA EEST HOOLITSEMINE  

Mul ei ole enda eest hoolitsemisega mingeid raskusi  

Mul on enda pesemise või riidesse panemisega mõningaid raskusi  

Ma ei ole võimeline end pesema ega riidesse panema  

TAVAPÄRASED TOIMINGUD (nt töötamine, õppimine, majapidamistööd, 

perekondlikud või vaba-aja ettevõtmised) 

 

Mul ei ole oma tavapäraste toimingute sooritamisega mingeid raskusi  

Mul on oma tavapäraste toimingute sooritamisega mõningaid raskusi  

Ma ei ole võimeline oma tavapäraseid toiminguid sooritama  

VALUD / VAEVUSED  

Mul ei ole mingeid valusid ega vaevusi  

Mul on mõningal määral valusid või vaevusi  

Mul on väga suured valud või vaevused  

RAHUTUS / MASENDUS   

Ma ei ole rahutu ega masendunud  

Olen mõningal määral rahutu või masendunud  

Olen väga rahutu või suures masenduses  
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Lisa 13. PACIC küsimustik 

Patsiendi hinnang oma kroonilise haiguse ravile. 

„Palun iseloomustage oma kroonilise haiguse ravi viimase 6 kuu jooksul. Mõtleme nii, et raviplaan on plaan 

haiguse ohjamiseks, mis sisaldab toitumise, liikumise jm elustiili teemasid ning ravimeid jm ravisse puutuvaid 

teemasid“ 

 Mitte 

kordagi 
Harva Mõnikord Enamasti Alati 

1. Raviplaani koostades küsiti minu 

arvamust  
     

2. Mul võimaldati valida võimalike 

ravimeetodite vahel 
     

3.Küsiti, kas mul on olnud probleeme 

määratud ravimite võtmisega või 

ravimite kõrvaltoimeid 

     

4. Mulle koostati nimekiri tegevustest, 

mida saan oma tervise heaks ise teha 
     

5. Olen rahul, kuna minu ravi on hästi 

organiseeritud  
     

6. Mulle on selgitatud/näidatud, kuidas 

see, mida tegin enda heaks, mõjutas 

minu haigust 

     

7. Minult on küsitud mu enda 

terviseeesmärkide kohta 
     

8. Mul on aidatud seada eesmärgid 

seoses toitumise ja liikumisega 
     

9. Olen saanud koopia oma raviplaanist      

10. Mind julgustati liituma patsientide 

ühingute ja koolitustega, mis aitaks 

haigusega toime tulla 

     

 Mitte 

kordagi 
Harva Mõnikord Enamasti Alati 
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11. Minult on küsitud mu 

tervisekäitumise (kas siis otse või 

ankeedi abil) kohta 

     

12. Olen kindel, et raviarstid ja õed 

arvestavad mulle ravisoovitusi tehes 

minu väärtuste ja tõekspidamistega 

     

13. Mul aidati teha selline raviplaan, 

mille suudan ise tegutsedes ellu viia 
     

14. Raviplaanis oli info, kuidas ise toime 

tulla haiguse ägenemisel või raskematel 

aegadel 

     

15. Minult küsiti, millist mõju krooniline 

haigus mu igapäevaelule omab 
     

16. Minuga võeti ühendust ka peale 

visiiti, et uurida, kuidas mul läheb 
     

17. Julgustati osalema kogukonna 

ettevõtmistes, mis võiksid mind aidata 
     

18. Mind suunati vajadusel toitumise- 

või elustiili nõustaja vastuvõtule 
     

19. Räägiti, milliste teiste erialade 

spetsialistide konsultatsioonid võiksid 

minu ravile kaasa aidata 

     

20. Minult küsitakse, kuidas 

konsultatsioonid teiste arstidega on 

läinud 
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Lisa 14. Patsiendikogemuse küsimustik 

 

Üldised küsimused raviprotsessi kohta Mitte 

kordagi 

Harva Mõnikord Enamasti Alati 

1.Kõiki minu isiklikke vajadusi võetakse arvesse.      

2.Minu hooldajale/perele pakutakse vajaduse 

korral minu eest hoolitsemisel tuge. 

     

3.Mulle on selgitatud minu ravi võimalusi ning 

mind toetatakse tervist puudutavate eesmärkide 

seadmisel ja saavutamisel. 

     

4.Kokkuvõttes võimaldab mulle osutatav abi 

minu tervist arvestades parimat võimalikku 

elukvaliteeti. 

     

Minu raviplaani tegemine      

5.Koostöös oma ravimeeskonnaga lepime 

kokku minu ravi- ja sotsiaalse toetus plaani. 

     

6.Ma tean, mis on kirjas minu ravi- ja sotsiaalses 

toetus plaanis. Tean ka, mida teha, kui mu 

seisund järsult muutub või tervis halveneb. 

     

7.Mul on oma ravi- ja sotsiaalse toetus plaani üle 

täpselt nii suur kontroll, kui ma vajalikuks pean. 

     

8.Saan ise otsustada, mil moel ja millist tuge ma 

vajan. 

     

9.Minu terviseplaan on dokumenteeritud e-

terviselukku. 

     

10.Minu ravi- ja sotsiaalse toimetuleku plaani 

vaadatakse regulaarselt üle. 

     

11.Mul on endale määratud ravimitest põhjalik 

ülevaade. 

     

 Mitte 

kordagi 

Harva Mõnikord Enamasti Alati 
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12.Seda, mida on terviseplaanis kokku lepitud, 

ka järgitakse. 

     

13.Saan teha kaugeleulatuvaid plaane ja 

tekkivates hädaolukordades tulen ilusti toime. 

     

14.Tean, kuidas tekkinud tervisemure korral 

kiiresti abi saada, et tervise edasist halvenemist 

vältida.   

     

Minu terviseinfo liikumine ja kommunikatsioon      

15.Minust saadakse kohe aru, kui olen oma 

murest rääkinud. 

     

16.Minu arvamust selle kohta, mis võiks mu 

tervisele hästi mõjuda, võetakse kuulda. 

     

17.Mind informeeritakse alati järgmistest 

sammudest. 

     

18.Minu terviseseisundiga kursis olevad 

spetsialistid suhtlevad omavahel ja me toimime 

meeskonnana. 

     

19.Tean alati, kes koordineerib minu 

terviseplaanis ettenähtud tegevusi. 

     

20.Ma tean, kes on tervisemure korral minu 

esmane kontaktisik. Võin oma küsimustega igal 

ajal tema poole pöörduda, ta mõistab mind ja 

saab mu seisundist aru. 

     

Minu tervist puudutava info piisavus      

21.Mul on olemas kogu vajalik informatsioon ja 

tugi, et teha oma tervist ja toimetulekut 

puudutavaid otsuseid. 

     

22.Mul on olemas kogu vajalik informatsioon ja 

tugi, et ise toime tulla oma 

terviseprobleemi(de)ga. 
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 Mitte 

kordagi 

Harva Mõnikord Enamasti Alati 

23.Mul on igal ajal võimalus näha oma 

terviseandmeid. Saan otsustada, kellele need 

andmed veel nähtavad on. Kui märkan nendes 

andmetes vigu, saan neid parandada. 

     

24.Saan oma tervise kohta infot õigel ajal ja 

mulle arusaadavas vormis. 

     

25.Mind on informeeritud kõigist asutustest ja 

teenusepakkujatest (sh patsientide ühingud), 

kelle abi ma oma tervisemure(de)ga võin vajada. 

     

26.Terviseinfost arusaamisel ei tunne ma ennast 

üksi. Saan alati kohtumisel, telefonitsi või 

emailiga lisainformatsiooni või arutada 

võimalikke ravivõimalusi. 

     

Minu kaasatus raviportsessi ja raviplaani 

tegemisse 

     

27.Mind kaasatakse minu tervise ja sotsiaalse 

toetusega seotud aruteludesse ja otsustesse 

niipalju, kui ma soovin. 

     

28.Minu lähedasi või perekonda kaasatakse 

nendesse otsustesse sellisel määral, nagu ma 

soovin. 

     

29.Mind abistatakse minu tervist puudutavate 

otsuste tegemisel, kui ma seda vajan ja soovin. 

     

Minu terviseinfo ülekandumine erinevate 

teenuste vajamise korral 

     

30.Kui ma liigun eri tervishoiuteenuse osutajate 

vahel, on mu terviseplaan igale asutusele juba 

ette näha ja sellega arvestatakse. 

     



 

  136 

 

31.Kui ma liigun järgmisesse tervishoiuasutusse, 

on minu terviseplaanis juba märgitud, mis 

teenuseid seal osutama hakatakse. 

     

32.Ma tean ette, kuhu ma lähen, mis teenuseid 

mulle seal osutatakse ja kellest saab minu 

peamine kontaktisik. 

     

 Mitte 

kordagi 

Harva Mõnikord Enamasti Alati 

33.Mulle antakse piisavalt infot oma ravimite 

kohta: miks neid võtma peab, kuidas neid võtma 

peab ja mis on võimalikud kõrvaltoimed. 

     

34.Kui mul on vaja infot mõnelt varasemalt 

arstilt või tervishoiuasutuselt, on võimalik 

temaga ühendust võtta. 

     

35.Kui ma liigun elama mõnda teise piirkonda, 

jäävad kättesaadavaks kõik minule vajalikud 

teenused.  

     

 

PAIK-projekti mõju minu tervisele 

 jah ei 

36. Kas olete tähele pannud muutust teile osutatavas tervishoiuteenuses võrreldes PAIK-

teenusega liitumise eelse perioodiga? 

  

37. Kas tunnete, et teie seisund või haiguse ravi on paranenud peale PAIK-teenusega 

liitumist? 

  

38. Kas teate, kus asub teie raviplaan ja kuidas saab sellega tutvuda?   

39. Kui hästi on teile selgitatud, mida peaksite tegema või kelle poole pöörduma, kui teie 

terviseseisund mõne haiguse tõttu järsult ja tunduvalt halveneb? 

  

40. Kas olete saanud piisavalt infot PAIK-teenuse ja selles osalemise kohta?   

41. Kas soovitaksite oma tuttavatel liituda PAIK-teenusega?    

42. Kuidas hindate PAIK-teenuse mõju oma tervisele?   
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Lisa 15. PAIK perearsti juhend 

- Perearstipraksistega jagatakse tema nimistu patsiendi projektiga liitumise infot patsiendi nõusoleku 

andmise järgselt ning teenusega liitumisel e-maili abil.  

- Patsient väljub haiglast terviseplaaniga, mille on koostanud patsiendi võrgustik. Võrgustikku 

kuuluvad reeglina patsient ise, tema tervisejuht ja perearstipraksise esindaja.  

- Vastavalt vajadusele võivad kuuluda võrgustikku lisaks patsiendi lähedased, haigla või KOV 

sotsiaaltöötajad, koduõde, füsioterapeut, proviisor, eriarst jne.  

- Terviseplaan sisaldab kokku lepitud edasisi tegevusi, nende eest vastutajad ning plaan sisestatakse 

tervisejuhi poolt Teleskoopi. 

- Võrgustiku tegevuste kokku leppimisel austatakse kõigi teenuseosutajate professionaalsust, s.t 

teiselt teenuseosutajalt ei „tellita teenuseid“, vaid vajadusel märgitakse ära kliendi/patsiendi 

vajadused. Konkreetse teenuse näidustust hindab ja määrab vastava valdkonna spetsialist ise.  

- Võrgustikukohtumisel osalemise vajaduse, vormi (telesilla abil, telefonitsi või kohale tulles) ja aja 

kokkulepped sõlmitakse eraldi.  

- Kõik kokkulepped sõlmitakse kas võrgustiku kohtumisel osapoolte kohal viibimisel või lepib 

tervisejuht need eraldi kokku võrgustikul mitte osalenud võrgustiku liikmega (telefoni, emaili või 

telesilla abil).  

- Terviseplaani jälgijaks jääb vastavalt tehtud kokkuleppele kas esmatasandi või haiglapoolne 

tervisejuht.  

- Vastutuse, et kõik võrgustiku osapooled on kokku lepitud tegevustest ja vastutajatest teadlikud, 

võtab tervisejuht.  

- Terviseplaani mitte toimimisel või probleemide tekkimisel on esimene kontakt vastava patsiendi 

tervisejuht (kontaktid kliendi terviseplaanist või IT-lahendusest).  

- Perearst saab soovitada patsienti teenuse kliendiks vajutades „Soovita PAIK klienti“ nuppu 

Teleskoop lahenduses või helistades teenuse koordinaatori numbrile 6000150, 6000151 ning 

selgitades teisele osapoolele, mis on soovitamise põhjuseks.   

- Perearst või pereõde võib algatada ka ise terviseplaani koostamise ja edasised võrgustikutegevused, 

kaasates selleks vajalikke osapooli.   

- PAIK patsiendi vastuvõtule pöördumisel, uue info lisandumisel või tervisliku seisundi olulisel 

muutumisel on vajalik teha märge või ajakohastada infot ka Teleskoobi platvormil olevas 

terviseplaanis.  
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- Vajaduspõhiselt suheldakse KOV ja haigla esindajatega terviseplaanide parema toimimise 

eesmärgil. 

- Perearstipraksiste poolt on oodatud tagasiside projektist või teenuse osutamisel selguvate 

kitsaskohtadest ja teha arendusettepanekuid helistades projekti koordinaatorile - Svea Seidla tel. 

58706774 või kirjutades email PAIK@vmh.ee. 
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Lisa 16. PAIK KOV sotsiaaltöötaja juhend 

- KOV sotsiaaltöötajaga jagatakse tema valla patsiendi PAIK projektiga liitumise infot patsiendi 

nõusoleku andmise järgselt ning sotsiaalteenuste vajaduse selgumise järel. Seejärel lepitakse kokku 

võrgustikukohtumisel osalemise vajadus, osalemise vorm ja aeg.  

- Patsient väljub haiglast terviseplaaniga, mille on koostanud patsiendi võrgustik. Võrgustikku 

kuuluvad alati patsient ise, tema tervisejuht ja perearstikeskuse esindaja.  

- Vastavalt vajadusele võivad kuulud võrgustikku lisaks patsiendi lähedased, haigla või KOV 

sotsiaaltöötajad, koduõde, füsioterapeut, proviisor, eriarst jne.  

- KOV sotsiaaltöötja on oluline kliendi võrgustiku liige, kes võtab osa võrgustikukohtumisest 

tervisejuhiga kokkulepitud vormis ja vastavalt olukorra vajadusest (telesilla kaudu, telefoni teel või 

võrgustikukohtumisele kohale tulles). 

- Terviseplaan sisaldab kokku lepitud edasisi tegevusi ning nende eest vastutajad. 

- Võrgustiku tegevuste kokku leppimisel austatakse kõigi teenuseosutajate professionaalsust, s.t 

teiselt teenuseosutajalt ei „tellita teenuseid“, vaid vajadusel märgitakse ära kliendi/patsiendi 

vajadused. Konkreetse teenuse näidustust hindab ja määrab vastava valdkonna spetsialist ise.  

- Kõik kokkulepped teostatakse kas võrgustiku kohtumisel osapoolte kohal viibimisel või lepib 

tervisejuht need eraldi kokku võrgustikul mitte osalenud võrgustiku liikmega (telefoni, emaili või 

telesilla abil).  

- Terviseplaani jälgijaks jääb vastavalt tehtud kokkuleppele kas esmatasandi või haiglapoolne 

tervisejuht.  

- Terviseplaani näeb sotsiaaltöötaja Teleskoobis.  

- Vastutuse, et kõik võrgustiku osapooled on kokku lepitud tegevustest ja vastutajatest teadlikud, 

võtab tervisejuht.  

- Terviseplaani mitte toimimisel või probleemide tekkimisel on esimene kontakt vastava patsiendi 

tervisejuht (kontaktid kliendi terviseplaanist või IT-lahendusest).  

- PAIK teenusele sobiva kliendi leidmisel on KOV sotsiaaltöötajal võimalik soovitada patsienti 

teenusele võttes ühendust PAIK koordinaatoriga telefonitsi või saates info e-posti teel 

- PAIK KOV sotsiaaltöötajal on õigus 

- Vajadusel suhelda perearstikeskuste ja haigla esindajatega terviseplaanide parema toimimise 

eesmärgil. 

- Anda tagasisidet projekti või teenuse osutamisel selguvate kitsaskohtadest ja teha 
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arendusettepanekuid helistades teenuse koordinaatorile - Svea Seidla või kirjutades email 

PAIK@vmh.ee. 

  

mailto:PAIK@vmh.ee
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Lisa 17. Juhend PAIK kriteeriumilehe täitmiseks 2020 

Kriteeriumileht on PAIK projekti esmane dokument, mille põhjalik täitmine on kogu järgneva protsessi 

aluseks. Patsienti PAIK projekti soovitamiseks kasuta Estris olevat nuppu „Soovita PAIK klienti“, mille all 

avaneb ankeet. Ankeedi täitmisel on abiks Ester, e-terviselugu, kiirabilt kuuldu, enda poolt nähtu, patsiendi 

poolt öeldu. 

Selgitused ankeedis küsitu kohta: 

-Soovitan PAIKa, sest - vabas vormis selgitus 

-PAIK projekti kaasamise kriteeriumiteks on järgnevad kliinilised tegurid (vastava haiguse 

olemasolu/puudumise korral saab ankeedis teha igaühe kohta märke „jah“ või „ei“, diagnoosid peavad 

tulenema e-terviseloost): 

1. Hüpertensioon 

2. Astma 

3. Diabeet 

4. Krooniline obstruktiivne kopsuhaigus (KOK) 

5. Krooniline neeruhaigus 

6. Südamepuudulikkus 

7. Depressioon 

Lisaks on kaasamiseks ka sotsiaalsed tegurid: 

8. Ei tule igapäevaste hooldustoimingutega toime - pt hooldamata või väidab ise, et ei tule toime; 

9. Tugivõrgustiku puuduse kahtlus - pole lähedasi või toimivat ja piisavat kontakti nendega; 

10. Korduvad hospitaliseerimised, EMO külastused või kiirabi väljakutsed viimase aasta jooksul - 

„korduva“ all mõtleme üle ühe korra sarnaste probleemidega või erinevate probleemidega pöördumisi, mis 

viitavad sarnasele põhjusele;  

11. Vähemalt 5 või enam retseptiravimit raviskeemis - pt sõnul ja/või retseptikeskuse info põhjal;  

12. Ravimsoostumus madal (3 või enam realiseerimata retsepti 12 kuu vältel) - pt sõnul ja/või 

retseptikeskuse info põhjal;  

13. Viited meeleoluhäiretele: kurbuse- või depressioonitunne, püsiv viha enda või teiste suhtes, korduv 

nutmine, pisaratevalmidus, vähenenud sotsiaalne suhtlemine, meeleolu langus, kurb/valulik/ murelik nägu. 

Lisainfo -  soovi korral saab vabas vormis lisada muu olulise info pt kohta 
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