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Pildid internetist

Kes oli Marta haigla vaates?

Üldkriteerium:

60-aastased
ja 

vanemad
….

Kliinilised kriteeriumid

hüpertensioon, astma, 
diabeet, krooniline 

obstruktiivne kopsuhaigus 
(KOK), krooniline 

neeruhaigus, 
südamepuudulikkus, 

depressioon

Sotsiaalsed 
kriteeriumid

…



Kes oli Marta haigla vaates?
Sotsiaalsed kriteeriumid

- igapäevaste hooldustoimingutega toimetulematus
- tugivõrgustiku puuduse kahtlus
- korduvad hospitaliseerimised, EMO külastused või kiirabi väljakutsed viimase aasta
jooksul
- vähemalt 5 või enam retseptiravimit raviskeemis
- madal ravimsoostumus (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)



Kes oli Marta KOV-i vaates?

•Isik, kes oli KOV-ile vähetuttav või täielikult tundmatu ehk KOV-il polnud isikuga
varasemalt kontakte olnud

•Isik, kelle tervislik seisund oli varasemaga võrreldes halvenenud ja kes ei suutnud
enam iseseisvalt enda eest hoolitseda

•Isik, kellel ei ole või oli vähesel määral tugivõrgustiku liikmeid (sugulased, sõbrad,
naabrid, tuttavad jne)



I 

Mis kasu sai Marta PAIK projektist?



Marta sai:

• tuttavaks KOV-i sotsiaaltöötajaga

• rääkida oma muredest või edastada infot oma murede kohta lähedastele või tema
tugivõrgustiku liikmetele (sõbrad, tuttavad, naabrid jne) või uuendada/värskendada
vajadusel sotsiaaltöötaja vahendusel nendega suhteid

• sotsiaaltoetused- ja teenused (vajadusel)

• eestkostja (vajadusel)

Marta saab võimalikult kauem iseseisvalt koos kõrvalise abiga oma kodus elada!



Pildid internetist

Haigla PAIK meeskond 
(tervisejuhtimine), eriarst jne

Perearstikeskus

KOVLähedased, sugulased, sõbrad, 
tuttavad

Eestkostja ?



II 

Mis kasu sai KOV PAIK projektist?



KOV sai:

• Marta kohta õigeaegselt infot

• Marta ja tema olukorraga (sh elukorraldusega) tuttavaks

• Martalt ja PAIK meeskonnalt saadud adekvaatse info põhjal hinnata paremini ja
kiiremini Marta abivajadust

• tagada Martale õigeaegselt vajalikud sotsiaaltoetused- ja teenused

• vajadusel algatada õigeaegselt Martale eestkostja määramise protsessi

• kaasata Marta eest hoolitsemisse tema lähedased ja teised tugivõrgustiku liikmed



Kasu KOV-ile

•kaua oodatud süsteemsem ja efektiivsem ning koosloodud koostöö (juhitud protsessi
üks tasand) tervishoiuvaldkonnaga, mis on loonud positiivse koostöökultuuri

•Marta abistamiseks vajaliku adekvaatse info õigeaegne olemasolu ja konkreetsete
tervishoiuvaldkonna töötajatega konsulteerimise võimalus (reaalne koostöö)



•

PAIK - kas revolutsioon tervishoiusüsteemis?

•pani ühe meeskonnana Marta heaks tööle tervishoiu- ja sotsiaalvaldkonna osapooled
selliselt, et see aitas kaasa ja tagas Martale kvaliteetsema sh inimkesksema sotsiaal- ja
tervishoiuteenuste osutamise (so juhitud protsessi teine tasand)

•Marta terviseplaan - juhtumikorralduse põhimõtete rakendamine tervishoiuvaldkonnas,
kus fookuses patsiendi tervis ja toetavad tegevused terviseplaani abil

•tervishoiusüsteemis märgatakse rohkem Marta sotsiaalset abivajadust ja teavitatakse
sellest KOV-e

•võimaldanud tutvustada tervishoiuvaldkonna töötajatele sotsiaal- ja lastekaitsetöö
põhimõtteid



Kõigi kasu?

• terviseplaani (sh juhtumiplaani) koostamisel osalemise kaudu on võimalus aidata
Martal võtta vastutus oma tervise ja enese elu korraldamise eest

• PAIK lähenemine vähendab riski, et Marta võiks nn kahe süsteemi vahele ära kaduda
ja jääda ilma õigeaegsest ja asjakohasest abist

Patsiendi / kliendi omavastutuse kasv
Tervishoiu- ja sotsiaalvaldkonna ennetavate tegevuste (sh õigeaegne abi) kasv



Kõigi kasu?

- PAIK „tõi maale“ koostööd toetava ja info vahetamist hõlbustava IT-süsteemi
(Teleskoop) ja seeläbi vähendab Marta abistamiseks tehtavate tegevuste
dubleerimist, hoiab kokku mõlema valdkonna töötajate tööaega (vähem
telefonidega koostööpartnerite otsimist ja tulevikus erinevates programmides
surfamist)

Tööaja efektiivsem kasutamine



Kõigi kasu?

- PAIK tõi välja vajaduse muuta tervishoiusüsteemi rahastuspõhimõtteid nii, et
need motiveeriks tervishoiuteenuse osutajat kasutama PAIK lähenemist ja
soodustaks seeläbi inimkeskse sotsiaal- ja tervishoiuteenuse osutamist

Tervishoiu- kui ka sotsiaalvaldkonna koormuse vähenemine õigeaegse  ja 
efektiivsema teenuse osutamise kaudu

Maksumaksja raha sihitatum, efektiivsem ja motiveeritum kasutamine



Kokkuvõtteks

Inimene on tervik! 

Inimese tervis (sh meditsiinilise abi vajadus) mõjutab sotsiaalabivajadust ja 

sotsiaalne olukord mõjutab tema tervist (sh meditsiinilise abi vajadust) !



Tänan!

Viljandis on väge! 
Viljandi on äge!


