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   Isikukeskne terviseedendus kiiresti muutuvas 
maailmas: koostöö, järjepidevus, 
meediavahendite ja tehnoloogia areng 

1. Inimeste igakülgsete tervisevajadustega tegelemine 
(Addressing people’s comprehensive health needs) 

2. Koostöö tervishoius- tervishoid inimeselt- inimesele 
(Co-producing health – healthcare for people by people)  

 

 

 

 



3. Järjepidevus tervishoiuteenuste osutamisel, koostöö 
tugevdamine ja parandamine teiste  
tervishoiuasutusteaga ning institutsioonidega 
(Continuity of care for people by strengthening individuals and 
improving cooperation between healthcare services and other 
institutions) 

4. Uute meediavahendite  ja tehnoloogiliste võimaluste 
kasutamine inimeste tervise heaks (Using new media & 

technologies to address people’s health needs) 

 

 



    Patsientide, personali ja kogukonna igakülgsed 
tervisega seotud vajadused- tervishoiusüsteemi ja 
teenuste WHO-Euro vaatenurk (Hans Kluge) 

    Ühine eesmärk on märkimisväärselt parandada 
elanikkonna tervist ja heaolu, vähendada tervisega 
seotud ebavõrdsust, tugevdada rahva tervist ning 
tagada inimkeskne tervishoiusüsteem, mis on kõigile 
kättesaadav, õiglane, jätkusuutlik ja kvaliteetne 

 

 



Patsiendid suurim kasutamata ressurss 

(Angela Coulter) 

Kvaliteetne tervishoiuteenus vastab inimeste 
vajadustele, kuid edu ja kvaliteet  ei sõltu ainult 
tervishoiuteenuse pakkujast, võtmeroll on patsienil ja 
tema perekonnal 

 



 Igakülgsed tervisega seotud vajadused- personali 
vaatenurk 

(Lee-Nah HSU) 

 Väga tähtis on kaitsata tervishoiutöötaja tervist ja 
ohutust (Ebola viiruse puhang) 

 HealthWISE- instrumendid paremaks tööohutuse 
tagamiseks 



 Igakülgsed tervisega seotud vajadused- patsiendi 
vaatenurk (MÆLAND Øystein) 

Noorukid on kui eraldi patsiendirühm  

Nad ei ole enam lapsed, aga nad ei ole ka täiskasvanud. 

Selles eas toimub noorukite organismis palju muutusi ja 
neil on palju uusi vajadusi. Nad soovivad olla koheldud 
kui noored inimesed ja et neid käistletaks inimest kui 
tervikut, mitte diagnoosi.  

 



Igakülgne geriaatrilise ravi ja hoolduse programm 
Taiwani eakassõbralikus haiglas (Liao, M. ja Lee, M) 

 Eesmärk: Luua kvaliteetne, turvaline ja eakasõbralik 
tervishoiuteenus, mis on universaalne, integreeritud 
ravi ja hooldusega ning hõlmab kogukonna teenuseid, 
aktiivaravi, pikaajalist ravi ja hooldust ning 
palliatiivset ravi ja hooldust.  

 

 Multidistiplinaarne meeskond-arstid, õed, 
juhtumikorraldaja, sotsiaaltöötaja, dieediõde 
farmatseut, füsioterapeut. 

 

 



Tulemused:  

 36 kohalises aktiivraviosakonnas viidi läbi geriaatriline 
hindamine kõigil patsientidel 

 80% patsientidest olid võimelised peale insulti või 
reieluukaelamurdu koju tagasi pöörduma ja iseseisvat 
elu edasi elama 

 190 kohalises õenduskodus tõusis patsientide rahulolu 
95% peale geriaatrilise hindamise sisseviimist 

 

 



 Isikukeskne terviseedendus kiiresti muutuvas 
maailmas: koostöö, järjepidevus, 
meediavahendite ja tehnoloogia areng (Voliani, D. 
jt) 

   Eakate inimeste sotsiaalse isolatsiooni vastu võitlemise 
teenus AMALIA (alates 1997 aastast) 

Teenuse eesmärgiks on eakate inimeste  jälgimine 
tervise ja heaolu edendamine telefoni abil, eakate 
inimeste integreerimine igapäeva sotsiaalsesse ellu 



 Alates 1997 aastast on olnud üle 4000 kasutaja, 
registreeritud on üle 26000 sekkumise (sotsiaalsed, 
psühholoogilised teenused, sotsiaalne kaasamine, abi 
ravimite kätte toimetamisel). Sotsiaalsete vajaduste  
hindamise kampaaniaga on jõudnud üle 3000 üksi 
elava eaka inimese teenusele. Üksikute eakte suremus 
vähenes 20 episoodi võrra aastas viimase 6 aasta 
jooksul. 

 



 Teenuse pakkumisel kasutatakse telefoni teel eakate 
jälgimist, kasutatakse ka digtaalseid, kui ka on-line 
võimalusi. Teenuste pakett on laia valikuga, iga eaka 
puhul on individuaalne lähenemine, sisaldades 
sotiaalstele sündmustele kaasamist, sotsiaalseid, kui 
tervishoiuteenuseid, andmed kliendi  vajaduste kohta 
peale haiglaravi. 

  Töötavad koos nii vabatahtlikud, kui professionaalid. 

 



 Elagu eakad- hingekosutav elu 

(Culen, M) 

Punased ninad (Red Noses) toetamaks eakate inimõigusi 

 Punaste Ninade eesmärk on tõsta ühiskonna teadlikkust ja 
luua positiivseid muutusi selles, kuidas ühiskond tajub, 
suhtleb ja hoolitseb eakte kodanike eest. Pakkudes eakte 
vajadustele kohandatud keskkonda ja suhtlemist,  
mõjutame positiivselt nende enesehinnangut ja üldist 
heaolu. 

 53 geriaatriaosakonnas, 7 riigis kasutatakse sarnast 
programmi. 



 Professionaalsed näitlejad kasutade nalja ja naeru,  
riivamata eakate inimeste väärikust toovad eakates 
esile  soojad emotsonaalsed mälestused, hardad 
hetked, tuttava laulu või muusika, mis on puudutanud 
100000 eaka hinge. 

 Rahvusvahelise TEH konverentsi materjalid: 

    www.hphnet.org 





Tänan kuulamast! 


