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• Elanikkond vananeb, vananev ühiskond 15 

• Multiprobleemseid patsiente rohkem 3 

• East tulenevad eripärad 3 

• Väärikuse säilitamine 3 

• Kodune olek oluline 2 

• Turvaline keskkond oluline  2 

• Vajadus sotsiaalse toe järele  2 

• Vajalikkuse tunde säilitamine  2 

• Ravikulud ↓  1 

• Raviefektiivsus  1 

 

 

Rühmatöö 1: miks eakasõbralik haigla? 



Rühmatöö 2: kuidas saada 
eakasõbralikuks haiglaks? 

Kasutasime mudelit „fookuse lehter“ 
Kõigepealt sõnastati 4 tulemust:  

– eakasõbralik ravi ja hooldus; 
– eakasõbralik suhtlemine; 
– eakasõbralik teenus; 
– eakasõbralik keskkond, 

      mis aitaksid saada eakasõbralikuks haiglaks 
Keskendudes neile tulemustele: 

– leidis igaüks tegevusi, mis aitaksid viia tulemusteni 
– sõnastas igaüks eeldusi  nende tegevuste läbiviimiseks 

Lõpuks sõnastati takistused, mis võiksid peatada või edasi lükata 
püüdlusi eakasõbraliku haigla suunas  
Parimad said tunnustuse 

– 12 kollast lehte täitis 8 inimest 

 



Rühmatöö mudel 



Rühmatöö protsess kavandamisest kuni 
tulemuseni 



Kuidas saada eakasõbralikuks haiglaks: 
vajalikud tegevused 

• Koolitamine (15) 
– suhtlemine, geriaatria, eakate eripärad, 

turvalisuse tagamine 

– personal, juhid, arstid 

• Abivahendid ja õpetus (6) 

• Suhtumise muutmine (5) 

• Eale vastav tervislik toit (5) 

• Suhtlemise võimaldamine (3)  

• Individuaalne lähenemine (2) 

• Omaste kaasamine (2) 

• Turvalise keskkonna kujundamine (2) 

• Koostöö KOV ja sots. töötajatega (2) 

• Ruumide funktsionaalsus (1) 

• Sobivad teenused (1) 

 

 

• Eakasõbralik ravi ja hooldus 

• Eakasõbralik suhtlemine 

• Eakasõbralik teenus 

• Eakasõbralik keskkond 

 

Eakasõbralik haigla 



Kuidas saada eakasõbralikuks haiglaks: 
tegevusteks vajalikud eeldused 

 

 

• Koolitamine (15) 
– Suhtlemine, geriaatria, eakate eripärad, 

turvalisuse tagamine 

– Personal, juhid, arstid 

• Abivahendid ja õpetus (6) 

• Suhtumise muutmine (5) 

• Eale vastav tervislik toit (5) 

• Suhtlemise võimaldamine (3)  

• Individuaalne lähenemine (2) 

• Omaste kaasamine (2) 

• Turvalise keskkonna kujund (2) 

• Koostöö KOV ja sots. tööt (4) 

• Ruumide funktsionaalsus (1) 

• Sobivad teenused (1) 

 Rahalised vahendid (16) 

 Pädev personal (14) 

 Koolitusvõimalused (12) 

 Tahe aidata (3) 

 Hoolivus (3)  

 Organisatsiooni ja juhtide valmisolek (3) 

 Seadusandlus (1) 

 HK lepingud (1) 

 Sobivad ruumid (1) 



Kuidas saada eakasõbralikuks haiglaks: 
takistused eesmärgi saavutamisel 

 

 

• Koolitamine (15) 
– Suhtlemine, geriaatria, eakate eripärad, 

turvalisuse tagamine 

– Personal, juhid, arstid 

• Abivahendid ja õpetus (6) 

• Suhtumise muutmine (5) 

• Eale vastav tervislik toit (5) 

• Suhtlemise võimaldamine (3)  

• Individuaalne lähenemine (2) 

• Omaste kaasamine (2) 

• Turvalise keskkonna kujund (2) 

• Koostöö KOV ja sots. tööt (4) 

• Ruumide funktsionaalsus (1) 

• Sobivad teenused (1) 

 Rahalised vahendid (14) 

 Personali vähesus 8) 

 Koolitatud personali vähesus (7) 

 Eakate valmisolek (4) 

 Personali motivatsiooni vähesus (3)  

 Madal palk (2) 

 Nõrk koostöö KOV-ga (2) 

 Uskumused, traditsioonid (1) 

 Vähene koostöö haiglate vahel (1) 

 Vähe voodeid (1) 

 Bürokraatia (1) 



 

 

• Kas me tahama neid takistusi 

ületada? 

 

 

 


