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Möödunud poolaasta tegevused - pilootprojekti patsiendid

• Lõppesid kõik pilootprojekti patsientide raviteekonnad (365 päeva).

• Enim käsitletud teemaviidete kaardistamine: (1) perearst (n=96); (2) ravimid (n=86); (3) liikumine

(n=84); (4) tervisenäitajad (kehakaal, vererõhk, veresuhkur, jne) (n=75); (5) vaimne tervis (n=60).

• Enim initsiatiivi võttis suhtluses insuldiõde (n=320), seejärel lähedane (n=67), patsient (n=38).

• Avati insuldiõde-nõustaja ametikoht, mis alustab osakonnas tööd 2022. aasta märtsis.
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Möödunud poolaasta tegevused - sündmused

• Professor William Levack koolitussari teemal „Kuidas motiveerida insuldijärgset patsienti ning 

temaga koos ravi eesmärke püstitada?“ 22.09, 29.09 ja 06.10.2021, osales kokku 366 osalejat.

• Insuldi e-vestlusringid september-november, osales 34 inimest. 

• Virtuaalkliiniku veebiseminar „Pärast insulti – teekond taastumiseni“ 29.10.2021, osales 207

inimest. Järelvaatamisi 868 korda.

• Eesti Insuldipatsientide Seltsi veebiseminar „Teadmised motiveerivad“ 12.11.2021, osales 168

inimest.

• Virtuaalne koostööpäev projekti koostööpartneritega 15.12.2021, osales 15 inimest.



4

Möödunud poolaasta tegevused – infomaterjalid

• Koduse toimetuleku õppevideod: (1) autosse sisenemine ja väljumine, (2) trepikoda ja esik, (3) 

istumine ja liikumine ruumis, (4) turvalisus köögis, (5) vannitoa toimingud, (6) magamistuba ja 

valgustus. Kättesaadavad www.insult.ee veebilehel.

• Infomaterjal „Elu pärast insulti“ brošüür ja online versioon. Kättesaadavad www.insult.ee

veebilehel.

• Valmis Pipedrive kasutuskogemuse analüüs teenusedisaineri juhtimisel.

http://www.insult.ee/
http://www.insult.ee/


5



6



7



8



9

2022. aasta tegevuskava 1/2

• Insuldiõe rolli juurutamine nii statsionaaris kui polikliinikus. Sihtrühm TIA, isheemiline ja 

hemorraagiline insult. Insuldiõe iseseisev vastuvõtt 1-3 kuu möödudes. Kõnetunnid kaks korda 

nädalas. 

• Funktsionaalse seisundi küsimustiku (FSK) edasiarendus. Laiem tutvustamine õendusabi, järelravi 

ja esmatasandi asutuste seas. Otsitakse võimalusi küsimustiku digitaliseerimiseks.

• Insult.ee veebikeskkonna edasiarendus.

• Pipedrive keskkonna edasiarendus meeskonnatöö võimestajana.
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• Raviplaani ja koordinatsioonimudeli edasiarendus koostöös Haigekassa ja Sotsiaalministeeriumi 

meeskonnaga.

• Insuldiprojekti kogemuste ja parimate praktikate jagamine teistes erialakeskustes.

• Projekti tulemuste hindamine ja lõppraporti koostamine.



Aitäh!

Triin Naudi – PERH insuldi raviteekonna projektijuht
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