Logopeedilise konsultatsiooni kaugteenus
1) Teenuse sihtrühm: teenus sobib kõigile patsiendirühmadele, sh kõne- hääle- ja
neelamishäiretega laste vanemate ja täiskasvanute lähedaste, hooldajate nõustamiseks.
2) Teenuse näidustus: sõltuvalt probleemist on logopeedi otsustada, kas teenuse
osutamine kaugteenusena on vajalik; otsustamisel tuleb arvesse võtta patsiendi
spetsiifikat, sh kas probleemi puhul on telekonsultatsioon võimalik, füüsiline puue,
võimalikkus teenusele tulla.

4) Tabel 2: Tõenduspõhisus logopeedilise konsultatsiooni teenuse kohta.
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standardiseeritud
hindamisvahendiga
(Apraxia Battery
for Adults - 2
(ABA-2))

Kõigile
patsientidele
teostati üks
hindamine
teleteenuse abil
ning teine näostnäkku visiidi ajal

Programmi
lõppedes olid
paranenud
vanemate
sekkumis- ja
kaasamisoskused,
lisaks tõusis
vanemate
enesekindlus
autismispektri
Vanemate
sekkumisoskused, häirega lapsega
tegeledes, teda
kaasamisstiil,
aidates.
laste käitumine
Patsientide
nõusolek
teleteenusega

Esmane
tulemusnäitaja

Esmase
tulemusnäitaja
tulemus

Erinevus ABA-2
skoorides telening näost-näkku
hindamise ajal

Teenusega
rahulolu, teenuse
kasutusmugavus
ning teenuse
tehniline
Osalejate
kvaliteet olid
rahulolu,
Erinevused
kasutajate
skooride vahel olid mugavus,
tehniline kvaliteet hinnangul kõrged
väga väikesed

8 autismispektri
häirega last ning
iga lapsega
vähemalt üks
lapsevanem

Videopõhine
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Kasutuskogemus
Joonis. Ülevaade, kuidas patsient logopeedilise teraapia või konsultatsiooni teenusele registreeritakse ja teenuste vahel liigub.

Registreerimisvorm:
Patsiendi nimi
Patsiendi e-mail
Patsiendi telefoninumber
Logopeedi nimi
Logopeedi e-mail
Teenuse toimumise aeg
Pärast teenusele registreerimist, läheb automaatne link logopeedile ja patsiendile, millelt saab
kokkulepitud kõnega liituda.
Pärast kaugteenuse seanssi saadab kõneravi.ee Haigekassale raporti teenuse toimumise kohta,
vastavalt Haigekassa soovitud sagedusele.

Kasutajate huvi
Oleme hoidnud viimastel kuudel kõneravi.ee keskkonnas üleval küsimustikku, et näha,
milline on eestlaste huvi antud teenusele. Praeguseks hetkeks on kogunenud vastajaid
üle 30.

Miks tahaksid videokõne funtksionaalsust kõneravi.ee leheküljele?
Et saada kõneravi ilma kodust lahkumata.
Elan välismaal.
4-aastane poisslaps ei räägi veel korralikult. Vaja arendada sõnade lõppe ning jutustamist. Igapäevase suhtlusega saab hakkama.
Ema raviks, keda on teraapiasse keeruline viia.
Keeruline logopeedi juurde minna.
Elan linnast väljas ja oleks kodus seda mugavam teha.
Lapsel kirjutamisel ja lugemisel vead.
Abikaasa on insuldi järel kõnevõimetu ja tahan teda aidata.
Abistada insuldi järel abikaasa kõne taastamisel.
Abikaasa raske seisundi tõttu pärast 16.okt ajuinsulti, kuna tahaksin õppida teda abistama kõnevõime taastamisel.
Et leida kiireim lahendus oma kõne probleemidele.
Kuna isal on insuldijärgse tugeva paralüüsi tõttu liikumine raskendatud, siis sooviksn nõu küsida videokõne kaudu.
Logopeedi juurde raske minna.
Isal oli insult ning mugav oleks teostada teraapiat kodust.
Logopeedi juurde võimatu aega saada meie piirkonnas.
Erihoolekande klient vajab juhendamist kõne taastamiseks ja soovin ennast selle valdkonnaga rohkem kurssi viia.

Laps käib juba logopeedi juures, kuid areng seisab.
Asume välismaal ja vaja oleks logopeedi lapsele, kuid käime Eestis harva.
Logopeedi poole keeruline distantsi tõttu pöörduda.
Logopeedi juurde rasķe minna.
Päevased ajad ei sobi kuidagi, saan tegeleda õhtuti.

