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Meenutuseks, miks üldse oli vaja Eesti ravi juhtimise pilootprojekti

VÄLDITAVAD VISIIDID 2008 2013

Haiglaarsti visiidid (%) Haiglaarsti visiidid (%)

DIABEET 26.03% 19,91%

HÜPERTENSIOON 70,81% 67.49%



Eesti ravi juhtimise pilootprojekt

S.o krooniliste (keerukate, kõrgenenud ravivajadusega) haigete jälgimissüsteem

Eesmärgiks:

- Ennetada patsientide haiguste ägenemist

- Parandada tervisetulemeid

- Minimaliseerida haiglaravile sattumist (koostöö eriarstiabiga)

- Toetada sotsiaal- ja tervishoiusüsteemi omavahelist koostööd

- Vähendada vajadust tervishoiuteenuste kasutamiseks



AEG

Maailmapanga 
mudel



1. Nimekirja koostamine – Maailmapanga mudel
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3. Tegevusplaani koostamine

• Välistamine – kes selles nimekirjas ei peaks seal olema
• Liiga terve

• Liiga haige

• Koostööd puudub(hooldekodus vms)

• Mingi muu põhjus

• Lisamine – kes minu nimistus on see, kes võidaks proaktiivsest lähenemisest?

2.Töö nimekirjaga

- Millal kutsuda? Millal viimati käis perearstikeskuses?

- Kas eelnevalt enne arsti visiiti teha analüüsid, uuringud?

Mitte välistada ebamugavaid patsiente!



4. Nõusoleku saamine

5. Eeltöö e.raviplaani mustand

• Kirjalik/telefoni teel

- TIS

- Retseptikeskus

- Oma programmist andmed



6. I perearsti visiit

TEEMAD MIDA RÄÄKIDA PATSIENDIGA VÕIMALIKULT DETAILSELT:

- Patsiendile pandud diagnoosid

- Ravimid – mis eesmärgil peab võtma ning mis annuses

Mis on patsiendi EESMÄRGID seoses oma tervisega? (mitte arsti omad)

- Eesmärkväärtused 

- Kuidas eesmärke saavutada? Mida patsient selleks tegema peaks?

- Tegevusplaan selleks, mida teha kui….

RAVIPLAAN – kirjalik, patsiendiga koostöös valminud



Raviplaan on töövahend nii patsiendile kui 
arstile/õele
• Vormistatakse esmasel kohtumisel ühise arutelu tulemusena

• Arusaadavas lihtsas keeles

• Patsiendi prioriteedid ravieesmärkide seadmisel (mida pead tähtsaks 
oma tervise juures?)

• Ravimeeskonna poolt tähtsustatud prioriteedid ravieesmärkide 
seadmisel 

• Eesmärk . Konkreetne, mõõdetav, saavutatav, asjakohane ja ajastatud

• Sisaldab edasise jälgimise kava





7. Vastuvõtu vahepealne aeg



Pilootprojekti tulemused

• Muutunud lähenemine krooniliste haigetega tegelemises

• Linnukeste ”tagaajamine” PKSis  vs reaalsete eesmärkide  seadmine ja saavutamine

• Patsiendi omaosaluse suurendamine – elementaarsete asjade 
ülerääkimine, eesmärgi seadmine ja patsiendi võimestamine muutusteks

• Patsiendi kaasamine raviprotsessi

• Ägenemiste ennetamine

• Ravimite korrektne kasutamine
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