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Arendusprojektis testime

1. Terviklik raviteekond. Intervjuu insuldi läbi teinud inimesega (ja lähedastega), 
kasutades TaCASe metoodikat.

2. Terviklik raviplaan. Insuldi läbiteinud inimesest lähtuva tervikliku kirjaliku
raviplaani loomine, mis on kättesaadav kõikidele teenusepakkujatele ja mida
täiendatakse kogu raviteekonna 365 päeva jooksul.

3. Insuldikoordinaatori teenuse loomine. 



TaCAS – mis see on?

• Taking Charge of Stroke ehk TaCAS on insuldi läbiteinud inimkeskse lähenemise
põhimõttel loodud intervjuu ja küsimustik.

• Antud lähenemine  on tõenduspõhiselt toonud kaasa insuldi läbiteinud inimese 
tervisega seotud elukvaliteedi paranemise ja lähedastest sõltumise vähenemise. 

• TaCASe intervjuu vorm on üks väheseid teaduslikult tõestatud metoodikaid, kus
ravi inimesekeskne eesmärgistamine parandab ravitulemust. TaCASe intervjuu
terviklikkus annab võimaluse laiemalt analüüsida ja raviteekonnal kaasata
võimalusi, et saavutada inimese poolt püsitatud eesmärgid.



TaCAS – uudne Eestis

• Varem ei ole TaCASe metoodikat Eestis kasutatud. 

• TaCASe autorilt, Harry McNaughton’ilt, on saadud kirjalik kooskõlastus, et võime
TaCASt üle-eestiliselt kasutada nii eesti kui ka vene keeles. Tõlge on taotluse
koostamise ajal juba tehtud nii küsimustikele kui ka õpperaamatule. 
Originaalmaterjalid: https://www.mrinz.ac.nz/programmes/stroke/.

• Lisaks oleme antud küsimustikele teinud täidetavad PDF versioonid, st, et täita
saab tahvelarvutis ja vastava funktsiooniga telefonis.

• Taotlesime ja saime TAIEK-lt kooskõlastuse antud meetodi kasutamiseks LTKH-s ja
valideerimisprotsess toimub LTKH insuldikeskuses alates 12/2019.

• Jagame huvikorral taotlust teiste insuldikeskustega.

https://www.mrinz.ac.nz/programmes/stroke/


TaCASe õpperaamat
• Tegemist on lihtsasti omandatava materjaliga, so lihtsas keeles õpperaamat 

intervjuu läbiviijale, mis sisaldab näiteid ja soovitusi.

• Intervjueerija on kuulaja ja peegeldaja rollis.

• Eesmärk on aidata insuldi läbiteinud inimesel endal sõnastada oma mõtted, nii et 
ta saaks vaadata ettepoole, kus ta tahaks olla.

• Vaadatakse suurt pilti ja seda, mis on inimese jaoks kõige tähtsam, nt „Kes on mu 
elus tähtsad inimesed?“; „Mida ma tahan teha oma elus järgmise 6 kuu jooksul, 12 
kuu jooksul ja sealt edasi?“.

• Võtmesõnad: „Nii, ma kuulen, et ...“ või „Vaatame, kas ma olen sellest õigesti aru
saanud...“; „Kui tähtis on sulle, et ...“; „Kui kindlana sa tunned ennast, et sa võiksid
...“; „Mis võiks sinuga juhtuda, et ...“.

TaCASe õpperaamat

https://drive.google.com/file/d/1AWED4mm9ZgZ6uhlOQBYGkE83X8lTOMVs/view?usp=sharing


TaCASe küsimustik
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Soovitused TaCASe läbiviijale

TaCASe 

õpperaamat

https://drive.google.com/file/d/1AWED4mm9ZgZ6uhlOQBYGkE83X8lTOMVs/view?usp=sharing


TaCASed LTKH insuldiprojektis
• LTKH projektis on TaCAS osa inimesest lähtuvast terviklikust raviplaanist, mis 

põhineb insuldi läbiteinud inimese ja tema lähedastega läbi viidud intervjuu alusel
seatud individuaalsetel eesmärkidel.

• Koos insuldi läbiteinud inimesega koostatakse eesmärgistatud kirjalik raviteekonna
plaan – insuldi läbiteinud inimese individuaalsed eesmärgid (TaCASe tulemused
kokkuvõtlikult).

• Esmane intervjuu toimub peale aktuuravi perioodi lõppu (originaalis 30 päeva
peale insulti), et määrata iga patsiendi personaalne seisund ja individuaalsed
vajadused. Sellest koostavad spetsialistid ühtse raviplaani, mida koordineerib
insuldikoordinaator. 

• TaCASe intervjuud viib läbi insuldikoorinaator vähemalt kolm korda: 
sõelhindamise alguses, taastusravi alguses (kui on nii statsionaarne kui
ambulatoorne teenus, siis mõlema alguses , s.t. kaks korda), siis, kui insuldi
läbiteinud inimene liigub koju. 



TaCAS TaCAS TaCAS



TaCASe senine läbi viimise 
kogemus LTKH-s (I kvartal)
• 2019. a. eelprojekti ja alates 16.01.2020 insuldiprojekti jooksul on osakonnas

olnud võimalik TaCASe küsimustik läbi viia 31 inimesel, nendest 8 ei soovinud
osaleda, 3 ei olnud võimelised nõusolekut andma ja 9 olid vene keelsed inimesed, 
kellega oleks pidanud intervjuu tegema Haabersti LOV insuldikoordinaator, kuid
tema enda tervislik seisund ei võimaldanud seda enam teha.

• Seega, kokku on tehtud (I kvartalis) esmast TaCASe intervjuud 11 (8 N ja 3 M) 
insuldi läbiteinud inimesega vanuses 46-91 a, kellest 10 olid üle 65.a. 

• Neist 9 Tallinnast (5 Põhja-Tallinn, 2 Kristiine, 1 Õismäe, 1 Mustamäe) +1 Keila ja 1 
Hiiumaa.

• Ajakulu oli 36-81 min.



TaCASe senine läbi viimise 
kogemus LTKH-s (I kvartal)
Insuldi läbiteinud inimesed arvasid, et 

• intervjuu oli pigem vajalik, sest aitab endal “need teemad” läbi mõelda

• eesmärke oli raske seda, kuna insuldist on vähe aega möödas

• rohkem jagataks infot insuldist, taastusravist

• Aprillis alustas Närvihaiguste kliiniku sotsiaaltöötaja TaCAStega.

• Tänaseks on kokku läbi viidud 16 TaCASe intervjuud.



TaCASe valim
• 1. aasta 25 insuldi läbi teinud inimest piloteerimise ajal. Kokku 3 korda inimese kohta.

2. aasta 50 insuldi läbi teinud inimest piloteerimise ajal. Kokku 3 korda inimese kohta.

• Kõik valimisse kaasatud insuldiga inimesed allkirjastavad informeeritud nõusoleku
vormi.

• Esimeses etapis intervjueeritakse juhuvaliku alusel kõiki sõelhindamisel olevaid
insuldiga inimesi. Esmase hindamise alusel töötatakse välja insuldi läbiteinud inimeste
kriteeriumid, mis viitavad funktsionaalsed häired (kõnehäire, kognitiivne häire) 
probleemidele intervjuu tegemisel. Samuti analüüsitakse insuldist möödunud aega
ning intervjuu tegemise efektiivsust. Teise ja kolmanda intervjuu tegemisel
rakendatakse sama metoodikat.

• Saadud kriteeriumite alusel koostatakse valim II aasta insuldi läbi teinud inimeste
valikuks ja hinnatakse sobivaimat aega intervjuu tegemiseks ägeda insuldi järgselt.



Mõõdik - TaCAS

Mida mõõdame:

1. Mitu TaCASt on läbi viidud – kordade arv.

2. Mitmendal päeval viidi TaCASe küsitlused läbi - Välja toodud mitmes TaCAS ja
mitmendal raviteekonna päeval.

3. Mitmel õnnestus küsimustiku läbiviimine – suhtarv.

4. Mitme insuldi läbi teinud inimese lähedasega tehti intervjuu.

Lisa-mõõdikud: Planeeritav aeg intervjuu tegemiseks on 60-90 minutit, pilootprojekti
käigus on plaanis mõõta kui palju kulub insuldi koordinaatoril tööaega ühe intervjuu
tegemiseks, ja tegelikult intervjuu tegemiseks kulunud aega.

Kes mõõdab: 

Intervjuud viivad läbi insuldikoordinaator ning vajaduse LTKH sotsiaaltöötaja.



Mõõdik - TaCAS



Testimise tulemuste hindamine

• Mitmel inimesel TaCASe intervjuu õnnestus?

• Mitmel kogu intervjuu algusest lõpuni?

• Kaua läks aega?

• Kas insuldi läbi teinud inimene väsis ja vajas pause?

• Milline oli inimeste tagasiside?

• Milline info peaks muutuma raviteekonna eesmärgistamisel määravaks?

• Milline oluline info muutub raviplaani osaks?

Tulemuseesmärk: saada teada insuldi läbiteinud inimese enda ootused ja soovid ning
nendest lähtuvalt eesmärgistada insuldi läbiteinud inimese raviteekonda.



TaCAS & insuldikoordinaator 
• TaCASe intervjuu viib läbi insuldikoordinaator, reeglina insuldiga inimesega, aga ka 

tema lähedastega.

• Lahenduse teised olulised osapooled on kogu teenuste pakkujate võrgustik, kelleni 
jõuab asjakohane ning kaasajastatud informatsioon inimese soovidest ja 
vajadusest.

• Insuldikoordinaator annab hinnangu pärast TaCASe intervjuud insuldi läbi teinud
inimese koduteenuste ja sotsiaalteenuste vajadusele ja otsustab, millised
teenusepakkuja teenused on antud etapis vajalikud (algab insuldi läbiteinud
inimese koduettevalmistus). Näiteks selgitatakse, kas insuldi läbi teinud inimese
eluruumid vajavad kütmist või küttelahenduse muutmist ja kas ta vajab näiteks
toidu kojutoomise teenust (kas siis ajutiselt või pidevalt) jms.

• Insuldikoordinaator täpsustab ka insuldi läbiteinud inimese tööleasumise plaane, 
kui see on kohane.



Insuldikoordinaator
Kes ta on?

• Geograafiliselt seotud insuldi läbiteinud inimese koduga

• Sotsiaaltöötaja kompetentsiga

• Insuldi lisapädevusega

• Võib olla sotsiaaltöötaja, õde

Milline haridus?

• Insuldikoordinaatori täiendkoolitus Tallinna Tervishoiu Kõrgkooliga koostöös

Töö sisu

• Insuldiga inimese keskse raviteekonna loomine (TaCAS)

• Vajalike teenuste (sotsiaalteenuste) tagamine/koordineerimine

• Koduteenused (uued lahendused)

• Kontakt perearstiga

Millal?

• Liitub ravimeeskonnaga sõelhindamise perioodis

• On tugiisikuks kogu raviteekonna jooksul



Insuldikoordinaator LTKH-s
• Tegevusega oli taotluses planeeritud alustada 16.04.20.

• Taotluses tõime välja, et insuldikoordinator on Haabersti LOV sotsiaaltöötaja. 
Veebruaris saime teate, et hoolimata kokkuleppest ja tulenevalt antud inimese
tervisesisundist ei saa Haabersti LOV poolt pakutud inimene meie
projektimeeskonnas edasi olla. 

• Et mitte aega kaotada, toimusid koheselt kohtumised Kristiine LOV SHO töötajate
ja linnaosa vanemaga, kes kinnitasid projektis osalemist. Tänaseks on toimunud
mitmed kohtumisd SHO kahe inimesega, kes hakkavad kandma insuldikordinaatori
rolli ning arutatud nendega edasisi samme. 

• Et mitte lükata kriisiolukorras insuldikoordinaatori rolli käivitamist edasi, 
hankisime ja saime TAIEK-ilt loa LTKH sotsiaaltöötajale TaCASe läbiviimisteks. 
Toimus koolitus TaCASe läbiviimiseks.



Sõelhindamine ja aktiveerimine 
(4.-30. päev)
Hindamine

• Kliiniline psühholoog

• Füsioterapeut

• Tegevusterapeut

• Logopeed

• Muud spetsialistid (insuldiõde) 

Valmistumine

• Ambulatoorseks taastusraviks

• Statsionaarseks taastusraviks

Aktiveerimine/tüsistuste profülaktika

• Füsioterapeut, tegevusterapeut, logopeed

• Õed, hooldajad

Hindamine

• Edasine ravi õendusabis/järelravis



Sõelhindamise 
ettevalmistustööd I kvartalis
Insuldi tüsistuste vältimise protokolli järgimise ettevalmistused (kõik isheemilise
insuldi diagnoosiga inimesed, kes hospitaliseeruvad LTKH insuldikeskusesse alates
1.04.2020-31.12.2020).

• Kopsuhügieeni ning turvalise toitmise parendamine uues sõelhindamise
programmis. 

• 01/2020  toimus Närvihaiguste kliinikus „Nasogastraalsondi ja entraalse toitmise
koolitus“, (22 osalejat) misjärel toimusid lisaarutelud, vaadati üle senikehtinud
korrad ja toimus jätkukoolitus (23 osalejat), rakendati kord ning 02/2020 
moodustati kliinilise toitmise 6-liikmeline meeskond.

• Kahel päeval viidi läbi mitmes väiksemas grupis „Insuldi komplikatsioonide
vältimise protokolli ja kontroll-lehe koolitus“: 19.03 koolitati 10 õde ja 6 hooldajat
ja 20.03 koolitati 4 õde ja 3 hooldajat. Kokku on koolitatud 23 inimest.

• Kontroll-lehed on Närvihaiguste kliinikus kasutuse võetud kõigi (mitte ainult
insuldi läbiteinud inimeste) puhul haiglas viibimise aja jooksul.

https://drive.google.com/file/d/1icd1RrVnp7RjnCbOqMCfqr4wvzanqk4j/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bOCX6txNWgukDzRBJ2fCevN9Qkzt1YW1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1J_m2xk4dONvIZSNeo6rQo3-se4WaDvtJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1iO-DpioFrgWq1CMVk2bthkvKtrqYcnTa/view?usp=sharing


Raviplaan



Insuldi läbi teinud inimese 
teekond 





Suur tänu!


