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Projekt SmartCare tutvustus – nutikas lahendus eakate 

hooldamisel



Taust

• Mai 2013 – august 2016

• Projekti eesmärgiks oli välja töötada ja juurutada krooniliste 

haigustega eakate veebipõhine kodujälgimissüsteem, mis 

võimaldaks integreeritud sotsiaal- ja tervishoiuteenust

• Telemeditsiin + telehooldus – võimalus kauem kodus olla haigla 

või hooldekodu asemel?

• Projektipartnerid Eestist

➢ Ida-Tallinna Keskhaigla

➢Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet

• Algatajaks Euroopa Komisjoni ICT Policy Support Programme
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SmartCare lahendus

• Projektis osales 100 üle 65 aastast inimest, kes vajasid nii 

kroonilise haiguse jälgimist kui sotsiaalset abi

• Pooled osalejatest olid kontrollgrupis

• Osalejaid värvati nii perearstikeskustest, kui haiglast

• Igale teenuse saajale isiklik mõõtmiste plaan ja häirepiirid

• Mõõteseadmed ja tahvelarvuti eaka teenusesaaja kodus

• Tulemusi jälgiv kontaktkeskus

koos sotsiaalvalve teenusega



SmartCare lahendus
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SmartCare seadmed eaka kodus

• Keskseade – tahvelarvuti SmartCare aplikatsiooniga

• Mõõteseadmed – olenevalt vaevustest kas vererõhuaparaat, kaal, 

glükomeeter või pulssoksümeeter

• Häirenupp 

• Mõõteseadmed edastavad andmeid bluetooth abil, keskseade

mobiilse interneti abil

• Kasutaja ise peab ainult mõõtmisi teostama



SmartCare aplikatsioon



SmartCare lisafunktsioonid eaka kodus

• Ühiskaardi kasutamine isiku tuvastamiseks

• Hoolduskava täitmine elektrooniliselt

• Info kodukülastuste ja tegevuste kohta 

koheselt kättesaadav



SmartCare portaal

• Andmete kogumine ja kuvamine

• Töövahend kontaktkeskusele

• Abivahend lähedastele, arstidele ja 

õdedele, sotsiaaltöötajatele

• Info ja dokumentide vahetamine



SmartCare video

• YouTube link:

https://www.youtube.com/watch?v=9KxEttmGo6I

https://www.youtube.com/watch?v=9KxEttmGo6I


Naine, 70, osales 6 kuud

Uuringus osaleval vanadaamil olid väga kõrged vererõhu näitajad.  Kõrgeim meie poolt 

registreeritud rõhk oli 212/117 mmHg. Perearst tegutses probleemiga aktiivselt. Proovitud oli 

erinevaid vererõhku alandavaid rohtusid, kuid siiamaani ei olnud sobivat medikamenti leitud. 

Patsient käis tihti perearstikeskuses vererõhumõõtmisi tegemas ning oli sellest väsinud. 

Tänu kodustele mõõtmistele ei pidanud patsient käima enam nii tihti perearstikeskuses. 

Perearst sai rohtude mõju jälgida graafiliselt arvuti tagant lahkumata. Graafikul on näha, et 

perearst oli leidnud patsiendile 

sobiva ravimi ning vererõhu

langus oli koheselt märgatav.



Mees, 77, osaleb 3 kuud

Eakas härrasmees sattus meie uuringusse enda kõrgete vererõhu- ning pulsinäitajate tõttu. 

Patsiendi ravi korrigeeriti, pärast mida langes patsiendi vererõhk rohkem, kui arst oleks 

soovinud. Vererõhu langus oli koheselt tuvastatud ja ravi muudeti, mille järel saavutati 

soovitud tulemus. 

Ravimi koguse muutmiseks kulus aega üks nädal, mis on palju kiirem, kui tavapraktikas. Kogu 

jälgimise aja tegid kontaktkeskuse õde ja raviarst koostööd ja täitsid ka patsiendi päevikut, 

mida jälgisid nii patsient, kui patsiendi abikaasa.  



• Kui rahul Te olete telemeditsiini ja -

hoolduse teenusega? 

„Tagasiside meditsiiniasutusega

nõrk, spetsialisti nõu vajanud

probleemid vastuseta“

Rahulolu

*

*

• Kui Teil oleks võimalus, kas Te sooviksite

jätkata Telemeditsiini ja -hoolduse teenuse

kasutamist?



„Aparaat võiks olla 

kasutajasõbralikum“
„Pole kindel, kas võtaks, ei 

näe vajadust“

…kui teenus väärtust ei oma

„Arvan, et teenus on veel

liiga toores turule tulekuks“„See pole minu jaoks vajalik, 

mul on endal seadmed olemas ning 

perearst teab juba kõike“

„Mind häiris, kui tulemused ei tulnud kohale“

„Kohustus on juures“



• Kui tihti kandsite Te häirenuppu 

käel või kaelas? 
• Millisel määral on telemeditsiini 

kasutamine mõjutanud Teie muret 

enda tervise pärast? 

• 90% kasutajatest jätkas häirenupu 

teenuse saamist

Häirenupu kasutamine ja mure tervise 

pärast

Ei kandnud seda endaga kaasas 40.00% (4)

Mõni üksik kord 10.00% (1)

Nupp oli vaid päevasel ajal endaga kaasas 20.00% (2)

Nupp oli kogu aeg endaga kaasas 30.00% (3)



SmartCare murekohad

• Osapooled

–Piiratud ajaressurss

–Erinevad infosüsteemid ja rahastusmudelid

–Ajaga kinnistunud tööprotsessid

–Erinev valmisolek tehnoloogia kasutuseks

• Tehnoloogia

–Mõõteseadmete usaldusväärsus

– Süsteem peab olema kiire, loogilise ülesehitusega ja 

kasutajasõbralik



Tähelepanekud

• Värbamine perearstide kaudu on võimalik 

suuremamahulisemalt kui haiglast (usaldus, ligipääs 

patsientidele, patsientide rohkus)

• Need eakad, kes vajavad telemeditsiini, ei pruugi 

vajada telehooldust 

• Sotsiaalhoolekandes on palju paberit ja esineb 

vastupanu uutele lahendustele

• Teenuse piirid tuleb väga selgelt paika panna, et ei 

esineks pettumusi 

• Takerdumine tõestusesse ehk statistika ei soosi



SmartCare väärtus

• Koostöö!

• Uute kodukesksete võimaluste loomine eakatele ja abiandjatele 

kasutades kaasaegset tehnoloogiat

• Ravimite manustamise vajaduse täpsustamine

• Eakate võimestamine enda kroonilise haigusega hakkama 

saamisel



Kontakt

• Doris Kaljuste doriskaljuste@gmail.com

• SmartCare projekti kodulehekülg http://pilotsmartcare.eu

• Lisalugemist 

https://60pluss.postimees.ee/3623287/nutiseadmed-lubaks-

hooldekodu-asemel-kodus-elada

mailto:doriskaljuste@gmail.com
http://pilotsmartcare.eu/
https://60pluss.postimees.ee/3623287/nutiseadmed-lubaks-hooldekodu-asemel-kodus-elada

