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TAUST

 

Elanikkonna vananemine koos krooniliste haiguste ja mul�morbiidsuse kasvava koormusega 
suurendab pidevalt nõudlust tõhusama pikaajalise hoolduse järele ning nu�kama, integreerituma ja 
koordineerituma tulemuspõhise personaalse hoolduse osutamise järele. Vaja on uuenduslikke 
lahendusi, et pakkuda tõhusaid elanike vajadustel põhinevaid integreeritud inimesekeskseid 
teenuseid uute tehnoloogiate, toodete ja organisatsiooniliste muudatuste kaudu.

Digitaalse innovatsiooni vahendid ja teenused võivad neid muudatusi hõlbustada ja toetada, 
pakkudes elanikkonnale sihipärasemat, personaalsemat ja kvaliteetsemat tervishoiuteenust.

”PROJEKTIS OSALEB 
       ORGANISATSIOONI 
       EUROOPA RIIGIST”

Algne Hea Tava Osalevad riigid



EESMÄRGID JA SIHID

JADECARE (Ühismeede digitaalselt toetatud integreeritud inimesekeskse hoolduse rakendamiseks) aitab kaasa 
uuenduslikele, tõhusatele ja jätkusuutlikele tervishoiusüsteemidele pakkudes teadmisi ja jagades häid tavasid, et 
aidata Euroopa riikidel viia ellu tervishoiusüsteemi reforme.

Toetada parimate tavade ülekandmist „Algsete kasutusele võtjate“ süsteemidest "Järgmistele 
kasutusele võtjatele”

Saada osalevate liikmesriikide ame�asutustel ja konsortsiumivälistel asutustel kasu Heade Tavade 
„Algsete kasutusele võtjate“ poolt väljatöötatud tõhusatest lahendustest digitaalselt toetatud 
integreeritud inimesekeskses hoolduses

Tugevdada tervishoiuasutuste suutlikkust edukalt tegeleda tervishoiusüsteemi ümberkujun-
damise oluliste aspek�dega, eelkõige üleminekuga digitaalselt toetatud integreeritud inimese-
kesksele hooldusele

 

ALGSED HEAD TAVAD

Baski tervisestrateegia vananemise ja kroonilisuse valdkonnas: Integreeritud hooldus kavatseb parandada 
elanikkonna tervist ja elukvalitee�, edendada tervishoiusüsteemi kvalitee�, tõhusust ja jätkusuutlikkust ning 
koostööd sotsiaalteenuste ja kogukonnaga. Lähenemisviis keskendub riskide kihistumisele, digitaalselt toetatud 
integreeritud hooldusele ja patsiendi/kodaniku võimestamisele uute organisatsioonimudelite, rollide, 
patsienditeekondade ja protsesside ning digitaalsete tööriistade ja analüüsi abil.

Nimetatud eesmärkide saavutamiseks toetavad neli Hea Tava „Algset kasutusele võtjat“ liikmesriikide osalevaid 
piirkondi edukate tavade ja loodud teadmiste ülekandmisel oma tervishoiusüsteemidesse.

Op�Medise rahvas�kupõhine integreeritud hooldusmudel on suunatud samaaegselt paremale elanikkonna 
tervisele, patsiendi paranenud ravikogemusele, sealhulgas paremale teenuse kvaliteedile ja patsiendi suuremale 
rahulolule, ning tervishoiukulude vähendamisele inimese kohta, suurendades süsteemi tõhusust.

Katalaani avatud innovatsioonikeskuse IKT-toega integreeritud hooldusteenused kroonilistele patsien�dele on 
üksuste võrgus�k, mis edendab tervishoiu- ja sotsiaalhoolekandesüsteemi asjaomaste sidusrühmade vahelist 
sünergiat. See keskendub inimestele ja tagab tervishoiu järjepidevuse digitaalsete vahendite toel, täiendades 
individuaalset lähenemisviisi rahvas�kupõhise perspek�iviga.

Lõuna-Taani piirkonna integreeritud tervishoiusektori Digitaalne Tegevuskava koosneb SAM:BO sektorite 
digitaalse ühendamise kokkuleppest, mida täiendavad mitmed projek�d digitaalselt toetatud integreeritud 
hoolduse valdkonnas.

 

JADECARE võimaldab:



OODATAVAD TULEMUSED

JADECARE jagab oma peamisi järeldusi ja tagab polii�ka jätkusuutlikkuse kohalikul, piirkondlikul ja riiklikul tasandil.

 

Aidata kaasa uuenduslike, tõhusate ja jätkusuutlike integreeritud tervishoiusüsteemide loomisele, mis 
keskenduvad üksikisikule.

Tervishoiuteenuste digitaalse ümberkujundamise saavutamiseks on võtmeroll professionaalsetel lõppkasutajatel, 
elanikel, tervishoiuteenuse osutajatel, digilahenduste pakkujatel ja valitsustel.

 
JADECARE parandab koostööd ja usaldust osalejate vahel, toetab teadmiste edasiandmist ja õppimist ning loob 
tõendeid integreeritud hoolduse kohta. See toob kasu ka üle Ühismeetme kestuse.

Edendada innovatsiooni, suurendada tervishoiusüsteemide jätkusuutlikkust ning parandada nende toimimist ja 
tulemusi.

RAKENDUSSTRATEEGIA JA AJAKAVA

Algsete Heade Tavade ülekandmine keskendub vastuvõtvate osalejate olukorrale ja Heade Tavade rakendamiseks 
vajaliku kohaliku keskkonna e�evalmistamisele. Heade Tavade ülekandmiseks kasutatakse kolmeastmelist 
rakendusstrateegiat:

Rakendamine: tegevuskavade elluviimine ja toimimine PTUT tsükli metoodika alusel (Planeeri, Teosta, Uuri, 
Tegutse)

Pärast rakendamist: mõju hindamine ja õppimine

E�evalmistus: planeerimine ja tegevuskavade e�evalmistamine

E�evalmistus Rakendamine Pärast rakendamist

1.Ulatuse kindlaksmääramin
oktoober 2020 – jaanuar 2021

2.Olukorra analüüs
veebruar 2021 – aprill 2021

3.Kohalik hea tava 
ja tegevuskava

mai 2021 – oktoober 2021

OKTOOBER 

4.Tegevuskavade elluviimine
 ja toimimine

november 2021 - detsember 2022

5.Rakendamise 
protsessi analüüs

jaanuar 2023 - september 2023

6.Rakendamise aruandlus
jaanuar 2023 – september 2023



BELGIA

HORVAATIA

TŠEHHI VABARIIK

TAANI

EESTI PRANTSUSMAA

KREEKA

UNGARI

ITAALIA

LÄTI

PORTUGAL

SERBIA

SLOVEENIA

HISPAANIA JADECARE coordinator

ÜHENDKUNINGRIIK

PARTNERID

SAKSAMAA
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