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Lisa 10. Interdistsiplinaarse meeskonna liikmete roll
Juhtumikorraldaja ülesanded/roll:

- hindab, planeerib ja koordineerib patsiendile ja lähedastele vajalikke 
tervishoiu- ja sotsiaalteenuseid;

- toetab ja annab informatsiooni patsiendile ja lähedastele;

- teeb koostööd teiste palliatiivse ravi osutamise tasandite spetsialistidega;

- koordineerib palliatiivse ravi teenuste osutamise protsessi, korraldab 
teenuse osutamist (kus ja millal teenust osutatakse);

- koordineerib väljaspool tervishoiuvaldkonda osutatavate teenuste saamist;

- hindab teenuste tõhusust;

- jälgib patsiendi ja tema lähedaste toimetulekut ning vajaduse korral sekkub.

Hingehoid on inimese toetamine haigustest, õnnetustest, leinast või 
elusituatsioonist põhjustatud psüühilise kriisi korral. Lähtudes abivajaja 
vajadustest ja veendumustest, keskendutakse spirituaalsetele, eksistentsiaalsetele 
ja religioossetele teemadele. Hingehoidja töötab nii üksi kui ka meeskonnas ja 
teeb koostööd nii kolleegide kui ka teiste erialade spetsialistidega.

Hingehoidja ülesanded/roll:
- toetab patsiendi ja lähedase toimetulekut, hingelise ja vaimse tasakaalu 

leidmist;

- toetab religioosseid, spirituaalseid ja eksistentsiaalseid vajadusi;

- toetab surijaid ja lähedasi leinaprotsessis;

- toetab patsiendi eneseväärikust;

- peab või korraldab soovi korral jumalateenistusi ja usulisi talitusi;

- toetab ja nõustab töötajaid kriisiolukorraga toimetulekul, surma ja 
leinateemadel;

- nõustab konfliktsituatsioonides;

- nõustab eetiliselt ja moraalselt tundlikes küsimustes;

- korraldab hingehoiukoolitusi (patsiendi ja lähedase toetamine, raskete 
sõnumite edastamine, kriisinõustamine, leinanõustamine, läbipõlemise 
ennetamine ja toimetulek jm).



80

Sotsiaaltöötaja ülesanded/roll:
- määratleb patsiendi ja lähedase psühhosotsiaalsed probleemid;

- toetab psühhosotsiaalset toimetulekut;

- teavitab sotsiaaltoetustest ja teenustest ning nõustab sel teemal;

- teavitab õendusabi- ja hooldusteenuste võimalustest kodus ja haiglas;

- teavitab töövõime hindamise taotluse, puude raskusastme tuvastamise 
ja ravikindlustuse taotlemisega seotud toimingutest ning abivahendite 
taotlemise võimalustest, nõustab nendel teemadel;

- nõustab ja annab infot muudes sotsiaalvaldkonda puudutavates küsimustes

- kaasab vajaduse korral teised interdistsiplinaarse meeskonna liikmed;

- teeb patsiendi ja lähedaste parima võimaliku elukvaliteedi saavutamiseks 
koostööd teiste spetsialistidega.

Psühholoogi ülesanded/roll:
- hindab patsiendi ja lähedase vajadusi, vaimse tervise seisundit, 

psühhosotsiaalset toimetulekut ja ressursse;

- aitab mõista ja üle elada kriisietapid;

- toetab psühholoogilist heaolu ja enesetõhusust;

- nõustab, kuidas kaotatud meelerahu tagasi saada, kuidas leida jõuvarusid 
hingeliseks toimetulekuks, kuidas muutunud elukorraldusega toime tulla;

- aitab mõtestada lahti haigusega kaasnevaid tundeid (väärtusetus, lootusetus, 
süütunne ja suitsiidimõtted jt) ning nendega toime tulla;

- teeb patsiendi ja lähedaste parima võimaliku elukvaliteedi saavutamiseks 
koostööd teiste spetsialistidega.  


