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Info hooldekodu töötajale uuringu “50+ rahvastik Euroopas” kohta

Lp hooldekodu töötaja
Statistikaamet koostöös Tallinna Ülikooliga viib läbi uuringut teemal “50+ rahvastik Euroopas”. Teie
hooldekodu elanik, kelle nimi on toodud ülal, on varem juba osalenud selles uuringus ja seetõttu me
tahaksime teda kutsuda taas vastama.
Mida “50+ rahvastik Euroopas” tähendab?
Tegemist on Eesti osaga Euroopas läbiviidavast uuringust 50+ vanuses rahvastiku tervise, vananemise ja
tööjätu kohta (SHARE). Projekti algas 2004. aastal ja selles osaleb paegu 28 riiki. Eesmärk on analüüsida
demograafilisi muutusi ning 50+ rahvastiku elutingimusi. Uuringu seniste tulemustega saate tutvuda
veebilehel www.tlu.ee/share-esimene.
Miks on osalemine oluline?
Väga vanade ja puudega inimeste osalemine uuringus on iseäranis oluline, ka sel juhul, kui nad peaks
vajama vastamisel abi. Kui me küsitleks ainult terveid ja aktiivseid inimesi, kujuneks pilt elanikkonna
tervisest palju paremaks, kui see tegelikult on. See viiks valede otsusteni, sest tegelikud probleemid, mis
kõrges vanuses ilmnevad, võivad jääda niimoodi varjatuks.
Mida me Teilt palume?
Osalemine uuringus „50+ rahvastik Euroopas” on vabatahtlik. Statistikaameti küsitleja võtab Teiega
ühendust, et küsida võimalust kohtumiseks ülalnimetatud inimesega. Kui inimene ei ole ise võimeline
küsitlusel vastama, palume Teil võtta ühendust tema sugulastega. Kutsume mõnd sugulast ja
hooldekodu töötajat viibima intervjuu juures, et küsitletavat vastuste andmisel toetada. Loomulikult
lähtume vastaja heaolust, intervjuu saab vajadusel mistahes hetkel katkestada.
Statistikaameti küsitlusjuht Jana Bruns vastab hea meelega küsimustele, mis Teil tekkida võisid. Palun
helistage: 53307823 tööpäevadel 8.00-17.00.
Suur tänu Teile ette,
lugupidamisega
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Info hooldekodu töötajale – küsimused ja vastused
Mis on uuringu eesmärk?
SHARE uuring analüüsib demograafilisi muutusi Euroopas. Uuringu andmed lubavad teadlastel jälgida
majanduse ja sotsiaalse olukorra muutusi terves Euroopas (sh Eestis), samuti 50+ vanuses inimeste
terviseseisundit. Teadustulemused on väga kasulikud poliitikakujundamises, sest SHARE teadlaste
analüüsi aluseks on inimeste tegelikud kogemused ning tänu sellele poliitilised otsused võtavad arvesse
tegelikke sotsiaalseid arenguid.
Kes on selle uuringu taga?
Eestis koordineerib uuringut Tallinna Ülikooli Eesti demograafia keskus. Projekti rahastab Euroopa
Komisjon, Sotsiaalministeerium ja Tallinna Ülikool.
Kuidas intervjuu läbi viiakse?
Väljaõppe saanud küsitleja on Teiega kontakti võtnud, et korraldada kokkusaamine intervjueeritavaga.
Paluge küsitlejal näidata oma töötõendit. Tavaliselt viiakse intervjuu läbi hooldekodu ruumides. See
võtab aega umbes 1–1,5 tundi. Intervjuud võib katkestada ning teha see vajadusel mitmes osas.
Küsitleja esitab küsimusi standardiseeritud küsimustiku järgi ning sisestab vastused arvutisse. Kui
intervjueeritav ei taha mõnele küsimusele vastata, jäetakse see vahele.
Mis on intervjuu sisu?
Me oleme huvitatud inimese elukäigust. Näiteks küsime elutingimuste kohta tema lapsepõlves, hariduse
ja karjääri kohta. Praeguste elutingimuste kohta esitatavates küsimustes räägime perekonnast, vabast
ajast ja tervisest. Lisaks viime läbi lühikesed testid: mõõdame käetugevust ning testime lühikeste
sõnamängude abil mälu. Need testid on samuti vabatahtlikud.
Kuidas isikuandmed on kaitstud?
Kõik vastused säilitatakse ainult seostatuna koodiga, nende juurde ei salvestata inimese nime või
aadressi (anonüümne). Vastaja sugulased on varem andnud nõusoleku selle kohta, et võisime vastaja
kontaktinfot säilitada selleks, et saada temaga kontakti uuringu läbiviimiseks järgmisel korral. Inimese
aadress ja nimi säilitatakse tema antud vastustest eraldi. Seetõttu pole võimalik intervjuus antud
vastuste alusel inimest identifitseerida. Intervjuu andmeid kasutatakse vaid teaduslikel eesmärkidel.
Miks ikkagi peaks intervjuu läbi viima, kuigi vastajal võivad olla tervisest tulenevad takistused?
Uuring peaks olema läbilõige elanikkonna kõnealusest vanusrühmast. Kui me küsitleks ainult terveid
inimesi, kujuneks pilt elanikkonna tervisest palju paremaks, kui see tegelikult on. Selleks, et kavandada
terviseprobleemidega inimeste elamistingimusi, on väga oluline, et sellised inimesed jagaks oma
tegelikke kogemusi meiega.
Lisainfo saamiseks palun tutvuge meie veebilehega: www.share-estonia.ee

