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• Eetikaküsimused

• Majandusküsimused

• Käitumisuuringud

• Psühholoogilised aspektid

• Sotsiaalsed aspektid

• …
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Ülesanded sotsiaal- ja humanitaar-
teadlastele tervise valdkonnas

tervis on täieliku füüsilise, 
vaimse ja sotsiaalse 
heaolu seisund, mitte 
ainult haiguse või nõtruse 
puudumine (MTO)



H2020 SC1 tööprogrammi struktuur

Sisuline struktuur:

• Tervise, tervishoid, tervishoiu-süsteemid
• Better Health and care, economic growth and 

sustainable health systems BHC

• Digitervise edendamine
• Digital transformation in Health and Care DTH

• Koordineerivad ja toetavad tegevused (CSA)

• Health co-ordination activities HCO, HCC



SC1-BHC-33-2020: addressing low vaccine uptake

RIA; voor avanes 4. juulil 2019

1-astmeline; tähtaeg 7. aprill 2020

Uuringud hõlmaku ebapiisava 
vaktsineerimise

• Põhjusi:
• sotsiaalseid

• majanduslikke

• psühholoogilisi
• Olukorra parendamise võimalusi

Uuring kaasaku:
• terviseteadlasi 
• psühholooge
• sotsiolooge
• Käitumisteadlasi
• tervishoiuökonoomikuid



SC1-BHC-36-2020: micro- and nano-plastics in 
our environment: understanding exposures 
and impacts on human health

RIA; voor avanes 4. juulil 2019

1-astmeline; tähtaeg 7. aprill 2020

Uuringud hõlmaku
• toksikoloogiat

• sh riskihindamist
• mikrobioloogiat
• analüüsimetoodikat
• pikaaegseid prognoose

Uuring kaasaku:
• terviseteadlasi, sh klinitsiste
• keskkonnateadlasi
• keemikuid, füüsikuid jt
• sotsiolooge
• käitumisteadlasi
• …



SC1-HCO-19-2020: reliable and accessible 
information on cell and gene-based therapies

CSA; voor avanes 4. juulil 2019
1-astmeline; tähtaeg 7. aprill 2020

Projekti eesmärk: raku- ja geeniteraapia 
alase veebi-info platvormi loomine

Käsitletavad aspektid:
• intellektuaalomand
• õiguslikud aspektid
• eetikaküsimused
• majanduslikud aspektid

…

Uuring kaasaku:
• patsientide esindajaid
• tervise-ettevõtjaid
• klinitsiste
• sotsiolooge
• psühholooge
• tervise- ja ravimiameteid



SC1-HCO-03-2020: bridging the divide in health 
research and innovation – boosting return on 
investment

CSA; voor avanes 4. juulil 2019
1-astmeline; tähtaeg 7. aprill 2020

Tegevused edendagu EL-13 tervise 
valdkonna
• uute tehnoloogiate innovatsiooni
• teaduskeskuste haldamist
• teaduse rahvusvahelistumist
• soolõimet

Uuring kaasaku:
• Innovatsiooni edendajaid
• juhtimisspetsialiste
• terviseteadlasi
• teadusarministraatoreid
• …



SC1-DTH-02-2020: personalised early risk prediction, 
prevention and intervention based on artificial 
intelligence and big data technologies

RIA; voor avaneb 19. novembril 2019

1-astmeline; tähtaeg 22. aprill 2020

Uuring – integreeritavad andmed – hõlmaku
• (tervise)käitumist
• dieeti
• tervishoiuteenuseid
• preventsiooniabinõusid

Uuring kaasaku
• käitumisteadlasi
• sotsiolooge
• psühholooge
• terviseteadlasi



SC1-DTH-04-2020: international cooperation in 
smart living environments for ageing people

RIA; Voor avaneb 19. novembril 2019

1-astmeline; tähtaeg 22. aprill 2020

Uuring hõlmaku 
• füüsilist aktiivsust
• toitumisharjumusi
• riskitunnetust ja –käitumist
• sotsiaalset aktiivsust
• tehnoloogialembust

Uuring kaasaku
• käitumisteadlasi
• sotsiolooge
• psühholooge
• terviseteadlasi
• Jaapani ja/või Kanada teadlasi



Kuidas edasi?

• Lemmikvõtmesõnad ritta

• Mitu alternatiivi

• Otsing Osalejaportaalis

• Otsing tööprogrammides

• Tööprogrammi teskti loetagu mitmekesi


