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1. Töörühma ja sekretariaadi liikmete huvide deklaratsioonide
kokkuvõte
2. Ravijuhendi käsitlusala koostamine – kliiniliste küsimuste
sõnastamine
3. Edasiste tegevuste ajakava kokkuleppimine
4. Muud küsimused
1. Töörühma ja sekretariaadi liikmete huvide deklaratsioonide
kokkuvõte.
13. novembri 2014 seisuga on huvide deklaratsioon esitamata neljal
töörühma ja neljal sekretariaadi liikmel. Konkureerivaid huvisid
ravijuhendi käsitlusala koostamisel ei ole deklareeritud.
2. Ravijuhendi käsitlusala täpsustamine ja kliiniliste küsimuste
sõnastamine.
Toimus arutelu ravijuhendiga hõlmatud patsientide sihtgrupi osas.
Kuivõrd ravijuhendis käsitletakse ka kroonilise venoosse haavandi
ennetamist, tuleks lisada riskigrupid. Otsustati täiendada hõlmatud
patsientide kirjeldust: täiskasvanud kroonilise venoosse haavandi
riskigrupi patsiendid (I87.2, I83.1, I83.9) ja kroonilise haavandiga
patsiendid (I83.0, I83.2, I87.2).
Täiendati ja täpsustati ravijuhendi käsitlusala kliinilisi küsimusi
(ravijuhendi käsitlusala toodud lisas). Ravijuhendi käsitlusala
kliinilised küsimused on jaotatud alateemadesse:
1) Venoosse haavandi ennetus ja diagnostika
2) Venoosse haavandi mittefarmakoloogine ravi
3) Venoosse haavandi farmakoloogiline ravi
Hetkel kokku 19 kliinilist küsimust. Lisaks on sõnastatud kaks
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tervishoiukorralduslikku küsimust.
Ravijuhendi sissejuhatuses käsitletavate teemade kokku leppimine
ning mõistete nimekirja koostamine toimub jooksvalt ravijuhendi
koostamise ajal.
3. Edasiste tegevuste ajakava
Käsitlusala Ravijuhendite nõukojale (RJNK) esitamise tähtaeg on 25.
november. Enne seda on vajalik töörühma ja sekretariaadi liikmetel
vaadata üle ning vajadusel täiendada käsitlusala ja tulemusnäitajate
loetelu, samuti hinnata ravijuhendi kliinilisi küsimusi ning
tulemusnäitajaid arvestades nende olulisust. Tegevused toimuvad
elektrooniliselt.
Tegevus
Käsitlusala üle vaatamine ja
täiendamine
Kriitiliste tulemusnäitajate loetelu
koostamine
Käsitlusala korrigeerimine
Tulemusnäitajate ja kliiniliste
küsimuste olulisuse hindamine
Käsitlusala esitamine RJNK

Vastuvõetud
otsused

Tähtaeg
20.november
20.november
21.november
24.november
25.november

Järgmine töörühma koosoleku aeg sõltub RJNK otsusest ravijuhendi
käsitlusala kohta ning lepitakse kokku jooksvalt.
1. Konkureerivaid huvisid ravijuhendi käsitlusala koostamisel ei ole
deklareeritud.
2. Täpsustati hõlmatud patsientide kirjeldus: täiskasvanud kroonilise
venoosse haavandi riskigrupi patsiendid (I87.2, I83.1, I83.9) ja
kroonilise haavandiga patsiendid (I83.0, I83.2, I87.2).
3. Ravijuhendi kliinilised küsimused jaotuvad alateemadesse:
1) Venoosse haavandi ennetus ja diagnostika
2) Venoosse haavandi mittefarmakoloogine ravi
3) Venoosse haavandi farmakoloogiline ravi
Sõnastatud 19 kliinilist küsimust ning kaks
tervishoiukorralduslikku küsimust.
4. Ravijuhendi töörühma ning sekretariaadi liikmed vaatavad üle ja
täiendavad ravijuhendi käsitlusala ning kriitiliste tulemusnäitajate
loetelu hiljemalt 20.novembriks.
5. Ravijuhendi töörühma liikmed hindavad kriitiliste
tulemusnäitajate ning kliiniliste küsimuste olulisust ravijuhendi
teemakäsitlust arvestades hiljemalt 24.novembriks (Anna saadab
eraldi lingid).
6. Ravijuhendi käsitlusala esitamise tähtaeg RJNK on 25.november
2014.
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