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Toimumisaeg: 10.09.2019, algus 13.30 lõpp 16.45 
Videokoosolek 

• Tartus Nooruse 1, Ravimiameti nõupidamiste ruumis  
• Tallinnas Pärnu mnt 102, Ravimiameti koosolekute ruumis 

Osalesid (RJNK liikmed): Pille Taba, Agnes Aart, Ruth Kalda, Raul-Allan Kiivet, Sirje Kree, 
Senta-Ellinor Michelson, Gerli Usberg, Neve Vendt (Tartus); Ulla Raid, Piret Viiklepp 
(Tallinnas)  
Puudusid (RJNK liikmed): Alar Irs, Eve-Merike Sooväli (etteteatamisega) 
Kutsutud: Mark Brachinsky, Urmeli Katus, Kaja-Triin Laisaar, Tatjana Meister, Mariliis Põld, 
Paula Tomson (Tartus); Signe Alliksoo, Annelii Jürgenson, Marge Reinap, Minni Saapar, Sirje 
Vaask, Anna Vesper (Tallinnas) 
Koosolekut juhatas Pille Taba, protokollis Paula Tomson 
 
Koosoleku päevakord ja otsused: 
13.30–13.35 Koosoleku sissejuhatus, päevakorra tutvustus, ravijuhendite nõukoja 
liikmete huvide deklaratsioonide ülevaatamine. Pille Taba 
Koosolekul osaleb kümme ravijuhendite nõukoja põhi- või asendusliiget, koosolek on 
otsustusvõimeline. Nõukoja liikmete huvide deklaratsioonides muudatusi ei ole.  
Otsus: Informatsioon teadmiseks võetud. 
 
13.35–13.50 Ravijuhendite koostamine: organisatsioonilised küsimused ja nutilahenduse 
tutvustus. Raul-Allan Kiivet 
Otsus: Informatsioon teadmiseks võetud. 
 
13.50–13.55 “Palliatiivse ravi juhendi” töörühma koosseisu muutuse kinnitamine ja 
töökorralduse võimaliku muutuse tutvustamine. Anna Vesper 
Otsus (konsensus): Kinnitada “Palliatiivse ravi juhendi” töörühma koosseisu liikmeks Made 
Bambus. 
 
14.00–14.35 Ravijuhendi „Ülekaalulise või rasvunud patsiendi käsitlus esmatasandil“ 
arutelu ja kinnitamine. Sirje Vaask 
Otsus (konsensus): Kinnitada ravijuhend „Ülekaalulise või rasvunud patsiendi käsitlus 
esmatasandil“ tingimusel, et võetakse arvesse kommentaarid koolitusprotsessi, rakenduskava, 
jm kohta. Samuti arvestatakse nõukoja liikmete poolt AGREE II tööriistaga hindamisel antud 
tagasisidet. 
 
14.35–14.45 Kohvipaus 
 
14.45–15.10 Ravijuhendi „Täiskasvanute kõrgvererõhktõve käsitlus esmatasandil“ ning 
“Täiskasvanute kõrgvererõhktõve patsiendijuhendi” arutelu ja kinnitamine. Signe 
Alliksoo 
Otsus (konsensus): Kinnitada ravijuhend „Täiskasvanute kõrgvererõhktõve käsitlus 
esmatasandil“ ning “Täiskasvanute kõrgvererõhktõve patsiendijuhendi” tingimusel, et tehakse 
parandused vastavalt koosoleku arutelule ja nõukoja liikmete poolt AGREE II tööriistaga 
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hindamisel antud tagasisidele.  
 
15.10–15.50 Ravijuhendi “Insuldijärgne taastusravi” arutelu ja kinnitamine. Annelii 
Jürgenson, Minni Saapar 
Otsus: Ravijuhend “Insuldijärgne taastusravi” kinnitatakse ühe kuu pärast elektroonilisel 
koosolekul pärast paranduste sisse viimist (keelekorrektuur, tõendusmaterjali peatükk ja 
soovituste sõnastused ühtlustada, algoritmi peatükk üle vaadata). Samuti võetakse arvesse 
nõukoja liikmete poolt AGREE II tööriistaga hindamise käigus antud tagasiside.  
 
15.50–16.05 Ravijuhendi “Alaseljavalu diagnostika ja ravi esmatasandil” arutelu. Mark 
Braschinsky, Kaja-Triin Laisaar 
Otsus: Ravijuhendi “Alaseljavalu diagnostika ja ravi esmatasandil” esitatakse nõukojale 
kinnitamiseks elektroonilisel koosolekul umbes kuu aja pärast. 
 
16.05–16.10 „Jala veenilaiendite ja kroonilise venoosse puudulikkuse patsiendijuhendi” 
kinnitamine. Tatjana Meister 
Otsus: Ravijuhend „Jala veenilaiendite ja kroonilise venoosse puudulikkuse 
patsiendijuhendi” kinnitatakse elektrooniliselt pärast patsientidelt tagasiside saamist ja 
arvessevõtmist. 
 
16.16–16.20 Ravijuhendi “Kroonilise obstruktiivse kopsuhaiguse käsitlus” käsitlusala 
kinnitamine. Tatjana Meister 
Otsus: Ravijuhend “Kroonilise obstruktiivse kopsuhaiguse käsitlus” kinnitatakse järgmisel 
nädalal elektrooniliselt. 
 
16.20–16.30 “Lapse tervise jälgimise juhendi” lisatoidu andmise alustamise aega 
puudutava soovituse vaidlustuse arutelu. Ulla Raid 
Otsus: Nõukoda toetab ravijuhendi töörühma ja on nende poolt tehtud muudatustega nõus. 
Nõukoda ei pea vajalikuks kliinilise küsimuse avamist, sest selleks puudub alus. 
 
16.30–16.40 2020. a uuendamist vajavate ravijuhendite ja võimalike uute ravijuhendi- 
teemade ülevaade. Kaja-Triin Laisaar 
Otsus: Teemaalgatustest eelvaliku tegemiseks saadab püsisekretariaat nõukojale 
teemaalgatuste nimekirja. 
 
16.40–16.45 Holger Schünemanni (koolitus)visiit 2.–4.10.2019. Kaja-Triin Laisaar 
K.-T. Laisaar: 2. oktoobril GRADEpro tutvustus ja kasutusvõimalused (Tallinn-Tartu 
videosild) ja ning 3. oktoobril koolitus ravijuhendite koostamisest Tartus.  
 
Lisaküsimused: Terviseameti esindaja kaasamisne nõukoja koosseisu.  
Otsus: Teemat arutatakse järgmisel nõukoja koosolekul.  
 
 


