Ravijuhendite nõukoja koosoleku protokoll 2021–1

Ravijuhendite nõukoja koosolek 10.02.2021
Toimumisaeg: 10.02.2021, algus 13.00 lõpp 16.10
Videokoosolek MS Teams keskkonnas

Osalesid (RJNK liikmed):, Neve Vendt, Ruth Kalda, Gerli Usberg, Agnes Aart, Senta-Ellinor
Michelson, Kadri Tamme, Anneli Rätsep, Piret Viiklepp, Ulla Raid, Alar Irs, Üllar Lanno,
Jekaterina Šteinmiller, Maivi Parv (osaliselt, ei hääletanud), Kertu Rünkorg, Anneli Kannus,
Vladislav Veližanin, Pille Taba (osaliselt), Kristi Rüütel, Kersti Esnar (osaliselt), Katrin Kiisk,
Mari-Anne Härma (osaliselt), Eve-Merike Sooväli, Mariliis Põld
Puudusid (RJNK liikmed): Maarja Hallik, Veiko Vahula, Anneli Uusküla (etteteatamisega)
Kutsutud: Kaja-Triin Laisaar, Paula Tomson, Urmeli Katus, Anna Vesper, Tatjana Meister,
Marion Kalju (osaliselt), Kadi Kallavus, Pille Sillaste (osaliselt), Kaire Pakkonen (osaliselt)
Koosolekut juhatas Kadri Tamme, protokollis Paula Tomson

13.00–13.05 Koosoleku avasõnad. Kadri Tamme (Ravijuhendite Nõukoja esimees)
13.05–13.30 Püsisekretariaadi töötajate ja nõukoja liikmete tutvustus ja huvide
deklaratsioonide läbivaatus. Kaja-Triin Laisaar
Kõik koosolekul osalejad tutvustasid lühidalt ennast ja oma senist ravijuhendite koostamise (sh
Ravijuhendite Nõukoja töös osalemise) kogemust. Kõik Ravijuhendite Nõukoja liikmed ja
asendusliikmed, v.a Ü. Lanno olid koosoleku eelselt esitanud oma huvide deklaratsiooni. Ü.
Lannol nõukoja töös osalemist takistavaid huvisid ei ole, kuid täpsustamist vajab tema asutuse
lepingute jm koostöövormide loetelu (maht), mis deklaratsioonis esitada.
Püsisekretariaat oli koostanud deklareeritud huvidest kokkuvõtliku tabeli ning hinnanud
võimalikke huvide konflikte. Vastav tabel pandi koosoleku järgselt üles nõukoja siseveebi
koosoleku materjalide kausta. Ükski deklareeritud huvi ei piira nõukoja
liikmete/asendusliikmete tegevust nõukojas. Samuti ei tinginud ükski deklareeritud huvi
kellegi kõrvalejäämist käesoleval koosolekul tehtavatest otsustest, v.a Agnes Aart taandas
ennast palliatiivse ravi juhendi II osa kinnitamise hääletusest, kuna oli osalenud selle juhendi
koostamisel konsultandina.
OTSUS: Informatsioon teadmiseks võetud.
13.30–15.00 Ravijuhendite koostamise GRADE-metoodika, sh nõukoja ja teiste
osapoolte rolli tutvustus. Kaja-Triin Laisaar
K.-T. Laisaar tutvustas nõukoja uutele liikmetele Eestis ravijuhendite koostamisel kasutatavat
GRADE-metoodikat, ravijuhendite koostamise protsessi ja kõigi ravijuhendi(te) koostamises
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osalevate osapoolte (sh nõukoja ning püsisekretariaadi) ülesandeid. Samuti tõi ta eraldi välja
püsisekretariaadi koostöö-ootused nõukojale.
K.-T. Laisaare juttu toetanud slaidi-ettekanne pandi koosoleku järgselt üles nõukoja siseveebi
koosoleku materjalide kausta.
OTSUS: Informatsioon teadmiseks võetud.
15.00–15.05 Sirutuspaus
15.05–15.40 Ravijuhendi “Palliatiivne ravi (II osa). Erakorraliste seisundite käsitlus,
elulõpuravi ja palliatiivse ravi korraldus” arutelu ja kinnitamine. Kaire Pakkonen, Pille
Sillaste ja Anna Vesper
K. Pakkonen (sekretariaadi juht) tegi ettekanne juhendi koostamisest. Juhendi koostamist
koordineerinud püsisekretariaadi liige A. Vesper tegi kokkuvõtte retsensentide ja avalikkuse
(patsiendi- ja erialaorganisatsioonide, tervishoiuasutuste) tagasisidest ning nõukoja poolt
juhendile AGREE II töövahendiga antud hinnangust. P. Sillaste (töörühma juht) tänas nõukoda
palliatiivse ravi teemalise juhendi koostamise võimaluse eest, sest tegemist on teemaga, mis
puudutab paljusid inimesi, erialasid ja valdkondi.
Nõukoja liikmed tunnustasid tehtud tööd, kuid palusid juhendis kasutatud terminid ja lühendid
veelkord üle vaadata ja paremini lahti seletada, lihtsustada. A. Vesper kinnitas, et kõik nõukoja
poolt ravijuhendi hindamisel AGREE II töövahendiga hindamisel tehtud tähele- ja ettepanekud
(sh termineid ja lühendeid puudutavad) vaadatakse üle ning käsikirja korrigeeritakse
paralleelselt keeletoimetusega. Hinnangute kokkuvõte pandi koosoleku järgselt üles nõukoja
siseveebi koosoleku materjalide kausta.
A. Vesper andis ühtlasi teada, et ravijuhendi (nii selle I kui II osa) juurde kuuluv
patsiendijuhend on praegu koostamisel ning esitatakse nõukojale arutamiseks ja sobivusel
kinnitamiseks eraldi.
OTSUS (konsensus): Kinnitada ravijuhendi “Palliatiivne ravi (II osa). Erakorraliste seisundite
käsitlus, elulõpuravi ja palliatiivse ravi korraldus” tingimusel, et nõukoja kommentaaride ja
ettepanekutega arvestatakse. Hääletuses osalesid nõukoja kõik põhiliikmed, v.a Agnes Aart
(kelle asendusliige koosolekul ei osalenud).
Otsuse tegemiseks oli kvoorum (3/4 nõukoja liikmetest ehk 10 inimest) koos.
15.40–15.55 Lühiülevaade ravijuhenditest, mille koostamist alustati 2020. aastal ja mis
valmivad 2021. aastal. Ülevaade ravijuhenditest, mille koostamist on alustatud /
alustatakse 2021. aastal; nende juhendite koostamise ajakava ja nõukoda
esmajärjekorras ees ootavad tööülesanded. Kaja-Triin Laisaar
K.-T. Laisaar andis teda, et kaheksast 2020. aastal töösse läinud ravijuhendist on töö veel
käimas kroonilise südamepuudulikkuse ja 2. tüübi diabeedi juhenditega, mõlemad juhendid
valmivad 2021. aasta I poolaasta jooksul.
Ravijuhendite Nõukoja eelmine koosseis valis möödunud aastal oma viimasel koosolekul välja
kaheksa juhendit, mille koostamist alustatakse 2021. aastal. Neist kahel juhul on tegemist
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varem koostatud ravijuhendi ajakohastamisega – „Perioperatiivne ägeda valu käsitlus“ ja
„Lamatiste käsitlus – ennetamine ja konservatiivne ravi“. Lisaks alustatakse tööd kuuel uuel
teemal: „Suitsetamisest loobumise meditsiiniline nõustamine“, „Transfusioonravi“, „Migreeni
käsitlus esmatasandil“, „Epilepsia käsitlus fertiilses eas naistel ja rasedatel“, „Terve
täiskasvanud inimese tervise jälgimise juhis“ ja „Tervishoiutekkeliste nakkuste ennetamise ja
kontrolli juhend“.
K.-T. Laisaar andis teada, et püsisekretariaat on alustanud nelja juhendi koostamisega – käimas
on töörühmade ja sekretariaatide komplekteerimine. K.-T. Laisaar esitas nõukojale palve olla
valmis vastavaid koosseise läbi vaatama ja arutama ning sobivusel kinnitama elektroonselt
enne järgmist nõukoja koosolekut 30.03.2021. Niisuguses tempos töötades loodab
püsisekretariaat esitada nõukojale järgmisel koosolekul arutamiseks ja kinnitamiseks juba
nende juhendite käsitlusalad.
OTSUS: Informatsioon teadmiseks võetud.
15.55–16.00 Ravijuhendite Nõukoja aseesimehe valimine. Kadri Tamme
K. Tamme esitas nõukoja aseesimehe kandidaadiks Ruth Kalda, kes nõustus kandideerima.
OTSUS (konsensus): Valida nõukoja aseesimeheks Ruth Kalda. Hääletasid kõik nõukoja
põhiliikmed, v.a Maivi Parv, keda asendas Mariliis Põld. Ei hääletanud Ruth Kalda ega tema
asendusliige.
Otsuse tegemiseks oli kvoorum koos.
16.00–16.10 Nõukoja koosolekute aegade kokkuleppimine kuni 2021. aasta lõpuni.
Koosoleku kokkuvõte. Kadri Tamme
Nõukoja liikmed ja asendusliikmed nõustusid K.-T. Laisaare ettepanekuga, et 2021. aastal
toimuvad nõukoja koosolekud 30. märtsil, 8. juunil, 7. septembril ja 7. detsembril ning
vajadusel peetakse lisakoosolek 9. novembril.
Koosolekutel osalevad nõukoja põhiliikmed. Juhul, kui vastava asutuse/organisatsiooni poolt
esitatud põhiliige ei saa koosolekul osaleda, osaleb tema asemel asendusliige.
OTSUS: Informatsioon teadmiseks võetud.
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