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Ravijuhendite nõukoja koosoleku protokoll 2019-3  
 
Toimumisaeg: 03.12.2019, algus 13.30 lõpp 16.25 
Videokoosolek  
Tartus Nooruse 1, Ravimiameti nõupidamiste ruumis 
Tallinnas Pärnu mnt 102, Ravimiameti koosolekute ruumis 

Osalesid (RJNK liikmed)  
Tartus: Pille Taba, Hepp Nigol (asendusliige), Agnes Aart, Sirje Kree (asendusliige), Raul-Allan 
Kiivet, Vallo Volke (lahkus 14.30), Gerli Usberg (asendusliige), Eve-Merike Sooväli. 
Tallinnas: Kristi Rannus, Piret Viiklepp (asendusliige), Ulla Raid 

Puudusid (RJNK liikmed): Alar Irs, Senata-Ellinor Michelson (etteteatamisega) 

Kutsutud: Kaja-Triin Laisaar, Tatjana Meister, Urmeli Katus, Anna Vesper, Mariliis Põld, Marion 
Kalju, Pilleriin Soodla, Kai Zilmer, Karin Laas.  
Koosolekut juhatas Pille Taba, protokollis Urmeli Katus 
 
 
Koosoleku päevakord ja otsused:  

13.30–13.35 Koosoleku sissejuhatus, päevakorra tutvustus, ravijuhendite nõukoja 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 Ravijuhendi „Insuldijärgne taastusravi“ arutelu ja kinnitamine. Kaja-Triin 
Laisaar 
Otsus: Ravijuhendi „Insuldijärgne taastusravi“ tingimusliku kinnitamise poolt on üheksa RJNK 
põhi- või asendusliiget ja vastu üks RJNK liige (Ulla Raid). Ravijuhend kinnitati tingimusel, et 
töörühm vaatab veelkord üle soovituste sõnastuse, korrigeerib järelravi terminoloogiat ja lisab 
patsiendi käsitluse algoritmi. 
 
13.50–14.05 „Alaseljavalu diagnostika ja ravi esmatasandil“ arutelu ja kinnitamine. Kaja-
Triin Laisaar 
Otsus: Ravijuhendi „Alaseljavalu diagnostika ja ravi esmatasandil“ kinnitamise poolt on 
kümme RJNK põhi- või asendusliiget.  
Patsiendi juhendmaterjali tingimusliku kinnitamise poolt on üheksa RJNK põhi- või 
asendusliiget ja vastu üks RJNK liige (Ulla Raid). Patsiendi juhendmaterjal kinnitatakse 
tingimusel, et enne lõplikku avaldamist lisatakse mõlemale osale pealkirjad ja valmib lõplik 
kujundus.  
 
14.05–14.15 Jala veenilaiendite ja kroonilise venoosse puudulikkuse patsiendijuhend“ 
arutelu ja kinnitamine. Tatjana Meister 
Otsus: Kinnitatakse „Jala veenilaiendite ja kroonilise venoosse puudulikkuse patsiendijuhend“ 
– kinnitamise poolt on kümme RJNK põhi- või asendusliiget.  
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14.15–14.45 „Põletikulise liigeshaigusega patsiendi käsitlus esmatasandil“ arutelu. Karin 
Laas, Kaja-Triin Laisaar 
Otsus: Juhend „Põletikulise liigeshaigusega patsiendi käsitlus esmatasandil“ esitatakse 
Ravijuhendite Nõukojale kinnitamiseks nõukoja 22.01.2019 koosolekul ja selles viidatakse 
olemasolevatele patsiendijuhenditele. 
 
14.45–15.15 “HIV-infektsiooni kokkupuute-eelne ja -järgne profülaktika ning HIV-
positiivsete isikute ravi” arutelu ja kinnitamine. Kai Zilmer, Pilleriin Soodla, Urmeli Katus 
Otsus: Ravijuhendi „HIV-infektsiooni kokkupuute-eelne ja -järgne profülaktika ning HIV-
positiivsete isikute ravi“ tingliku kinnitamise poolt on kaheksa RJNK põhi- või asendusliiget 
11st (Raul Allan Kiivet taandab ennast hääletamisest, sest kuulus ravijuhendi töörühma). 
Ravijuhend kinnitatakse tingimusel, et keeletoimetuse käigus ühtlustatakse soovituste 
sõnastus (kasutatakse isikulist tegumoodi) ja rakenduskavasse lisatakse hindamiseks 
indikaatorid. Hääletuse hetkeks on koosolekult pidanud lahkuma RJNK liige Vallo Volke, kes 
annab pärast koosolekut elektroonselt teada, et on juhendi kinnitamise poolt.  
 
15.15–15.25 Kohvipaus 
 
15.25–15.55 „Palliatiivse ravi juhend“ arutelu. Anna Vesper 
Otsus: Palliatiivse ravi juhend esitatakse Ravijuhendite Nõukojale kinnitamiseks nõukoja 
22.01.2020 koosolekul. Kuna kavas on jätkujuhend tööpealkirjaga “Elulõpu ravi”, arutab 
töörühm senivalminud juhendi pealkirja täpsustamist. Valmiv juhend ei kata 
tervishoiukorralduslikke küsimusi ja seetõttu tuleb esialgne käsitlusala viia juhendi sisuga 
vastavusse. Palliatiivse ravi juhendi rakenduskava koostatakse paralleelselt “Elulõpu ravi” 
käsitlusala koostamisega 2020. aasta esimesel poolaastal.  

 
15.55–16.05 Ravijuhendite teemade valimine 2020. a koostamiseks/ajakohastamiseks. Pille 
Taba. Kaja-Triin Laisaar 
Otsus: RJNK liikmed hindavad paberkandjal (koosolekul kohapeal) või elektroonselt (pärast 
koosolekut) ravijuhendite nn uute teemade olulisust. Teemaalgatuste põhjal nn uute teemade 
olulisusele antud punktide alusel koostab püsisekretariaat uute teemade pingerea. Kui selgub 
Eesti Haigekassa rahastuse maht, võetakse 2020. a teemad töösse vastavalt RJNK liikmete 
hinnangute põhjal moodustunud pingereale. 
 
16.05–16.15 Ravijuhendite koostamise käsiraamatu ajakohastatud versiooni lühitutvustus. 
Kaja-Triin Laisaar 
Otsus: RJNK liikmetel palutakse käsiraamatuga tutvuda ning anda tagasisidet enne järgmist 
RJNK koosolekut jaanuaris 2020, mil käsiraamat läbi arutatakse ning sobivusel kinnitatakse.  
 
16.15–16.25 Ravijuhendite Nõukoja 2020. a koosolekute aegade paikapanek. Kaja-Triin 
Laisaar  
2020. aastal plaanis viis RJNK koosolekut. Järgmised RJNK koosolekud toimuvad: 

• 22.01.2020 (kolmapäev) 13.30–16.30 
Plaanis ajakohastatud ravijuhendite koostamise käsiraamatu kinnitamine ja RJNK 
töökorralduse ülevaatamine; 2020. aastal koostamisele minevate ravijuhendite 
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töörühmade koosseisu ja sekretariaatide juhatajate kinnitamine; „Palliatiivse ravi 
juhend“ ja „Põletikulise liigeshaigusega patsiendi käsitlus esmatasandil“ juhendite 
kinnitamine. 

• 03.03.2020 (teisipäev) 13.30–16.30 
Plaanis „Kroonilise obstruktiivse kopsuhaiguse juhend“ kinnitamine; koostamisele 
minevate ravijuhendite käsitlusalade kinnitamine. 

 
 
 

 

RJNK KOOSOLEKUL 3.12.2019 KOHAPEAL ARUTATULE LISAKS:  

Ravijuhendite Nõukoja koosolekute (10.09.2019 ja 3.12.2019) vahelisel ajal elektroonselt 
toimunud tegevused 
 

1. Ravijuhendi “Kroonilise obstruktiivse kopsuhaiguse käsitlus” korrigeeritud 
käsitlusala kinnitamine. 
 

Otsus: Kinnitati ravijuhendi “Kroonilise obstruktiivse kopsuhaiguse käsitlus” 
käsitlusala. 
 

2. Ravijuhendite "HIV-infektsiooni kokkupuute-eelne ja -järgne profülaktika ning HIV-
positiivsete isikute ravi” ja "Põletikulise liigeshaigusega patsiendi käsitlus 
esmastasandil" retsensentide kinnitamine 

Otsus: Ravijuhendi "HIV-infektsiooni kokkupuute-eelne ja -järgne profülaktika ning 
HIV-positiivsete isikute ravi" retsensentideks kinnitati Helvi Tarien ja Irja Lutsar. 
Ravijuhendi "Põletikulise liigeshaigusega patsiendi käsitlus esmastasandil" 
retsensentideks kinnitati Kristi Rannus ja Jana Merisalu. 
 

3. Retsensentide kinnitamine ravijuhenditele "Palliatiivse ravi juhend" ja "Kroonilise 
obstruktiivse kopsuhaiguse käsitlus"  

Otsus: Ravijuhendi "Palliatiivse ravi juhend" retsensentideks kinnitati Raul-Allan Kiivet 
ja Katrin Kurg. Ravijuhendi "Kroonilise obstruktiivse kopsuhaiguse käsitlus" 
retsensentideks kinnitati Ruth Kalda ja Martti Jaanus. 
 
 

 


