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Toimumisaeg: 04.12.2018, algus 13.30 lõpp 16.00 

Videokoosolek 

 Tartus Põllu 1a, Eesti Haigekassa esinduse 5.korruse nõupidamiste ruum 

 Tallinnas Lastekodu 48, Eesti Haigekassa 1.korruse nõupidamiste ruum 

Osalesid (RJNK liikmed): Pille Taba, Agnes Aart, Raul-Allan Kiivet, Sirje Kree, Senta-

Ellinor Michelson, Hepp Nigol, Maivi Parv, Eve-Merike Sooväli, Gerli Usberg, Neve Vendt 

(Tartus), Ulla Raid, Piret Viiklepp (Tallinnas)  

Puudusid (RJNK liikmed): Alar Irs (etteteatamisega) 

Kutsutud: Kaja-Triin Laisaar, Kadi Kallavus, Tatjana Meister, Paula Tomson (Tartus), Marge 

Reinap, Anna Vesper (Tallinnas) 

Koosolekut juhatas Pille Taba, protokollis Paula Tomson 

 

Koosoleku päevakord ja otsused: 

13.30-13.40 Koosoleku sissejuhatus, päevakorra tutvustus, ravijuhendite nõukoja 

liikmete huvide deklaratsioonide ülevaatamine. Pille Taba  

Koosolekul osaleb üksteist ravijuhendite nõukoja põhi- või asendusliiget, koosolek on 

otsustusvõimeline. Nõukoja liikmete huvide deklaratsioonides muudatusi ei ole.  

13.40-13.45 Muudatused ravijuhendite töörühmades ja sekretariaatides. Anna Vesper  

Otsused (konsensus): 

- Ravijuhendi „Insuldijärgne taastusravi“ töörühma juhi kohalt ja töörühmast arvata välja 

Ülle Kruus, ravijuhendi töörühma juhiks kinnitada töörühma liige Aet Lukmann. Eesti 

Haigekassa esindajana jätkab töörühmas Riina Pettai, töörühmast arvata välja Eesti 

Haigekassa esindaja Argo Aug. Püsisekretariaadi esindajaks ravijuhendi sekretariaadis 

kinnitada Minni Saapar. 

- Ravijuhend „Kõrgvererõhktõve käsitlus esmatasandil“ püsisekretariaadi esindajaks 

ravijuhendi sekretariaadis kinnitada Kadi Kallavus 

13.45-14.40 Ravijuhendite teemaalgatuste arutelu ja kinnitamine.  

HIV-positiivsete isikute ravi. Raul-Allan Kiivet 

Otsus: järgmisel nõukoja koosolekul esitada aruteluks HIV ravijuhendi käsitlusala, mis on 

ravijuhendi töörühma liikmetega läbi arutatud. 

 

Palliatiivse ravi juhend. Anna Vesper 

Otsus:  

- alustada „Palliatiivse ravi juhendi“ teemaalgatuse alusel ravijuhendi käsitlusala 

koostamist 

- järgmisel ravijuhendite nõukoja koosolekul annab püsisekretariaat ettepanekud, kuidas 

hakkab edaspidi toimuma teemaalgatuste algatamine ja kinnitamine.  
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KOK diagnostika ja ravi. Tatjana Meister 

Otsus: alustada “Kroonilise obtruktiivse kopsuhaiguse diagnostika ja ravi” teemaalgatuse 

alusel ravijuhendi käsitlusala koostamist  

 

Reumatoidartriidi kahtluse ja diagnoosiga patsientide käsitlus esmatasandil. Kadi Kallavus 

ja Kaja-Triin Laisaar 

Otsus: alustada “Reumatoidartriidi kahtluse ja diagnoosiga patsientide käsitlus esmatasandil” 

teemaalgatuse alusel ravijuhendi käsitlusala koostamist   

 

Täiskasvanute kroonilise südamepuudulikkuse diagnoosimise ja ravikorralduse juhend.  

Otsus: täiendada ja täpsustada “Täiskasvanute kroonilise südamepuudulikkuse diagnoosimise 

ja ravikorralduse juhendi” teemaalgatust ning esitada aruteluks järgmisel ravijuhendite nõukoja 

koosolekul. 

 

14.40-14.50 Ravijuhendi “Täiskasvanute kõrgvererõhktõve käsitlus esmatasandil“ 

käsitlusala muutmine (kliiniliste küsimuste sõnastuse täpsustamine) 

Otsus: kinnitada ravijuhendi “Täiskasvanute kõrgvererõhktõve käsitlus esmatasandil“ 

käsitlusala muutmine. 

14.50-15.00 Kohvipaus 

15.00-15.15 Ravijuhendite rakendustegevused 

Otsus: informatsioon teadmiseks võetud.  

15.15-15.30 Ülevaade koostamisel ravijuhendite hetkeseisust. Püsisekretariaadi esindajad  

Otsus: informatsioon teadmiseks võetud. 

15.30-15.50 Ravijuhendite uuendamise formaadi arutelu. Kaja-Triin Laisaar 

Otsus: informatsioon teadmiseks võetud.  

15.50-16.00 Ravijuhendite nõukoja 2019. aasta koosolekute kokkuleppimine ja muud 

küsimused. Pille Taba  

Otsus: kinnitada ravijuhendite nõukoja koosolekute ajad 2019.a.: 19.02.; 28.05.; 10.09.; 03.12. 

kl 13.30-16.00 

 

Järgmine ravijuhendite nõukoja koosolek toimub 19. veebruaril 2019 kell 13.30-16.00 

videokoosolekuna. 


