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Toimumisaeg: 25.09.2018, algus 13.30 lõpp 16.00 

Videokoosolek 

• Tartus Puusepa 8 ruumis J-3133 (Ühendlabori suur koosolekuruum) 

• Tallinnas Lastekodu 48, Eesti Haigekassa 1.korruse nõupidamiste ruum 

Osalesid (RJNK liikmed): Pille Taba, Agnes Aart, Ruth Kalda, Sirje Kree, Senta-Ellinor 

Michelson, Maivi Parv, Eve-Merike Sooväli, Neve Vendt (Tartus), Raul-Allan Kiivet, Ulla 

Raid, Piret Viiklepp (Tallinnas), Alar Irs (Skype)  

Puudusid (RJNK liikmed): Kristi Rannus (etteteatamisega) 

Kutsutud: Heli Järve, Kaja-Triin Laisaar, Paula Tomson (Tartus), Signe Alliksoo, Annelii 

Jürgenson, Priit Kampus, Marge Reinap, Sirje Vaask, Jüri Voitk, 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 ja Raul-Allan Kiivet 

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

otsustusvõimeline. 

Raul-Allan Kiivet informeerib, et Eesti Haigekassa annab Tartu Ülikoolile üle nelja ravijuhendi 

koostamise korraldamise.  

Otsus: ülevaade teadmiseks võetud 

 

13.40-13.50 Muudatused ravijuhendite töörühmades ja sekretariaatides. Anna Vesper 

Otsused: 

- Ravijuhendi „Kõrgveretõhktõve käsitlus esmatasandil“ senine sekretariaadi juht Argo Lätt 

ei jätka. Uueks sekretariaadi juhiks kinnitada Signe Alliksoo. 

- Ravijuhendi „Veenilaiendite ja kroonilise venoosse puudulikkuse ennetamine, 

diagnoosimine ja ravi" töörühmast arvata välja Eesti Haigekassa esindaja Anneli Truhanov. 

- Ravijuhendi „Eluviisi nõustamine ülekaalulisuse vähendamiseks“ töörühmast arvata välja 

Eesti Haigekassa esindaja Anneli Truhanov, keda asendab Made Bambus. 

 

13.50-14.35 Ravijuhendi „Kodade virvendusarütmia ravi- ja käsitlusjuhend“ esitamine 

kinnitamiseks. Töörühma juht Jüri Voitk, sekretariaadi juht Alar Irs, sekretariaadi liige 

Priit Kampus. 

Otsus: kinnitada „Kodade virvendusartümia ravi- ja käsitlusjuhend“ tingimusel, et tehakse 

täiendused vastavalt nõukoja koosoleku arutelule. Otsustamisel ei osale nõukoja liige Alar Irs. 
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14.35-14.50 Uuendamisel ravijuhendi „Täiskasvanute kõrgvererõhktõve käsitlus 

esmatasandil“ käsitlusala esitamine kinnitamiseks. Töörühma juht Ruth Kalda, 

sekretariaadi juht Signe Alliksoo, metoodikakonsultant Kaja-Triin Laisaar 

Otsus: kinnitada uuendatava ravijuhendi „Täiskasvanute kõrgvererõhktõve käsitlus 

esmatasandil“ käsitlusala. Püsisekretariaat esitab 4.detsembri RJNK koosolekule ettepaneku 

ravijuhendi uuendamise formaadi kohta. 

 

14.50-14.55 Kohvipaus  

 

14.55-15.10 Ravijuhendi „Eluviisi nõustamine ülekaalulisuses vähendamiseks“ 

käsitlusala esitamine kinnitamiseks. Töörühma juht Sirje Vaask, sekretariaadi juht Anna 

Vesper 

Otsus: kinnitada ravijuhendi „Eluviisi nõustamine ülekaalulisuse vähendamiseks“ käsitlusala. 

 

15.10-15.25 Ravijuhendi „Täiskasvanute alajäseme veenilaiendite ja kroonilise venoosse 

puudulikkuse diagnoosimine ja ravi“ käsitlusala esitamine kinnitamiseks. Töörühma juht 

Heli Järve 

Otsus: kinnitada ravijuhendi „Täiskasvanute alajäseme veenilaiendite ja kroonilise venoosse 

puudulikkuse diagnoosimine ja ravi“ käsitlusala ning töörühmal täpsustada ravijuhendi 

pealkiri.  

 

15.25-15.40 Ravijuhendi „Insuldijärgne taastusravi“ käsitlusala esitamine kinnitamiseks. 

Sekretariaadi juht Annelii Jürgenson, metoodikakonsultant Kaja-Triin Laisaar  

Otsus: kinnitada ravijuhendi „Insuldijärgne taastusravi“ käsitlusala 

 

15.40-15.55 Ravijuhendite teemaalgatuste esitamise ja valiku protsess. Raul-Allan Kiivet 

Ravijuhendite nõukoja liikmete ettepanekud uute teemade kohta olid esitatud 17. aprillil 2018 

toimunud nõukoja koosolekul: 

1. Astma lapseeas 

2. KOK diagnostika ja ravi 

3. 2.tüüpi diabeedi ravi 

4. Osteoporoos  

5. Osteoartroos  

6. Reumatoidartriit  

7. Südame-veresoonkonna haiguste preventsioon 

8. Palliatiivne ravi 

9. Multiprobleemse haige käsitlus 

10. Opioidsõltuvuse asendusravi 

Otsus (vastu üks nõukoja liige): Uute teemade valikuga edasi liikuda ja iga ravijuhendite 

nõukoja liige annab hääle kolmele teemale. 

Otsus: uute ravijuhendite teemade pingerea kolme enim hääli saanud teema (palliatiivne ravi, 

KOK diagnostika ja ravi, reumatoidartriit) kohta koostab püsisekretariaat nõukoja 4.detsembri 

koosolekuks teemaalgatused. 
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15.55-16.00 Muud küsimused 

Ulla Raid tutvustab Sotsiaalministeeriumi initsiatiivi ravijuhendite digitaliseerimiseks ja soovi 

kaasata ravijuhendite nõukoda sellesse protsessi.  

Otsus: informatsioon teadmiseks võetud ja oodatakse ettepanekut, kuidas ja milles saab RJNK 

selles protsessis kaasa aidata 

 

Järgmine ravijuhendite nõukoja koosolek toimub 4. detsembril 2018. 


