Ravijuhendi „Kroonilise obstruktiivse kopsuhaiguse taastusravi“ töörühma ja
sekretariaadi liikmete
huvide deklaratsiooni kokkuvõte

Töörühma/sekretariaadi Amet, asutus,
liikme nimi
kuuluvus
erialaseltsidesse

Deklareeritud huvid
(deklaratsiooni
esitamise kuupäev).

Meetmed
konflikti mõju
ohjamiseks
(meetmed ei ole
vajalikud, liige
ei osale arutelul
vms).

Deklaratsioon esitatud
11.03.2020

Meetmed ei ole
vajalikud

Töörühm

1.Eduard Tsvetkov (juht)

Taastusarst, AS
Medicum, Eesti
Kardioloogide
Selts, Eesti
Spordimeditsiini
Föderatsioon,
Eesti Valu Selts,
EAPC Young
Ambassador

2.Rain Jõgi

Kopsuarst, PhD
(arstiteadus), SA
Tartu Ülikooli
Kliinikum, Eesti
Kopsuarstide
Selts

Deklaratsioon esitatud
11.03.2020
1.

Kas olete viimase
kahe aasta jooksul
saanud tasu ravimija
meditsiiniettevõtetelt,
sh tasu ekspertiiside
ja nõustamise eest?
Vastus: Jah
Täpsustus: Boehringer
Inhelheim, GSK, Orion,
Novartis

2. Kas Teie asutus või
uurimisüksus on
viimase kahe aasta
jooksul saanud
toetust või rahastust
ravimi- ja
meditsiiniettevõtetelt
?

Loengute teemad
ei ole KOK-i
taastusraviga
seotud.
Töörühma liige
kinnitab, et
loengute
pidamine
ravimifirmadele i
mõjuta tema
seisukohti
ravijuhendi
koostamisel.
Töörühma
liikmed on
kohustatud kuni
ravijuhendi
täieliku
valmimiseni mitte
jagama
koosolekutel
toimunud
arutelude sisu ja
tulemusi muude
osapooltega.
Meetmed ei ole
vajalikud.

Vastus: Jah
Täpsustus: Astra
Zeneca
3. Kas olete viimase kahe
aasta jooksul pidanud
tasustatud või
tasustamata ametit või
töötanud mõnel muul

ametikohal, kus
teilt oodatakse
ravijuhenditega
seotud seisukoha
esindamist või
kaitsmist?
Vastus: Jah
Täpsustus: Eesti
Kopsuarstide Selts

3.Annelii Jürgenson

taastusarst,
Põhja-Eesti
Regionaalhaigla,
Eesti
Taastusarstide

Deklaratsioon esitatud:
11.03.2020
3.Kas olete viimase
kahe aasta jooksul

Meetmed ei ole
vajalikud

Selts

pidanud tasustatud või
tasustamata ametit või
töötanud mõnel muul

ametikohal, kus
teilt oodatakse
ravijuhenditega
seotud seisukoha
esindamist või
kaitsmist?
Vastus: Jah
Täpsustus: olin insuldi
taastusravijuhendi
sekretariaadi juht 20142020
4.Anne Minka

Perearst, Eesti
Perearstide Selts

Deklaratsioon esitatud
11.02.2020
3.Kas olete viimase
kahe aasta jooksul
pidanud tasustatud või
tasustamata ametit või
töötanud mõnel muul

ametikohal, kus
teilt oodatakse
ravijuhenditega
seotud seisukoha
esindamist või
kaitsmist?
Vastus: Jah

Töörühma
liikmed on
kohustatud kuni
ravijuhendi
täieliku
valmimiseni mitte
jagama
koosolekutel
toimunud
arutelude sisu ja
tulemusi muude
osapooltega.
Meetmed ei ole
vajalikud.

Täpsustus: Tallinna
Perearstide Seltsi
juhatuse liige

5.Anneli Poola

Kopsuarst, SA
Tartu Ülikooli
Kliinikum, Eesti
Kopsuarstide
Selts

Deklaratsioon esitatud:
11.03.2020
1.Kas olete viimase
kahe aasta jooksul
saanud tasu ravimija
meditsiiniettevõtetelt,
sh tasu ekspertiiside
ja nõustamise eest?
Vastus: Jah
Täpsustus: Boehringer
Ingelheim
GlaxoSmithKline

Loengute teemad
ei ole KOK-i
taastusraviga
seotud.
Töörühma liige
kinnitab, et
loengute
pidamine
ravimifirmadele i
mõjuta tema
seisukohti
ravijuhendi
koostamisel.
Töörühma
liikmed on

kohustatud kuni
ravijuhendi
täieliku
valmimiseni mitte
jagama
koosolekutel
toimunud
arutelude sisu ja
tulemusi muude
osapooltega.
Meetmed ei ole
vajalikud.

6.Laura-Liisa, Liivamägi

Eesti Haigekassa

Deklaratsioon esitatud:
11.03.2020
Deklareeritavad huvid
puuduvad

Meetmed ei ole
vajalikud

7.Karine Rüütel

Füsioterapeut,
TÜK

Deklaratsioon esitatud:
11.03.2020
Deklareeritavad huvid
puuduvad

Meetmed ei ole
vajalikud

8.Veronika Närripä

Pereõde, Mähe
Perearst OÜ

Deklaratsioon esitatud:
11.03.2020
Deklareeritavad huvid
puuduvad

Meetmed ei ole
vajalikud

9.Egle Seppo

Taastusarst, Eesti
Taastusarstide
Selts

Deklaratsioon esitatud:
05.02.2019
Deklaratsioon
uuendatud:
22.04.2020
Deklareeritavaid huvisid
ei ole lisandunud

Meetmed ei ole
vajalikud

10.Iisi Kriipsalu

Perearst

Deklaratsioon esitatud:
15.03.2020
Deklareeritavad huvid
puuduvad

Meetmed ei ole
vajalikud

11.Aino Orgla

Eesti Puueetega
Inimeste Koda

Deklaratsioon esitatud:
12.03.2020

Meetmed ei ole
vajalikud

Deklareeritavad huvid
puuduvad
12.Aet Lukmann

Taastusarst, TÜK,
Eesti
Taastusarstide
Selts

Deklaratsioon esitatud:
25.05.2020
Deklareeritavad huvid
puuduvad

Meetmed ei ole
vajalikud

13.Kristiina Didrik

Tegevusterapeut,
Eesti
Tegevusterapeutide
Liit

Deklaratsioon esitatud:
26.05.2020

Meetmed ei ole
vajalikud

Ülle Ani (konsultant)

SA TÜ Kliinikum,
kopsukliinik,
Eesti Kopsuarstide
Selts

3.Kas olete viimase kahe
aasta jooksul pidanud
tasustatud või tasustamata
ametit või töötanud mõnel
muul ametikohal, kus teilt
oodatakse ravijuhenditega
seotud seisukoha
esindamist või kaitsmist?
Vastus: Jah
Täpsustus: Tallinna
Tervishoiu Kõrgkooli
tegevusterapeudi õppekava
õppejõuna on olemas
võimalus saada kaasatud
ravijuhendite koostamisse
ja kommenteerimisse, kui
ravijuhend sisaldab
tegevusteraapia teemat.
Tallinna Tervishoiu
Kõrgkoolis viiakse läbi
erinevaid rakendus- ja teisi
uuringuid koostöös
tööandjate ja teiste
huvitatud osapooltega, mis
võib sisaldada ka toetusi
nimetatud ettevõtetelt.
Tegevusterapeudi
õppekava, millega olen ise
seotud, ei ole mainitud
ettevõtetelt toetusi saanud
Deklaratsioon esitatud:
08.10.2020

1. Kas olete viimase kahe
aasta jooksul saanud tasu
ravimi- ja
meditsiiniettevõtetelt, sh
tasu ekspertiiside ja
nõustamise eest?
Vastus: Jah
Täpsustus:

Töörühma
hinnangul ei
mõjuta
deklaratsioonis
esitatud huvid
koosoleku käiku
ega muuda
arutelu suunda.
Ülle Ani osakeb
töörühma
alutelus, kuid ei
osale soovituse

a) Töötan arst-õppejõuna
SA TÜ Kliinikumi,
kopsukliinikus, sealhulgas
teostan suitsetamisest
loobujate nõustamist
b) Olen teinud koostööd
TÜ tervishoiukorralduse
töögrupis,
Tervisetehnoloogia
hindamise raporti
koostamisel
(„Suitsetamisest loobumise
meetodi eelarvemõju
analüüs Eestis“)
c) Olen teostanud koolitusi
suitsetamisest loobumise
nõustajatele Tervise
Arengu Instituudis
d) Olen teinud õppetööd
Suitsetamisest loobumise
nõustamise alal
Rahvatervise Instituudis
e) olen kirjutanud artikleid
„Lege Artises“ ja
„Perearstis“ ka
suitsetamisest loobumise
teemal.

suuna ja tugevuse
hääletamisel.

2. Kas teie asutus või
uurimisüksus on viimase
kahe aasta jooksul saanud
toetust või rahastust
ravimi- ja
meditsiiniettevõtetelt?
Vastus: Jah
Täpsustus:
Olen saanud vastutava
uurijana, KOK-haigete
telemeditsiini projektile,
uurimustöö finantseeringu
SA TallinnaTeaduspark
Tehnopolilt (2017-2018)
Ly Carlman

Tartu Ülikooli
Kliinikum, arstõppejõud taasturvi
ja füsiaatria eriala,
Ravida OÜ,
osanik, arst
Eesti
Taastusarstide
Selts,
Eesti Arstide
Dietoloogia Selts,

Deklaratsioon esitatud:
23.09.2020
Deklareeritavad huvid
puuduvad

Meetmed ei ole
vajalikud

Eesti Kliinilise
Totimise Selts
Sekretariaat

Kaarel Kisant (juht)

Arst-resident
pulmonoloogia
erialal

Deklaratsioon esitatud
11.03.2020

Meetmed ei ole
vajalikud

Deklareeritavad huvid
puuduvad
Aleksandra Butšelovskaja Arst-resident
taastusravi erialal

Deklaratsioon esitatud
11.03.2020

Meetmed ei ole
vajalikud

Deklareeritavad huvid
puuduvad
Viktoria Ivanova

Arst-resident
pulmonoloogia
erialal

Deklaratsioon esitatud
12.03.2020

Meetmed ei ole
vajalikud

Kas teie asutus või
uurimisüksus on viimase
kahe aasta jooksul saanud
toetust või rahastust
ravimi- ja
meditsiiniettevõtetelt?
Vastus: Jah
Täpsustus: Tartu

Ülikooli Kliinikum
Elisabet Arge

Arst-resident
taastusravi erialal

Deklaratsioon esitatud
23.04.2020
Deklareeritavad huvid
puuduvad

Meetmed ei ole
vajalikud

