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Sissejuhatus
Koostöö

• Ravijuhendite koostamist rahastab ja 
rakendustegevusi koordineerib Eesti 
Haigekassa

• Igal aastal 7-8 ravi- ja 
patsiendijuhendit

• Koostöö Tartu Ülikooli 
püsisekretariaadi, ravijuhendite 
töörühmade ja erialaseltsidega, 
riiklike asutustega
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Rakendumise 
hindamine

Indikaatorid

Sihtvalikud

Kliinilised auditid

Rakendustegevuste 
elluviimine

Levitamine ja meediakajastus

Koolitused, õppematerjalid

Esmatasandi kliiniline otsustustugi

Muud tegevused (tervishoiuteenuste & soodusravimite loetelud, kvaliteedisüsteem)

Rakendustegevuste 
planeerimine

Ravijuhendi soovituste rakendatavus

Barjäärid ja strateegiad

Rakenduskava

Sissejuhatus
Protsess koostamisest rakendumise hindamiseni



Rakendustegevuste 
planeerimine
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Eesmärk: vähendada varieeruvust ja tõsta 
ravikvaliteeti

• Ravijuhendi soovituse tugevuse sõnastamisel jälgitakse muuhulgas 
rakendatavuse tingimusi

• Tõenduspõhised raviotsused 

• Kulutõhusus

• Ravijuhendi koostamine ≠ kasutuselevõtt

• Barjäärid: tervishoiutöötajate isiklikud tegurid; ravijuhenditega seotud 
tegurid; välised tegurid
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Rakendustegevuste planeerimine Eestis
Ravijuhendi rakenduskava

• Igale ravijuhendile ja kindla formaadiga

• Koostatakse töörühma ja EHK koostöös

• Kinnitatakse koos ravijuhendiga, avaldatud 
www.ravijuhend.ee

• Eesmärgid, barjäärid, edu tagavad 

tegurid ning vajalikud ressursid

• Tegevused ja meetmed ca 2 aastaks

• Rakendumise hindamine

http://www.ravijuhend.ee/
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Rakendustegevuste elluviimine
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Levitamine

• Koostöö ravijuhendi töörühmaga

• Levitamine ja meediakajastus

• Trükised – haldame üle 100 trükise

• Ravijuhend.ee

• Infokirjad teenuseosutajatele

• Haigekassa infotunnid

• Artiklid meediaväljaannetes

• Konverentsid

• Sotsiaalmeedia
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Ravijuhend.ee

• Tooteomanik: Eesti Haigekassa

• Sisaldab kõiki ravijuhendite koostamise 

käsiraamatu põhjal koostatud ravi- ja 

patsiendijuhendeid (nii töös kui kinnitatud 

juhendite loetelu)

• Integreeritud ravijuhendite koostamise 

tarkvaraga

• 2020-2021. a. ravijuhendite 

digitaliseerimine
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Ravijuhend.ee

• 2021.-2022. a. arendustööde I etapp 

• Digitaliseeritud juhendite avaldamine

• Veeb kasutajasõbralikumaks

• Möödunud aastal veebis kokku 

2 139 378 vaatamist

• Tagasiside
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Ravijuhend.ee
Ravijuhend Vaatamisi Patsiendijuhend 

eesti k.
Vaatamisi Patsiendijuhend 

vene k.
Vaatamisi

Generaliseerunud 

ärevushäire ja 

paanikahäire 

(agorafoobiaga või 

ilma) käsitlus 

perearstiabis

33 919 Sinu seljavalu 21 467 Täiskasvanute 

astma käsitlus 

esmatasandil

284 485

Lapse tervise 

jälgimise juhend

7 913 Kroonilise 

neeruhaiguse 

patsiendijuhend

9 640 Kroonilise 

venoosse haavandi 

ravi ja hooldus
284 485

Lamatiste käsitlus 

– ennetamine ja 

konservatiivne ravi

6 327 Kodade 

virvendusarütmia 

(KVA) kui haiguse 

olemus, vormid, 

tüsistused, sump-

tomid, 

diagnoosimine

9257 Info Alzheimeri 

tõvega inimestele 

ja nende 

lähedastele

244 408
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• Erialaühenduste sisesed koolitused

• Auditoorsed ja veebis toimuvad täiendkoolitused

• Õppevideod tervishoiutöötajatele ja patsientidele

• Kättesaadavad ravijuhend.ee-s

• 2020-2022. a. toimunud:

• Alaseljavalu diagnostika ja ravi esmatasandil

• Insuldijärgne taastusravi

• Jala veenilaiendite ja kroonilise venoosse 

puudulikkuse diagnoosimine ning ravi

• Täiskasvanute unehäirete esmane diagnostika

Koolitused ja koolitusmaterjalid
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• Ravijuhend võib olla aluseks muudatustele:

• tervishoiuteenuste loetelus:

• soodusravimite loetelus; 

• perearstide kvaliteedisüsteemis.

• Väljakutse juurutamises: 

kuidas integreerida ravijuhendite 

kasutamist teenuseosutajatega lepingutesse; 

järelkontroll

Tegevused ravijuhendi kinnitamise 
järgselt
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Esmatasandi otsustustugi

• Koondab kokku terviseinfo => 
diagnoos ja ravisoovitus

• Kättesaadav perearstidele ja –
õdedele alates 2020.a. 

• Eesti ravijuhendid (esmajärjekorras) 
+ EBM-juhendid

• Eesti ravijuhendid viidatakse OT-
s lingina ja võimalusel 
terviseandmetel põhineva 
skriptina
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Esmatasandi otsustustugi
Kasutajate tagasiside

• 95%-l töölaual, igapäevaselt kasutab 
79%

• Otsustustoest saadud teave on 
pannud kasutajat ümber hindama 
algselt planeeritud otsust 62%-l (ravi 
valikul, uuringu valikul, 
diagnoosimisel, suunas eriarstiga 
konsulteerima jm)

• Tulevikus otsustustoe tugisüsteemi 
teenuse ostmise olulisus – 88% 
nõustub
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Kokkuvõtteks

• Ravijuhendite rakendamine on pikaajaline 
ja mitmedimensiooniline protsess

• Soovituste praktikas kasutuselevõtuks on 
oluline toetada tervishoiutöötajaid ja teisi 
valdkonna spetsialiste, samas ka kasutajate 
valmisolek rakendada tõenduspõhiseid 
soovitusi
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Tänan!
marion.kalju@tervisekassa.ee


