
Ravijuhendite Nõukoda 

Epost: info@ravijuhend.ee 
www.ravijuhend.ee 

 
 

Ravijuhendite nõukoja koosoleku protokoll nr 2 
 

Kuupäev 10.aprill 2012 

Koht Tartu, Biomeedikumi hoone, ruum nr 1038 

Osalejad (nõukoja 

liikmed/hääleõiguslikud 

liikmed) 

Ruth Kalda, Kristi Toode, Agnes Aart, Katrin Maiste, Raul-Allan 

Kiivet, Alar Irs, Eve-Merike Sooväli, Liis Rooväli, Mari Mathiesen, 

Helvi Tarien (asendusliige) 

Kutsutud Marge Reinap, Anne Puhm, Sirje Vaask, Ulla Raid 

Puudusid Margus Lember, Vallo Volke 

Juhatas Mari Mathiesen 

Protokollis Anne Puhm 

Päevakord 1. Sissejuhatus 

2. Kokkuvõte nõukoja liikmete huvide deklaratsioonist  

3. RJNKle esitatud 2012.a. teemade algatuste hulgast 

haigekassa toetusel ettevalmistatavate ravijuhendite valimine 

4. Ravijuhendi „Täiskasvanu kõrgvererõhktõve käsitlus 

esmatasandil“ hindamine ja heakskiitmine 

5. Hinnangud ravijuhenditele „Raseduse jälgimise juhend“ ja 

„Glükohemoglobiini kasutamine diabeedi diagnoosimiseks“, 

mis on esitatud heakskiitmiseks 

6. Koolitused 

7. Nõukoja järgmise koosoleku aeg ja päevakord 

Vastuvõetud otsused 

 

2. Kokkuvõte nõukoja liikmete huvide deklaratsioonist (vt lisa 1). 

2.1  Täiendada huvide deklaratsiooni vormi ja kokkuvõtet nii 

ametite kui liikmelisuse osas. 

2.2 Sõnastada nõukoja liikmete huvide konfliktide lahendamise 

põhimõtted järgmiseks koosolekuks, arutada need läbi järgmisel 

koosolekul ja seejärel täiendada nõukoja kodukorda.  

 

3. RJNKle esitatud 2012.a. teemade algatuste hulgast haigekassa 

toetusel ettevalmistatavate ravijuhendite valimine. 

3.1  Teha järgmistele teemaalgatustele ettepanek ravijuhendi 

koostamise alustamiseks haigekassa toetusel: 

- Ärevushäirete ravijuhend esmatasandi arstiabis 

- Astma täiskasvanueas 

- Haavaravi juhend ja lamatiste ravijuhend (ühise 

ravijuhendina) 

3.2 Teha valitud teema algatajatele ettepanek nimetada töörühma 

liikmed 25. maiks. 
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3.3 Saata kõikidele teema algatajatele tagasisidekiri koos 

nõukoja otsuse ja tähelepanekutega. 

3.4  Nõukoja liikmed esitavad elektroonselt oma ettepanekud 

teema algatuste hindamiseks ja tagasisidekirjade täiustamiseks 

hiljemalt 4. maiks.  

4. Ravijuhendi „Täiskasvanu kõrgvererõhktõve käsitlus 

esmatasandil“ hindamine ja heakskiitmine. 

4.1 Ravijuhend „Täiskasvanu kõrgvererõhktõve käsitlus 

esmatasandil“ heaks kiita.  

4.2 Täiendada ravijuhendit ja elektroonset keskkonda vastavalt 

nõukoja antud soovitustele.  

4.3 Täiendada ravijuhendi rakenduskava indikaatorite osas ja 

esitada kinnitamiseks nõukojale järgmisel koosolekul.  

 

5. Hinnangud ravijuhenditele „Raseduse jälgimise juhend“ ja 

„Glükohemoglobiini kasutamine diabeedi diagnoosimiseks“, mis on 

esitatud heakskiitmiseks 

5.1 „Glükohemoglobiini kasutamine diabeedi diagnoosimiseks“ 

ei kiideta heaks, sest tegemist ei ole metoodika kohase 

ravijuhendi, vaid seisukoha esitamisega. Kui soovitakse 

täiendada olemasolevat diabeedi ravijuhendit, siis tuleb esitada 

vastav algatus. 

5.2 Ravijuhendit „Raseduse jälgimise juhend“ ei kiideta heaks, 

kuna selle koostamise protsess ei vasta käsiraamatus nõutavale ja 

nõukojal pole võimalik anda hinnangut soovituste kvaliteedi 

kohta.  

Järgmise koosoleku aeg ja 

päevakord 

1. Aeg: 29. Mail, kell 12-16 Tartus.  

2. Päevakord:  

- Kinnitada uutele ravijuhenditele töörühma liikmed ja 

soovitused käsitlusalade täiendamiseks. 

- Kinnitada ravijuhendi „Täiskasvanu kõrgvererõhktõve 

käsitlus esmatasandil“ rakenduskava. 

- Käsitleda nõukoja liikmetelt saabunud ettepanekuid algatuste 

hindamismetoodika ja vormide kohta. 

- Kinnitada nõukoja liikmete huvide konflikti lahendamise 

reeglid. 

- Kinnitada nõukoja liikmete lepingute kavand. 

- Nõukoja 2012. aasta tööplaani ülevaatamine. 

Koosolekul olulist tähtsust 

omavad muud asjaolud 

(sh. protokolli juurde 

kuuluvate dokumentide 

loetelu) 

1. Lisa 1. Nõukoja liikmete huvide deklaratsiooni kokkuvõte. 
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