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Protokollis Sirje Vaask 
Päevakord 1. Ravijuhendite koostamise koolituse tagasiside 

2. Näidisravijuhendi valmimine  
3. Ülevaade ravijuhendite käsitlusalade koostamisest 

3.1 Ärevushäirete ravijuhend 
3.2 Lamatiste ja haavaravi juhend 
3.3 Täiskasvanute astma 

4. Järgneva perioodi tegevused 
4.1 Infoseminaride aeg ja sisu  
4.2 Töörühma liikmete kulude tasustamine  

Vastuvõetud otsused 
 

1.1 Kavandada jätkukoolitusi vajaduspõhiselt, tulenevalt töörühmade ja 
sekretariaatide töös esilekerkinud probleemkohtadest.  
1.2 Arendada ravijuhendite koostamisega seotud e-õppekeskkonda. 

 2.1 Kiita heaks esimese ravijuhendi kujundus ja rakendada seda ka 
järgnevatel  juhenditel.   
2.2 Kavandada tunnustatud ravijuhendi rakenduskava juurde aruanne 
eelneval aastal toimunud rakendustegevustest. 

 3.1 Ärevushäired esmatasandil 
3.1.1 Eesti Perearstide Seltsil täpsustada täiskasvanute astma töörühma 

kaasjuhataja.  

3.1.2 Täpsustada patsiendi organisatsiooni esindaja töörühmas. 
Vajadusel teha ettepanek töörühma liikmete muutmiseks.  

3.1.3 Täpsustada huvide deklaratsioonides toodud tööd tegevuste ja 
teemade  lõikes, et oleks võimalik huve sisuliselt hinnata.   

3.1.4 Esitada lõplik käsitlusala järgnevaks nõukoja koosolekuks 
kinnitamiseks. 

3.2 Haavaravi ja lamatiste ennetamine 
3.2.1 Töörühmal täpsustada käsitlusala, käsitleda õendus-hooldustöötajate 
tegevusi, s.h. konservatiivset ravi ja edasisuunamist. Kliiniliste küsimuste 
valikul lähtuda nende erinevast käsitlusest õendusabis.  



3.2.2 Esitada ravijuhendi käsitlusala ulatuse muutmise selgitus ja  lõplik 
käsitlusala järgnevaks nõukoja koosolekuks kinnitamiseks. 
3.3 Astma täiskasvanueas  
3.3.1 Esitada lõplik käsitlusala järgnevaks nõukoja koosolekuks 
kinnitamiseks. 

 4.1 Infoseminaride aeg ja sisu  
4.1.1 Teemade taotluste alasesse teavitamisse planeerida, et enne teema 
esitamist oleks see seotud erialadega kooskõlastatud.  
4.1.2 Uute teemade esitamise võimalus avada novembris-detsembris 
2012.   
4.1.3 Infopäevad toimuvad detsembris Tartus ja Tallinnas. Kooskõlastada 
infoseminaride päevakava RJNK liikmetega.  
4.2 Töörühma liikmete kulude tasustamisest 
4.2.1 Lähtuda käsiraamatus sätestatud korrast. Kaaluda kokkulepitud 
kulude katmise põhimõtete muutmist edaspidi. 

Järgmise koosoleku 
aeg ja päevakord 

RJNK 4.detsembri koosoleku päevakord 
- Käsitlusalade kinnitamine, kutsuda koosolekul osalema 

töörühmade juhid 
- Nõukoja 2013 tegevuste ja ajakava kinnitamine 
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