
 
 

RAVIJUHENDITE NÕUKOJA  KOOSOLEKU  PROTOKOLL 

 

Algus kell:  10:00 

Lõpp kell:  12:40 

Kuupäev  09.06.2016  

Koht Põhjaka mõis, Mäeküla, Paide vald, Järvamaa 

Osalejad  
Margus Lember, Ruth Kalda, Raul-Allan Kiivet, Agnes Aart, Eve-Merike 
Sooväli, Katrin Romanenkov, Mari Mathiesen,  Mare Oder, Ulla Raid 

Puudujad  
Vallo Volke, Kristi Toode, Kirke Kuld, Maris Jesse, Alar Irs 

Kutsustud Marge Reinap (WHO) 

Juhataja Margus Lember 

Protokollija Mare Oder 

 
 
Päevakord 
 
 
 

1. Koosoleku sissejuhatus 
2. Ülevaade WHO tagasiside raportist (Marge Reinap). 
3. Ülevaade tehtud muudatustest Eesti Ravijuhendite käsiraamatusse 

(Mare Oder).  
4. Koosoleku lõpetamine 
 

Protokolli juurde 
kuuluvate 
dokumentide 
loetelu 

Lisa 1 ja 2. WHO ettekanne ravijuhendite protsessi tagasisidest (PowerPoint, 
Word) 
Lisa 3. Haigekassa ettekanne Ravijuhendite käsiraamatu täiendustest. 

Päevakorra 
teemaarendus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arutelu peamised järeldused ja soovitused: 
 
I Ravijuhendite koostamise korraldus 
 
1. Püsisekretariaadi moodustamisel täidetavad olulised eesmärgid – püsiva 

metoodilise pädevuse, ühtlase hea kvaliteedi ja piisava ajalise ressursi 
tagamine. 

2. Soovitatud skaalade eestindamine ja valideerimine püsisekretariaadi 
ülesandena. 

 
II Ravijuhendite teemade ettepanekud 
 
1. Nõukoja poolt on oluline anda analüütiline taust – soov öelda selgelt välja, 

mis teemad on vajalikud. Käsiraamat võimaldab seda, samas tuleks enam 
sisuliselt rakendada.  
1.1. Üks võimalusi on teha haigekassal eelanalüüs 6 kuud enne uute 

teemade valikuprotsessi, selle baasilt toimub ettepanekute esitamine 
teemadeks eelolevaks aastaks 

2. Erialaseltside teemadealgatusi tuleb jätkuvalt toetada. 
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3. Adopteerimise/adapteerimise /adolopment  kirjeldus käsiraamatus tuleks 
muuta täpsemaks, võimalusel joonisena tulenevalt prof Holger 
Schünemanni viimasest uuringust. 

 
III Ravijuhendite rakendamine 
 
1. Antavad soovitused ja rakendamine saab reeglina toimuda olemasolevas 

tervishoiukorralduslikus raamistikus 
2. Rakendustegevustes on oluline ka püsisekretariaadi roll – tugi 

metoodikutele, koolitused, võibolla ka edasine analüütiline abi indikaatorite 
jälgimisel (st soovitud tulemuste mõõtmisel) vms. 

 
IV Ravijuhendi uuendamine 
 
1. Peeti oluliseks käsiraamatus kirjeldust täiendada, seda on võrreldes 

esialgse versiooniga ka tehtud. 
2. Säilitada siiski värvikood ning lisada sellele sõnaline vm mustvalges trükis 

arusaadav informatsioon soovituse tugevuse ja kvaliteedi kohta.  
 
V Üldine arutelu 
 
1. Oluline on tähelepanu pöörata uuendatud ravijuhendite käsiraamatu 

eestikeelse tõlke täpsusele ja terminitele, tagamaks hea arusaadavus. 
2. Veebikeskkonna mugavusele ja nii käsiraamatu kui tööriistakasti mugavale 

veebipõhisele kasutusele tuleb samuti rõhku panna, et saavutada parim 
praktiline kasutatavus. 
 

 

 


