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Osalejad 

(nõukoja 

liikmed/ 

hääleõiguslikud 

liikmed) 

Margus Lember,Vallo Volke, Ruth Kalda, Kristi Rannus, Agnes Aart, Raul-

Allan Kiivet, Mari Mathiesen, Dagmar Rüütel, Eve-Merike Sooväli, Kirke 

Anneli Kuld. 

Puudujad  Alar Irs, Maris Jesse. 

Kutsustud Marge Reinap (WHO), Ulla Raid (SoM, asendusliige), Anne Kirss (ravijuhendi 

retsensent, Arstide Liit, asendusliige), Krister Põllupüü (EHK), „Enneaegse 

sünnituse….“ ravijuhendi esitajad: Anette Aija, Pille Andresson, Pille Vaas, 

Imbi Eelmäe, Anna Vesper 

Juhataja Margus Lember 

Protokollija Mare Oder 

Päevakord 

 

 

 

 

 

 

 

1. 13.00 - 13.10 Koosoleku sissejuhatus, päevakorra tutvustus, nõukoja 

liikmete huvide deklaratsioonide ülevaade 

2. 13.10 - 14.10 Heakskiitmiseks esitatud ravijuhendi RJ-P/15.1-2016 

„Enneaegse sünnituse ja enneaegse vastsündinu perinataalperioodi 

käsitlus“ ja rakenduskava tutvustus, töörühma juht Pille Andresson 

(Sotsiaalministeerium), retsensendid Kristi Rannus, Anne Kirss 

3. 14.20- 15.35  Heakskiitmiseks esitatud käsitlusjuhendite (14) tutvustus, 

Ulla Raid (Sotsiaalministeerium), rakenduskava tutvustus, Krister Põllupüü 

(Eesti Haigekassa) 

4. 15.35 –15.55  

 Töörühma liikmete nimekirjade muudatuste kinnitamine.  

 6.detsembril heakskiitmiseks saabuvate ravijuhenditele 

retsensentide kinnitamine. 

 Ravijuhendite koostamise korralduse arutelu. 

5. 15.55 - 16.00 Järgmise aasta koosoleku aegade kokkuleppimine, 

6.detsembri RJNK koosoleku päevakorra tutvustus. 

 

Koosolekul osales 10 RJNK hääleõiguslikku liiget, koosolek on 

otsustusvõimeline. 
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Otsused 

 

 

 

 

1. Võetud teadmiseks. Liikmete huvide deklaratsioone ei täiendatud. 

2. Otsus:  

 

RJNK ei kiida heaks ravijuhendit „Enneaegse sünnituse ja enneaegse 

vastsündinu perinataalperioodi käsitlus“, mis esitatakse pärast aruteludes 

konsensuse saavutamist uuesti järgmisele koosolekule. Esitati ettepanek 

töörühmale - vaadata üle ning sõnastada uuesti ravisoovituste sõnastused (nt 

tugev positiivne soovitus, praktiline soovitus jne) ning asendada konkreetse 

haigla nimetamine viitega teatud kindla pädevusega keskustele. Kaaluda 

kõikide tervishoiukorralduslike soovituste (tugev soovitus tsentraliseerida)  

väljatõstmist, nt kaaluda antud soovituste sõnastamist rakenduskava 

tegevusteks, mida saab läbi rääkida 2017.aastal. Kaaluda ravijuhendis Eesti 

Naistearstide Seltsi pöördumises pakutud sõnastust. 

 

3. Otsus: 

 

RJNK võtab valminud käsitlusjuhendid teadmiseks ning need avaldatakse 

ravijuhend.ee lehel, seejuures on oluline selgelt eristada, et nad on 

valminud enne vastava metoodika kinnitamist. Nende käsitlusjuhendite 

puhul ei anta 5-aastast kehtivuse aega, vaadatakse üle vajadusel.  

 

 

4. Otsused: 

 

4.1. Kinnitada töörühma liikmete nimekirjade muudatused. 

 

Kinnitada 2015.aasta ravijuhendi "Alzheimeri tõbi" töörühma koosseisu  

muutused: 

- nimekirja kinnitada Ivi Normet (patsiendiesindaja); 

- nimekirjast välja arvata Liina Vahter (AS Lääne-Tallinna 

Keskhaigla, Eesti Psühholoogide Liit) ja kinnitada tema asemel 

Margus Ennok (neuropsühholoog, TÜ kliinikum). 

 Kinnitada 2014. aasta ravijuhendi „Insuldijärgne taastusravi“ töörühma 

koosseisu muutused: 

- nimekirjast välja arvata Katrin Laar, patsiendiesindaja.  

Kinnitada 2016. aasta ravijuhendi „Virvendusarütmia ravi“ 

töörühma koosseisu muutused: 

- nimekirjast välja arvata Kristiina Põld (erakorralise 

medistiini arst, SA PERH) 

- nimekirja kinnitada Vassili Novak (erakorralise meditsini 

arst, SA PERH). 

4.2. Määrata 2016 a. detsembriks valmivatele ravijuhenditele retsensendid e-

koosolekuga.  Edaspidi määrata igale valminud ravijuhendile üks ravijuhendi 

hindaja nõukoja liikmete hulgast, teine valida vastavalt ravijuhendi 
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valdkonnale erialainimestest. RJNK liikmete hindajateks valimise aluseks on 

edaspidi  EHK koordinaatori poolt koostatav ning RJNK juhile edastatav tabel 

hindamistel osalenud RJNK liikmetest. RJNK poolt nimetatud retsensendid 

saavad juhendid peale töörühma poolt avaliku arvamuse tulemuste 

läbitöötamist ja muudatuste sisseviimist. Retsensendid teevad põhjalikuma 

hindamise RJNK koosolekuks. 

4.3.Võetud teadmiseks 

5. Võetud teadmiseks. 2017. aasta koosolekute kava: 
 7.märts 

 2.mai 

 3.oktoober 

 5.detsember 

 

 


