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Tartu, Biomeedikum                                                                                    08.märts 2016.a. nr 3 

Ruum: ruum nr 1038  

Algus kell:  13:05 

Lõpp kell:  16:05 

Juhatas: Mari Mathiesen 

Protokollis:   Reet Vinkel 

 

Osalesid:  

(nõukoja liikmed/ hääleõiguslikud 

liikmed)  

Vallo Volke, Agnes Aart, Kristi Toode, Maris Jesse 

(Skype vahendusel), Mari Mathiesen, Dagmar Rüütel, 

Alar Irs, Eve-Merike Sooväli, Pille Taba.  

Osalejad: 

(RJ koordinaatorid, EHK) 

 

Mare Oder ja Reet Vinkel  

 

Puudusid: 

 

Kutsutud: 

Margus Lember, Raul Kiivet, Ruth Kalda, Kirke Anneli 

Kuld  

 

Ulla Raid (Bariaatria ravijuhendi metoodik): osales 

Marge Reinap (WHO): ei osalenud 

Ilmar Kaur (Bariaatria ravijuhendi töörühma juht, osales) 

Kaur Liivak (Bariaatria ravijuhendi sekretariaadi juht, 

osales) 

 

PÄEVAKORD:  

1. Sissejuhatus  

2. Heakskiitmiseks esitatud ravijuhendi arutelu  

a. RJ-E/12.1-2016 „Bariaatrilise patsiendi käsitlus enne ja pärast kirurgilist sekkumist“ 

heakskiitmine.  
3. Ülevaade nõukoja liikmete huvide deklaratsioonidest 
4. 2016.aasta ravijuhendite teemade valimine haigekassa rahastamiseks 

5. Ravijuhendite koostamise käsiraamatu täiendatud versiooni retsensioonide kokkuvõte, 

käsiraamatu muudatused, arutelu, võimalusel heakskiitmine. 

6. Jooksvad küsimused: Insuldi taastusravi töörühma juhi vahetuse kinnitamine. Koosoleku 

lõpetamine. 
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Vastu võetud otsused:  

 

Otsused: 

 

1 Kiita heaks esitatud ravijuhend RJ-E/12.1-2016 „Bariaatrilise patsiendi käsitlus enne ja pärast 

kirurgilist sekkumist“ ning selle juurde kuuluv rakenduskava. 

2. Valida 2016.aastal haigekassa poolseks rahastamiseks järgmised ravijuhendi teemad:  

1. Insuldi ravijuhend,  

2.Täiskasvanute unehäirete ravijuhend 

3. „HIV-positiivsete isikute varajane avastamine, ravi ja edasine käsitlus“ 

3. Läbi rääkida Sotsiaalministeeriumiga 3. kohale tulnud teemaalgatuse „HIV-positiivsete 

isikute varajane avastamine, ravi ja edasine käsitlus“ ravijuhendi metoodilise koordineerimise 

ja rahastamise küsimus. Juhul kui SoM leiab võimaluse enda poolseks finantseerimiseks, on 

võimalik täiendavalt teha ettepanek veel ühe ravijuhendi teema valimiseks. 

4. Saata kõikidele teemaalgatajatele tagasiside koos RJNK otsuse ja täiendavate soovitustega,  

välja valitud ravijuhendite algatanud erialaseltside juhatustele teha ettepanekud ka töörühma 

ja sekretariaadi koosseisu määramisteks. 
5. 8. märtsi 2016 RJNK liikmete ettepanekud käsiraamatu uuendamisel võetakse arvesse.  

Käsiraamatu uuendamisprotsessiga seotud materjalid on peale täienduste sissseviimist olemas RJNK 

liikmetele veebikeskkonnas ravijuhend.ee. RJNK liikmed esitavad mõistliku aja jooksul oma 

ettepanekud. 

6. Kinnitada 2014.aastal alustanud ravijuhendi „Insuldijärgne taastusravi“ uueks töörühma juhiks dr 

Ülle Kruus. 

 

 


