
Meeskond
Meeskond on loodud 2000. a Eesti Onkoloogiakeskuses.

Töörühm teeb koostööd patsiendi ravi- ja pere arstiga.  
Sageli kaasatakse hingehoidja, stoomiõde, logopeed,  
toitumisnõustaja, füsioterapeut, jt spetsialiste.

Eesmärk
• Tõsta patsientide ja nende omaste toimetulekuvõimet 

haigusega ja pakkuda parimat võimalikku elukvaliteeti: 
 •  parandada sümptomkontrolli
 •  leevendada psühhosotsiaalseid pingeid  

     (sh haigla töötajatel).
• Palliatiivse ravi printsiipide tutvustamine ja ellu rakenda-

mine, mis parandab ravi kvaliteeti, vähendab koormust 
akuutravi süsteemis ja kokkuvõttes vähendab kulutusi 
tervishoius

• Teavitustöö palliatiivse ravi olemusest patsiendikeskses 
ravis:

 •  tervishoiupoliitika kujundamise
 •  elanikkonna informeerimise 
 •  juhendite ning  infomaterjalide väljatöötamise  

  kaudu.

Tehtud tööd
• Palliatiivse ravi vajalikkus leiab kinnitust tõusvas konsul-

tatsioonide arvus.

• 2012. aastal teostatud konsultatsioonid: 
 •  valuravi arstid – 2871, 
 •  õde-nõustaja – 348, 
 •  psühholoogid – 1631,
 •  sotsiaaltöötajad – 2313

• Koolitused nii haigla siseselt kui ka üle  
Eesti – õdedele, arstidele, omastehooldaja tele, patsien-
tidele, apteekritele  jne

• Osalemine Eesti palliatiivse ravi seltsi Pallium laiendatud 
juhatuse töös

• Koostatud infomaterjalid:
 •  Vähiravi teejuht
 •  Toetav informatsioon vähipatsiendile ja tema  

    lähedastele
 •  Haigete järgmisele ravietapile üleviimise juhend  

  ja  palliatiivset ravi vajava patsiendi käsitlusskeem
• 2013. aastal poster  rahvusvahelisel palliatiivse ravi 

(EAPC) kongressil: „The Founding of a Multidisciplinary 
Palliative Care Service in Tertiary Care Hospital – First 
Initiative in Estonia“

• Rahvusvaheline koostöö Hollandi ja Soome  
kolleegidega

Palliatiivravi töörühma kuuluvad:
Juhataja dr Pille Sillaste (valu- ja palliatiivravi)

Liikmed: 
• Palliatiivse ravi õde-nõustaja: Reet Labe  
   (alates 2012 kevad)
• Sotsiaaltöötajad: Kirsti Luksep, Relika Kirpu,  
   Andrea Kink, Merike Tennof 
• Psühholoogid: Margit Riit, Veronika Pillesaar 
• Valu- ja palliatiivse ravi arstid: dr Mare Kolk, 
   dr Pille Sillaste 
• Kogemusnõustajad: Merike Värik, Aino Paemurd 

PALLIATIIVRAVI TÖÖRÜHM

Istuvad  vasakult: Kristi Luksep, Reet Labe, Aino Paemurd, 
Jüri Raudsepp, Andrea Kink, dr Tiiu-Liis Tigane, Margit Riit.

Seisavad vasakult: dr Sergei Nazarenko, Relika Kirpu,  
dr Mare Kolk, Merike Tennof, Merike Värik, Made Bambus,  
dr Pille Sillaste, Veronika Pillesaar, dr Vahur Valvere.

• 2010. aastal korraldati Põhja-Eesti Regionaalhaigla IX 
sügiskonverents  “Kui diagnoos loeb aastaid… Psüh-
hosotsiaalse toe ja palliatiivravi võimalikkusest Eestis”

• 2011. aastal kiitis Regionaalhaigla juhatus heaks aren-
dusprojekti „Palliatiivravi oskuskeskuse arendamine Re-
gionaalhaiglas“ 

• 2011. ja 2013. aastal korraldati  MTÜ Pallium  ja Põh-
ja-Eesti Regionaalhaigla koostöös teabepäevad.

Joonis 1. Poster rahvusvahelisel palliatiivse ravi (EAPC)  
kongressil.


