
Mis on palliatiivravi? 

Palliatiivravi on aktiivne ja terviklik ravi, mis on suunatud igas vanuses inimestele, kellele 
raske haigus  põhjustab suuri tervisega seotud kannatusi , eelkõige neile, kes on lähenemas 1 2

elu lõpule. Palliatiivravi eesmärgiks on parandada patsientide, nende perekondade ja 
hooldajate elukvaliteeti.  

Palliatiivravi: 
• Hõlmab kehaliste vaevuste ennetust, varajast tuvastamist, põhjalikku hindamist ja 

käsitlust, sealhulgas valu ja muude häirivate sümptomite, psühholoogilise ja hingelise 
ärevuse ning sotsiaalse vajaduse käsitlust. Võimalusel peab sekkumine olema 
tõenduspõhine. 

• Pakub tuge ja abi patsientidele, et nad saaksid elada võimalikult täisväärtuslikku elu 
kuni surmani, aidates kaasa tõhusale suhtlusele ning toetades patsiente ja nende 
lähedasi ravi eesmärkide kindlaksmääramisel. 

• On rakendatav kogu haiguse kulu jooksul, vastavalt patsiendi vajadustele. 
• Osutatakse vastavalt vajadusele koos muu haiguse raviga. 
• Võib mõjutada positiivset haiguse kulgu. 
• Ei ole suunatud surma kiirendamisele ega edasilükkamisele, on elujaatav ning läheneb 

surmale kui loomulikule elu osale. 
• Toetab perekonda ja hooldajaid patsiendi haiguse ajal ning raske kaotusega 

toimetulekul. 
• Võtab arvesse ja austab patsiendi ja tema lähedaste kultuurilisi väärtuseid ja 

tõekspidamisi. 
• Rakendatav kõikides tervishoiuteenuse pakkumise keskkondades (nii elukoht kui 

erinevad asutused) ja kõikidel tasanditel (esmatasandi arstiabist kuni eriarstiabini). 
• Võivad osutada kõik palliatiivravi esmase koolituse läbinud tervishoiutöötajad. 
• Keerukate haigusjuhtude korral on vajalik palliatiivravi, mida osutab erinevatest 

spetsialistidest koosnev meeskond. 

Palliatiivravi integreerimiseks peaks valitsus: 

1. Ellu viima arenguplaanid ja nõuded, mis tagavad palliatiivravi hõlmatuse 
tervishoiuvaldkonna seadusandluses, riiklikes tervise arengukavades ja rahastuses; 

2. Tagama, et palliatiivravi oleks üks osa tervishoiukindlustuse programmidest; 

3. Tagama juurdepääsu valu leevendamiseks ja palliatiivraviks vajalikele esmaravimitele 
ja tehnoloogiatele, sealhulgas pediaatrias; 

4. Tagama, et palliatiivravi oleks osa kõigist tervishoiuteenustest (alates esmatasandi 
terviseprogrammidest kuni haiglateni), et kõikidele oleks juurdepääs palliatiivravi 
teenusele või kompetentse meeskonna konsultatsioonile  



5. Kindlustama palliatiivravi piisava kättesaadavuse haavatavatele rühmadele, sealhulgas 
lastele ja vanematele inimestele; 

6. Tegema koostööd ülikoolide, teadusasutuste ja õppehaiglatega, et palliatiivravialane 
teadustöö ja väljaõpe muutuksid väljaõppe osaks nii baas-, keskastme-, eriala- kui 
täiendhariduses.  
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 Raske haiguse all mõistetakse märkimisväärset kahju tekitavat akuutset või kroonilist 1

haigust ja/või terviseseisundit, mis võib viia pikaajalise tervisekahjustuse, puude ja/ või 
surmani. Vt lisaks http://pallipedia.org/serious-illness/

 Kannatused on tervisega seotud juhul, kui need on põhjustatud mis tahes haigusest või 2

vigastusest. Tervisega seotud kannatusi loetakse tõsisteks, kui nende leevendamine nõuab 
professionaalset sekkumist ning kui need takistavad füüsilist, sotsiaalset, hingelist ja/või 
tunnetuslikku toimimist. Vt lisaks http://pallipedia.org/serious-health-related-suffering-shs/ 


