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Päevakord: 

1. Järgmisel aastal vastu võetavate residentide arv 

2. Arvamus Prantsusmaa plaanist võimaldada õdedel iseseisvalt anesteesiaid teha 

3. Transfusiooni juhendi retsensent 

4. Pühajärve talveseminari osavõtutasu tagastamine 

5. Balti kongress 

6. Koolitustoetused 

7. Järgmise aasta talvelaager 

8. Raamatupidamise sise-eeskiri 

9. Seltsi üritused 

10. Seltsi liikmelisus 

 

 

1. Päevakorrapunkt 

Kuulati: Iga-aastaselt küsitakse erialaseltsidelt nende eriala arstide vajadust, et koostada 

plaan erinevate erialade residentide vastuvõtuks 

Otsustati: Anestesioloogia ja intensiivravi erialal soovime võtta järgmisel aastal õppesse 12 

residenti.  

 

2. Päevakorrapunkt 

Kuulati: Anestesioloogide puuduses on Prantsusmaal pakutud välja võimalus, et õed saaksid 

iseseisvalt teha anesteesiaid. Nii kohalik anestesioloogide selts kui ESAIC ei  kiida seda mõtet 

heaks.  

Arutleti: Me ei pea õigeks, et õed iseseisvalt anesteesiat läbi viiksid, küll oleme nõus, et neile 

tuleks anda rohkem õigusi koos anestesioloogiga töötades iseseisvaks tegutsemiseks. 

Analoogia intensiivraviõdedega, kes paljuski iseseisvalt intensiivraviosakonnas patsiente 

käsitlevad, kuid kellel on alati võimalik konsulteerida intensiivraviarstiga ning patsiendi ravi 

eest vastutab arst.  



 

3. Päevakorrapunkt 

Kuulati: Kerli Vijar andis ülevaate, et transfusioonravi juhend on jõudnud sinnamaani, et 

märtsis võiks see valmis olla. Saadetakse erialaseltsidele ülevaatamiseks. Aga oleks vaja ka 

kolme eksperti juhendi hindamiseks. Üks nendest võiks olla nimetatud anestesioloogide selti 

poolt. 

 

Otsustati: Pakume retsensendiks Indrek Rätsepa, kes on olnud eelmise juhendi koostamise 

juures ning kliiniliselt suure kogemusega antud teemal.  

 

4. Päevakorrapunkt 

Arutleti: Mõned seltsi liikmed, osad lausa perekonniti, on pidanud loobuma talveseminarist 

osavõtust. Olgu see siis koroonaviiruse või mõne muu põhjuse tõttu. Kuna selline 

epidemioloogiline olukord on esmakordne, siis ei planeerinud me seminari välja kuulutades 

ette, kuidas käituda, kui osavõtumaksu maksnu ei saa osaleda ning see fakt selgub alles 

vahetult enne seminari.   

Otsustati: Küsime üldkoosoleku arvamust, kuidas käitume. Valikuvariandid on, et üldse ei 

maksa tagasi, arvestame järgmise aasta liikmemaksuna või tagastame täissummas.  Järgmise 

aasta kutsele lisame selgituse, et osavõtumaks tagastatakse kui osavõtust loobutakse enne 

hotellitubade arvu kinnitamist.   

5. Päevakorrapunkt 

Kuulati: Kongressiks on broneeritud ERM 28.-30.9.2023. Nüüd peaks täpsemalt jagama 

ülesanded seoses kongressiga. 

Otsustati: Kultuuriprogrammi ja banketi eest vastutab Kerli Vijar, hotellidega kokkulepete 

eest vastutab Mari-Liis Ilmoja. Planeerime veebruari koosoleku, kus arutamegi ainult 

kongreesiga seonduvat ning käime ERMis kohapeal.  

6. Päevakorrapunkt 

Kuulati: Avalduse koolitustoetuse saamiseks esitas 11 arsti. Kaks neist on koolituse saanud 

viimase kolme aasta jooksul. Ülejäänutest on ühel ettekanne konverentsil ning ülejäänud on 

võrdsete kandideerimistingimustega.  

Otsustati: Arvestades eelmisel aastal andmata jäetud koolitustoetusi ning seltsi rahalist seisu, 

otsustasime anda koolitustoetuse üheksale seltsi liikmele: Oskar Appelberg, Maarja Hallik, 

Veiko Herodes, Reile Juhanson, Indrek Paas, Ants-Hendrik Parik, Anni Ruul, Eliisa Seedre, 

Mare Vinnal.  

 

7. Päevakorrapunkt 

Arutati: On olnud küsijaid, kus toimu järgmise aasta talveseminar. Eelmine küsitlus seltsi 

liikmete hulgas selgitas välja, et Pühajärve on sobilik koht talveseminariks ning ka järgmisel 

aastal ei plaani me talveüritust mujale kolida.  



Tõenäoliselt tuleb mõelda läbi osavõtutasu, sest paljud sooviksid olla üksinda toas ning peaks 

olema ka võimalik ennast niimoodi registreerida. 

 

8. Päevakorrapunkt 

Otsustati: Kiita juhatuse poolt heaks seltsi uus raamatupidamise sise-eeskiri.  

 

9. Päevakorrapunkt 

Kuulati: 20.5.2022 toimub ühisüritus kirurgidega Viimsi Spas.  

BSRA toimub 6.-7.5.2022 Lätis 

 

10. Päevakorrapunkt 

Kuulati: Seltsil on viis liiget, kes ei ole vaatamata meeldetuletustele tasunud liikmemaksu 

võlga, mis praeguseks on neil üle kolme aasta. Kaks pensioneerunud seltsi liiget ei soovi 

enam seltsi tegevuses osaleda. Üks seltsi liige suri sellel kuul.  

Otsustati: Viis võlglast kustutame seltsi liikmete nimekirjast. Ka muid väljaarvamisi 

arvestades on üldkoosolekuks seltsil 244 liiget.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


