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Päevakord: 

 

1. Üritus kirurgidega 20.05.2022 Viimsi Spa konverentsikeskuses 

Kuulati: Ühine buss liigub Tallinnast tagasi Tartusse laupäeval, 21.05. 2022 kell 11.00. 

Tartu kolleegidel toimub 21.05.2022 Tervex õppus ja teoreetiline vajadus bussiga tagasi 

Tartusse liikuda juba reedel, 20.05.2022.  

Otsustati: Reede õhtul bussi eraldi ei telli, Tartu kolleegid lahendavad transpordi Tartusse 

tagasi iseseisvalt. 

Arutati: Arutasime ürituse registreerimistasu ja kas majutuse tasu on registreerimistasu 

sees või eraldi. Otsustasime registreerimiseks pakume välja kolm varianti ja tähtpäev 

10.05.2022 

Arutasime kava ja kiitsime heaks 

Arutasime meditsiininäitust ja tõdesime, et meie Seltsi toetajaliikmed pakuvad sageli ka 

kirurgidele mõeldud ravimeid ja seadmeid ja võib tekkida olukord, et kasutavad tasuta 

osalemise võimalust, aga näitusele tulevad kirurgidele orienteeritult. Otsustasime, et 

hoiatame oma toetajaliikmeid, et tasuta osalemine eelduseks on anestesioloogide ja 

intensiivravi arstide ravimitega ja seadmetega väljatulemine. Hans-Erik kirjutab 

toetajaliikmetele kirja. 

 

 

 

1. Osalemine seminaril 30 EUR 

2. Osalemine seminaril ja õhtusel koosviibimisel 50 EUR 

3. Osalemine seminaril ja õhtusel koosviibimisel ja ööbimine Tallinn Viimsi 

Spa’s kaheses toas 

75 EUR 



2. Balti Kongress 2023 

Kuulati: Juri suhtles TÜ multimeediakeskusega kongressi logo ja slaiditaustade loomise 

osas, arutasime kohapeal meie soove ja nende võimalusi, jõudsime kokkuleppele, et 

võtavad töö ette ja saadavad näidised. Samuti suhtlesime Allar Viigiga kongressi lehekülje 

loomise ja haldamise osas. 

Arutasime sponsorprogrammi ja näitusel osalemise tingimusi. 2016. aastal oli peasponsor 

4000 EUR ja sponsor 3000 EUR, arutasime, kui palju võiks 2023 kongressi puhul olla. 

Kuna informatsioon ERMi kulust ja gala-õhtu kulust on momendil puudulik, siis otsust ei 

teinud, aga leppisime kokku suve lõpuks hankida puuduolev informatsioon ja leppida 

sponsorprogrammi tingimused kokku ning saata kutsed laiali. Juri uurib, mis oleks 

mõistlik sponsoritasu toetajaliikmete seas. 

Arutasime välislektorite hulka, jõudsime umbes 20 juurde. Juri otsib Euroanaesthesia 

2022 ajal välislektoreid. Arutasime Mervyn Singer’i, Jan de Waele ja teisi nimesi. 

EuroELSOlt uurib Olavi. 

Arutasime kongressikoti sisu. Hans-Erik näitas Brüsseli ISICEMi kongressi kotisisu, 

kus oli hästi palju reklaami ja korralik raamat intensiivravi teemade käsitlusega. Kui 

raamatut ei ole, siis sisu on ainult reklaam. 

Arutasime ERMi kongressi toitlustamise pakettide pakkumise võtmist. 

Arutasime gala-õhtu esinejate otsimise üle ja otsustati, et Juri uurib Kerli käest 

edasiminekuid selles küsimuses. 

Arutasime pre-kongress simulatsioonikoolitust ja POCUS koolituse üle. Otsustati 

korraldada ja uurida võimalusi. 

3. Pädevuse taotlused 

Kuulati ja otsustati: Pädevustaotluse on esitanud kolm anestesioloogi (Piret Hermanson, 

Mari-Liis Ilmoja, Mait Alanurm), kelle kõigi erialase töö ning koolitused hindas komisjon 

piisavaks, et anda pädevus viieks aastaks. Märkused hindajatelt: pädevuse taotlejad 

peavad ise lugema kokku oma protseduurid ja anesteesiad, mitte jätma seda tööd 

hindajatele. Tüsistuste raporteerimine võiks paraneda. 

 

4. Eriala arenguseminar, august 2022 

Kuulati ja arutati: Anestesioloogia eriala residentuuri kestvus muutub 5-aastaseks alates 

2023 sügisest. Ülikool töötab õpiteekonna kallal, mis saab olema ühtne süsteem, kus on 

residendil individuaalne kava, tagasiside, hinnangud ja edasijõudmine. Eriala arengukava 

on ka vajalik uuendada ja ümberkirjutada, sest kehtiv arengukava on aastast 2011 kuni 

aastani 2020. Anestesioloogi ja intensiivravi töökoha ja tööjõu standardid vajavad 

arutamist. 



Mainitud tööde vajadusest tulenevalt tekkis mõte korraldada eriala arenguseminar: Seltsi 

liikmed, haiglate esindajad, residentide esindajad, Ülikooli esindajad. Aeg augustis enne 

20.08.2022. Korraldamisel võtaks abiks korraldaja, kes aitab koostada kava ja juhib üritus 

erapooletumalt ja karmimalt. 

Otsustati: Juri teeb lühikokkuvõtte ja saadab laiali tutvumiseks. 

5. Osavõtt toksikoloogia kongressist 

Seltsi abiga sai Euroopa toksikoloogia kongress Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse 

toetusele kandideerida ja taotlus rahuldati. Otsustati kuulutada kiiremas korras konkurss 

Euroopa Toksikoloogia kongressil soodustingimustel osalemiseks. Soodustingimus on 

200 EUR osalemise eest. 

6. Ukrainast ja põhimõtteliselt kolmandatest riikidest pärit tööjõud. 

Arutati: Mari-Liis küsis Seltsi ja ka riigi suhtumist Ukrainast pärit arstidesse ja õdedesse 

ja nende värbamisse meile tööle. Momendil ei ole teada, et reegleid muudetakse. Arst 

peab esitama taotluse oma pädevuse hindamiseks Terviseametile ja TeA koostöös SA 

Archimedese ja TÜ annavad hinnangu: üldarst, eriaarst. Lisaks peavad ka oskama eesti 

keelt. 

7. Teach the Teachers koolitus ESAIC poolt 

Kuulati: ESAIC saatis pakkumise kandideerida kuni neljal arstil. Varasemalt on teada, et 

valitakse riigist ainult üks. Tartust on kaks inimest juba osalenud Liivi Maddison ja Kaie 

Stroo. Juri ettepanek oli toetada kandidaati Tallinnast.  

Otsustati: Ettepanek on toetada kolleegi PERHist ja Hans-Erik uurib PERHi kandidaadi 

nime ja anname oma toetuse. 

8. Järgmine koosolek 

Järgmise koosoleku aja  leppisime kokku 08.06.2022 


