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Päevakord: 

1. Pädevuse taotlused 

Kuulati ja otsustati: Pädevustaotluse on esitanud neli anestesioloogi (Aleksei Aristov, 

Priido Linntam; Indrek Paas, Marika Karhu), kelle kõigi erialase töö ning koolitused 

hindas komisjon piisavaks, et anda pädevus viieks aastaks.  

 

2. Dr. Elisa Seedre avaldus koolitustoetuse kasutamiseks 

Kuulati: Dr. Seedre sooviks koolitustoetust kasutada lasteintensiivravialaseks 

enesetäiendamiseks USAs. 

Otsustati: Juhatus on koolitustoetuse sellise kasutamisega nõus, kuid 670 euro pealt tuleb 

tal endal 20% tulumaksu maksta, sest ei kasuta raha mitte koolituse eest tasumiseks vaid 

majutus- ja transpordikuludeks.  

3. Viimsis toimunud ühisürituse kirurgide seltsiga tagasiside 

Kuulati: Reklaam oli vähene, aga üritus iseenesest oli hea ning kulges ladusalt. Osalejaid 

oli vähe erinevatel põhjustel, samaaegselt oli konkureerivaid üritusi.  

4. Eriala arenguseminar 18.-19.8.2022 Saka mõisas 

Kuulati: koostöös Innowisega korraldatakse eriala arenguseminar. Peamiseks teemaks 

viie-aastase residentuuri läbiviimine. Samuti on arengukava aegunud ning vajaks 

kaasajastamist. Mõtted selleks. Eelmine arengukava on aastast 2011. 

Osalejaid kutsutakse erinevatest haiglatest, samuti residente ja õdesid. 

Inimese kulu on 200 euro kanti, võiks olla omaosalus. 

 



5. Ühisüritused sügisel 2022 ja kevadel 2023. 

Arutati: Hematoloogidega teeme ühisürituse sügisel, psühhiaatritega 2023.a kevadel. 

Õdede kaasamine sõltub ruumide mahutavusest.  

6. Balti Kongress 2023 

Kuulati: Eelarve 156000 eurot laias laastus, 300 eurot osalustasu, resident 200 eurot, õed 

150 eurot. Pidu Kammivabrik vs Vanemuine.  

Loodetavasti lektorite saak Euroanaesthesialt ja muudelt kongressidelt. Võimalik 

maksimaalselt neli paralleelsessiooni, kui kasutada ka black boxi, mis jääb kaugele. 

Lisaks silla ala, Hurda saal, raamatukogu. Õed soovivad endale ühte ruumi terveks 

päevaks.  WSACS saaks sisustada samuti paar sessiooni? Tuleb arutada Annika Reintam-

Blaseri ja Joel Starkopfiga.  

Esimesel päeval ei alga programm enne kl 16.30 (sest leedukatel pikk maa tulla). 

7. ESAIC nõukogu ja NASC uudised. 

Kuulati: Olulist infot pole. Ukrainast ei räägitud kongressil. Iisraeli selts tegi ettepaneku 

koostööks. 

8. Infektsioonikontrolli juhendi tagasisidestamine 

Juhend: veebilehelt https://www.ravijuhend.ee/tervishoiuvarav/juhendid/173/infektsioonik

ontrolli-standardnouded Juhendis on naljakaid kohti.  

Otsustati: Veronika Reinhard kirjutab tagasiside. 
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