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Päevakord: 

1. Uute liikmete vastuvõtmine 

Kuulati: Soovi liikmeks astuda on avaldanud Eneli Anvelt ja Joann Vana. Lisaks on neli 

residenti maksnud ära liikmemaksu, kuid pole avaldust esitanud. Veronika kirjutab neile, et ka 

avaldus saaks nagu kord ja kohus esitatud.  

Otsustati: Võtame uued liikmed Seltsi vastu. 

2. Pädevuse taotlused 

Kuulati: Pädevustaotluse on esitanud Aleksander Koroljov ja Ott Maasikas. Mõlema erialane 

tegevus ning koolitustel osalemine vastab pädevusnõuetele. 

Otsustati: Anda pädevus mõlemale viieks aastaks.  

3. Seltsi majanduslik seis 

Kuulati: Hans-Erik Ehrlich tutvustas Seltsi majanduslikku seisu.  

Kevadel ja suvel esines suuri kulusid (Seltsi varade hoiustamine, toetus Ukrainale, Pühajärve 

talveseminar, kevadseminar kirurgidega, lasteanesteesia raamatu trükk, toksikoloogia 

kongressi rahastamine, 3 aasta koolitustoetuste väljavõtmine, Seltsi arenguseminar), mille 

tagajärjel vähenes oluliselt Seltsi vabade vahendite hulk. Tänaseks on laekunud toksikoloogia 

kongressi EAS toetus ning laekumas on ülejäänud rahastus korraldajafirma poolt, järgmise 

aasta veebruaris on oodata hoiuse tagastust, mille tagajärjel on Seltsi aktiva poolel jätkuvalt 

88377 eurot (22102 eurot vähem, kui aasta alguses).   

 

4. Arenguseminari järelkaja ja edasise tegevuse plaan 

Arutati: Mõnele tundus, et kasutegur väike. Samas paljudele üritus meeldis ja tuli ka ideid. 

Residentuuri 5. aasta jätkuvalt problemaatiline. Maakonnahaigla pro ja contra.  



Arengukava on vaja koostada. 

Vastused küsimustele, mida küsiti, tulid ootuspärased. Nendest peaks tulema ka arengukava 

sisend.  

Väiksem rühm kirjutab kokku ja siis läheb laiemale ringile kommenteerimiseks konkreetsete 

küsimustega.  

Eelmise arengukava põhjal kirjutada täiendused. Arengukaval peab olema tegevuskava.  

Kes juhatusest vastutab? Mari-Liis Ilmoja on nõunik ja tema vastutab.  

Kes osaleb: nõunikud Joel Starkopf ja Raido Paasma. Kaire Pakkonen on soovinud osaleda. 

Juhatus osaleb. Brois Gabovitš soovib. Indrek Rätsep? 

 

5. Seminar koos hematoloogidega 

Kuulati: Ülikooli raamatukogus on kõik hästi, sobib ürituse kohana. Toitlustus kaks 

kohvipausi ja lõuna 15 eurot inimene. Tundub kahtlaselt odav.  

 

6. Valimised ja kuidas me need korraldame 

Arutati:  Mitu korda võib olla president? Pole reglementeeritud 

Kas presidenti võiks valida juhatus? Mari-Liis tegi ettepaneku, et ta valmistab erinevad 

variandid ette ja siis võiks väiksemas grupis selle läbi arutada enne kui laiale ringile 

otsustamiseks anda.  

 

7. Kongressi seis 

Kuulati:  Vanemuine veel ära ütlemata.  

Silla alal peaks tegevus lõppema kl 16, et nad saaks õhtuse peo korraldada. Teised alad võivad 

jätkata kongressiga.  

Prof Starkopf ja Annika Blaser-Reintam tahavad WCACS korraldada. Lubame.  

 

Teeme eraldi koosoleku konverentsi arutamiseks. Enne märtsi registreerimist lahti ei tee.  

 

8.  Kardionaesteesia ja intensiivravi töögrupi moodustamine EAS-i, EBCP-ga 

(European board of cardiovascular perfusion) liitumine 

Arutati: Sellistest kitsama eriala töögruppidest on varem juttu olnud, nüüd on tegutsema 

hakkamise ajendiks vajadus/soov EBCPga liituda. Seda saab teha organisatsioonina. 

Uuritakse, palju on liitumistasu ning siis Selts paneb õla alla.  

Seltsi juhatus saab töörühma kokku kutsuda, selle ka dokumenteerime. Rein Kruusat ja Olavi 

Maasikas järgmiseks koosolekuks uurivad.  

 



9. COVID-19 juhend 

Otsustati:  Vajab uuendamist. PERH ja TÜK autorid, seltsid kiidavad heaks.  

 

10. Taotlused 

Arutati: Haigekassast vaja taotleda õdede preoperatiivne visiit, iseseisev õe vastuvõtt.  

Ravi kood sepsise puhul ei kata reservantibiootikume. Probleem ka seeneraviga ning R-koodi 

piirangutega.  

 

Järgmine koosolek toimub 18.11.2022 seminari järgselt, kl 17.30-19.30. 

Balti Anestesioloogide Kongressi korraldamise koosolek toimub 3.11.2022 kl 13-17 kusagil 

Kesk-Eestis.  


