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Otsustati: 

1. EAS sügis-talv 2010/2011 

• Pühajärve seminar ja üldkogu 4. – 6.veeb. 

Reedel 

17.00 EAS juhatus 

20.00 – 21.00 Seminar: Terapeutilise hüpotermia rakendamine Eestis- 
näidustused, tulemused, haigekassa teenusena kodeerimine. Valdo 
Toome, Mari-Liis Ilmoja 

Laupäeval  

16.00 –19.00 Tegevusaruanne ja Üldkogu (majandusaasta aruanne) 

Otsus: Talveseminarist osavõtt täiskasvanutel 64 EUR, lastel 15 – 17 aastat 32 EUR. 

• Kevadine tööplaan 

1. Kirurgide kevadpäevad toimuvad 6. – 7.mai 2011 

Indrek on olnud e-kirjavahetuses kirurgide esindajatega, et selgitada välja kas nad poleks 
taas huvitatud tegema anestesioloogidega ühisseminari. Nad on andnud oma 



põhimõttelise nõusoleku. Meie poolt välja pakutud teemad võiks olla: Tüsistused 
anesteesias ja kirurgias. Intensiivravi kvaliteedinäitajad. Haavainfektsioon. Ortopeedid 
(koos kirurgide assotsiatsiooniga) trauma. 
Otsus: Indrek peab läbirääkimisi edsi. Selgitab välja kus on seekordne üritus planeeritud, 
kui suurt eelarvet planeeritakse ja milline oleks EAS-i osa selles kulueelarves. Oleme 
nõus jagama kulusid vastavalt osavõtjate proportsioonile. 
 
2. Varasemalt on olnud arutelus ka võimalikud ühisüritused kopsuarstide või 
ortopeedidega. Praeguse kava kohaselt need kevadisesse tööplaani ei mahu. Jäävad 
edasiste perioodide ootele. 

 

2. Haigekassa hinnataotlused 

Seni esitatud taotlustest sai rahastatud jahutamine. Plaanis on esitada ECMO taotlus. 
Selle taotluse kokku panemisega tegeleb Silver Sarapuu. 
 

3. Ravijuhised 

1. Sepsise ravijuhis on HK poolt tunnustatud, meie poolt üleandmine-vastuvõtmine 
allkirjastatud ja üleval ka haigekassa kodulehel. Selle juhendiga seoses on 
päevakorras veel üks küsimus. Nimelt oleme juhendis andnud lubaduse juhend 
“Eesti Arstis” avaldada. Nüüd selgub, et juhendi avaldamine ajakirja lisana läheks 
seltsile väga kalliks(46 720.-+ km) 

Otsus: Joel uurib ja täpsustab alternatiivseid võimalusi 
 
2. Antikoagulantravi ja regionaalanesteesia.  
EHK-ga on leping muudetud ja moodustatud uus töögrupp, mida juhib Indrek Rätsep. 
Töögrupis on uue liikmena Juri Karjagin. Ravijuhendi valmimise uus tähtaeg on 
15.01.2011. 

 

4. Pädevus 

Pädevuse taotlemiseks laekus sügisel 5 sooviavaldust. Need on retsensentide poolt läbi 
vaadatud.  
Otsus: Anda pädevus 5-ks aastaks 

Tunnistus 
nr. 

Perekonna-
nimi Eesnimi Asutus EAS 

liige 

154 Kallas Liivia Tallinna Lastehaigla jah 
156 Loit  Ragnar PERH ei 
157 Sillakivi Signe Taastava Kirurgia Kliinik ei 
158 Krutšinin Sergei Narva Haigla ei 
159 Mäeots Ruth LTKH jah 

 



 

5. Balti Kongressi kuludest. 

Raido esitas kokkuvõtte Balti kongressi kuludest. Veel on välja maksmata mõned kulud. 
Otsus: Maksta Veiko Herodes´ele 4 Balti Kongressi lektori (Sear, Popat, Travid ja 
Waldmann) ja Indrek Rätsep´ale 1 lektori (Jyrki Tenhunen) lennupiletid kuluvormi ja 
maksekorralduse alusel.  
 

6. Seltsi liikmeks soovijate avldused. 

Juhatusele on laekunud 3 EAS liikmeks astumise sooviavaldust. 
Otsus: Võtta EAS liikmeteks Heli Säre, Signe Sillakivi ja Eneli Kaasik 
 

7. Ülevaade UEMS/EBA koosolekust Maltal. 

Indrek Rätsep andis ülevaate Maltal toimunud UEMS/EBA koosolekust. EAS-i esindaja 
selle organisatsiooni juures on siiani Jüri Samarütel. 
Otsus: Nimetada Eesti esindajaks EBA-s Indrek Rätsep.  
 

8. 3. ISIA(The International School for Instructors in Anesthesiology)  kursus. 

EAS-ile on tulnud pakkumine saata 4 inimest WFSA ja ESA toel toimuvale 3. ISIA 
kursusele. Tekitab juhatuses kõhklusi, kuna tingimuste järgi peab rahvuslik selts katma 
transpordikulud sihtkohta ja tagasi. See tähendab (4-le inimese 2 tsükli läbimiseks) 8 
sõidukulu kompensatsiooni. Samas pole täna teada kas kursus toimub Lätis, Türgis või 
mõnes muus riigis. Tõenäoliselt 1 kursus Lätis või Eestis, teine aga kaugemal. Hetkel 
rohkem infot ei ole. 
Otsus: Indrek Rätsep võtab ühendust kursuse korraldajaga(G. Gurman) ja uurib kas on 
võimalik saata ka vähem kui 4 inimest. Lisaks täpsustab veel asjaolusid. 
 

9. EHL pöördumine 

Eesti Haiglate Liit(EHL) on pöördunud seltsi poole ekspertarvamuse saamiseks seoses 
meditsiinidokumentide haiglasiseste tööprotsesside optimeerimie mudeliga(lisa1). 
Juhatus arutas esitatud küsimusi ja meie poolne vastus on vormunud(lisa2). Joel mäletab, 
et ajusurma defineerimise osas on kunagi saadetud ka ettepnek SM-ile.  
Otsus: Vastuse saadame peale seda kui Joel on täpsustanud millal läks ajusurma 
definitsiooni puudutav ettepanek Sotsiaalministeeriumile. Lisame vastava viite kirjale. 
 

10. Tööinspektsiooni kiri 

Tööinspektsioon pöördus EAS poole küsimusega, et kas oleks lubatav ilma paigutada 
töökohtade esmaabikomplektidesse ka portatiivsed defibrillaatorid(lisa 3) 
Otsus: AED tüüpi defibrillaatori paigutamine esmaabikomplektidesse on põhjendatud. 
Defibrillaatori kasutamine on lubatav ka meditsiinilise erihariduseta personalile, vastava 
koolituse läbimise järgselt. Vastuse tööinspektsioonile vormistab Agnes. 
 

11. Valdo Toome pakkumine EAS-ile osaleda Soomes toimuval sõudevõistlusel 



Juhatus kuulas ära Valdo Toome informatsiooni ja pakkumise osaleda EAS-i 
liikmeskonnaga sõudevõistlusel http://www.suursoudut.fi/. Soovitakse registreeruda 
EAS-i võistkonnana ja kasutada logo.  
Otsus: Kui seltsi liikmeskond on piisavalt esindatud(üle 50% paatkonna koosseisust) 
võib kasutada nime ja logo.  
 

12. Koolitustoetused. 

2010 aastal anti välja 2 koolitustoetust(Brauni ja Abbotti), EAS toetust ei antud, kuna 
puudusis sobilikud taotlused. Tänaseks on ära kasutatud Abbotti toetus(Artur Tikkerberi) 
osalemiseks ESA kongressil Helsinkis. Brauni totuse saanud Eve Villemsonil jäi isiklikel 
põhjustel planeeritud koolitusel Saksamaal osalemata. Kokkuleppel Brauniga saab ta seda 
totust kasutada 2011 aastal. 
2009 aastast on siiani välja maksmata toetus Sirje Ressile, kelle kuludokumendid on 
postis kaotsi läinud ja pole juhatuseni jõudnud. 
Otsus: Juri Karjagin uurib Sirje Ressi käest, kas kuldokumente on võimalik veel kuidagi 
ennistada. Kui ei, siis tuleb juhatusel leida mõni muu lahendus, et võlg likvideerida. 
 

13. Intensiivravi arsti töökoormus 

Eesti Arstide Liit on pöördunud seltsi poole küsimusega, et kas on kehtestatud või kokku 
lepitud intensiivravi arstide töökoormused. Mitu intensiivravi haiget peaks olema ühel 
arstil tööpäeva jooksul kureerida? 
Lähiajal ilmuvad Euroopa Intensiivravi Seltsi miinimumnõuded. Kui need on ilmunud 
võtame selle teema uuesti arutlusele ja viime oma seisukoha kooskõlla nende 
standarditega.  
Otsus: Hetkel on EAS-i seisukohal, et 1 anestesioloog-intensiivravi arsti töökoormus kell 
08.00-16.00 on 5-6 III-nda astme intensiivravi haiget. 
 

14. EAS kuluvorm 

Raido on välja töötanud vormi(lisa 4), mida saaksime edaspidi ühtselt kasutada erinevate 
väljamaksete tegemisel. 
Otsus: Kinnitada EAS kuluvorm 
 

15. ESA Amsterdami toimkonna küsimus 
 
ESA Amsterdami toimkond küsib, et kas soovime kongressil välja panna Eesti stendi 
National Village´s. Ettepanek, et seekord mitte, kuna meil pole lähiajal kongressi 
tulemas. 
Otsus: Indrek vastab neile, et seekord me stendi välja ei pane  

 
Koosoleku juhataja: Indrek Rätsep                                          Protokollis: Agnes Aart 


