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Päevakord:
1. Eelmise koosoleku protokoll

Otsus: Kinnitada eelmise juhatuse koosoleku protokoll.

2. Vahepeal toimunud EAS juhatuse tööde arutelu/kokkuvõte.

 Strateegilised ravimivarud
Otsus: Kristjan Kalling ja Raido Paasma tegid nimekirja ning saatsid ära. Aitähh!

 Ajusurma töögrupp
Mari-Liis Ilmoja andis juhatusele ülevaate ajusurma töögrupis toimunust ja ka peamistest 
vaidlusalustest kohtadest. Juhatus arutlas koostatava ajusurma protokolli vaidlusaluseid 
teemasid. Hetkel ootab töögrupp radioloogide konsensust lisauuringute osas.
Otsus: Ajusurma definitsioon heaks kiita. Ajusurma diagnoosimise kriteeriumitesse 
lisada, et  peab olema teada ajusurma tõenäoline põhjus. Mitmed sõnastused jäid lahtiseks 
palvega Dr.Ilmojale need uuesti välja pakkuda. 

 Intensiivravi audit 
Otsus: Kiita töögrupi tagasiside heaks. Haigekassale saadetavas kirjas tõsta ettepoole 
kvaliteedi hindamise teema. 
Haiglatele antavas tagasisides teha ettepanek läbi mõelda intensiivravi piiramise ja 
lõpetamise otsuste tegemine, vormistamine ja nende järgimine.Otsustati ka, et selts uusi 
ühtseid jälgimislehti välja töötama ei hakka, kuid kellel leht puudulik soovitame 
kasutusele võtta TÜK-is kasutusel olevad intensiivravi jälgimislehed.
Kindlasti tuleb auditit ja sellest tulenevaid ettepanekuid käsitleda Pühajärvel intensiivravi 
aastaaruande juures. 

 Elustamiskaart
Eesti Haiglateliidu standardiseerimise projekti raames on EAS-ilt tellitud elektrooniline 
haiglasisene elustamiskaart. Selle koostamisega tegelesid Indrek Rätsep ja Vladislav 
Fedossov. Andmekoosseis on koos. On saanud veel paar keelelist korrektsiooni. 
Otsus: Kiita heaks. V.Fedossov saata teemaga seonduvale koolitusele, selleks kasutada 
andmekoosseisu koostamise eest EHL-lt EAS-ile laekuvat raha.

 Eriala arengukava
Seoses arengukavade ümbervaatamine kohustusega saadeti SM-ist vastavasisuline taotlus 
erialanõunikele. Meie erialanõunikud Sotsiaalministeeriumi juures on Tiit Veber ja Joel 
Starkopf. Novembri lõpus on SM-is vastav koosolek, siis selgub mis ajaks see protsess 
peab realiseeruma.

3. Pädevused
 Pädevuse taotlemiseks laekus kevadel 6 ja sügisel 4 sooviavaldust. Need 

on retsensentide poolt läbi vaadatud. 



Otsus: Anda pädevus 5-ks aastaks

Tunnistus 
nr.

Perekonna-
nimi

Eesnimi Asutus
EAS 
liige

159 Gusev Aleksander LTKH jah
160 Krivda Niina LTKH jah
161 Zingfeld Nonna LTKH jah
162 Rannas Anne LTKH jah
163 Mikk Kristiina SA Viljandi Haigla jah
164 Vallikivi Ene SA Viljandi Haigla jah
165 Saag Henn OÜ Stigma Erakliinik jah
166 Sarapuu Silver SA TÜK jah
167 Somma Neeme LTKH jah
168 Blumfeld Imbi AS Fertilitas, AS Nova Vita jah

 B. Gabovitš on pöördunud juhatuse poole küsimusega, et kuidas saaks erialast 
pädevust taotleda need anestesioloogid, kes anesteesiaid ei tee ja intensiivravis ei 
tööta, kuid töötavad näiteks valu kabinetis.

Vastus: Anestesioloogia erialast pädevust saab taotleda vastavalt EAS-is kehtestadud 
“Pädevuse hindamise korrale ja kriteeriumitele”.  –
... 1.     Praktiseerimise hindamine.

1.1. Erialaseks tegevuseks loetakse: anestesioloogiline töö kitsamas tähenduses, intensiivravi, 
anestesioloogi ambulatoorne vastuvõtt ja töö reanimobiili teenistuses. Erialase tegevusega on 
võrdsustatud: pikemaaegsed erialased täiendused, erialane teaduslik töö ja õppetöö erialal.
1.2. Nõutav on pidev töötamine erialal, kusjuures vähemalt pool hindamisperioodist peab olema 
töötatud täiskoormusega. Sünnituseelne ja –järgne puhkus arvatakse pideva tööstaaži hulka...

Otsus: Ainult valuraviga tegelevad kolleegid anestesioloogina pädevust taotleda ei saa.

4. Uued seltsi liikmed
Kahe koosoleku vahelisel perioodil on laekunud 3 avaldust sooviga astuda EAS liikmeks.
Otsus: Võtta EAS liikmeks Juri Oganjan, Maarja Hallik ja Mait Alanurm.

5. Helsinki deklaratsiooni Eesti dokumendid.
Juri Karjaginil on valminud 1. dokument – Raske hingamistee. Tubli!!! Kõik teised, 
kellele on ülesanded jagatud, võtke eeskuju.

6. CEEA kursused Eestis
Joel Starkopf andis ülevaate. Kursus on hästi käiku läinud, lektoreid ja osalejaid on olnud 
erinevatest Eesti haiglatest. Komitee töötab aktiivselt, uueks esimeheks 2 järgnevat aastat 
on Lebedinski.



7. Laekuri minutid
Selle aasta koolitustoetused on kõigile välja makstud. Pühajärvel annavad toetuse saanud 
ka lühiülevaate nähtust-kuuldust.
Liikmemaksu võlgnevused on osadel kolleegidel suured. Et Pühajärvel toimuval juhatuse 
koosolekul ei peaks kolleege liikmemaksu võlgnevuste tõttu EAS-ist välja arvama peaks 
saatma listi meeldetuletuskirja. 
Otsus: Agnes Aart koostab meeldetuletuskirja ja edastab listile.

8. Pühajärve 2012
Arutati korraldust, ettekannete ajakava. Sel korral tuleb korraldada ka uue juhtuse 
valimised. 
Üldkogu kutsed tuleb liikmetele saata 1 kuu enne koosolekut. Selleks ajaks ei saa veel 
valmis majandusaasta aruanne, aga päevakava saab paika panna, aruanne saab kodulehele 
2 nädalat enne üldkoosolekut.
Otsus: Agnes Aart koostab üldkogu kutse ja saadab selle juhatusele kooskõlastamiseks.

9. Tööplaan 2012
 Kõigile erialaseltsidele pakuti 3- 3,5 tunnist sessiooni Eesti Arstide Päevadel, 29. 

– 30. märtsil 2012. Kas olme huvitatud? Kuna eelistatud on teemad, mis pakuks 
huvi võimalikult paljude erialade arstidele, siis pole meil hetkel sellist loengusarja 
välja pakkuda.

 Ühiskoosolek kopsuarstidega võiks toimuda aprilli lõpus, mai algul. Meie poolt 
võiks korraldustoimkonda kuuluda Alar Sõrmus, Eve Härma ja Jüri Vahtramäe.
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