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Otsustati: 

1. Eelmise juhatuse koosoleku protokoll 

Otsus: Kinnitada eelmise juhstuse koosoleku protokoll 

2. Üldkogul räägitust 

Üldkogul jäi lahtiseks seltsi seeniorliikme staatus. Kas peaksime seda juhatuses edasi 
arutama? Pigem oli see mõte käidud välja üldkogul kõigile seltsi liikmetele aruteluks, 
juhatusel pole siin hetkel midagi uut lisada. 
Otsus: Seeniorliikme staatuse teema juurde tuleme tagasi uuel üldkogul aasta pärast. 
 

3. Uued seltsi liikmed 

Kahe koosoleku vahelisel perioodil on laekunud 2 avaldust sooviga astuda EAS liikmeks 



Otsus: Võtta EAS liikmeks Ave Susi, Kristiina Pool 
 

4. Nelijärve ürituse seis 

Arutati korraldust. 
Otsus: Kohapeal maksjad 30 eur. Ööbimist ja õhtut ei saa saa neile võimaldada, kuna 
eelnevalt arvuliselt ära tellitud. 
 

5. Joel Starkopf´i pöördumine CEEA kursusega seoses 
Joel Starkopf pöördus EAS juhatuse poole avaldusega toetada Euroopa Anestesioloogia 
Seltsi anestesioloogia hariduskomitee (Committee for European Education in 
Anaesthesiology, CEEA) poolt koordineeritavate täienduskursuste läbiviimist 
Eestis(vt.lisa1). 
Otsus: Toetada  ühte tsüklit so 6 kursust 3 aasta vältel (2011-2013). 

 
6. EuSOS ja Veiko Herodese pöördumine 

Pühajärvel otsustasime, et  toetame EuSOS (European surgical outcome stadi) läbi 
viimist Eestis. Uuringu Eesti poolne kordinaator on Veiko Herodes. Siiani on veel 
saatmata ka ESA-le seltsi ametlik kinnitus meie toetuse kohta. 
Veiko Herodes on pöördunud seltsi poole palvega talle kompenseerida uuringu protokolli 
tõlkimine eesti keelde( summas 185.15 eur) 
Otsus: Tõlkimine kompenseerida kuludokumentide ja kuluvormi alusel. 
Saata ESA-le presidendi allkirjaga ametlik kinnitus(vastutab Indrek Rätsep) 
.  

7. Ravijuhiste eest laekuvate rahade jagamine. 

Arutati ravijuhiste eest laekuvate rahade välja maksmist töögrupi liikmetele. 
Otsus: Ravijuhiste eest ette nähtud töötasud makstakse välja, vastavalt töögrupi 
juhtide(Joel Starkopf, Indrek Rätsep) poolt tehtud avaldusele, hiljemalt augustis 2011. 

 
8. Intensiivravi auditi hetkeseis.  

Tähtaeg on 30.juuni. Auditeerijad on graafikus. 

 
9. Neonatoloogiaga seonduv.  

ITK-s on tekkinud lasteintensiivravi osakond, kus tegeldakse ka neonatoloogilise 
intensiivraviga. SM-is oli koosolek kus arutati tekkinud olukorda, konkreetseid otsuseid 
vastu ei võetud. Meie seltsi poolt osalesid sellel koosolkul Mari-Liis Ilmoja, Tuuli 
Metsvaht ja Indrek Rätsep. Sellel arutelul tuli ilmsiks meie esindajte jaoks muret tekitav  
fakt, et Eestis osutatakse III astme intensiivravi vastsündinutele kohas, kus selleks 
vastava ettevalmistusega arste ei tööta. Meie seltsi esindajate poolt öeldi seal ka selgelt 
EAS seisukoht, et ka enneaegne vastsündinu on laps, kes peab saama parimat võimalikku 
ravi. Intensiivravi saab toestada ikka ainult spetsialiseeritud osakonnas, vastava väljaõppe 
saanud personali poolt. Eestis on täna olemas 2 aastate pikkuse kogemusega ja vastavalt 
koolitatud personaliga laste intensiivravi osakonda(Tartu, Tallinn). Patsientide hulk pole 



nii suur, et Tallinna veel ühte sellist osakonda tekitada. See oleks ebamõistlik nii  
majanduslikult kui ka ravikvaliteedi seisukohalt.  
Eelnenust tulenevalt pöördusime HK poole taotlusega viia läbi neonataalsete patsientide 
audit. HK võttis selle 2012 esimese poolaasta plaani.  
Otsus: Teeme kirja haigekassale tekkinud olukorrale tähelepanu 
juhtimiseks.(vastutab???) 
 

10. EHK pöördumine 
Haigekassa menetleb taotlust kompenseerida trahhestoomi hooldusvahendeid kodusel 
ravil olevatele haigetele. Seoses sellega pöördus ta seltsi poole palvega aidata leida 
eksperti, kes osaleks trahheostoomi hooldusvahendite vajaduse hindamisel.  
Arutati võimalikke variante. Parim asjatundja selles vallas peaks olema Jüri Vahtramäe. 
Otsus: Teha Jüri Vahtramäele ettepanek osaleda eksperdina selle teema käsitlemisl 
haigekassas. Vastutab Agnes Aart 
 

11. EAS Eesti Arstis 

Indrek Rätsepa artikkel peaks tulema augusti numbrisse. 

 

12. Plaanid sügis 2011/kevad 2012? 

Kopsuarstidel on sügis juba ära planeeritud, nad on valmis meiega ühisseminari tegema 
kevadel 2012. 
Otsus: Indrek Rätsep võtab ühendust Alan Altrajaga ja katsub kevadeks täpse aja paika 
panna. 
Mida teeme sügisel?  
Otsus: Seltsi koosolek 11. nov. Tartus. Verehüübimist mõjutavad ravimid ja anesteesia. 
Ravijuhise tutvustus. Programmi panevad kokku Joel Starkopf ja Juri Karjagin 

 
13. Pädevused 

Mais laekus 6 pädevuse taotlust. Need retsensentidele laiali jagatud. Retsensioonid 
valmis teha 20.juuniks, siis teema ka otsuse. 
 

14. Muud küsimused 
Joel Starkopf andis teada, et meie eriala nõunikuna on ta 26. mail kutsutud SM-i seoses 
erialade arengukavadega. 

 
 

 
 
Koosoleku juhataja: Indrek Rätsep                                          Protokollis: Agnes Aart 
 
 
 
 
 



Lisa 1 
 
Anestesioloogia ja intensiivravi C.E.E.A täienduskursused Eestis  
 
Lugupeetud  Eesti Anestesioloogide Seltsi juhatus, 
 
Pöördun käesolevaga EAS poole palvega toetada Euroopa Anestesioloogia Seltsi 
anestesioloogia hariduskomitee (Committee for European Education in Anaesthesiology, 
CEEA) poolt koordineeritavate täienduskursuste läbiviimist Eestis.  
CEEA 
(http://www.euroanesthesia.org/sitecore/Content/Education/CEEA%20Courses.aspx) 
esindab sadat regionaalset täienduskoolituse keskust nii Euroopas kui ka mujal maailmas. 
Kõikides keskustes korraldatakse täienduskursusi sarnase programmi kohaselt. Tsükkel 
koosneb kuuest kursusest, mis katavad olulisemad anesteesia, intensiivravi ja erakorralise 
meditsiini valdkonnad. Programmis on järgnevad kursused: 
Course 1: Respiratory and thorax 
Course 2: Cardiovascular 
Course 3: Intensive care, emergency medicine, blood and blood transfusion 
Course 4: Mother and child. Adverse reaction 
Course 5: Neurology, loco regional anaesthesia and pain therapy 
Course 6: Anaesthesia according to the patient, types of surgery and modes of 
organisation 
Eestis on kursusi koordineerivaks keskuseks Tartu Ülikooli arstiteaduskonna 
täienduskeskus. Oleme alates 2009. aastast korraldanud täienduskeskuse kursustena neli 
CEEA kursust. Ühel kursustel on olnud osalejaid 50…60 inimest, sh. anestesioloogia ja 
intensiivravi residendid.  
Korralduskulud on seni kaetud kursuste osavõtumaksust, lisaks on igal korral kursust 
toetanud mõni meditsiinifirma. Teen ettepaneku nimetada kursused Eesti 
Anestesioloogide Seltsi poolt ametlikult toetatavaks koolitustsükliks, mis oleks hästi 
kasutatav kolleegide täienduskoolituseks. Palun kaaluda võimalust toetada Eesti 
Anestesioloogide Seltsi poolt igat kursust 350 Euroga, mis aitaks katta kursuse 
korralduskulud. Aastas on planeeritud toimuma 2 kursust. Järgmine kursus, Anesteesia 
iseärasused erinevate kirurgialiikide ja patsientide korral, toimub 30.05…01.06.2011 
Tartus. 
 
17.05.2011 
 
Lugupidamisega, 
Joel Starkopf 
CEEA Eesti keskuse koordinaator 
 


