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1. Päevakorrapunkt 

Kuulati:  

Veronika Reinhard andis teada, et ükski seltsi liige ei ole pädevuse taotlemise dokumente 

esitanud. 

 

 

2. Päevakorrapunkt 

Kuulati:  

Veronika Reinhard andis ülevaate, et õigeaegselt esitasid avalduse koolitustoetuse saamiseks 

vaid kaks arsti. Pikendatud avalduste esitamise ajal esitasid toetuse veel 6 liiget. Juhatuse 

liikmetele on andmed edastatud.  

 

 



Otsustati: 

EASi 2019. aasta koolitustoetus otsustati jagada järgmiselt: kuus toetust summas a 1000 

EURi saavad Dea Hermanson ,Villem Nigu, Indrek Paas, Martin Padar, Ivan Pertsev, Kairi 

Marie Riigor ning kaks toetust summas a 500 EURi Oskar Appelberg ja Eliisa Seedre.  

 

 

3. Päevakorrapunkt 

Kuulati: 

Raido Paasma andis teada, et kolme aasta liikmemaks on maksmata viiel Seltsi liikmel. 

Üldiselt on liikmemaksu maksmine hea. 

Üks liige astus Seltsist välja omal soovil seoses pensioneerumisega.  

Otsustati: 

Juhatus otsustas teavitada üldkoosolekul nende liikmete võlgnevusest ning anda võimaluse 7 

päeva jooksul võlgnevus likvideerida. Kui liikmemaksu laekumist ei toimu, arvatakse liige 

seltsist välja.  

 

 

4. Päevakorrapunkt 

Kuulati: 

Juri Karjagin andis teada, et kevadseminar koos kirurgide seltsiga toimub 17. mail 2019 

Narva-Jõesuus, täpsem koht täpsustub. Üritus on kahepäevaline, kuigi teisel päeval 

tõenäoliselt akadeemilist sisu ei ole. Kuna teda ennast sel ajal Eestis ei ole, oleks vaja, et ka 

keegi teine selle ürituse korraldamises osaleks. Kulud jagatakse seltside vahel 

proportsionaalselt, ööbimise maksab igaüks ise, kui on soov ööbima jääda. Vajalik on mõelda, 

millised ettekanded anestesioloogide poolt üritusel oleksid. Praegu on välja pakkuda valuravi 

juhendi tutvustus Kaire Pakkoneni või Svetlana Ussova poolt.  

 

Arutelu:  

Pakuti välja anestesiolooge, kes võiksid olla seminari korralduskomitees. Nendega peetakse 

läbirääkimised edasiste tegevuste otsustamiseks. 

Raido Paasma arvas, et ühistranspordi võiks tellida kahe seltsi peale koos, kui kirurgide  seltsi 

poolt bussi tellimise soovi on. Võimalik, et pole ja kahte bussi seltsil üksinda tellida mõtet ei 

ole.  

 

Seminari teemadest pakuti veel välja järgmisi: 

 Sepsise ravijuhend 

 Pehmete kudede infektsiooni kirurgiline ravi 

 Hüübimine 

 Pankreatiit 

 Fast track kirurgia  

 

 



5. Päevakorrapunkt 

Kuulati: 

Juri Karjagin ja Raido Paasma kohtusid Terviseameti esindajaga. Selgus, et seal on toimunud 

struktuuriüksuste muutus ning praegu on meil töökohtade auditi osas partneriks uued 

inimesed, kes on koostööle häälestatud. Nende poolt on tulnud ettepanek, et lisaks anesteesia 

töökohtadele võiks inspekteerida ka intensiivravi.  

 

Arutelu:  

Veronika Reinhard arvas, et intensiivravide audit oleks vajalik, toetasid ka Kadri Tamme ja 

Tuuli Metsvaht. Samas on problemaatiline, kuidas auditeerida osakondi, kus on erinevate 

astmete voodikohti, ei ole ka teada, palju on II ja I astme intensiivravi voodikohti. Raido 

Paasma pakkus, et enne oleks vaja teha intensiivravi sisuline audit, nii nagu on ka varem 

tehtud. Töökohtade auditi jaoks intensiivravis on vaja teha eelnevalt kontrollnimekiri.  

 

Otsustati: 

Intensiivravi töökohtade audit tehakse vaid III astme intensiivravi voodikohtadele.  

 

 

6. Päevakorrapunkt 

Kuulati: 

Juri Karjagin andis teada, et Terviseamet on küsinud, kas saaksime saata neile pädevusega 

anestesioloogide nimekirja, et see nende registrisse kodulehele arstide nimede juurde lisada 

 

Arutelu: 

Veronika Reinhard teavitas, et on kõikidelt pädevustunnistuse saajatelt küsinud, kas nad 

soovikid oma pädevuse ülesmärkimist Terviseameti kodulehel. Üldiselt on huvi selle vastu 

leige nagu ka pädevuse taotlemise vastu. Diskuteeriti teemal, et kui üles panna neile, kes 

pädevuse on saanud, siis teiste kohta võidakse arvata, et nad ei ole pädevuse hindamist 

edukalt läbinud. Samas, kui arst soovib, et tema pädevus kajastuks Terviseameti kodulehel, ei 

saa meil midagi selle vastu olla. Arutleti ka teemal, mis pädevust nii vähe taotletakse ja jõuti 

jälle järeldusele, et juhatus ise peaks eeskuju näitama.  

 

Otsustati: 

Terviseametile edastatakse nende arstide pädevuse andmed, kes seda on ise soovinud.  

 

 

7. Päevakorrapunkt 

Kuulati: 

Hans-Erik Ehlich näitas enda tehtud kodulehe prototüüpi, mis on wordpressi platvormil ning 

on vabavara ja tasuta. Tuleb maksta serveri kasutamise eest. On võimalik luua kasutajatele 

personaalne ala. Praegu kasutusel olev koduleht on web2 platvormil ja maksab ligikaudu 150 

EURi aastas.  

 

 



Arutelu: 

Põhiküsimuseks on, kes kodulehte haldab. Üheks võimaluseks on, et keegi seltsi liikmetest, 

teiseks on teenus sisse osta. Samuti tuleks uurida, mis maksaks praeguse kodulehe muutmine 

nii, et oleks tagatud täielikult isikuandmete kaitse.  

 

 

8. Päevakorrapunkt 

Kuulati: 

Juri Karjagin andis teada, et järgmise aasta talveseminar on 25s, seega on tegemist 

juubeliseminariga ning võiks selle jätkuvalt Pühajärvel pidada. 

 

Arutelu: 

Seminarikoha Pühajärve kohta on nii poolt- kui vastuarvamusi. On inimesi, kes tagaksid 

muutusi, on inimesi, kes tahaksid jääda Pühajärvele. Pühajärve poolt on kindlasti väga soodne 

hind. Kerli Viljar pakkus välja, et kogu seminari kontseptsioon võiks muutuda. Nt. korraldada 

seminaril ühel õhtul ühine teatrikülastus, kui seminar korraldatakse kohas, kus on teater.  

Arutati ka, et kui on talveseminar, siis võiks ikka olla võimalus talispordiks. Kui juhtub olema 

halb talv, kui talisporditingimusi pole, siis peaks olema ka mingi alternatiiv.  Tuleks teha 

küsitlus seltsi liikmete hulgas, milline on üldsuse arvamus talveseminari kohta – kas muuta 

või mitte.  

 

 

9. Päevakorrapunkt 

Kuulati: 

Revisjonikomisjoni liikmelt Agnes Aartilt tuli e-kirjana tagasiside, kuidas rahalisi kulutusi 

puudutavat dokumentatsiooni parandada. Hetkel on seltsi esindajate kulutused seoses 

osalemisega rahvusvahelistes organisatsioonides kirjeldatud umbmääraselt, pole määratud ka 

ajaperioodi.  

 

Arutelu: 

Märkused on asjakohased ning võetakse edaspidi arvesse. Vastavalt revisjonikomisjoni 

soovitusele teeb juhatus ühekordse otsuse, kus on konkreetselt kirjas, kellele ja kui tihti. 

 

Otsustati: 

Juhatus otsustas maksta EBA esindaja Liivi Madissoni osalemise kuni kahel koosolekul 

kalendriaasta jooksul kuludokumentide alusel ja NASCi esindaja Kerli Vijari osalemise kuni 

kahel koosolekul kalendriaasta jooksul kuludokumentide alusel.  

 

 

Juri Karjagin        Veronika Reinhard 

juhataja         protokollija 

/allkirjastatud digitaalselt/      /allkirjastatud digitaalselt/ 


