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1. Päevakorrapunkt 

Kuulati:  

Pädevuse taotlemiseks esitati kaksteist avaldust. Retsensendid andsid ülevaate pädevustest. 

Teise punktina pädevuse all andsid Kadri ja Tuuli ülevaate EASi korraldatud üritusest, kus 

räägiti arstide pädevuse hindamisest üldisemalt. Sealt tulnud  sõnum on, et  MTÜ ei saa teha 

pädevuse hindamist, selleks institutsiooniks võiks olla Ülikool. Osadel erialadel ei ole 

pädevuse hindamise süsteemi. Riik võiks raha maksta, kui seltsid pädevust hindavad. 

 

Arutati: 

Seltsi kodulehel ei ole nõuded pädevusele piisavalt selgelt lahti kirjutatud. On vaja 

täpsustada, kuidas tuleks esitada töö aruannet-analüüsi, tööpanust, teostatud protseduure. 

Sageli on pädeuvse taotlejate dokumendid esitatud segaselt, tööpanuse arvandmed ja 



täenduskoolitused esitatud tabelitena, milles vajalikud andmed pole lihtsasti loetavad. Kerli 

Vijar arvas, et pädevuse andmisel peab rangemalt kinni pidama kehtestatud 

pädevuskriteeriumitest.  

 

Otsustati: 

Anda pädevus vastavalt kokkulepitud reglemendile. Pädevaks tunnistatutele väljastatakse 

elektrooniline tunnistus, info pädevuse kohta saadetakse ka Terviseametile.  

 

Juhatuse liikmed täpsustavad e-kirja teel vajalikke muudatusi pädevuse taotlemise 

reglementi.  

 

 

2. Päevakorrapunkt 

Kuulati:  

Juri Karjagin tutvustas Haigekassa poolt planeeritavat ravidokumentide hindamist teemal:      

“Ambulatoorse kirurgilise tegevuse põhjendatus“. Ravidokumentide hindamise eesmärgiks 

on kaardistada, milliseid päevakirurgia operatsioone on tehtud ambulatoorses kirurgias LOR 

ja üldkirurgia erialadel. Hindamiskriteeriumide väljatöötamiseks soovitakse kaasata teisigi 

erialaspetsialiste lisaks LOR ja üldkirurgia seltside esindajatele. Ravidokumentide kontrolli 

teostavad haigekassa usaldusarstid.  
 

Otsustati: 

Seltsi esindajaks määrata Juri Karjagin 

 

3. Päevakorrapunkt 

Arutati: 

Ürituse korraldamisega ollakse hetkel ajaliselt graafikus. Olemas on koht, bänd, teater. Kerli 

täpsustab bändi ja teatriga kellaajad.  

 

Akadeemiline kava on planeerimisjärgus.  

Reedel: auditi ülevaade ca 45 minutit, 6 haigusloo juhtumit (15 min juhtum), firmade 

ettekanded (20 minutit firma); alustame kl 16:00 

Laupäeval : aastaaruanne, majandusaastaaruanne, revisjonikomisjon üldkoosolek. 

Üldkoosolekul on vajalik seltsi liikmemaksu 25 EURile tõstmise hääletamine, 

hääletamisprotseduuri kinnitamine järgmise aasta juhatuse valimisteks, majandusaruande 

kinnitamine.  
 
 

4. Päevakorrapunkt 

Arutati: 

Elektroonilise tagasiside tulemused on juhatuse liikmetele tutvumiseks saadetud. Suures 

plaanis on tagasiside hea või väga hea. Parendamist vajavana oli välja toodud, et on vaja 

varem ja korduvamalt teavitada kuupäevast, et inimesed saaksid graafikuid planeerida.  

 



Seminar toimus 15. novembril, esimene sotsiaalmeedia teade ürituse toimumisest läks Seltsi 

liikmetele 19. septembril, edaspidi 25. septembril, 20. oktoobril  ning viimane meeldetuletus 

veel 4. novembril. Samuti oli info üleval kodulehel ning levitati Seltsi meililistis.  

 

 

5. Päevakorrapunkt 

Kuulati: 

BSRA osas on nüüdseks kokku lepitud aeg ja koht. Saaremaa asemel toimub üritus Pärnus, 

8.-9. mail 2020. Meie poolt on lisandunud UH kasutamisele Andrus Kõrgvee ettekanne 

regionaalsetest blokaadidest.  
 

 

6. Päevakorrapunkt 

Arutati: 

Kevadeks 2020 on juba kokku lepitud BSRA (8.-9.5.2020)ning mürgistuste kongress (19.-

22.5.2020). Neile lisaks midagi korraldada ei ole tõenäoliselt ajalist ressurssi ei korraldajate 

ega osalejate poolt. Ühe võimaliku ühisüritusena kõne alla tulnud ühisseminar 

psühhiaatritega võiks seega lükkuda kevadesse 2021. Teemad (deliirium, mõnuained, noored 

ja antidepressandid jms) täpsustab psühhiaatritega Raido. 

 

 

7. Päevakorrapunkt 

Arutati: 

Sügisseminari korraldamiseks on tulnud ettepanek ortopeedidelt põletushaige käsitluse 

teemadel. Samale seminarile on kutsutud ka erakorralise meditsiini arstid, kes on oma 

nõusoleku osalemiseks andnud.  Põletusarstide poolt on kontaktisikuks Tiiu Kaha ning paika 

on pandud kuupäev, 13.11.2020. Meie Seltsi poolseks kontaktiks jääb Hans-Erik Ehrlich.  

 

 

8. Päevakorrapunkt 

Arutati: 

Viimastel seminaridel on juhatuse liikmeid vähe osalenud. Juri Karjagini kutsus juhatuse 

liikmeid üles, et nad peaksid ikkagi osalema enda poolt korraldatud seminaridel ja see, et 

mõnikord teema ei paelu, ei ole heaks vabanduseks.  

 

 

9. Päevakorrapunkt 

Kuulati: 

Juri Karjagin rääkis lühidalt auditi seisust. Enamus kohti on läbi käidud, aruanne on vaja 

esitada 27.12.2019. Tulemused tulevad ettekandmisele Pühajärve talveseminaril. 

 

 

10. Päevakorrapunkt 

Kuulati: 

ESA ootab oma partnerseltidelt nimekirju liikmetest, kes ei ole individuaalsed ESA liikmed, 

kuid sooviksid olla partnerliikmed jaanuaris ja juunis.  

 



Otsustati: 

Seltsi liikmetelt on küsitud soovi ja nõusolekut ESA partnerliikmeks olemise kohta. Veronika 

Reinhard esitab soovi avaldanud liikmete andmed ESAle.  

 

 

11. Päevakorrapunkt 

Kuulati: 

ESA pakub 2020.a kahele residendile tasuta liikmelisust ning osavõttu Euroanaesthesia 2020 

kongressist. Ametlik teade selle kohta peaks tulema 15.12.2019. Iga Selts ise otsustab, kuidas 

ta need kaks residenti leiab. 

 

Otsustati: 

Võtta info teadmiseks ning kui ametlik teade saabub, siis leppida kokku reglement, mille 

alusel need kaks residenti valitakse. Oluline on ka see, kust residendid saavad reisi- ja 

majutusraha, kuna residentuurieelarves sellist raha ei ole.  

 

 

12. Päevakorrapunkt 

Kuulati: 

Kerli Vijar on teinud ettepaneku Seltsi liikmetele meeskonnatöökoolituse korraldamiseks 

Luhtre turismitalus (võimalused: söök, saun, ööbimine). Meeskonnakoolituse läbiviijaks 

oleks firma Aeternum. Koolituse maksumus on 40 osalejale 1590 EURi. Õhtut rikastaks 

teater Margus Tabor „Mamma lood“, mille maksumuseks on 1300 EUR. 

 

Arutati: 

Vajalik on täpsustada ürituse finantseerimine, samuti võimalikud kuupäevad. Kerli tegeleb 

asjaga edasi.  

 

 

13. Päevakorrapunkt 

Kuulati: 

Raido Paasma andis teada, et Tallinnas toimuvale rahvusvahelisele toksikoloogi kongressile 

on võimalik 5 Seltsi arstil registreeruda soodushinnaga. 

 

Otsustati: 

Välja kuulutada konkurss neile viiele kohale, eelnevalt koostada reglement, mille alusel 

sooviavaldanuid hinnatakse.  

 

 

14. Päevakorrapunkt 

Kuulati: 

Raido Paasma teavitas, et koolitustoetused anname inimestele, mitte nendega seotud 

firmadele. Seega peavad kõik arved, mis koolitustoetuse saamiseks esitatakse, olema 

väljastatud konkreetsele inimesele, mitte  firmale. Raamatupidajal ei ole võimalik firmale 

koolitustoetust välja maksta.  

 



Otsustati: 

Firmade poolt tasutud koolituskulude väljamaksmine koolitustoetusena ei ole aktsepteeritav.  

 

 

 

Järgmine EASi juhatuse koosolek toimub 24. jaanuaril 2020. 

 

 

 

Juri Karjagin 

juhataja ja protokollija         

/allkirjastatud digitaalselt/       

 


