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1. Eelmise koosoleku protokoll 

Eelmise juhatuse koosoleku protokoll kinnitatud 

2. Arengukava 
Arengukava on Praxisele ära saadetud. 

 
3. Ajusurma protokoll 

Hetkel SM-s, meie osa on seal nüüd lõpetatud. Kehtima peaks hakkama jaan 2013. 
 
4. Sügistalvine tööplaan 

• 14.september on transplantatioonikeskustel plaanis koosolek Tallinnas. 
Nende poolt on tehtud ettepanek ka meie seltsile osalemiseks. Kas meil on 
huvi? Millest me räägime?  Ajusurma protokollist? 20´ettekande aega 
küllalt piiratud, vajaks pigem diskussiooni.  

Otsus: 14.sept. 20´protokolli tutvustus, Mari-Liis Ilmoja. Kui programm kujuneb, 
saadame kutse seltsi liikmetele? Eraldi koosolek seltsile (21. nov. Tallinnas, peale CEEA 
viimase päeva lõppu), kus käsitletakse täpsemalt ajusurma protokolli, organdoonorlust 
lisaks piirkondlikele ka keskhaiglate tasandil. 

• 18. – 20. okt. Vilnius. Meie poolt on kutsutud 12 külalislektorit. 
Uus teade enne 1.augustit. Tuleb lisada, et 2-s paraleelsessioonis jookseb kriitiliste 
intsidentide simulatsioonikursus, mida viivad läbi taanlased.  
Buss Vilniusesse? Kellega rääkida? Kas üks buss või 2 (üks Tallinnast, teine Tartust)?  
Otsus: Agnes Aart saadab osakonna juhatajatele kirjad küsimusega, kui palju inimesi 
igast üksuset tuleb. Hiljemalt 1. septembriks vaja selgeks saada palju on minejaid kes 
soovivad bussile, samuti kui palju on edasi ja tagasi soovijaid. 

• Pühajärve 2013 toimub 25. – 27. jaan. 2013. Reedeõhtused ettekanded? 
• 24.mai 2013- Kevadpäevad koos kirurgidega. Koht lahtine. Esialgsed teemad: 

„Risk, prognoos, kvaliteet.“ 
1. Preop. riski hindamine. Polikliinik-sisearst-kirurg. 
2. Kõrge riskiga haige. Sildamine. 
3. Op toa koormuse/logistika mõõtmine. 
4. Anesteesia suremus Eestis. Helsinki deklaratsioon. 
5. Intensiivravi kvalit. indikaatorid. 
6. Postop tüsistuste esinemissagedus 

• Suvel, augustis 2013 toimub järgmine SSAI-skandinaavia kongress (Turku, 
Soome). Palutud on igast Balti riigist 1 lektor, meilt läheb lektorina Joel Starkopf. 
Küsime org. komiteelt odavamat registreerimismaksu Balti seltside liikmetele. 



 
• ESICM suvekonverents on meie poolt taotletud 2013 aastaks Tallinnasse. Hetkel 

pole veel vastust.  
 

5. EBA/UEMS koosolek 9.juunil ESA Kongressi ajal. 
Indrek Rätsep andis ülevaate 9. juunil toimunud EBA miitingust.  

 
6. Laekuri minutid 
Majandusaasta aruanne on äriregistrisse üles laetud ja allkirjastamise faasis.  
Siiani pole keegi 2012 aasta stipendiaatidest taotlust raha välja maksmiseks esitanud 
Seltsil on 35 000 eur pandud tähtajalisele kasutushoiusele, kust laekub seltsile igal 
kuul umbes 40 eur. Selle aasta ürituste võlad on makstud. Probleem ikka 
liikmemaksude võlgnevused- paljudel 3 aastat võlgu! 
 
7. EAS liikmelisuse taastamine juhul kui inimene on välja arvatud võlgnevuse 

tõttu. 
Otsus: Soovijal tasuda välja arvamise hetkel olnud võlg(3 aasta EAS liikme maks), mille 
järgselt liikmelisus ennistatakse 
 

8. Pädevus 
15. maiks laekus ainult üks päedevuse taotlus, mis retsensendi poolt läbi vaadatud. 
Otsus: Anda pädevus 5 aastaks 

Tunnistus 
nr. 

Perekonna-
nimi 

Eesnimi Asutus 
EAS 
liige 

169 Kazakov Sergei SA Narva Haigla jah 
 
Arutati pädevuse rolli eriarsti, tööandja ja riikliku tervishoiupoliitika seisukohalt.  
 

9. Joel kohtumisest Intensiumiga 
Joel Starkopf andis ülevaate 23. mail 2012 aset leidnud kohtumisest Intensiumi 
inimestega. Hetkel pakuvad praegustele lepingupartneritele (TÜK, PER) soodsamat 
võimalust täiendavate osakondade liitmiseks s.o 500 eur aastas üks osakond. Kas see hind 
jääb ka hiljem meie jaoks sama soodsaks? Eestil pole ka mõtet hakata “nullist” üles 
ehitama süsteemi, mis läheks meile samuti kulukaks, võtaks tõenäoliset mitu aastat aega 
ega võimaldaks rahvusvahelist benchmarking´ut.  
Otsus: Joel annab Intensiumile meie huvist teada. Uurib ka seda, milline võiks hind meie 
jaoks olla mõne aasta möödudes. Lepingu peab Intensiumiga sõlmima aga juba iga 
osakond eraldi. 

 
10. Uued seltsi liikmed 

Kahe juhatuse koosoleku vahelisel perioodil on laekunud 1 avaldus seltsi liikmeks 
astumise sooviga. 
Otsus: Võtta Sergei Bragin EAS liikmeks 



 
 

11. Järgmine koosolek 
1.nov. 2012, Mäos 

 
Koosoleku juhataja: Indrek Rätsep                                          Protokollis: Agnes Aart 


