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Otsustati: 
 
1. Saata möödunud korra protokolli otsus, III astme intensiivravi lubamise kohta teatud 
tingimustel kuni 2 ööpäeva üldhaiglas, HK-le ja koopia Viljandi Haiglale. 
Vastutab: Joel Starkopf 
 
2.  Kevadised koosolekud, nende päevakord 

• 3.aprill – Veretu kirurgia  
Ürituse kava ja kuulutused kohe jõudmas haiglatesse 
• 21. – 22.mai Äge trauma 
Kirurgid ootavad meilt 2 ettekannet, mis teemaga haakuksid. Millised on 
ettepanekud 
Võiks olla: 1. Infusioon- ja transfusioonravi  polü-liittrauma haigel 

2. Ajutrauma kombineerituna liittraumaga?, Rasvemboolia?, 
Hüübimishäired? 
3. Südame ja kopsu kontusioon? 

Otsus: Pakume välja ühe kindla teema: infusioon- ja transfusioonravi., II jätame esialgu 
lahtiseks. 

• Sügise osas siiani veel plaani ei ole. Pole teada kas ESRA Baltic meeting toimub 
meil ja kuna. 

EAS-i Üldkogu ka ikka vaja sügisel teha. Võiks teha üldkogu + regionaalanesteesia 
koosolek. ESRA-le pakutud välja novembri algus. 

Otsus: 7. Juuni EAS-i juhatuse koosolekul paneme lõplikult sügisese plaani kokku. 
• Baltimaade anestesioloogide iga-aastased suvepäevad sellel aastal Leedus juuli I 

nädalavahetus.  



See üritus pole enam nii populaarne. Ehk oleks mõistlikum hoopis kutsuda  balti 
kolleege rahvuslikele kongressidele.  

Otsus: Seda teemat sel aastal Leedus Läti, Leedu seltside juhatustega arutada. Mida 
nemad arvavad, kuidas korraldada?  
 
  
3. EHK-ga läbirääkimiste hetkeolukord 

Seoses kulupõhistele hindadele üleminekuga, haigekassa poolt erialaseltsidele ette antud 
mudel, mille järgi pidi ära kirjeldama kõik hetkel hinnakirjas olevad teenused. 
Kulumudelis sisalduvad andmed personali ajakulu, ravimite ja vahendite kulu ning 
aparatuuri kulu kohta. Valdo Toome ja Raido Paasma poolt tehtud ära suur töö, 20. 
veebruariks said kokku kõik materjalid.  
Juhatus vaatas materjalid läbi. Erinevate teenuste lõikes oleks hinnatõus keskmiselt 8-
10% praegusega võrreldes. Osad kallinevad enam, samas osad jäävad samaks, mõni üksik 
ka praegusega võrreldes odavam. 
Tehtud ka 3 uue hinna taotlust: 
 1.PCA pump 
 2.Sünnituse valutustamine epiduraal analgeesias 
 3.Kallihinnalise antibakteriaalse ravi rakendamine 
Järgmine läbirääkimiste voor EHK-ga märtsis. 
  
 
4. Kas üks anestesioloog võiks samaaegselt viia läbi anesteesiat kahes op. toas? Arutelu 

Siiani olnud EAS-i kindel seisukoht, et anestesioloog võib samaaegselt anesteesiat läbi 
viia ainult ühes operatsioonitoas. Reaalsuses on see osutunud viimasel ajal väga 
keeruliseks kuna tööjõudu ei jätku. Samas saab ka palgatõus tulla läbi töö 
intensiivsemaks muutmise.   
Palju sõltub aparatuurist, anestesistide väljaõppest, samas ka kasutatavast 
anesteesiameetodist. Töökorraldus jääb ikka iga konkreetse osakonna ja haigla teha. 
Seltsi seisukoht soovituslik, selles osas siiski järelandmisi teha ei saa. 
Otsus: Jääb alles EAS-i seisukoht, et ühel ja samal ajal viib anestesioloog läbi anesteesiat 
ainult ühes operatsioonitoas. 
 
5.  Erakorraline üldkogu sügisel 2004.a. 
Juhatus arutas Raido Paasma ettepanekut, et sügisesel üldkogul võiks arutada ka 
anestesioloogide miinimumtunnitasu. Juhatuse enamuse seisukoht, et palgaläbirääkimised 
siiski ametiühinguline funktsioon, sellega peaks tegelema Arstide Liit. EAS-i ülesanne on 
siiski  eriala küsimustega tegelemine. 
 
6. Muud küsimused. 

• Mõistlik oleks teha seltsile krediitkaart. Oleks väga vajalik erinevate ülekannete 
tegemiseks, kuna  sellega ei lähe ülekande maksu. Aasta hooldustasu on 400. – 
kr., samas ainuüksi üks välisülekanne maksab 360. – kr.  

Otsus: Teha pangale taotlus. 



• Järgmine juhatuse koosolek 31. mail k.14.00 Paides. Selleks ajaks läbi ka 
pädevuse taotluste esitamise tähtaeg.  

• Infotelefon 119 pakkus EAS- i andmete avaldamist oma kataloogis 900. – kr. eest 
Otsus: Vastata, et ei ole huvitatud 
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