
  EAS juhatuse koosoleku protokoll 
 
Aeg: 05.03.2007.a. 
Koht: Paide, Järvamaa 
 
Osavõtjad: Joel Starkopf, Raido Paasma, Indrek Rätsep, Mari-Liis Ilmoja, Agnes Aart, 
Tiit Veeber 
 
Päevakord: 

1. Stipendiumid 

2. Haigekassa 

3. Edasine tööplaan 

 
Otsustati: 
 

• Stipendiumid 
EAS juhatusele laekus 1.märtsiks 5 taotlust 4-lt erinevalt seltsi liikmelt. Juhatus 
otsustas jagada stipendiumid alljärgnevalt. 
Seltsi stipendiumid: Reet Kikas, Inga Karu 
Brauni stipendium: Juri Karjagin; Alar Rokk  
Vastavalt reglemendile väljastatakse igale isikule kuni 15 000 krooni 
kuludokumentide alusel. Dokumendid peavad olema võetud EAS-i nimele.  
 
• Haigekassa 

1. TISS skooringu osas on joon alla tõmmatud. Raido saatis lõpliku variandi ära 
haigekassale. Kaaskirjas oli märgitud, et haigekassa peaks muudatusi 
tutvustama ka  teistele erialaseltsidele ja nende arvamust küsima.  
Joel avaldas kiitust Raidole ja Valdole operatiivse tegutsemise eest. 

 
2. Hinnataotlused: 
Mari-Liis on tegelenud 3-e taotlusega: 

• NO saab toimuma tõenäoliselt keskostuna. Haigekassa soovib teada 
haigete arvu aastas ja täpsemat kuluarvestust. Ühe päeva hind täna on 
70 000 kr.  Tõenäoliselt on haigekassa nõus maksimaalselt summaga 
210000 kr. ühe haige kohta. Haigekassa soovib kuluarvestust. Selles 
osas aitavad Valdo või Raido.  

• Ibupofeen avatud Botallo sulgemiseks. Umb. 30-40 haiget  aastas, 
6000 kr. oleks ühe kilose lapse hind. 

• Kõrgsagedusventilatsioon, shlangide hind 2500 kr., aparaadi 
amortisatsiooni hind tuleb kindlasti ka juurde. 

Valdo, Raido teemad: 
• PCR, sünnituse valutustamine 
• Elustamisjärgne hüpotermia 

 



Otsustati: Asjaosalised püüavad hiljemalt 16.märtsiks info vormistada ja aruteluks 
juhatuse listis laiali saata. Lõplik tähtaeg haigekassale esitamiseks on 31.märts. 
 

3. Ravijuhised  
Selleks aastaks jäime taotlemisega hiljaks. Täna juba põhimõtteliselt olemas eesti 
keelde tõlgitud 2005 aasta elustamisjuhised. Sellega on tegelenud J. Starkopf, A. 
Sipria, V. Reinhard. T. Metsvaht`i poolt tegemisel veel laste osa. Selle võiks ka 
ühtselt tunnustatud ravijuhisena vormistada. 
Päevakorda jääb ka antikoagulantravi ja sepsis. 

Otsustati: Valmistame käesoleva aasta jooksul taotlused ette ja esitame aasta lõpuks 
haigekassale, et mitte 2008.a. “rongist” maha jääda  

 
• Edasine tööplaan 

2007.a. plaanis  järgmised teemad: 
1. Rütmihäired  Perioperatiivsete südamerütmihäirete käsitlus. 

Ravida või mitte. Preop. ettevalmistus koos antihüpertensiivne 
ravi. Kardiaalne haige ja antikoagulantravi.  Rütmihäirete 
invasiivne ja kirurgiline ravi.  20.aprill Vastutab Indrek 

2. Ida-Viru rahvusvaheline konverents. 18.mai. 
3. 25-26.mai Kirurgia Seltsi kevadpäevad(Haavandtõbi). 

25.mai Võiks teha koos erakorralise meditsiiniga elustamise 
teemalise ühiskoosoleku 2005 ravijuhiste valguses. Kohana oleks 
väga sobilik Pärnu. Vastutavad: Joel, Raido 

4. Balti suvepäevad 16.-17 juuni Leedus 
5. Balti kongress 18. –19. okt. Vilniuses. 
6. Valuselts plaanib kongressi 26.okt-l., Salme kultuurikeskuses Meie 

osa võiks siin olla Äge valu, mida B. Gabovitš oma kirjas 
juhatusele välja pakkus. Selle teemaga tegelevad Raido, Andres 

7. 28.september üks lahtine kuupäev veel, kus võiks ühe väiksema 
teemakoosoleku teha. 

8. Rahutu haige intensiivravis. Terminoloogia, patogenees. 
Mürgistused ja deliirium. Analgosedatatsioon ja selle hindamine 
intensiivravis.  - Psühhiaatrid nõus, et meie paneksime kuupäeva 
paika, 30. november. Vastutab Raido  

9. Pühajärve 2008 1. – 3. veebruar. 
10. Kevad 2008 süvaveenitromboos, KATE 
 

Järgmises juhatuses, mille toome 25.maile, kui ühiskoosolek aset leiab:  Pädevus,  Seltsi 
liikmelisus 

. 
 
 
Protokollis: Agnes Aart 
   
 
 



 
 
 

 


