
  EAS juhatuse koosoleku protokoll 
 
Aeg: 05.06.2007.a. 
Koht: Skype konverents 
 
Osavõtjad: Joel Starkopf,  Indrek Rätsep, Mari-Liis Ilmoja, Agnes Aart, Andres Sell, 
Raido Paasma 
 
Päevakord: 

1. Pädevus 

2. Haigekassa 

3. Edasine tööplaan 

 
• Pädevus 

Laekunud 4 taotlust. Taotlused on retsensentide poolt läbi vaadatud ja 
hinnangud andnud. Juhatus, vaadanud koos üle hinnangud, otsustas  

Anda pädevuse viieks aastaks allpool nimetatud kolleegidele: 
 

Tunnistus 
nr. 

Perekonnan
imi Eesnimi Asutus  EAS 

liige 

115 Falk Ilme AS LTKH jah 
116 Ranna Jaan SA TÜK jah 
117 Karjagin Juri SA TÜK jah 
118 Telnova Erika SA TÜK jah 

 
   

• Haigekassa 
1. TISS skooringu muudatuste osas on kardioloogide selts oma nõusoleku 

saatnud, lastearstidelt on veel tulemas ja siis peaks ka kohe sellele teemale 
joon alla  tõmmatud. Raido saatis lõpliku variandi ära ka 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. 

 
• Edasine tööplaan 

2007.a. plaanis  järgmised teemad: 
1. Balti suvepäevad 16.-17 juuni Leedus. Juhatuse liikmete teada pole 

eesti anestesioloogid sinna eriti aktiivselt registreerunud. Veronika 
Reinhard teeb neurotrauma teemalise ettekande. Saadame veelkord 
seltsi liikmetele meilitsi kokkutuleku kutse.  



2. Balti kongress 18. –19. okt. Vilniuses. 1.juuli on teeside tähtaeg. 
Selles osas paneme veel ka seltsi liikmetele teele ringkirja. 
Vastutab Joel. 

3. Valuselts plaanib kongressi 26.okt-l., Salme kultuurikeskuses. 
Anestesioloogide osa võiks siin olla äge valu, mida B. Gabovitš ka 
oma kirjas juhatusele välja pakkus. Kahjuks pole siin erilisi 
arenguid olnud. Ürituse läbiv teema on naine ja valu, ägedat valu 
sinna ei õnnestuvat sobitada. Auditoorium on tavaliselt ennekõike 
perearstid. Ursula Koorits tegi ettepaneku valuseltsi ja 
anestesioloogide seltsi ühiskoosoleku korraldamiseks. Eelnevalt 
võiks kõik haiglad esitada oma valujuhised ja siis saaks ühise 
juhendi kokku panna. Kes seda veaks ja kes seda teeks? Või teha 
hoopis regionaalanesteesia teemaline seltsikoosolek ja sinna lisada 
äge valu juurde..  

4. 28.september teeme regionaalanesteesia teemalise koosoleku. 
Vastutab Andres Sell. Tartus. Andres teeb esialgse kava ja saadab 
meilitsi laiali. Võiks lülitada sisse nii ultraheli kui ka 
antikoagulatsiooni. Üks idee ka neuroloogilised tüsistused 

5. Rahutu haige intensiivravis. Terminoloogia, patogenees. 
Mürgistused ja deliirium. Analgosedatatsioon ja selle hindamine 
intensiivravis.  - Psühhiaatrid nõus, et meie paneksime kuupäeva 
paika. 

Otsustati: 30. november Pärnus. Vastutab Raido. 
 Ettekanded 20`, meie poolt võiks olla Sults –mürgistused, psühhoosi 
ravist räägib nii psühhiaater kui ka intensivist(Annika Reintam meie 
poolt) postoperatiivne psühhoos(20´), Raido paneb maili eelneva 
programmi ja siis anname omapoolseid soovitusi. 6-8 ettekannet.   
6. Pühajärve 2008 1. – 3. veebruar. Aastaruanne. Antikoagulant ja 

regionaalanesteesia. Ultraheli intensiivravis tsentraalveenid jne. 
Võiks olla laupäeval ainult mingile tüsistusele pühendatud. Näit. 
regionaalanesteesia ja vereringeseiskus. 
Reede õhtul võiks olla teema millestki meile uuest, xenonist või 
desfluraanist 

7. Kevad 2008 süvaveenitromboos, KATE. Võiks teha koos 
kirurgidega, nende kevadpäevadel. Joel vastutab. 

8. Kevad 2008 äge valu, märts, aprill 
 
Stipendiumide osas otsustas juhatus, et võib kasutada mitme erineva konverentsi jaoks 
aga peab ära kasutama aasta jooksul. 

 
Järgmine juhatus 17. september. 

. 
 
 
Protokollis: Agnes Aart 
  


