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1.Eelmise koosoleku protokoll 
 
Mis puudutab meie soovi , et Balti Kongress toimuks edaspidi 2 aastase intervalliga, siis 
Leeduga on selles osas põhimõtteline kokkulepe olemas. Lätiga vaja veel suhelda sellel 
teemal. Seda teeb Joel. 
 
2. Seltsi üritused 2008/2009 
 

• 14.november “Kui intensiivravi enam ei aita…” lõplik kava selgub järgmise 
nädala jooksul. Eelteade saadetud.  Koosolek toimub Tartus, TÜ Tehnoloogia 
Instituudis, Nooruse 1a 

• Pühajärve koosolek toimub 30.01. – 01.02.2009 
• 2009 a. kevadel mais oleks jälle võimalus koos kirurgidega koosolek teha. 

Kirurgidel on plaanis kevadpäevad koos radioloogide ja onkoloogidega Pärnus. 
Meil oleks võimalik teha samas paralleelsessioon. Joel räägib kirurgidega läbi 
need võimalused ja tegeleb programmiga. Võimalikud teemad oleks seltsi poolt 
koostatavate ravijuhiste( raske sepsis, septiline šokk) tutvustus, anesteesia 
väljaspool operatsioonituba. 

• 2009 a. sügisel võiks planeerida ühisürituse koos naistearstidega. Agnes võtab 
naistearstide seltsiga  sellel teemal ühendust.  

 

3. Ravijuhised 
 
Kevadel esitasime haigekassale 3 taotlust ravijuhiste koostamise finantseerimiseks. 
Nendest said nõusoleku 2. 



• Raske sepsis ja septiline šokk (töögrupi juht Joel Starkopf) 
• Regionaalanesteesia ja antikoagulatsioonravi (töögrupi juht Andres Sell) 

Valmis ravijuhiseid, koos erialaühenduste kooskõlastustega, ootab haigekassa hiljemalt 
01.05.2009. 
 

4. TISS  
 
SM - s on viimaks valminud TISS muutmise määruse eelnõu. Meie poolt tehtud 
ettepanek 2007.a. lõpus. Joelile saadeti eelnõu ja paluti nädala jooksul läbi vaadata. Joel 
tegi ainult mõned teksti parandused. Uus määrus peaks välja tulema selle aasta lõpus. 
Otsus: Tutvustame Pühajärvel kui määrus selleks ajaks on ilmunud. 
 
5. EHHO koolitse kooskõlastamine kardioloogide seltsiga. 
 
Kardioloogide seltsil on EHHO töögrupp, mida juhib Piibe Muda. Kuna kardioanesteesia 
ja –intensiivraviga tegelevad inimesed täna juba reaalselt teevad uuringuid, siis on  
ettepanek, et meie eriala inimesi hakataks õpetama ja sertifitseerima. Meie soov on 
nendega kohtuda ja arutada seda teemat.  
Otsus: Meie poolt läheb juhatuse esindus(Indrek Rätsep), kes lepib edasise tegevuse 
kokku. Enne koostame omapoolse nägemuse koolitusprogrammist, mida anestesioloogid 
peaks läbima, et vastava uuringu tegemise õigust saada. 
 

6. Pädevus  
 
Mais 2008 laekus 5 taotlust, suve jooksul retsensendid on esitanud oma kokkuvõtted 
juhatusele otsustamiseks 
Otsus: Pädevus anda 5-ks aastaks: 

Tunnistus 
nr. Perekonnanimi Eesnimi Asutus  EAS liige 

120 Appelberg Tiiu 
AS Taastava Kirurgia 
Kliinik, ITKH jah 

121 Kruglov Georgi 
AS Taastava Kirurgia 
Kliinik, ITKH ei* 

122 Kägo Koit 
AS Taastava Kirurgia 
Kliinik jah 

123 Liibusk Liia ITKH jah 
124 Žutšenko Igor SA Talinna Lastehaiga jah 
*Ei olnud EAS-i liige taotluse esitamise ajal 
 

 
 
 



7. Uute liikmete vastuvõtt 
 
On laekunud üks EAS-I liikmeks astumise avaldus. 
Otsus: Vladislav Fedossov võtta EAS-i liikmeks 
 
8. Andrus Remmelga taotlus EAS juhatusele 
 
A. Remmelgas on pöördunud palvega, üle vaadata HK hinnakirja kood 7707, mille järgi 
täna on lubatud püsidialüüsi  teha 5 korda/päeva ja haigekassa usaldusarstil ei ole mingit 
alust seda pikendada. 
Vajalik oleks selle koodi juurde panna kirja, et seda võib pikendada (st päevade arvu 
suurendada) vastavalt HK usaldusarstile esitatud põhjendatud taotluse alusel. 
Analoogselt intensiivravi päevade pikendamisega. 
Otsus: Esitada seltsi poolt vastavasisuline taotlus haigekassale. Vastutavad Valdo Toome 
ja Raido Paasma 
 

9. Seltsi kodulehe uus kujundus 
 
Joel Starkopf esitles meie seltsi uut kodulehe kujundust. Heaks kiidetud! Au ja kiitus Juri 
Karjaginile, kes seni on meie seltsi kodulehekülge hästi toimetanud.  
Otsus: Uus kujundus heaks kiita. Teha ettepanek kujundajale, et uuel lehel oleks ära 
märgitud lehe toimetajana Juri Karjagin 
 

10. Digilooga seonduv info 
 
SM on esitanud küsimuse seltsile, et kas meie erialal on täna dokumente, mis peaksid 
olema saadetud digitaalsesse haiguslukku. Osadel meie seltsi liikemtel aga on tekkinud 
küsimus, et kas tänases e-haigusloos kasutatav anesteesiate klassifikatsioon vastab meie 
statistilistele vajadustele.  
Otsus: Esimeses etapis dokumente vaja saata ei ole, edaspidi ehk küll. Mari-Liis ja Raido 
võrdlevad meie aastaaruande vormi ja digiloo anesteesiate klassifikatsiooni. Kui ilmneb 
oluline erinevus, siis võtame selles osas, et need saaks ühtlustatud, midagi ette.  
 

Koosoleku juhataja: Joel Starkopf 
   

Protokollis: Agnes Aart 
  


