
   
 
 
 
 
EAS juhatuse koosoleku protokoll 
 
Aeg: 17.03.2015.a.  
Koht: Mäo 
Osavõtjad: Juri Karjagin, Indrek Rätsep,  Mari-Liis Ilmoja, Agnes Aart, Raido Paasma,  
Joel Starkopf, Kadri Tamme 
 
 
 
Päevakord: 
 

1. Kevad 2015 
22.mai koos lastearstidega. Mari-Liis andis ülevaate korraldusest. Esialgne kava enam-
vähem paigas.  Hetkel pole veel ruumi. Peaks arvestama umbes 200 kohaga. Üks 
võimalik  koht vana keemiahoone ringaudit. 
Otsus: Mari-Liis võtab auditooriumi rentimise osas ühendust TÜK AIK sekretäri Niina 
Fominaga.  
Seminari osavõtumaks 10 € seltsi liikmed, residendid, 15 € mitteliikmed. 
 

2. Balti kongress 2016 
Hetkel paigas, et kongress toimub detsembri alguses 2016. Võimalikud kuupäevad 1. – 3. 
või 8. – 10. detsember. Koht Tallinn. Pole veel välja valitud reisibürood kellega 
korraldada. Estraveliga eelmisest korrast hea kogemus. 
NASC-i poolt on olnud 3 lektorit. 
SSAI poolt on olnud ka lektorid. Nendega võimalus otse suhelda Reykjavikis. 
Joel pakub, et võiks mõelda lisaks balti seltside presidentide ettekannetele ka 
Skandinaaviamaade presidentide sõnavõttudele. 
Raido pakub mürgistuste sessiooni. Saaks ka toetust lektorite näol euroopa 
assotsiatsioonilt.  
Arutati veel võimalike sessioonide üle. Skandinaavia sessioon on alati olnud. Ise valivad 
teemad ja lektorid. Peaks ka sel korral olema. 
Otsus: Kongressi korralduse osas teeme taas ettepaneku Estravelile. Indrek ja Juri 
kuulavad Reykjavikis maad skandinaavia sessiooni jm osas.. Raido uurib mürgistuste 
sessiooni korraldamise ja toetuse võimalusi. Raido uurib ka NASC-i toetuse võimalusi. 
Edaspidi kongressi teemalised arutelud eraldi korralduskomitee koosolekutena. 
 

3. Residentuuri lisa-aasta 
Joel annab ülevaate taustast ja hetkeolukorrast.  
Teema on laual juba 3 aastat. 2012 aastal tegid paljude erialade üldjuhendajad ja 
Sotsiaalministeerium ettepaneku:  et tagada residentuuris senisest parem väljaõpe (nii  
laiemate oskuste-teadmistena kui ka kitsamas erialalises väljaõppena), oleks vajalik 



residentuuri pikendamine kõigil erialadel ühesuguse nn. üldaastaga. Tartu Ülikooli 
arstiteaduskond töötas välja ja kiitis heaks erialade uued programmid, kus kõigile 
erialadele on lisatud  kokku 8 kuud peremeditsiini, erakorralise meditsiini, sisehaiguste ja 
kirurgia tsüklitena  ning 3 kuud erialaspetsiifiliseks väljaõppeks. Programmid kiideti 
heaks arstiteaduskonna nõukogus ja kinnitati TÜ Senati poolt 29.11.2013. 
Residentuuritellimuse arutelul Sotsiaalministeeriumis 2014.a. jõuti seisukohale, et uued 
programmid võiks rakenduda 2015.aastal. 2014.a. suvel küsis sotsiaalministeerium kõigi 
erialaseltside arvamusi. Kolm erialaseltsi vastasid, et ei soovi uusi programme rakendada. 
2014.a. sügisel korraldas sarnase küsitluse Eesti Arstide Liit. Seekord oli enamus 
erialaseltse vastu lisa-aastale oma erialal, või siis sellise sisuga lisa-aasta rakendamisele. 
Hetkeseis on, et Sotsiaalministeerium on algatanud programmide muutmise ja 
pikendamise, kuid ei ole uute programmide alusel residentuuriõpet tellinud. Ühesugust, 
kõigile sarnase programmiga lisa-aastat kõikidele erialadele ilmselt ei tule. Küll aga võib 
olla võimalik residentuuri kestuse pikendamine seal, kus seda peetakse vajalikuks. 
Kujunenud olukorras eeldaks see (vähemalt esialgu) nn uue, 2013. TÜ Senatis kinnitatud  
programmi kasutuselevõttu.  
 
UEMS on kehtestanud nõuded anestesioloogia residentuurile Euroopas. Programmi 
kestuseks on vähemalt 5 aastat. UEMS pole aga seadusandliku jõuga organ. 
Seadusandlikult reguleerib eriarstiõppe korraldust Euroopa Liidus Euroopa Nõukogu 
vastav direktiiv. Eestis praegu kehtiv korraldus residentuuride kestusest vastab selle 
direktiivi miinimumnõuetele.  
Eestis määrab raamnõuded residentuurile (st eriarstiõppe kestus ühel või teisel erialal) 
sotsiaalministri määrus. Residentuuri programmide sisu ja õppetöö korralduse eest 
vastutab Tartu Ülikool.  
TÜ Senati poolt 2013. aastal kinnitatud anestesioloogia ja intensiivravi viieaastases 
programmis on võrreldes varasemaga järgmised muudatused: uute tsüklitena lisanduvad 
sisehaiguste ja peremeditsiini 2-kuulised tsüklid. Seni ühekuuliselt kirurgia valiktsüklist 
saab kahekuuline kohustuslik tsükkel. Kohustuslik erakorralise meditsiini tsükkel 
pikeneb ühelt kuult kahele kuule.  Üldanestesioloogia varasemale 16 kuule lisandub üks  
kuu, samuti ka üldintensiivravi tsüklile (13+1). Vakantseks jäävad veel kolm kuud 
esimesel aastal, mille sisustamine sõltub üldjuhendaja ja residendi 
soovidest/kokkulepetest.  
Joeli küsimused EAS juhatusele: Kas erialaselts toetab anestesioloogia ja intensiivravi 
residentuuri programmile ühe aasta lisamist vastavalt 2013. aasta TÜ Senatis kinnitatud 
programmile? Kas toetab lisa-aastat, kuid soovib teistsugust programmi?  
 
Otsus: EAS juhatus toetab 5 aastast residentuuri 2013 aasta programmis ette nähtud 
tsüklitega. See võimaldaks residentuuri pikendada Euroopas soovituslikuks viieaastaseks. 
Samas toetame laiemapõhjalist eriala residentuuri korralduse arutelu ja anestesioloogia-
intensiivravi eriala juhendajate koolituse läbiviimist.  
 

4. Toetajaliikmete lepingud 
Vaja otsustada küsimus, kes allkirjastab lepingud EAS toetajaliikmetega. 
Raido poole on pöördunud veel mõned firmad sooviga saada seltsi toetajaliikmeks. Täna 
kehtiva põhikirja järgi saab neid vastu võtta aga ainult üldkoosolek mis toimub meil 



ainult üks kord aastas. Edaspidise protsessi paindlikumaks muutmiseks, on Raidol 
ettepanek algatada järgmisel EAS üldkoosolekul põhikirja muudatus, mille sisuks oleks 
toetajaliikmete seltsi vastu võtmine juhatuse otsusega. 
Otsus: Toetajaliikmete lepingud allkirjastab seltsi poolt juhatuse esimees. 
Raido ettepanek põhikirja muutmiseks esitada järgmise aasta üldkogule. 
 
 
 

5. Pädevustest 
Seltsilt küsiti kas me soovime osaleda SM poolt kokku kutsutud  pädevuste teemalises 
töögrupis. 
Meie eriala pädevuste hindamise osas võiksime edaspidi moodustada juhatusest eraldi 
seisva pädevuste hindamise komisjoni.  
Otsus: EAS-i poolt läheb SM pädevuste töögruppi Mari-Liis Ilmoja. 
 

6. EHK poolt üles kutsutud hinna läbirääkimiste teema 
Kõikidel siiani toimunud koosolekutel on olnud palju erinevate arvamustega sõnavõtte ja 
seetõttu pole saanud konsensust. Me ei peaks HK-s omavahelisi arutelusid liigselt alasti 
kiskuma. Kas oleks võimalik, et meie poolt peaks HK-ga läbirääkimisi väiksem ja seega 
konstruktiivsem töögrupp? 
Juri tegi ettepaneku vahepeal (26. märts?) Tallinna ja Tartu vahel eraldi (ilma HK-ta) 
kokku saada ja kujunenud olukorda arutada. 
Otsus: Teeme ühe koosoleku Tallinna ja Tartu vahel. Juri lepib kokku. Juri teeb 
ettepaneku juhatusele kes sellesse gruppi kuulub. Otsustame listis. 
 

7. Seltsi koduleht 
Arutati seltsi kodulehe kaasajastamise võimalusi. 
Otsus: Raido ja Juri lepivad omavahel kokku kontseptsiooni ja tutvustavad teistele. 
 

8. Osalus euroopa ühingutes 
NASC-is on Raido.  ESA-s ei ole esindajat 
Reet Kikas on ESPA-s 
ESICM on pöördunud kutsega, et võiksime määrata EAS esindaja ühingus. 
Otsus: ESICM-i esindajaks määrata Kadri Tamme. Vastuskirja ESICM-ile teeb Juri 
Karjagin. 
 

9. Uued liikmed 
Kahe juhatuse koosoleku vahelisel perioodil on laekunud 2 sooviavaldust astuda EAS 
liikmeks. 
Otsus: Võtta EAS liikmeks Hele Eesmaa ja Dea Kristel Hermanson. 
 
Koosoleku juhataja: Juri Karjagin                                          Protokollis: Agnes Aart 


