
  EAS juhatuse koosoleku protokoll 
 
Aeg: 24.05.2013.a.  
Koht: Pärnu 
Osavõtjad: Indrek Rätsep,  Mari-Liis Ilmoja, Agnes Aart, Raido Paasma,  Joel Starkopf,  
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Päevakord: 
 

1. Eelmise koosoleku protokoll 
Otsus: Kinnitada eelmise juhatuse koosoleku protokoll. 
 

2. Pädevused 
Eelmisel korral arutasime, et mis võiks olla need motivaatorid mis sunniks arste 
innukamalt pädevusi taotlema. Arvame, et kehtiv pädevus on oluline kvaliteedi 
seisukohalt, kuid kuidas saavutada, et vähemalt 75% arstidest ka omaks kehtivat 
pädevust? EAS on seisukohl, et tervishoiuteenust võivad osutada haiglad, kellel on 
vähemalt 75% pädevusega töötajaid. Arvame, et pädevust peaks taaskinnitama 5 aastase 
intervalliga. 
Idee! Teha ettepanek EHK-le kaaluda ekstra raha sellele tervishoiuteenuse osutajale 
kellel on üle 75% arstidest kehtiva pädevusega. 
 
2013 aasta kevadel laekus 2 pädevuse taotlust. Tänaseks on need retsensentide poolt läbi 
vaadatud. 
Otsus: Anda pädevus 5 aastaks 

Tunnistus 
nr. 

Perekonna-
nimi 

Eesnimi Asutus 
EAS 
liige 

171 Vagimov Igor IVKH jah 
172 Žutšenko Igor Tallinna Lastehaigla jah 

 
3. EAS liikmelisus 

Kahe juhatuse vahelisel perioodil on laekunud 3 avaldust sooviga astuda EAS liikmeks. 
Otsus: Võtta EAS liikmeteks Villem Nigu, Kadri Rõivassepp, Ergo Õkva 
 

4. Koolitustoetused 
Inga Karu soovib oma koolitustoetuse sihtkohta muuta. 
Otsus: Paluda Inga Karul teha uus taotlus, kus ta näitab ära uue sihtkoha, aja, eesmärgi 
ning lisab ka orienteeruva kuluarvestuse. Siis otsustame elektroonilise hääletusega. 

 
 

5. HK ravijuhendid 
Meie seltsi taotlus on heaks kiidetud. Lisaks kvalifitseerus ka meie kaasosalusel esitatud 
valuseltsi taotlus. 



 
6. Töökohtade audit 

Plaanis neljapoolne kohtumine SM, EHK, Terviseamet ja EAS, et edasises tegevuses 
kokku leppida. 
. 

7. Koduleht 
Pole täna väga atraktiivne. Ka info pole aktuaalne ja ei uuene piisavalt kiiresti. Mida 
teha? Võiks teha 1x kuus (1x kvartalis?) seltsi liikmetele e-kirja uuema infoga erialal. 
Otsus: Indrek Rätsep koostab infokirja seltsi liikmetele. 
 

8. Sügisene tööplaan 
25. okt. parenteraalse toitmise päev, Tallinnas 
Meie poolt toimkonnas Jaanus ja Mari-Liis. 
 

9. Järgmine koosolek 
Järgmise juhatuse koosoleku aja lepime kokku jooksvalt. 
 
Koosoleku juhataja: Indrek Rätsep                                          Protokollis: Agnes Aart 


