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Päevakord:

1. Eelmise koosoleku protokoll

Otsus: Kinnitada eelmise juhatuse koosoleku protokoll.

2. Pädevused
2012 aasta sügisel laekus 1 pädevuse taotlus. Tänaseks on see retsensendi poolt läbi 
vaadatud.
Otsus: Anda pädevus 5 aastaks
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EAS 
liige

170 Paasma Raido Pärnu Haigla jah

Teine teema on, mis saab edasi pädevuse taotlemisest? Tänase seisuga on meie erialal 50 
kehtivat pädevust. Seadusandlus täna üheselt nõudeid kehtestanud ei ole. Ennekõike 
peaks see olema iga tööandja huvides, et ettevõttes töötaksid pädevad kolleegid. Selleks, 
et saada teada tööandja seisukohta pädevuste osas tuleks meil pöörduda haiglate liidu 
poole.
Otsus: Teeme pöördumise haiglate liidule, milles küsime tööandjate seisukohta pädevuse 
hindamise vajaduse ja selle seadustamise osas. Kirja koostamise eest vastutab Indrek 
Rätsep. Sama küsimusega pöördub Joel Starkopf ka sotsiaalministeeriumi poole.

3. EAS liikmelisus
Kahe juhatuse vahelisel perioodil on laekunud 6 avaldust sooviga astuda EAS liikmeks.
Otsus: Võtta EAS liikmeteks Pille Kallas, Enna Klett, Reet Kitus, Stanislav Agejev, 
Aleksandr Krainjukov, Svetlana Ussova.

24.01.2013 seisuga on 11-l EAS liikmel liikmemaksu võlgnevus 3 viimase aasta eest: 
Valentina Dobraja, Sirje Ernits, Boris Gabovitš, Sirje Ilumets, Eda Jürgenson, Larissa 
Krivošejeva, Hugo Leivo, Tiina Liivoja, Juhan Nemvalts, Anneli Sild, Piret Hermanson.
Otsus: Anname veel 1 nädala aega võla likvideerimiseks, need kes pole 4. veebruariks 
võlga likvideerinud, arvame EAS liikmete hulgast välja. Juhatus teeb otsuse e-kirja teel 
hääletades.

4. Koolitustoetused
2013 aastata koolitustoetuse saamiseks laekus 6 taotlust.



Otsus: Liivi Maddison, Maarja Hallik, Reet Kikas toetada täies mahus a 1000 eur. Veiko 
Herodes, Stanislav Agejev, Inga Karu toetada osaliselt a 666.67 eur.

5. Anesteesia töökohtade audit
Indrek Rätsep ja Mari-Liis Ilmoja käisid Terviseametis anesteesia töökohtade hindamist 
taotlemas. Terviseameti info järgi on vabariigis 39 ettevõtet, kes omavad tegevusluba 
anesteesia läbi viimiseks. Terviseamet (Hr.Kaljumäe) küll väga toetab, kuid raha neil 
selleks tegevuseks ei ole. Küll aga on nad nõus toetama seltsi taotlust haigekassale.
Otsus: Lepime kokku 3 poolse kohtumise EHK, Terviseamet ja EAS arutamaks 
anesteesia töökohtade vastavuse nõuete täitmise auditi läbiviimist. Mari-Liis Ilmoja 
tegeleb.

6. Anesteesia tüsistuste register
Arutati võimalikku korraldust ja ülesehitust. 
Otsus: Indrek Rätsep jätkab alustatud initsiatiivi.

7. Intensium
Koosolek toimus. Lepingute formaadid on haiglatele laiali jagatud. Edasine sõltub nüüd 
haiglate initsiatiivist.

8. HK tervishoiuteenuste hinnad
Rahuldati ECMO, hakkab kehtima 1.03.2013.
Mis saab edasi meie hinnataotlustest. Indrek Rätsep tegi ettepaneku, et Jaanus Ellermaa 
võiks olla meie esindajaks hinnaläbirääkimistes EHK-ga.
Otsus: Jaanus Ellermaa uurib EHK hinna kujundamise ja taotlemise reegleid 
põhjalikumalt. 

9. HK ravijuhendid
2013 aasta ravijuhiste taotlusvoor lõpeb 1.veebr. 2013. Kaalume Helsinki Deklaratsiooni 
dokumentide paketti kui ohutuse kontseptsiooni. Valu seltsi poolt on selle aasta vooru 
tehtud ägeda valu ravijuhise koostamise taotlus, millele oleme ka oma seltsi poolse 
kooskõlastuse andnud.
Otsus: Iga juhatuse liige mõtleb, millise ravijuhise koostamist võiksime taotleda 2014 
aastal. Reeglitega on võimalik tutvuda http://ravijuhend.ee/.

10. Helsinki deklaratsiooni esimesed dokumendid esitletakse aruande koosolekul
homme.

11. Sama koosoleku raames pöördumine seltsi liikmete poole, et uuendataks 
kõigi liikmete emailide aadressid.

12. Kevad kirurgidega, programmiga tegeleb Juhatus ühiselt, vastutajat ei 
määratud.

13. Järgmine koosolek 
Järgmise juhatuse koosoleku aja lepime kokku jooksvalt.

Koosoleku juhataja: Indrek Rätsep                                          Protokollis: Agnes Aart


