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• Haigekassa 
TISS skooringu osas on edasine sündmuste käik SM-is, st. et asi seisab nende 

poolse määruse välja andmise taga. Meie poolt kõik  tehtud. 
Hinnataotluste(6 taotlust) osas pole haigekassast tänaseni veel vastust tulnud. 
Ravijuhised? 2008.a-l. haigekassa poolt rahastatavate ravijuhiste taotlusvooru 

peaksime enda poolt taotlusi tegema. Varasemalt päevakorras olnud teemadel: 
Sepsis, Regionaalanesteesia ja antikoagulatsioon, Taaselustamine kliinilisest 
surmast 

Taaselustamine kliinilisest surmast- tõlge 2005.a. euroopa juhistest. 
Otsus: Vaatamata sellele, kas juhiste koostamine saab HK-lt rahastuse, loome 
kodulehele ravijuhiste rubriigi, kuhu hakkame üles riputama EAS-I poolt heaks 
kiidetud juhiseid. 
Kodulehele paneme eraldi veel üles nõuded anestesioloogi töökohale 

 
• Edasine tööplaan 

1. Balti kongress 18. –19. okt. Vilniuses. Areneb omasoodu. Joel teeb 
Vilniuses ettepaneku, et lepime kokku intervalli edasisteks balti 
kongresside toimumiste ajaks. Meie arvates oleks 3a optimaalne 

2. 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. 

3. Rahutu haige intensiivravis. Terminoloogia, patogenees. 
Mürgistused ja deliirium. Analgosedatatsioon ja selle hindamine 



intensiivravis.  - Psühhiaatrid nõus, et meie paneksime kuupäeva 
paika. 

Otsustati: 30. november Pärnu Haiglas. Viimased ettekande teemad 
selguvad uuel nädalal, siis saadame ka info seltsi liikmetele. 
Registreerimisel 2 hinda, õhtusöögiga või ilma.  
4. Pühajärve 2008 1. – 3. veebruar. Aastaruanne. ASA hindamine, 

anesteesia komplikatsioonid? Maosisu regurgitatsioon ja 
aspiratsioon (30´ ettekanne enne aastaaruannet) Joel vastutab. 
Reede õhtul võiks olla teema millestki meile uuest, xenonist või 
desfluraanist 

5. Kevad 2008 süvaveenitromboos, KATE. Võiks teha koos 
kirurgidega, nende kevadpäevadel. Kirurgid planeerivad hoopis 
üritust koos skandinaavia kirurgidega. 

6. Kevad 2008 äge valu, märts, aprill 
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