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Otsustati: 
 
1. Möödunud korrast jäi üles küsimus seltsi kodulehe majandamise asjus. 
Joel Starkopf on uurinud võimalusi teenuse tellimiseks. Alla 10 000 krooni aastas teenust 
saada pole võimalik. Rahaliste vahendite saamiseks oleks üks võimalus tõsta seltsi 
liikmemaksu seniselt 100. – kr.-lt 200-le, kuid seda ei saa teha ilma üldkoosoleku 
otsuseta 
Otsus: Jätkata nii nagu seni, uurida võimalusi mõne med.tehnika või ravimfirma 
kaasamise osas 
 
2. Viljandi Haigla on saatnud EAS-ile kirja kus palunud lahendust järgmisele 
probleemile: 
Viimase aasta jooksul olnud Viljandi Haigla IRO-s ravil 40 haiget, kellel intensiivravil 
oleku ajal on ühel või enamal päeval TISS skooring ületanud 25 punkti, kuna üldhaiglates 
pole III astme intensiivravi litsenseeritud, haigekassa seda ka välja ei maksa, samas 
kulutused aga tehakse.  
Tekkis arutelu teemal millised haiged need on ja miks ei suunata neid edasi kõrgemasse 
etappi. Mõningatel juhtudel haige seisund laheneb 1-2 päevaga ja edasi suunamine polegi 
vajalik. On ka juhtumeid kus haige seisund vajab enne transporti stabiliseerimist või 
kõrgem etapp pole suuteline oma piiratud mahu tõttu koheselt haiget üle võtma. 
Otsustati: EAS juhatus teeb ettepaneku Eesti Haigekassale maksta üldhaiglatelele välja 
III etapi intensiivravi(TISS skooringu alusel) 1-2 päeva ulatuses, kui on täidetud 
tingimused III etapi intensiivravi osutamiseks ja anestesioloog on ööpäevaringses valves 
kohalolekuga haiglas. 
 



3. Töörühmade moodustamine 
Vaadati eelmisel korral läbi arutatud projekt uuesti üle, lisati veel mõned kandidaadid kes 
võiks töörühas juhtfiguurideks olla: 

1. Lasteanesteesia ja –intensiivravi lisada veel Reet Kikas 
2. Intensiivravi rühmas peaks olema kindlasti ka Ülo Kivistik ja 

Silver Sarapuu. 
Otsustati: homsel aastakoosolekul tutvustada seda projekti ja vaadata milline on 
vastukaja. 
 
4. Seltsi töökoosolekud 

• 03.04.04. Veresäästlik kirurgia Viimsis koos kirurgidega 
• 21. – 22. mai Kirurgide Selts Lohusalus. Teema: traumahaige 

Selle teema juures kerkis üles küsimus, et mitmeid asju mida oleks vaja arutada EAS 
Üldkogul ja 3 aastat liiga pikk aeg. Arutamist vajavad teemad oleks: 

• liikmemaksu tõstmine 
• liikmeks astumine (põhikirja muudatus) 
• pädevuse hindamine 

Otsustati: Võtta plaani üldkogu kokku kutsumine varem, näiteks 2004.a. sügisel. Kõigil 
juhatuse liikmetel mõelda ja koguda informatsiooni, teemade osas, mida veel peaks 
üldkogul arutama 
 
5. Läbirääkimised haigekassas 
V. Toome ja R. Paasma teinud viimasel ajal tihedat tööd. Haigekassa soovib saada 
kulupõhiseid hindu, selleks soovivad, et meie kirjeldaksime ära ressursi: 

• tööjõud 
• abijõud 
• materjalid 
• aparatuuri amortisatsioon 
• muud kulud 

Praeguseks hetkeks ära kirjeldatud anesteesia osa. Suuremalt jaolt ka intensiivravi. 
Otsustati: Valdo ja Raido poolt ära on tehtud väga suur ja sisuline töö. Kui vaja siis veel 
kaasata konkreetsete spetsialiseeritud osakondade juhatajaid (S. Sarapuu, T. Metsvaht, J. 
Vahtramäe) 
 
6. Pädevus 
Tekkinud küsimus, et kas tohime pädevuse taotlejatelt raha küsida. 
Põhikiri meil seda teha ei keela. 
Otsustati: Pädevustasud jätta samaks: seltsi liige 200. – kr., mitteliige 1000. – kr. 
 
Protokollis 
Agnes Aart 
 
 
 

 
 


