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Otsustati: 
 
1. Pädevuse hindamiseks on laekunud 29 taotlust. 
 
Otsustati: Iga juhatuse liige saab 4 tööd retsenseerimiseks, võib edasi anda ka kitsama 
eriala spetsialistidele hindamiseks. Tunnistus antakse välja EAS sümboolikaga A4 
formaadis paberkandjal. Tunnistusele märgitakse erialanimetusena anestesioloogia-
intensiivravi ja tunnistuse allkirjastab juhatuse esimees. 
Otsused esitatud 29 taotluse osas teeb juhatus oma järgmisel korralisel koosolekul 
30.augustil 2004.a. 
 
2. Raido Paasma  ja Valdo Toome informeerisid olukorrast EHK kulupõhise hinnamudeli 
koostamisel. 
Haigekassa on võtnud haiglate ökonomistidelt  ressursside loetelu. Aparatuuri osas 
suured ebakõlad ja vasturääkivused. Siin kahjuks selts enam eriti vahele segada ei saa. 
Ettepanek, et need juhatuse liikmed kellede haiglast info läinud, tegeleksid oma 
ökonomistidega, et andmed õigemaks saaksid. 
8.juunil korraldab haigekassa sellel teemal ümarlaua erinevate erialade esindajatega. 
Põhiline aruteluobjekt voodihõive. 
 
 
3. Kaheldav ka sel sügisel saab toimuma Balti ESRA meeting. Eelarve 200 000 kr., 
küsitud Lätist kas nemad saaksid toetada. Selgust veel ei ole. Läti võimalused selguvad 
ehk paari nädala jooksul. Toimuks novembri eelviimasel nädalavahetusel. 
 
Sügisesed koosolekud? 
 



Oktoobri koosolek. Sellel koosolekul teeme ka üldkogu. Üldkogul kindlasti vaja arutada  
2 muudatust põhikirjas:  

• Uute liikmete vastuvõtmise kord 
• Liikmemaksu suurus 

Erialane teema oktoobri koosolekul võiks olla – äge neerupuudulikkus (koos 
nefroloogidega) 
Otsustati: V. Toome ülesandeks jääb koosoleku temaatika ja kava kokkupanek. 
 
Novembri koosolek. Kui ei toimu Balti ESRA meetingut, siis võiks teha veel seltsi 
koosoleku näiteks laste intensiivravi teemadel. 
Otsustati: J. Starkopf tegeleb selle koosoleku temaatikaga 
 
 
4. Info Euroopa anestesioloogide seltside reorganiseerimisest. 
 
5.On laekunud 2 avaldust seltsi liikmeks astumise sooviga: 
 Tiiu Paris - SA Tallinna Lastehaigla anestesioloog 
 Mati Eivak - SA Tallinna Lastehaigla anestesioloog 
Otsustati: Kuna uute liikmete vastuvõtt põhikirja järgi on üldkogu pädevuses jäävad 
avaldused ootama sügisel planeeritavat üldkogu. 
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