
   
 
 
 
 
EAS juhatuse koosoleku protokoll 
 
Aeg: 20.11.2015.a.  
Koht: Tallinn 
Osavõtjad: Juri Karjagin, Indrek Rätsep, Agnes Aart,  Raido Paasma,  Kadri Tamme, 
Mari-Liis Ilmoja 
 
 
Päevakord: 

 
1. Eelmise juhatuse koosoleku protokoll  

Otsus: Kinnitada 
 

2. ESA council 
Meil on seltsi liikmete arv piisav selleks, et esitada ESA nõukokku üks liige. 
Otsus: Esitame Juri Karjagini. 
 

3. Uued liikmed 
Kahe juhatuse koosoleku vahelisel perioodil on laekunud üks avaldus sooviga astuda 
välja EAS-st ja 2 avaldust EAS liikmeks astumise sooviga. 
Otsus: Arvata EAS liikmete hulgast välja Svetlana Seeman.  
Võtta EAS liikmeks Vitali Svitškar ja Pille Parm 
 

4. Pädevused 
2015 aasta jooksul on laekunud 8 pädevuse taotlust. Tänaseks need retsensentide poolt 
läbi vaadatud: 
Otsus: anda pädevus 5 aastaks: 

Tunnistus 
nr. 

Perekonna-
nimi 

Eesnimi Asutus 
EAS 
liige 

181 Kiisler Rein PERH, TÜK jah 
182 Rahumets Ruuben SA Viljandi Haigla jah 
183 Eivak Mati SA Tallinna Lastehaigla jah 
184 Saar Marika SA Tallinna Lastehaigla jah 
185 Appelberg Meeme SA Tallinna Lastehaigla jah 
186 Krutšinin Sergei SA Narva Haigla ei 
187 Vaarmets Eve SA Tallinna Lastehaigla jah 

 
 



Retsensendi ettepanekul lükati tagasi Ave Susi (Pärnu Haigla, Taastava Kirurgia Kliinik) 
pädevuse taotlus, kuna puudusid tüsistuste kirjeldus ja analüüs ning raviasutuse vastutava 
isiku kooskõlastus/kinnitus esitatud tööaruandele. Palume puudused kõrvaldada ja esitada 
taotlus uuesti 2016 aasta kevadel. 
 
 

5. Hindadest 
Juri Karjagin andis ülevaate sel aastal EHK poolt algatatud ja nüüdseks realiseerunud 
anesteesia ja intensiivravi hindade üle vaatamise protsessist. 
 

6. Pühajärve 
Toimub 29. – 31. jaanuar 2016. 
Juriidilised isikud on sel aastal saanud vähe seltsi üritustest osa võtta. Vaja nendega 
suhelda ja uurida, kas nad on ikka jätkuvalt valmis 2016 aastal liikmemaksu maksma ja 
meie tegemistes osalema. 
Raido poole on veel pöördunud mõned firmad sooviga astuda meie seltsi juriidiliseks 
liikmeks. Et ka neid saaks üldkoosolekute vahelisel perioodil seltsi liikmeks võtta oleks 
mõistlik muuta seda punkti põhikirjas ja võimaldada ka juriidilisi liikmeid seltsi vastu 
võtta juhatuse otsusega. Arutame seda 2016 aasta üldkoosolekul Pühajärvel. Samuti 
võtame üldkoosoleku päevakorda järgmise juhatuse valimise korralduse.  
Pühajärve osavõtumaksud on aastaid olnud muutumatud. Puhkekodu on vahepeal aga 
korduvalt hindu tõstnud, seetõttu oleks vaja muuta ka meie osalustasusid. 
Otsus: Pühajärve osavõtumaksud 2016 aastal - täiskasvanud 80, lapsed kuni 17a 40, 
lapsed vanuses 7-14a 15 eurot ja alla 7 aastased tasuta. Firmade osavõtu maks 650 + 
majutus, kui loeng siis 1000. 
 

7. Anesteesia töökohtade auditist 
Selts on korduvalt pöördunud nii EHK kui ka Terviseameti poole sooviga teha üle 
vabariigilist anesteesia töökohtade auditit. Tänaseks on toimunud koosolek, kus saadi aru, 
et seda on vaja ja võiks koostöös teha. Üles jäi küsimus, et kas haigekassal on huvi. 
Lepiti kokku et haigekassa teeb eelarve. Järgmine koosolek 14. dets.2015 
 

8. Tüsistuste register 
Arutati intensiivravi indikaatorite kogumist ja dokumenteerimist. Meil olemas loend 
anesteesia tüsistuste kohta. Intensiivravi tüsistuste loendi peaksime koostama. 
Standardiseeritud suremuskordaja on indikaator mida ei saa täna ühestki andmebaasist 
peale Intensiumi. 
Otsus: Anesteesia tüsistusete loendi vaatame üle. Intensiivravi indikaatoritest võtame 1 
punkti tüsistuste registreerimise ja vaatame loendi üle. Mõlemad lisame kirurgia 
tüsistuste registrile. Intensiivravi indikaatoreid tutvustame Pühajärvel. 
 

9. Ühisüritus kardioloogidega 
Tulenevalt värskest kogemusest ortopeedidega võtame edaspidi ühisürituste 
korraldamisel eesmärgiks, et rahalise poole lepivad omavahel kokku seltside laekurid. 
Indrek on rääkinud Kardioloogide seltsiga, võimalik ühisseminari kuupäev on 3.06 2016. 
Otsus: EAS-i poolt vastutab programmilise poole eest Indrek Rätsep. 



 
10. Kongressi korraldus 

Arutati kongressi korraldust. 
Vajalik Kultuurikatla uus külastus. Varasem jutt oli, et võiks detsembris uuesti vaatama 
minna.  
Otsus: Raido kirjutab kultuurikatlale ja küsib kuna nad on valmis (nii et oleks kõiki 
võimalusi näha) meid vastu võtma ja annab elektroonselt teada.  
 
Arutati ka osavõtumakse. 
Otsus: Kongressi osavõtumaksud:  

• balti seltside liikmed ja residendid 150-180-220 
• mitteliikmed 180-210-250 
• õed jt 70-90-130.  
• Gala dinner 60 

 
Koosoleku juhataja: Juri Karjagin                                          Protokollis: Agnes Aart 


