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Päevakord: 
1. Juhatuse rollide jagamine 
Ühehäälselt valiti laekuriks Raido Paasma. 
Sekretäriks valiti Veronika Reinhard. Agnes Aart soovitas luua sekretäri meiliaadress. 
Kodulehe ja Facebooki grupi haldajaks valiti Hans-Erik Ehrlich. 
 
2. Autohüvitised 
Teoreetiliselt on võimalus olemas, viimased aastad pole seda kasutatud. Autohüvitiseks on 
vajalik kütusetalong ning auto tehnilise passi koopia, auto ei tohi samal ajal saada kuskilt 
mujalt kompensatsiooni. Raido Paasma täpsustab, millistel alustel on juriidiliselt korrektne 
sõidukulusid maksta.  
 
3. Kevadine üritus koostöös infektsioonhaiguste seltsiga 
25. mai 2018 ERMIs. Kokkulepe on, et arved makstakse kahe seltsiga pooleks. EASi 
liikmetele on osavõtumaks 20 EUR ja mitteliikmetele 25 EUR.  
Buss Tallinnast Tartusse - Kadri ja Tuuli täpsustavad, kas see oleks vajalik, kas kahe seltsi 
peale tuleks reisijaid.  
 
4. Ürituste toetamine 
Juhatus otsustas, et EAS toetab  Tartu Ülikooli arstiteaduskonna täienduskeskuse ja  Peterburi 
Meditsiiniakadeemia ühist täienduskursust Toilas 12.-13.4.18  ja TÜK 2. intensiivi (endise 
neurointensiivi ja veel varasema hingamiskeskuse) 60. juubeli üritust 22.11.18. 
Juhatus võttis ka vastu otsuse, et EAS toetab C.E.E.A. kursust olemasoleva tsükli lõpuni ja 
järgmise tsükli ( kokku 9 kursust, 400 EURi kursuse kohta). 
 
5. Seltsi esindatus Euroopa organisatsioonides 
Arutleti, et selts võiks olla esindatud ESAs, NASCis, ESICMis.  EBA kohta tuleb täpsustada. 
ESA Boardi kuulub Juri Karjagin 
NASCi esindaja on hetkel Raido Paasma, kes sooviks sügisest anda esindatuse üle. Otsustati, 
et rolli võtab üle Kerli Vijar. 
ESICMis esindatuse võimalust uurib Hans-Erik Ehrlich. 
Selts maksab esindajate kulutused, mida ei rahastata teistest allikatest,  osalemiseks kuni 
kahel koosolekul vastavalt kuluaruandele. 
 
6. ESPA liikmemaks 
ESPA pakub soodsamat aastamaksu läbi rahvusliku seltsi. Läbi seltsi makstes oleks 
aastamaksuks sel aastal 15 EURi, individuaalselt makstes Eesti arstidele 30 EURi.  



Otsustati, et Eesti Anestesioloogide Selts tasub ESPA liikmemaksu nende soovijate eest, kes 
on  ettenähtud kuupäevaks EASi arvele liikmemaksu tasunud. Kuupäevaks määrati 28. märts 
2018, kuna liikmemaks peab olema ESPAle aprilli alguses makstud. 
 
6. Intensiivravipädevus  
Tekkis spontaanne arutelu intensiivravipädevusest Eesti Vabariigis ning selle koolitamisest 
teiste erialade seas. Otsustati selle teemaga edasi minna. 
 
7. Residentuuri tellimus ja kestvus 
Selts otsustas peale arutelu, et residentuuri tuleks võtta 7 residenti. EAS toetab viieaastast 
residentuuri anestesioloogia ja intensiivravi erialal. 
 
8. Liikmeksastumise avaldused 
Ühehäälselt otsustati Seltsi liikmeks võtta Veiko Mäesalu PERHist. 
 
9. Balti kongress 2018 Vilniuses 
Balti Kongressil maksab Leedu kinni 10 lektori kulud. On vaja täpsustada Eesti lektorid. 
Busside väljumise ajad Eestist osalejate transpordiks otsustame hiljem.  
 
10. Seltsi sügisüritus 
Seltsi sügisene üritus plaanitakse teha eetikateemaline. Vastutajad Veronika Reinhard ja Kerli 
Vijar.  
 
11. Global Sepsis Alliancega liitumine 
Global Sepsis Alliance on esitanud kutse Seltsile organisatsiooniga liituda. Organisatsiooniga 
liitumisega kaasneb viiesajaeurone liikmemaks. Seltsi juhatus otsustas hetkel liikmeks mitte 
astuda, kuna organisatsiooni tegevus ja eesmärgid jäävad Seltsi fookusest mõnevõrra välja.  
 
12. Anesteesia töökohtade audit 
Terviseamet ootab Seltsilt sisendit, kui palju raha ekspertide kasutamiseks vaja oleks, et teha 
audit anesteesiatöökohtadele. Otsustati, et selleks on vaja kaardistada töökohad nii arvuliselt 
kui geograafiliselt, palume info Terviseametilt.  
 
13. Auditid 
Seltsi esindajaks auditisse  „Perioperatiivse ägeda valu käsitlus“   määrati Veronika Reinhard. 
Auditis „Enneaegse vastsündinu käsitlus“ on seltsi esindajateks Mari-Liis Ilmoja ja Tuuli 
Metsvaht. 
 
14. Liikmete kaasamine 
Seltsi juhatus kutsub oma liikmeid üles andma märku huvi pakkuvatest teemadest ning 
koolitussoovidest, mida võimaluse korral Seltsi poolt toetatakse.  
Vastvalminud septilise šoki ravijuhend saadetakse laiali kogu seltsi liikmetele ülevaatamiseks 
ja parandusettepanekute tegemiseks. 
 



15. Juhatuse koosolek 
Juhatuse järgmine koosolek planeeriti 7. juuniks 2018. 


