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Päevakord: 

 
1. Eelmise juhatuse koosoleku protokoll  

Otsus: Kinnitada  
 

2. Pädevused 
On laekunud 3 pädevuse taotlust. Tänaseks need retsensentide poolt läbi vaadatud: 
Otsus: anda pädevus 5 aastaks: 

Tunnistus 
nr. 

Perekonna-
nimi 

Eesnimi Asutus 
EAS 
liige 

190 Krivda Niina LTKH Jah 
191 Goshka  Sergey IVKH EI 

192* Susi Ave Pärnu Haigla Jah 
 
* Pädevuskomisjon soovitab oma erialase kindluse suurendamiseks läbida individuaalne 
koolitus mõnes regionaalhaiglas. 
 
 

3. EAS liikmelisus 
Kahe juhatuse koosoleku vahelisel perioodil on laekunud 5 avaldust sooviga saada Eesti 
Anestesioloogide Seltsi liikmeks 
Otsus: Võtta EAS liikmeks Olavi Maasikas, Ott Maasikas, Kalli Lumberg, Andreas Elme 
ja Sergey Goshka. Agnes saadab teated. 
 

4. Anesteesia töökohtade audit 
Terviseametil ei ole võimalik finantseerida seltsi inimeste panust. Küsimustik ja plaan on  
Terviseameti poolt koostatud.  
Otsus: Jätkame protsessiga. 
 
 



5. Seltsi kodulehe seis 
Seltsi kodulehele foorumi tegemisega tuleb edasi minna. Esmalt vajalik võtta 
hinnapakkumisi.  
2017 aasta jaanuaris toimuval üldkoosolekul peaksime jõudma otsuseni kuidas 
korraldada järgmised, 2018. aastal toimuvad seltsi uue juhatuse valimised. Selleks vaja 
alustada hiljemalt oktoobris 2016. Esmalt saadame seltsi liimetele välja kirja kus küsime 
sooviavaldusi töögrupis osalemiseks. Seejärel koostab töögrupp ettepanekute paketi mis 
saadetakse seltsi liimetele tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks. Jaanuari 
üldkoosolekuks peaks olema kokku lepitud konkreetsed ettepanekud, mis hääletamisele 
lähevad.  
Oleks vaja täpsustada veel ka seadusest tulenevaid aspekte mida peame arvestama kui 
soovime korraldada elektroonilist hääletust. Mõistlik on küsida nõu mõnelt selle ala 
professionaalilt.  
Otsus: Kodulehe foorumi hinnapakkumiste küsimisiga tegeleb Juri.  
Mari-Liis küsib juristi nõu Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liidult (EMSL) 
 
 

6. Edasised plaanid 
 Pühajärve talveseminar 27. – 29. jaanuar 2017. Seltsi Üldkoosolek 

28.01.2017. Kindlasti peame ära otsustama kuidas toimuvad juhatuse 
valimised 2018. 

 Kevad 2017. Kellega koos? Kirurgidega? Ehk oleks sel korral teema tüsistuste 
registreerimine? Erakorraline kirurgia? 

 Sügis 2017? Joelil ettepanek teha ühisseminar infektsioonhaiguste ja EMO 
arstidega. Teemaks sepsis.  

 Balti regionaalanesteesia ühing sooviks teha koosolekut Eestis 2017. Juri pole 
selle teemaga suhelda jõudnud. Ehk sügis, võiks toimuda Tartus Ülikooli 
auditooriumide baasil Tecnoloogikum 

Otsus: Joel võtab ühendust Peep Talvinguga, et arutada võimalikku ühisseminari 
kirurgidega 2017. aasta kevadel 
 

7. Kongressi korraldus 
Programm on kongressi koduleheküljel olemas. Viimase koosoleku järgselt pole 
programmi olulisi muudatusi tulnud. Kõik lektorid on oma osaluse kinnitanud. 
Kopsusessiooni ja neerusessioonis kummaski on üks tühi koht. Juril pole praegu ühtegi 
loengut. Kopsusessioonis võik Juri selle augu täita: „Fluid management. How much is too 
much?“ 
CME punktide saamiseks teeb Juri taotluse lähipäevil, kuna nüüdseks on vajalikud 
dokumendid koos. Kui saame nõusoleku, siis arutame edasi kuidas neid punkte välja 
anda. 
Abstract`ide tähtaeg 4. september. Praeguseks on laekunud kümmekond. Võimalik, et 
tähtaega tuleb edasi lükata. 2 nädalat? 2x 2 nädalat? 
Raido räägib rahadest. Juuli lõpu seisuga 5 peasponsorit. Saadetud välja 8 arvet. 
Sponsorihuvi  erinevate pakettide puhul olnud 7-8. Firmade poolt saadav summa umbes 
44500. Koos osalustasuga võiks kokku tulla 80 – 90 000.  



Passiva: toitlustus 45 000, Lennusadam 20 500 + üür 6 500. Lektorite majutus 4200, 
piletid 12 000 +… 17 000, + org. komitee majutus soovijatele. Kokku kulu peaks jääma 
95 000 – 100 000 piiresse. 
Toitlustuse sisu poolega tegelevad Mari-Liis, Inga ja Kadri 
Kultuuriprogramm: 
 1. õhtul trummitüdrukud 400 – 500 eurot. 
 2. õhtul Lennusadamas Villu Veski kellegagi kahekesi – 1060 ja Gurly Strings - 2000 
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