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EGERS-i põhikirjast 

• EGERS-i juhatus on aruandekohustuslik 
EGERS üldkogu ja EGGA juhatuse ees. 
Juhatus valib enda hulgast juhatuse esimehe, 
kes korraldab juhatuse tööd. 

• EGERS-i juhatus korraldab EGERS-i 
ülesannete täitmist ja juhib osakonda. Juhatuse 
liikmed valitakse 3 aastaks. 

• EGERS-i juhatuse esimees võtab osa EGGA 
juhatuse koosolekutest ilma hääleõiguseta. 



 



2012 
• Sotsiaalministeeriumi algatusel 2012 erialaseltside 

arengukavade uuendamise protsess, eesmärgiks 

koostada Eesti tervishoiu edasised arengusuunad ja 

haiglavõrgu arengukava . Kuigi 

Sotsiaalministeerium Eesti Geriaatrite Seltsi 

sellesse protsessi ei kutsunud , näitas EGERS üles 

aktiivsust : vaadati üle kehtiv arengukava ja saadeti 

selle parandustega variant Poliitikauuringute 

keskusele  Praxis  , kes oli palgatud erialade 

arengukavade uuendamise protsessiga tegelema. 



• Kahjuks mingit tagasisidet 

Sotsiaalministeeriumilt ega ka Praxiselt  

EGERS-ile ei saadetud. 

 



Kirjavahetus 

• 2012 aasta alguses esitasime 

Sotsiaalministeeriumile kaks järelepärimist 

• Esimene  eriarstlike erialade seaduse 

valmimise kohta asekantsler Ivi Normetile .  

• Teine Sotsiaalministeeriumi hoolekande 

osakonna juhataja,  Sirlis Sõmer-Kullile 

InterRAI kohta rakendamise kohta . 

 



• Terviseala asekantsler Ivi Normet vastas 

üldiselt, et eriarstlike erialade seaduse 

loomisega tegeletakse  ja see võtab 

planeeritust rohkem aega . EGGA peaks tema 

arvates tegema koostööd Eesti Sisearstide 

Seltsiga, sest ministeerium ei näe geriaatriat 

iseseisva erialana, vaid integreerituna 

sisehaiguste erialaga. 

 

 



• Sirlis Sõmer-Kull (SM) e-kiri: siiski on veel 

vara mingeid tegevusi oodata  

 



• EGERS-i liikmed  olid kaasatud 29.11.12 

teabepäeva  korraldamisse, mis toimus 

koostöös MTÜ-ga Looja 

 „Mäletades eilset hoolime täna…“ 

 



2013 

07.02.2013 toimus Pärnu Haiglas EGGA, 

EGERS-i ja MTÜ Pallium koostöös  teabepäev 

„Tulevikujuhised –kas ja kuidas?“, mis käsitles 

elutestamendi  ja eutanaasia probleeme  



• 2013 aasta mais muudeti SM 4.06.2001 a . 

määrust „Residentuuri raamnõuded ja 

residentuuri läbiviimise kord“,   kus 

muuhulgas muudeti paragrahvi 4 lõiget 4 ja 

lisati sisehaiguste residentuurile allergoloogia  

, kliinilise farmakoloogia või geriaatria 

lisapädevuse saamise võimalus.  



…ja veel üht-teist 

• 2013 aastal Kogus Tervise Arengu Instituut  

esmakordselt tervishoiuteenuse osutajatelt 

andmeid aruandega „Geriaatriline hindamine“  

• EGERS-i liikmed on olnud kaasatud 

„traditsioonilisse“  iga aastasesse,  geriaatria  

voodipäeva taotluse esitamise- ja haigekassa 

poolt esitatud lisaküsimustele  vastamise 

protsessi 



Probleemid 

• Geriaatrilise hindamise metoodika, InterRAI 

tarkvara . Ministeeriumi tasemel 

regulatsioonide puudumine  

• Haigekassa eitavad vastused  geriaatria 

voodipäevale  

• Geriaatria kui iseseisva eriala puudumine  

• Diplomieelse geriaatria alase koolituse 

puudumine 



2014 
07.03.2014. Tartus 

Valu ravi 

Aruande-valimiskoosolek 

 

29.08.14. Viljandi haiglas 

Vaimse hälbega geriaatriline patsient. Õiguskantsleri 

kontrollkäigud. Pöördumine Sotsiaalministeeriumi poole 

seadusandluse muudatuse algatamiseks, eesmärgiga seadustada 

psüühikahäiretega geriaatriliste patsientide ohutuse ja 

turvameetmed.  

SM. Tahtest olenematu ravi SM Tervishoiuosakond, ka muud 

valdkonnad, arutelu alates 02.12.2014. Geriaatria viimane! 



Geriaatria koolitusest 

• Viljandi koosolekul oli EGERS nõus 

residentuuri lisa-aastaga kui see sisaldab 

geriaatria-teemasid 

• Residentuuri arutelu kõigi arstlike erialade 

osas jätkub 



Eesti geriaatria arengust 2014 

• Geriaatria voodipäev, osakond ja eriala- 

EGERS-i esindajate kohtumine Eesti 

Haigekassas septembris 2014-  

HK ettepanek geriaatrilise patsiendi  

käsitlusjuhendi koostamiseks 

Geriaatrilise hindamise võimaldamine aktiivravi 

osakondades 

 



EGERS-i liikmete „muu“ aktiivsus 

• EGERS-i ja EGGA esindamine 

rahvusvahelistes organisatsioonides 

- IAGG 

- EUGMS 

- GMS-UEMS 

Publitsistika, ettekanded, koolitused ühiskonna 

teadlikkuse parandamiseks 



EUGMS Full Board- koosolek 



17-19 September 2014 

10th Congress of the EUGMS 

Rotterdam, The Netherlands 



EUGMS kongress Rotterdamis 2014  



EUGMS kongress 2015 

• Geriatric medicine for future Europeans – 

Successful aging creates new challenges 

 

16. – 18. September 2015 Oslo 

 

http://www.eugms.org/ 

 

 



GMS-UEMS 



EU geriaatria õppekava arstieriala 

üliõpilastele valmis 2013 
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European undergraduate curriculum 
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Ka meie teeme täna ajalugu! 


