ORTOPEEDIDE SERTIFITSEERIMINE
1. Põhimõisted
Sertifitseerimine toimub Eesti Traumatoloogide-Ortopeedide Seltsi (edaspidi ETOS) juures
Sertifitseerimse eesmärgiks on pädevuse hindamine erialaga seotud jätkukoolituse tunnustamise
kaudu, s.h. ka kitsamate alapädevuste osas.
Pädevuse annab õpetav asutus – Eestis Tartu Ülikool
Sertifitseerimine on vabatahtlik
Soovitav on läbida sertifitserimine iga 5 aasta järgi
Sertifitseerimine ei laiene muudele arstlikele või mittearstlikele erialadele
2. Sertifitseerimiskomisjon
2.1 Töötab välja erialase pädevuse nõuded ja pädevuse hindamise korra
2.2 Pädevuse nõuded ja hindamise korra kinnitab ETOS juhatus
2.3 Komisjoni liikmed on oma otsustes sõltumatud ega esinda delegeerija huve
2.4 Komisjon valib oma liikmete seast esimehe ja sekretäri
2.5 Esimees korraldab komisjoni tööd ja allkirjastab sertifitseerimistunnistused
2.6 Sekretär tagab komisjoni töö tehnilise külje, s.h. kirjavahetuse, tunnistuste jõudmise
adressaadini jms.
2.7 Komisjoni liikmeid tasustatakse vastavalt nende poolt tehtud tööle.
2.8 Komisjoni liikmete tasustamise korra kinnitab ETOS juhatus
2.9 Vastavalt ETOS üldkogu otsusele 30.11.2007 koosneb sertifitseerimiskomisjon 6-st
delegeeritud liikmetest.
2.10 Sertifitserimiskomisjoni delegeerivad liikmeid
ETOS juhatus 3 liiget
Eesti Artroskoopia ja Sporditraumatoloogia Selts (EASTS) 1 liige
Eesti AO Alumni Selts (EAOAS) 1 liige
Eesti Artroplastika Selts (EAS) 1 liige
2.11 Komisjoni liikmed delegeeritakse tähtajatult, liikme tagasi kutsumine ja uue liikme
nimetamine on delegeerija pädevuses
3. Komisjoni töö jätkukoolituse hindamisel
3.1 Sertifitseerimine toimub 2 korda aastas
3.2 Sertifitseerimine toimub üldjuhul esitatud dokumentide aluse (enesetäienduseks kulunud aeg+
kliinilise töö aruanne)
3.3 Erandjuhul (probleemide ilmnemisel) võib sertifitseerimiseks nõuda sertifitseeritava osavõttu
komisjoni tööst
3.4 Sertifitseeritava vastavust jätkukoolituse nõuetele hindab 2 sama eriala kolleegi

3.5 Komisjon teeb oma otsuse konsensuse alusel
3.6 Komisjon väljastab sertifitseerimise läbinud arstile sertifikaadi
3.7 Komisjon esitab Tervishoiu Ametile väljavõtte komisjoni koosoleku protokollist
sertifitserimise läbinud arstide andmetega.
4. Sertifitseerimisele esitatavad dokumendid
4.1 Avaldus sertifitsrimiskomisjonile, milles on ära näidatud eelmine pädevuse hindamise aeg
( residentuuri lõpueksam, atesteerimine kuni aastani 2001)
4.2 Läbitud koolituste loend koos koolitustunnistuste koopiatega
4.3 Töö kirjeldus vabas vormis (erialase töö maht, kitsamad alapädevused, akadeemiline
aktiivsus, residentide juhendamine, konsultatiivne töö jne.)
5. Jätkukoolituse nõuded 5 aasta kohta
5.1 Kliiniline töö - vähemalt 300 operatsiooni 5 aasta jooksul
5.2 Polikliinilisi vastuvõtte – vähemalt 3000 5 aasta jooksul
5.3 Täienduskoolituse punktid – vähemalt 80 täienduskoolituspunkti 5 aasta jooksul vastavalt
toodud tabelile
Jrk nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Teadusartikkel rahvusvahelises erialaajakirjas (põhiautor)
Teadusartikkel ajakirjas Eesti Arst
Ettekanne rahvusvahelisel konverentsil
Teadusartikkel rahvusvahelises erialaajakirjas (kaasautor)
Ettekanne ETOS akreditsiooniga üritusel/konverentsil
Teadusartikkel mujal Eesti erialaperioodikas
Eriala käsitlev kirjutis perioodikas
Erialane koolitusloeng (1 akadeemiline tund)
EACCME akreditsiooniga koolitus (1 akd tund)
ETOS akreditsiooniga koolitus (1 akadeemiline tund)
Muu erialane jätkukoolitus(1 akadeemiline tundd)

punktid
70
40
40
30
20
20
10
10
3
1
0,5

6. Koolitusürituste akrediteerimine ETOS juures
6.1 Koolitusürituste akrediteerimiseks ETOS juures esitab ürituse korraldaja vähemalt 8 nädalat
enne ürituse toimumist ETOS sertifitseerimiskomisjoni esimehele vastava taotluse, mis sisaldab:
6.1.1 Koolitusürituse täpne nimi ja ajakava (tundide arv)
6.1.2 Sihtgrupi kirjeldust (taastusravi, amb ortopeede, laste ortopeede, ortoosi spetsialistid)
6.1.3 Koolitajate/lektorite CV-d koos akadeemilise tegevuse kirjeldusega
6.1.4 Lühike sisukokkuvõte kursusest
6.2 ETOS sertifitseerimiskomisjoni esimees korraldab taotluse menetlemise ETOS
sertifitseerimiskomisjonis 3 nädala jooksul. Taotlust võib menetleda ka kirja teel
6.3 Komisjon teeb oma otsuse konsensuse alusel, lähtudes koolituse vastavusest seltsi huvidele ja
liikmeskonna jätkukoolituse vajadustele.
6.4 Taotluse esitajat informeeritakse otsusest hiljemalt 4 nädalat peale taotluse esitamist.

6.5 ETOS poolt akrediteeritud koolituse korraldajal on õigus kasutada vastavat märget osalejatele
väljastataval tunnistusel
7. Sertifitserimiskomisjoni otsuse vaidlustamine
7.1 Avaldus otsuse vaidlustamiseks tuleb esitada 1 kuu jooksul otsuse teada saamisest
7.2 ETOS juhatus teeb kaebuse suhtes otsuse 2 kuu jooksul peale kaebuse laekumist
ETOS sertifitseerimiskomisjonil on õigus teha erandeid Euroopa Ühenduse liikmesriigis läbitud
jätkukoolituse osas, kui see erineb käesoleva korraga kehtestatud nõuetest tingimusel, et vastav
arst on registreritud ortopeedina Eesti Tervishoiutöötajate Registris

