ORTOPEEDIDE PÄDEVUSHINDAMISE KORD
1. Sissejuhatus
Vastavalt Sotsiaalministri 15.12.2004 määrusele nr 128 “Tervishoiuteenuse kvaliteedi
tagamise nõuded” töötatakse pädevuse nõuded välja kutse- ja erialaühenduste poolt ning
tervishoiutöötaja pädevust hindavad kutse- ja erialaühenduste moodustatud
pädevuskomisjonid. Ortopeedide pädevushindamine toimub seega Eesti TraumatoloogideOrtopeedide Seltsi (edaspidi ETOS) juures. Pädevushindamise eesmärgiks on motiveerida
ortopeede arstliku kvalifikatsiooni säilitamiseks ja tõstmiseks, sealhulgas kitsamate
alapädevuste osas, järjepidevalt jätkukoolitusega tegelema. Residentuuri lõpetanutel
toimub esmane pädevushindamine residentuuri lõputunnistuse koopia esitamisel.
Pädevushindamine on vabatahtlik.
Pädevuskomisjon võib pädevuse omistada kuni viieks aastaks.
Pädevuskomisjon võib hinnata ortopeedi ka osaliselt pädevaks, näiteks ainult ambulatoorse
töö osas.
Ortopeedide pädevushindamine ei laiene muudele arstlikele või mittearstlikele erialadele.

2. Pädevuskomisjon
2.1.

Pädevuskomisjon töötab välja erialase pädevuse nõuded ja pädevushindamise
korra.
2.2. ETOS juhatus kinnitab pädevuskomisjoni poolt välja töötatud pädevuse nõuded ja
pädevushindamise korra.
2.3. Pädevusomisjoni liikmed on oma otsustes sõltumatud.
2.4. Pädevusomisjon valib oma liikmete seast esimehe ja vajadusel sekretäri.
2.5. Pädevuskomisjoni esimees korraldab komisjoni tööd.
2.6. Pädevuskomisjoni sekretär, kui ta peaks olema valitud, tagab komisjoni töö
tehnilise külje, sealhulgas kirjavahetuse, tunnistuste jõudmise adressaadini jms.
2.7. Komisjoni liikmeid tasustatakse vastavalt nende poolt tehtud tööle.
2.8. Pädevuskomisjoni liikmete tasustamise korra kinnitab ETOS juhatus.
2.9. Pädevuskomisjon koosneb seitsmest delegeeritavast liikmest, kelleks on:
- 2 ETOS juhatuse liiget,
- 1 Tartu Ülikooli traumatoloogia ja ortopeedia kliiniku esindaja,
- 1 Eesti Artroskoopia ja Sporditraumatoloogia Seltsi (EASTS) esindaja,
- 1 Eesti AO Alumni Seltsi (EAOAS) esindaja,
- 1 Eesti Artroplastika Seltsi (EAS) esindaja ja
- 1 Eesti Käekirurgia Seltsi (EKKS) esindaja.
2.10. Pädevuskomisjoni liikmed delegeeritakse tähtajatult. Pädevuskomisjoni liikme
tagasi kutsumine ja uue liikme nimetamine toimub delegeeriva organisatsiooni
otsusel.

3. Pädevuskomisjoni töö korraldus
3.1. Pädevushindamine toimub 2 korda aastas, kevadel ja sügisel. Pädevushindamise aeg
avaldatakse vähemalt 4 nädalat enne komisjoni koosolekut ETOS kodulehel
www.ortopeedia.ee.
3.2. Pädevushindamine on ETOS liikmetele tasuta. Pädevushindamise maksumus ETOSesse mitte kuuluvatele ortopeedidele on toodud ETOS kodulehel
www.ortopeedia.ee.

3.3. Pädevushindamine toimub üldjuhul täienduskoolitusi ja kliinilise töö aruannet
kajastavate dokumentide alusel.
3.4. Pädevuskomisjonil on õigus taotleja komisjoni ette kutsuda.
3.5. Sertifitseeritava vastavust nõuetele hindab vähemalt 2 pädevuskomisjoni liiget.
3.6. Pädevuskomisjon teeb oma otsuse konsensuse alusel.
3.7. Pädevuskomisjon edastab sertifitseeritavale oma otsuse komisjoni poolt sobivaks
hinnatud viisil.
3.8. Komisjon esitab Terviseametile väljavõtte koosoleku protokollist pädevushindamise
läbinud arstide andmetega.

4. Pädevushindamiseks esitatavad dokumendid
4.1. Avaldus pädevuskomisjonile, milles on ära näidatud
- ees- ja perekonnanimi, posti- ja e-postiaadress, kontakttelefon,
- ülikooli ja residentuuri lõpetamise aasta,
- eelmise pädevushindamise aeg või residentuuri lõpueksami sooritamise aeg,
- ETOS liikmestaatus selle olemasolul.
4.2. Läbitud koolituste loend vormil, mis on lisatud antud korrale, koos väljaspool Eestit
toimunud koolituste tunnistustega
4.3. Töö kirjeldus vastavalt vormile, mis on lisatud antud korrale
4.4. Pädevushindamise eest tasumist kinnitava maksekorralduse koopia ETOS
liikmestaatuse puudumisel.

5. Pädevushindamise arvulised nõuded 5 aasta kohta
Pädevushindamise saavutamiseks on vaja täita nii kliinilise töö kui täiendkoolituse
minimaalsed arvulised nõuded.

5.1 Kliiniline töö
Kliinilise töö eest tuleb viie aasta jooksul koguda vähemalt 100 punkti, kasutades
alljärgnevas tabelis toodud koormusi. Maksimaalne kogutavate punktide arv on 180. See
tähendab, et kliinilise töö koormuse kasvades üle alltoodud maksimummäärade punktide
arv ei suurene.
arv
punktid
5.1.1 Operatsioon või assisteerimine
500
60
5.1.2 Patsiendi ambulatoorne vastuvõtt
3000
60
5.1.3 Valve ortopeedina
100
60

5.2. Täiendkoolitus
Täiendkoolituse eest tuleb koguda vähemalt 100 punkti vastavalt alltoodud tabelile.
punktid
5.2.1 Kaitstud doktoritöö
100
5.2.2 Teadusartikkel rahvusvahelises eelretsenseeritavas erialaajakirjas
70
5.2.3 Teadusartikkel ajakirjas Eesti Arst
40
5.2.4 Ettekanne rahvusvahelisel konverentsil
40
5.2.5 Ettekanne ETOS poolt akrediteeritud üritusel
20
5.2.6 Artikkel muudes Eesti erialaajakirjades
10
5.2.7 Eriala käsitlev populaarteaduslik kirjutis perioodikas
10
5.2.8 Erialane koolitusloeng kestusega 1 akadeemiline tund
10
5.2.9 Osalemine UEMS-EACCME akrediteeritud koolitusel,
punkte 1 CME kohta
3

5.2.10 Osalemine ETOS akrediteeritud koolitusel,
punkte 1 akadeemilise tunni kohta
5.2.11 Osalemine muul arstiteaduslikul koolitusel,
punkte 1 akadeemilise tunni kohta

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 täpset nime ja ajakava,
6.1.2. sihtgrupi kirjeldust,
6.1.3. lektorite CV-sid koos akadeemilise tegevuse kirjeldusega,
6.1.4. kursuse lühikest sisuülevaadet
6.2. ETOS pädevuskomisjoni esimees korraldab taotluse menetlemise ETOS
pädevuskomisjonis 3 nädala jooksul, arvestades taotluse esitamisest.
6.3. Komisjon teeb oma otsuse konsensuse alusel, lähtudes koolituse vastavusest ETOS
eesmärkidele ja liikmeskonna jätkukoolituse vajadustele.
6.4. Taotluse esitajat teavitatakse otsusest hiljemalt 4 nädala jooksul pärast taotluse
esitamist.
6.5. ETOS poolt akrediteeritud koolituse korraldajal on õigus kasutada vastavat märget
osalejatele väljastataval tunnistusel.

7. Pädevuskomisjoni 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 pärast kaebuse laekumist.
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