Eriarstide vastavussertifitseerimise (EVS) üldprintsiibid.
1. Eesmärk ja kasutusala.
1.1. Käesoleva dokumendi eesmärgiks on kehtestada süsteem, mis tagaks eriarstide
kvalifikatsiooni säilimise ning kaitseks patsiente arstide ebaprofessionaalse tegevuse eest.
1.2. Dokumendis on esitatud EVS protseduur ja korraldusreeglid.
1.3. EVS-i eelduseks on sotsiaalministeeriumi poolt kinnitatud arstikutse (?) olemasolu.
1.4. Käesolev dokument on kooskõlas Eesti standardiga personali sertifitseerimisega
tegelevatele sertifitseerimisorganitele (EVS-EN 45013:1995), Euroopa Liidu direktiiviga
93/16/EEC ja arstide professionaalse autonoomia ja eneseregulatsiooni printsiipidega
(Maailma Arstide Liidu Madridi Deklaratsioon, 1987).
2. Määratlused:
2.1. vastavussertifitseerimine - kolmanda osapoole tegevus, mis tõestab piisava
usaldatavusega, et nõutavalt identifitseeritud toode, protsess või teenus vastab asjaomasele
standardile või muule normdokumendile (käesolevas dokumendis sertifitseerimine ja
resertifitseerimine);
2.2. sertifitseerimissüsteem - oma protseduuri- ja korraldusreeglitega süsteem
vastavussertifitseerimiseks;
2.3. sertifitseerimisorgan - vastavussertifitseerimist juhtiv organ (käesolevas dokumendis
sertifitseerimisnõukogu);
2.4. inspektsiooniorgan - sertifitseerimisorgani volitusel kontrollteenuseid teostav inspektsioon
(käesolevas dokumendis võiks see olla sertifitseerimisnõukogu poolt nimetatud ja
registreerimiskomitee poolt kinnitatud organ (näit. 3-liikmeline));
2.5. kompetentsussertifikaat - sertfitseerimissüsteemi reeglite järgi väljastatud dokument, mis
näitab, et on tagatud nõutav kvalifikatsioon ja antud isik on pädev osutama teatud teenuseid;
2.6. erialaselts - samal erialal sertifitseeritud eriarstide mittetulundusühing, mis on
registreeritud seaduses ettenähtud korras
2.7. põhieriala - sotsiaalministeeriumi poolt kinnitatud põhiresidentuuri omavad arstlikud
erialad.
3. Üldnõuded.
3.1. Kõigil sertifitseerimist taotlevatel isikutel peab olema ligipääs sertifitseerimisorgani
teenustele.
3.2. Sertifitseerimisorgani tegevus ei tohi olla diskrimineeriv.
3.3. Sertifitseerimisele kuuluvate erialade loetelu kinnitab vabariigi valitsus vastavalt
sotsiaalministri ettepanekule.
3.4. Eriarsti vastavussertifitseerimise eeltingimusteks on arstikutse ja 2-5 aastase
nominaalkestusega residentuuri läbimist kinnitava dokumendi olemasolu.
3.5. Kui enne käesoleva dokumendi jõustumist eriarstina töötava isiku kvalifikatsiooni
tõendavad dokumendid ei vasta p.3.4. nimetatud tingimustele, arvestatakse
vastavussertifitseerimisel taotleja erialast töökogemust ja staaži ning osavõttu erialasest
täienduskoolitusest. Tal on õigus taotleda vastavussertifikaati, kui ta on viimase viie aasta
jooksul töötanud sertifitseeritaval erialal (ja omab vähemalt II kvalifikatsioonikategooriat antud
erialal ?).
3.6. Sertifitseerimisorgan võib seada tingimuseks, et sertifitseeritavad isikud töötaksid pidevalt
sertifitseeritud valdkonnas ja nende väljaõpe oleks ajakohane.
4. EVS-i organisatsiooni struktuur.
4.1. Eriarstide vastavussertifitseerimist teostavad erialaseltside ja arstiteaduskonna vastavate
õppetoolide poolt volitatud sertifitseerimiskomisjonid, mille tegevust juhivad erialaseltside
poolt kinnitatud juhatajad.
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4.2. EVS-i nõukogu (edaspidi sertifitseerimisnõukogu) on Eesti Arstide Liidu (EAL) juurde
moodustatud demokraatlik sertifitseerimisalast tegevust nõustav kõrgeim kompetentne organ.
4.3. Sertifitseerimisnõukogu koosneb sotsiaalministeeriumi (litsentsibüroo juhataja?),
haridusministeeriumi, Tartu Ülikooli arstiteaduskonna (täiendusteaduskonna dekaan?), EAL-i
(peasekretär?) ja sertifitseerimiskomisjonide (esimees) esindajatest ning tegevsekretärist.
4.3. Sertifitseerimisnõukogu liikmed valivad endi hulgast kinnisel hääletamisel nõukogu
esimehe, kes kutsub kokku ja juhib nõukogu koosolekuid.
4.4. Registreerimisbüroo tegutseb EAL-i juures ja tema ülesanneteks on sertfikaatide
väljastamine, nende kehtetuks tunnistamine, eriarstide registri pidamine ning suhtlemine
valitsusasutustega.
4.5. Sertifitseerimisnõukogul on õigus auditeerida sertifitseerimiskomisjonide tegevust, et
hinnata sertifitseerimistegevuse vastavust kriteeriumidele.
4.6.
Sertifitseerimistegevuses
ettetulevad
erimeelsused
lahendatakse
üldjuhul
sertifitseerimisnõukogus, kuid tema otsuse võib vaidlustada ka sotsiaalministri ees.
4.7. Eriarstide sertifitseerimiskomisjonide koosseis, kuhu kuuluvad esindajad nii vastavast
erialaseltsist kui arstiteaduskonna õppetoolist, kinnitatakse sertifitseerimisnõukogu poolt.
4.8. Eriarstide sertifitseerimiskomisjonid esitavad vastavussertifitseerimise tulemused hiljemalt
ühe nädala jooksul sertifitseerimisnõukogule vastavussertifikaatide väljastamiseks.
5. Sertifitseerimissüsteemi rahastamine.
5.1. Sertifitseerimissüsteemi rahalise baasi moodustab sertifikaaditaotlejate poolt makstav
sertifitseerimismaks, toetused riigieelarvest ja muudelt organisatsioonidelt (?).
5.2. EAL võib tasuda osaliselt oma liikmete sertifitseerimismaksu.
5.3. Sertifitseerimismaks ja muud toetused peavad katma registreerimiskomitee vajaduse
palgaliste ja lepinguliste töötajate töö tasustamiseks, kontorikulud ja kulud, mis tekivad seoses
suhtlemisega teiste organisatsioonidega (näit.reisikulud).
6.Arstikutse omandamine ja vastavussertifitseerimine.
6.1. Internatuuri ja residentuuri e. eriarsti koolituse läbimine toimub sotsiaalministeeriumi
poolt määratud tervishoiuasutustes ja riiklikul finantseerimisel. Eriarsti koolituse
finantseerimisel võib osaleda ka tööandja.
6.2. Eriarstikoolituse programmi töötab välja erialaselts koos arstiteaduskonna vastava
õppetooliga ja selle kinnitab sotsiaalminister.
6.3. Teatud erialadel on võimalik pärast eriarsti koolituse läbimist omandada ka lisaeriala.
Lisaerialade loetelu, koolitusbaasi ja õppeprogrammi kinnitab erialaseltsi ja arstiteaduskonna
vastava õppetooli ettepanekul sotsiaalminister. Lisaeriala kompetentsussertifikaat omistatakse
pärast vastava koolituse läbimist ning eksami sooritamist vastava sertifitseerimiskomisjoni ees.
7. Eriarstide resertifitseerimine
7.1. Eriarstide resertifitseerimine toimub iga viie aasta järel vastava sertifitseerimiskomisjoni
poolt. Selleks tuleb esitada komisjonile:
7.1.1. isiklik avaldus ja tõend töökohast, kus on ära näidatud viimase viie aasta tegevus ja
töökoormus;
7.1.2. eriala ja lisaeriala tõendavad sertifikaadid;
7.1.3. täienduspass või muud täienduspunktide olemasolu kinnitavad dokumendid;
7.1.4. serifitseerimismaksu tasumist kinnitav dokument.
7.2. Resertifitseerimine võib toimuda ilma taotleja osavõtuta.
7.3. Resertifitseerimine lisaerialal toimub üldistel alustel.
7.4. Dokumendid resertifitseerimiseks tuleb esitada sertifitseerimiskomisjonile vähemalt 2 kuud
enne kvalifikatsiooni säilimise tähtaja lõppu.
8. Arstide täienduskoolitus.
8.1. Arstide täienduskoolituseks loetakse:
8.1.1. osavõttu erialastest kursustest;
8.1.2 osavõttu erialastest konverentsidest, seminaridest ja loengutest, mis on heaks kiidetud
erialaseltsi poolt;
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8.2.3. erialane stažeerimine;
8.2.4. teaduslikud publikatsioonid ja kaitsmisega lõppenud dissertatsioon.
8.2. Arstide täienduskoolituse arvestuse aluseks on punktisüsteem.
8.3. Resertifitseerimiseks on vaja koguda eelneva viie aasta jooksul vähemalt kümme
koolituspunkti, millest vähemalt viis peavad olema saadud koolitusest (kursused, konverentsid
jne.) ning ülejäänud iseseisvast tööst ( ettekanded, publikatsioonid jne.).
8.3.1. Koolituspunktide arvestamise on aluseks on ajamõõde: 6 tundi annab 0,2 täienduspunkti.
8.3.2. Iseseisva töö puhul annab teadusartikkel rahvusvahelises erialases ajakirjas 2
täienduspunkti ja ajakirjas “Eesti Arst” 1 punkti; teadusteesid 0,5 punkti ja ettekanne
rahvusvahelisel konverentsil 1 punkti.
8.3.3. Dissertatsiooni kaitsmine arvestusperioodil annab kogu resertifitseerimiseks vajaliku
punktide hulga.
9. Vastavussertifikaadi tühistamine.
9.1. Vastavussertifikaadi tühistamise korral kaotab arst erialal töötamise õiguse.
9.2. Vastavussertifikaat tühistatakse, kui:
9.2.1. arst ei ole oma erialal praktiseerinud kolm või enam aastat
9.2.2. arst ei ole õigeaegselt läbinud vastavussertifitseerimist;
9.2.3. arst ei ole kogunud vajalikul hulgal täienduspunkte
10. Erialase kvalifikatsiooni taastamine.
10.1 Kui arst ei ole praktiseerinud oma erialal kolm või enam aastat, siis toimub erialase
kvalifikatsiooni taastamine pärast 6-kuulist erialast stažeerimist ja eksami sooritamist vastava
sertifitseerimiskomisjoni ees.
10.2. Punktides 9.2.2. ja 9.2.3. toodud juhtudel tuleb erialase kvalifikatsiooni taastamiseks
sooritada erialaeksam vastava sertifitseerimiskomisjoni juures ja selle mittesooritamisel
samadel tingimustel kui on toodud punktis 10.1.
10.3. Erialane kvalifikatsioon säilitatakse viieks aastaks arstidele, kes töötavad tervishoiu
juhtimise alal või riigivalitsemise organites (?).
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