Eriarstide vastavussertifitseerimise (EVS) põhimõtted.

1.
1.1.

1.2.
1.3.

1.4.

2.
2.1.

2.2.
2.3.
2.5.

2.6.
2.7.
2.8.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.

Eesmärk ja kasutusala.
Käesoleva dokumendi eesmärgiks on kehtestada eriarsti kui spetsialisti erialase
kvalifikatsiooni hindamise süsteem pädevuse tunnustamise kaudu, lähtudes
jätkukoolituse (CME) ja erialase tegevuse hindamisest.
Vastavussertifitseerimine on osa arstliku tegevuse kvaliteedi tagamise süsteemist, mille
eesmärgiks on tagada kvaliteetne ja optimaalne arstiabi.
Dokumendis on esitatud EVS nõuded ja korraldusreeglid. Vastavussertifikaat on
aluseks eriarstile tegevusloa taotlemisel töötamiseks üksikisikust ettevõtjana ja
tööandjale tagatiseks eriarsti erialase pädevuse kohta.
EVS-i eelduseks on sotsiaalministri poolt kinnitatud arstierialade loendi olemasolu.
Sertifitseerimine toimub lähtuvalt kehtestatud arstierialadest ja põhineb erialaseltside
sertifitseerimiskomisjonide, sotsiaalministri poolt kinnitatud serifitseerimisnõukogu ja
Eesti Arstide Liidu koostööl alltoodud põhimõtete rakendamisel.
Käesolev dokument on kooskõlas, Euroopa Liidu direktiiviga 93/16/EEC ja arstide
professionaalse autonoomia ja eneseregulatsiooni printsiipidega (Maailma Arstide
Liidu Madriidi Deklaratsioon, 1987).
Määratlused:
vastavussertifitseerimine - kolmanda osapoole tegevus, mis tõestab piisava
usaldatavusega, et antud isikuga seotud protsess või teenus vastab asjaomasele
standardile või muule normdokumendile (käesolevas dokumendis sertifitseerimine ja
resertifitseerimine); (altrnatiivne definitsioon Kutseseaduse p.5.)
sertifitseerimissüsteem - oma protseduuri- ja korraldusreeglitega süsteem
vastavussertifitseerimiseks;
sertifitseerimisorgan - vastavussertifitseerimist juhtiv organ (käesolevas dokumendis
sertifitseerimisnõukogu);
kompetentsussertifikaat - sertfitseerimissüsteemi reeglite järgi väljastatud dokument,
mis näitab, et on tagatud nõutav vastavus, et antud isik on pädev läbi viima teatuid
teenuseid; (eeltoodud definitsioonid on kooskõlas Eesti standardiga personali
sertifitseerimisega tegelevatele sertifitseerimisorganitele (EVS-EN 45013:1995)).
erialaselts - samal erialal sertifitseeritud eriarstide mittetulundusühendus, mis on
registreeritud seaduses ettenähtud korras
kutse – vt. Kutseseaduse p.5.
eriala - sotsiaalministeeriumi poolt kinnitatud põhiresidentuuri omavad arstlikud
erialad. (Alternatiivne definitsioon Kutseseaduse p.5.)
Üldnõuded.
Kõikidel Eestis tegutsevatel eriarstidel, siin tegevust alustada soovivatel eriarstidel,
samuti erialaresidentuuri lõpetajatel on tagatud õigus taotleda sertifitseerimist eriarsti
pädevuse omistamiseks või kinnitamiseks.
Sertifitseerimisorgani tegevusmenetlus ei tohi olla diskrimineeriv.
Sertifitseerimisele kuuluvate erialade loetelu kinnitab sotsiaalminister. Vastavasse
loendisse mittekuuluvad kitsama eriala spetsialistid peavad sertifitseerimist taotlema
põhieriala sertifitseerimiskomisjoni juures.
Eeltingimusteks eriarsti vastavussertifitseerimiseks on arstikutse olemasolu ja
residentuuri programmi läbimine.
Kui enne käesoleva dokumendi jõustumist eriarstina töötava isiku kvalifikatsiooni
tõendavad dokumendid ei vasta p.3.4. nimetatud tingimustele, arvestatakse
vastavussertifitseerimisel taotleja senis erialase töö kogemust,
kvalifikatsioonikategooria olemasolu, staazhi ning osavõttu erialasest täiendkoolitusest.
Õigus taotleda vastavussertifikaati on juhul kui arst on viimase viie aasta jooksul
töötanud sertifitseeritaval erialal
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EVS-i organisatsiooni struktuur.
Eriarstide vastavussertifitseerimist teostavad erialaseltside sertifitseerimiskomisjonid
mille tegvust juhivad sertifitseerimisnõukogu poolt kinnitatud juhatajad.
4.1.1. Sertifitseerimiskomisjonid moodustatakse nende erialaseltside juurde, mis esindavad
sotsiaalministri poolt kehtestatud arstierialasid.
4.1.2. Sertifitseerimiskomisjoni koosseisu kinnitab sertifitseerimisnõukogu erialaseltsi
ettepanekul 3 aastaks.
4.1.3. Sertifitseerimiskomisjoni istungid toimuva sagedusega vähemalt 2 korda aastas,
sertifitseerimiskomisjoni istungi protokoll edastatakse sertifitseerimisnõukogule ja on
aluseks kompetentsussertifikaadi väljastamisel.
4.2.
EVS-i nõukogu (edaspidi sertifitseerimisnõukogu) on sertifitseerimisalast tegevust
juhtiv organ, mille koosseisu kinnitab sotsiaalminister 4 aastaks.
4.3.
Sertifitseerimisnõukogu koosneb Tartu Ülikooli arstiteaduskonna ja Eesti Arstide
Liidu ja sotsiaalministeriumi poolt delegeeritud esindajatest. Sertifitseerimisnõukogu
põhikirja kinnitab sotsiaalminister. Sertifitseerimisnõukogu liikmed valivad eneste
hulgast kinnisel hääletamisel nõukogu esimehe, kes kutsub kokku ja juhib nõukogu
koosolekuid.
4.4.
Sertifitseerimise tehnilise teenindamise tagab EAL juures asuv registribüroo. Büroo
ülesanneteks on sertifitseerimisnõukogu töö ettevalmistamine, sertfikaatide
väljastamine, eriarstide registri pidamine ning suhtlemine sotsiaalministeeriumiga
tegevuslubade väjaandmise osas.
4.5.
Sertifitseerimisnõukogu ülesanded on:
4.5.1. eriarsti pädevuse säilitamiseks vastava jätkukoolituse mahu ja erialase
tegevuse mahu kinnitamine
4.5.2. sertifitseerimiskomisjoni otsuse alusel eriarsti pädevustaseme kinnitamine
4.5.2. sertifitseerimiskomisjonide tegevusnõuete kehtestamine
4.5.3. sertifitseerimiskomisjonide koosseisude kinnitamine (3 aastaks)
4.5.4. sertifitseerimiskomisjonide tegevuse kontrollimine
4.5.5. sertifitseerimiskomisjonide töö suhtes laekunud kaebuste lahendamine
4.6.
Sertifitseerimisnõukogul on õigus vajadusel kaasata tegevusse vastava eriala
eksperte.
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Sertifitseerimissüsteemi rahastamine.
Sertifitseerimissüsteemi rahalise baasi moodustab sertfikaaditaotlejate poolt makstav
sertifitseerimismaks ja toetused riigieelarvest.
Sertifitseerimismaksu suuruse kehtestab sotsiaalminister sertifitseerimisnõukogu
ettepanekul.
Sertifitseerimismaks peavad katma sertifitseerimisnõukogu, sertifitseerimiskomisjonide
ja sertifitseerimise tehnilise teenindamisega tegeleva registreerimisbüroo tegevuskulud,
samuti rahvusvaheliste valitsusväliste arstide organisatsioonide (CP, UEMS, UEMO,
PWG) liikmemaksud, mida tasub EAL kui eriarste esindav katusorganisatsioon.
Eriarsti pädevuse omistamine (sertifitseerimine).
Residentuuri e. eriarsti koolituse läbimine toimub sotsiaalministeeriumi poolt määratud
õppebaasides ja riiklikul finantseerimisel.
Eriarstikoolituse programmi töötab välja arstiteaduskonna õppetool.
Teatud erialadel on võimalik peale eriarstikoolituse läbimist omandada ka lisaeriala.
Lisaerialade loetelu, koolitusbaasi ja õppeprogrammi töötab välja arstiteaduskonna
vastav õppetool koos erialaseltsiga
Eriarsti pädevuse kinnitab sertifitseerimisnõukogu vastava erialaseltsi
sertifitseerimiskomisjoni ettepanekul. Pädevuse omistamise e. sertifitseerimise
eeltingimuseks on eriarsti koolituse läbimine programmis ettenähtud mahus.
Kui eriarsti koolitus või mõni selle osadest on läbitud väljaspool sotsiaalministri poolt
kehtestatud õppebaase, hindab vastava eriala sertifitseerimiskomisjon läbitud koolituse
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vastavust sotsiaalministri poolt kehtestatud õppeprogrammile ja vajadusel
eksamineerib pädevuse taotlejat.
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Eriarstide resertifitseerimine
Eriarstide resertifitseerimine toimub iga viie aasta järel vastava eriala
sertifitseerimiskomisjoni poolt. Selleks tuleb esitada komisjonile:
7.1.1. isiklik avaldus ja õiend viimase viie aasta tegevuse ja töökoormuse kohta
7.1.2. eriala ja lisaeriala tõendavad sertifikaadid;
7.1.3. täienduspass või muud jätkukoolitust kinnitavad dokumendid;
7.1.4. serifitseerimismaksu tasumist kinnitav dokument.
Resertifitseerimine võib toimuda ilma taotleja osavõtuta.
Resertifitseerimine lisaerialal toimub põhieriala sertifitseerimiskomisjonis.
Dokumendid resertifitseerimiseks tuleb esitada sertifitseerimiskomisjonile vähemalt 2
kuud enne pädevuse säilimise tähtaja lõppu
Kui resertifitseerimist taotlev arst ei ole nõus sertifitseerimiskomisjoni otsusega, on tal
2 nädala vältel peale sertifitseerimiskomisjoni otsuse teatavakstegemist õigus esitada
kaebus sertifitseerimisnõukogule. Sertifitseerimisnõukogu annab oma otsuse 3 kuu
jooksul alates kaebuse esitamisest, mille vältel arstil säilib senine pädevustase.
Registribüroo teavitab pädevuse kaotanud arstidest sotsiaalministeeriumi tegevusloa
tühistamiseks.
Eriarsti pädevustaseme taastamiseks võib arst taotleda sertifitseerimist alates 6 kuu
möödumisest sertifitseerimisnõukogu otsusest. Kooskõlastatult
sertifitseerimisnõukoguga on sertifitseerimiskomisjonil õigus nõuda lisaks erialase
jätkukoolituse nõuete ja erialase tegevuse nõuete täitmisele erialaeksami sooritamist
residentuuriprogrammile vastavas mahus.
Arstide jätkukoolitus.
Arstide jätkukoolituseks loetakse:
8.1.1. osavõttu erialstest kursustest, eriakonverentsidest, seminaridest ja loengutest,
mis on eriala sertifitseerimiskomisjoni poolt tunnistatud jätkukoolitusele
vastavateks
8.1.2. stazeerimine eriala sertifitseerimiskomisjoni poolt tunnustatud kliinikutes või
osakondades
8.1..3. ettekanded erialakonverentsidel, loengud ja artiklid erialaajakirjades
8.1.4. teaduslikud publikatsioonid
Arstide jätkukoolituse arvestuse aluseks on punktisüsteem; punktid erinevate
jätkukoolitusviiside arvestamiseks kehtestab sertifitseerimisnõukogu
Resertifitseerimiseks vajaliku punktide arvu kehtestab sertifitseerimisnõukogu; vastava
erialaseltsi ettepanekul võib konkreetse eriala punktide üldkehtivast erineda.
Erialase tegevuse hindamine
Resertifitseerimisel hinnatakse erialase tegevuse mahtu ja keerukust vastavalt
sertifitseerimisnõukogu poolt kehtestatud nõuetele.
Eriala sertifitseerimisnõukogul on õigus esitada kolmandatele isikutele järelepärimisi
arsti erialase tegevuse kohta serifitseerimisele eelnenud perioodi jooksul.
Erialaseltsi ettepanekul võib sertifitseerimisnõukogu konkreetse eriala osas kehtestada
üldkehtivast erinevad erialase tegevuse mahu või keerukuse nõuded
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