ENS pädevushindamine veebikeskkonnas
Pädevuse hindamine toimub iga 5 aasta järel ning pädevushindamiseks aluseks on töötamine
erialal viimase 5 aasta jooksul ning pidev enesetäiendamine, mida hinnatakse kogutud
täienduspunktide abil.
Täienduspunkte annavad:
● osalemine erialasel või erialaga seotud koolitustel: konverentsidel, seminaridel,
täienduskursustel; väljaõpe teistes kliinikutes;
● eriala arendustegevus: erialaste koolituste korraldamine ja läbiviimine, erialaste
ettekannete esitamine konverentsidel, ravijuhiste väljatöötamisel.
● erialane teadustöö
Vajalike täienduspunktide maht 140 tundi. Sellele lisandub veel 20 punkti ravijuhendite osast
(vt allpool).
Veebikeskkond loob täienduskoolituse passi ja arvestab täienduspunkte automaatselt.
Informatsioon osavõtu kohta ENS ja TÜ kliinilise meditsiini instituudi täienduskeskuse poolt
korraldatud koolitustest lisatakse iga naistearsti isiklikule täiendkoolituse kontole
automaatselt ning nende kohta ei ole vaja lisada osavõtutunnistust. Küll aga on vajalik
tõendada oma osavõtt välismaal toimuvatest konverentsidest, kursustest või muudest
koolitustest. Kaasajal saadetakse enamike kursuste ja konverentside osavõtutunnistused
osavõtjatele elektroonilisel kujul, seega on neid mugav arhiveerida pädevushindamise kontol.
Lisaks tuleb pädevushindamise läbimiseks tuleb 5 aasta jooksul läbi lugeda 4 ENS poolt
koostatud või heakskiidetud ravijuhendit ning täita juhendi põhjal koostatud lühike
küsimustik. Küsimustikku saab vastata korduvalt, punktiarvestusse läheb see siis, kui
vastused on õiged.
Kokku tuleb sellest osast koguda 20 punkti, isegi juhtudel kui teiste täienduspunktide hulk
ületab 140 punkti. Kui täienduspunktidest kogutud summa on väiksem kui 140 punkti, on
võimalik koguda puuduolevad punktid ravijuhendite osast. Nõutava 20 punkti asemel on
võimalik koguda juhendite osast suurema hulga punkte ja katta sellega puuduoleva osa 140-st
punktist.
Juhendite osa läbimise eesmärgiks suurendada naistearstide teadlikkust meie eriala
puudutavatest seisukohtadest ja uutest arengutest. Iga naistearst olema teadlik ka nendest
juhenditest, mis jäävad tema kitsamast erialast kaugemale.
Pädevushindamise avalduse saatmine toimub veebikeskkonnas. Enne avalduse saatmist tuleb
igal naistearstil kirjutada vabas vormis ka lühike kokkuvõte oma viimase 5 aasta
olulisematest töösaavutustest ning eesmärkidest järgnevateks aastateks. Need osad ei kuulu
hindamisele ning on eelkõige iga inimese enda tarbeks, et teha vahekokkuvõte, mida on
tehtud ja mis suunas sooviks end arendada.

Residentuuri lõpetanutel toimub esmane pädevushindamine avalduse ja kutsetunnistuse
koopia esitamisel. Seda saab üles laadida täienduskoolituste punktis valides “Erialaeksam”.
Veebikeskkonda saab siseneda ENS koduleheküljelt alamlehelt „Pädevushindamine“.
Esimesel korral on vajalik registreerimine ja kasutajanime sisestamine (kasutajanimeks on
isikukood). Seejärel kasutaja konto aktiveeritakse paari päeva jooksul ning edasistel kordadel
saab keskkonda siseneda salasõna, mobiil-ID või ID-kaardi abil. Iga kasutaja saab muuta oma
isiklikku kontot pidevalt ning lisada täienduspunkte jooksvalt. Veebikeskkonnas hoitakse
pädevushindamise läbimist tõendavaid tunnistusi ning eelmise perioodi aruandeid.

Pädevushindamise korralduslikud aspektid
Pädevushindamine on ENS liikmele tasuta eeldusel, et ta on astunud ENS liikmeks eelneval
kalendriaastal ja juhul, kui pädevushindamisele eelneva kalendrikuu seisuga ei ole
liikmemaksu võlga. ENS mitteliikmel tuleb pädevushindamise eest tasuda 192 eurot seltsi
arvele. Maksmist kinnitav dokument lisatakse avalduse juurde.
Kui naistearst soovib pädevushindamise perioodi pikendada lapsehoolduspuhkuse viibimise,
pikaajalise haiguse või mingil muul põhjusel, tuleb esitada avaldus punktis “Erijuhud”
Juhul, kui täiendkoolituse järjepidevus on katkenud või kui nõutav punktide summa on
väiksem kui 160 punkti (sellest vähemalt 20 punkti on juhendite osast), tuleb teostada
erialatest. Testi edukal sooritamisel loetakse naistearsti pädevushindamine sooritatuks
võrdsetel alustel nendega, kes on kogunud nõutud täienduskoolituse punktid. Erialatesti
teostamine on tasuline. ENS liikmel on vajalik testi tegemise eelselt seltsi arvele üle kanda 32
eurot ja mitteliikmel 128 eurot. Testi mitteläbimisel saab tasuta testi korrata üks kord poole
aasta pärast. Hiljem tuleb korduva testi eest uuesti tasuda.

ENS pädevushindamiskomisjon on 6 liikmeline ja valitakse koos ENS juhatusega iga 3 aasta
järel. Pädevushindamiskomisjoni kuulub 1 liige igast residentuuri baaskliinikust (SA TÜK
naistekliinik, AS ITK naistekliinik, AS LTKH naistekliinik, SA Pärnu Haigla naiste- ja
lastekliinik), 1 liige Tartu Ülikooli naistekliinikust ja 1 liige ENS juhatusest. Komisjoni
esimees valitakse liikmete hulgast. Pädevuse hindamist teostatakse 2 korda aastas: aprillis ja
novembris. Pädevushindamise kuupäev avaldatakse vähemalt 3 nädalat enne pädevuse
hindamist interneti koduleheküljel.
Komisjoni esimees kutsub kokku korralise koosoleku ja informeerib sellest ENS
juhatust. Koosolekud protokollitakse. Vajadusel kutsutakse osalema eksperte teistelt
erialadelt. Jooksvat informatsiooni saab ENS sekretärilt ja komisjoni esimehelt.

Väljavõte pädevushindamise protokollist saadetakse Terviseametisse ning pädevushindamise
andmed on nähtavad tervishoiutöötajate registris. (http://mveeb.sm.ee/Tervishoiutootajad/)

