NAISTEARSTIDE PÄDEVUSHINDAMINE

Sissejuhatus
Pädevushindamise eesmärgiks on motiveerida arste osalema täienduskoolitustel ja
tagada arsti erialane kvalifikatsioon.
Kuni 2002 aastani teostati Eestis arstide pädevuse hindamist Sotsiaalministeeriumi
poolt. Vastavalt tervishoiuteenuste korraldamise seadusele delegeeriti 2002. aastast
pädevushindamine erialaseltsidele ning kaotati kategooriate süsteem.
ENS pädevushindamiskomisjon on töötanud välja kriteeriumid pädevuse hindamiseks.
Praegu kehtivad reeglid pärinevad aastast 20.11.2009 ning on heakskiidetud E e s t i
Naistearstide Seltsi juhatuse ja pädevushindamiskomisjoni poolt.
Hindamine on vajalik iga 5 aasta tagant.
Kuigi pädevushindamine on vabatahtlik, on Eesti Naistearstide Seltsi juhatus ja
liikmed arvamusel, et arstide regulaarne täienduskoolituse hindamine on oluline
arstliku kvalifikatsiooni säilitamise ning tõstmise seisukohast. Juhtudel, kui seltsilt
küsitakse eksperthinnangut naistearsti erialase kvalifikatsiooni kohta, on see üks
oluline osa hinnangu andmisel kolmandatele isikutele.
ENS pädevushindamiskomisjon planeerib lähiaastatel üle viia pädevushindamise
veebipõhiseks, kuid põhiprintsiibid jäävad ka siis samaks.

Pädevushindamise põhimõtted
• Pädevushindamise
eesmärgiks
on
motiveerida
arste
osalema
täienduskoolitustel, tagamaks naistearsti kvalifikatsiooni järjepidevuse.
• Pädevushindamine on vabatahtlik - soovituslik ja on üheks aluseks
arsti kvalifikatsiooni hindamisel või ekspertarvamuste esitamisel töötaja
kohta kolmandatele isikutele
• Täienduskoolituse hindamine toimub iga 5 aasta järel.
• Residentuuri lõpetanutel toimub esmane pädevushindamine kutsetunnistuse
koopia esitamisel.
• Pädevushindamise
aluseks
on
täienduskoolituse
koolituse kestus 20 tundi = 1 täienduskoolituse punkt.

punktisüsteem

• Nõutav täienduspunktide summa 5 aasta jooksul on 7,0 punkti.
• Pädevushindamine on ENS liikmele tasuta (eeldusel, et 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.
• Juhul, kui täiendkoolituse järjepidevus on katkenud või kui nõutav punktide
summa on väiksem kui 7,0 - on võimalik teostada eriala test, mille läbimisel
loetakse naistearsti pädevuse hindamine 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 erot. Testi mitteläbimisel
saab tasuta testi korrata üks kord poole aasta pärast. Hiljem tuleb korduva testi
eest uuesti tasuda.
• Juhul, kui naistearst suunatakse erialatestile kolmandate isikute poolt, siis on
testi tegemine ENS liikmetele tasuta ja mitteliikmetel tuleb tasuda 192
eurot.
• Pädevushindamise tulemused avaldatakse ENS kodulehel.
• Väljavõte pädevushindamise protokollist saadetakse Terviseametisse ning
pädevushindamise andmed on nähtavad tervishoiutöötajate registris
o (http://mveeb.sm.ee/Tervishoiutootajad/)

ENS pädevushindamiskomisjon ja töökorraldus
• 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 – kevadel/ aprillis ja sügis/
novembris. Pädevushindamise kuupäev ja koht 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.

Dokumentide esitamise kord
Dokumendid atestatsiooni taotlemiseks või testi sooritamiseks tuleb saata vähemalt 2
nädalat enne atestatsiooni ENS sekretärile.
Eesti Naistearstide Seltsi pädevushindamise komisjonile esitatakse järgmised

dokumendid:
1. Avaldus pädevusehindamiseks või testi sooritamiseks, mis sisaldab:
–

ees- ja perekonnanime, posti- ja meiliaadressi, kontakttelefoni

–

ülikooli ja residentuuri lõpetamise aasta, tööstaaž naistearstina

–

ENS liikmeks oleku aeg (mis aastast)

2. Viimase 5 aasta töökirjeldus (üks A4 lehekülg)
–

nimetada viimase 5 aasta töökohad ja ametid

–

töökoormus naistearstina ( keskmine tundide arv nädalas)

–

tööiseloom - kirjeldada lühidalt ambulatoorse, statsionaarse töö iseloomu
ja mahtusid

–

loetleda muud tööülesanded - õppetöö, administratiivsed tööülesanded

–

kuuluvus ühiskondlikesse organisatsioonidesse. Avalduse kinnitab asutuse
tegevjuht/tööandja allkirjaga

3.

Koopia tunnistusest/dokumendist viimase pädevushindamise kohta või
diplomi/kutsetunnistuse koopia, siis kui pädevushindamisel osaletakse
esmakordselt

4. Täienduskoolituste tunnistuste ja teiste dokumentide koopiad,
aluseks punktide arvestamisel.

mis on

5. Arsti täienduskoolituse pass
6. Maksekorralduse koopia, juhul kui pädevuse hindamine või testi tegemine on
tasuline.

Täienduskoolituse / publikatsiooni
kirjeldus
1. Täienduskursus
2. Erialane ettekanne, loeng
3. Osalemine konverentsil, seminaril

4. Stažeerimine töökohal
5. Artikkel rahvusvahelises ajakirjas
(esimene/kaasautor)
6. Erialane artikkel ajakirjas “Eesti Arst”
(esimene/kaasautor)

Kestus

Täienduspunktide
arv

20 tundi

1

45 minutit
3 tundi
5 tundi
10 tundi
40 tundi (5
tööpäeva)

1
0,15
0,25
0,5

-

2,0 / 1,0

-

1,0 / 0,5

1

7. Erialane artikkel ENS Teatajas
(esimene/kaasautor)
5. Konverentsi teesid (esimene/kaasautor)
6. Artikkel populaarteadulikus väljaandes
7. Väitekiri
8. Monograafia, käsiraamat, õpik

1,0 / 0,5
0,5/0,25
0,25
10
10

* Arvesse lähevad üksnes üritused, mis on seotud erialase koolitusega.
** Täienduskoolituse läbiviijal, loengukursuse läbiviimise eest, korrutatakse
saadud koolituspunktid koefitsendiga 2,0.

Näidis:

Arsti täienduskoolituse pass
Perekonna- ja eesnimi

Jrk.nr. Täiendusvormi
nimetus
1.
Konverents
2.

Seminar

3.

Täienduskursus

Teema

Toimumise aeg

Punktide
arv

Artikli pealkiri

Ajakirja nimetus, number, Punktide
ilmumise aeg
arv

Jne.
Punkte kokku:

Jrk.nr. Artikli autorid
1.
2.
Punkte kokku:
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