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Juhatab: Heili Piilberg

Kohal 29 liiget (sealhulgas volitatud hääled)

1. Liidu uue juhatuse valimine. Kandideerivad Heili Piilberg, Piret Laur, Hanna-Maria
Põldma, Kaire Kasema, Ingrid Saarmets. Juhatuse koosseis kinnitatakse ühehäälselt.
Tekib ka arutelu juhatuse peamiste ülesannete üle hetkel.

2. Kaire Kasema annab ülevaate viimasest kohtumisest Haigekassa esindajatega. Hetkel
käsil taastusravi teenuse kirjeldamine. Sellega seoses Haigekassalt ettepanek
tegevusteraapia teenuse muutmiseks 30 minutilisteks ühikuteks, mida saaks ravipäeva
jooksul rakendada maksimaalselt neli korda. Hetkel on ette nähtud 1 kord 60minutilist tegevusteraapia teenust patsiendi kohta päevas.
Haigekassa täpsustab veel ka üle, et patsient peaks siiski olema kindlasti võimeline
osalema aktiivselt teraapias kolm tundi päevas. See on ka siiani olnud üks taastusravile
võtmise eeldus.
Meie erialaliidu poolt on tehtud ettepanek tegevusteraapia alghindamiseks (ehk
esimene protseduur) muuta 90-minutiliseks.
Haigekassa koos Taastusarstide Seltsiga teinud ka ettepaneku lisada statsionaarse
taastusrvai voodipäeva hinna sisse meeskonnatöö (mõnes asutuses koosoleku vormis,
mõnes asutuses iganädalase suure visiidi vormis).
Haigekassa soovib diferentseerida statsionaarse taastusravi voodipäeva hindasid
vastavalt patsiendi hooldusvajadusele (kõrge või tavaline) ning lähtuvalt ka
voodipäevade arvust (10 või 18).
Küsimuseks on, et milliste mõõdikute alusel hinnata hooldusvajadust. Hetkel arutelu
FIM ja RFK vahel.
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Järgneb arutelu FIM testi sobivuse ja kasutamise üle. Konkreetset seisukohta ei võeta
kuigi see on kindlasti lähiajal vajalik.

3. Arutelu tegevusteraapia teenuse ajalise kestuse üle lähtuvalt Haigekassa ettepankust
kasutada 30-minutilisi ühikuid. Üldine seisukoht on, et 30 minutit võib olla mõnel
juhul põhjendatud.
Äärmiselt oluline on kaitsta teenuse osutajaid ülekoormuse eest. 30-minutilise ühiku
puhul on oht, et terve päev täidetaksegi pooletunniste protseduuridega (kokku seega
kuni 16 patsienti päevas).

4. Tiiu Tahk teeb ettepanku kirjutada täpselt lahti tegevusteraapia teenuse sisu ajalise
jaotuse kirjeldamiseks (kui suur osa teenusest moodustab kontakt patsiendiga ning kui
palju aega võiks kuluda dokumenteerimisele, ettevalmistusele, planeerimisele). See on
vajalik teenuse kvaliteedi tagamiseks.
Selles osas võiks konsulteerida näiteks soomlaste erialaliiduga ja veel teistegagi.
Teenuse kirjelduse jaoks moodustatakse töörühm, kuhu kuuluvad Mariliis Romandi,
Ingrid Saarmets, Kristiina Didrik ja Tiiu Tahk. Vajalik toetus ja koostöö ka teistelt
tegevusterapeutidelt.

5. Ettepanek tegevusterapeutide liidule lisada ametiühingu funktsioon.

6. Heili Piilberg tutvustab kutseeksamiga seonduvat. Kutsekojaga on oldud ühenduses ja
hetkel on käsil kutseeksami ettevalmistamine, sest see on mahukas töö. Kui
eksamimaterjalid valmis, saab Kutsekoda kuulutada konkursi kutset omistava organi
leidmiseks.
Järgneb arutelu kutseeksami vajalikkuse üle. Hetkel nõutakse Haigekassa poolt
taastusravi spetsialistidelt kutse olemasolu. Tegeveusterapeut on meeskonnas ainuke,
kellel kutset pole.
Kutseeksam on oluline ka näiteks välismaale tööle minekul. Samuti võimaldab
tegevusterapeute eristada nö taseme järgi. Hetkel on kõik ametlikult ühtemoodi
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koolilõpetaja tasemel.

7. Kutseeksam ise saab olema kirjalik test valikvastustega ning juhtumikirjeldus. Eksami
jaoks antakse teemad ja materjalid, kui aeg kätte jõuab.
Kutsetaset on võimalik hoida või tõsta.
Esimese eksami teevad eksamikomisjoni liikmed koostöös Kutsekojaga.
Kõik need eksami ja kutse omistamise korrad on Kutsekojas väga täpselt paika
pandud. On asju, mida saame ise otsustada kuid leitakse, et eksam ei peaks siiski
olema väga lihtne kuna see võib kahandada usaldusväärsust.

8. Majandusaasta aruande kinnitamine – kinnitatakse kõigi nõusolekuga.

9. Ettepanek liidu varadest rahastada Lätis konverentsil käimist 18.-19.juunil, et
sealkuuldust siis hiljem teistele ettekanne teha. Üldine seisukoht on pigem see, et raha
koguda ja proovida siis Eestis mõni mahukam koolitus teha.
Järgneb arutelu koolituste üle. Hetkel pakutakse neid pärios mitmeid samas osalus on
väga tagasihoidlik. Põhjuseks tuuakse peamiselt see, et koolitused toimuvad
tööpäevadel. Karin Lilienberg selgitab, et näiteks ERASMUS programmi raames
kutsutud koolitajad töötavad tööpäevadel ja nädalavahetustel on nende tasud väga
kõrged.

10. Ettepanek liidu poolt teha soodustusi liidu liikmetele koolitustel osalemiseks.

11. Arutatakse, mida teha isikutega, kes ei ole maksnud liikmemaksu. Isikute nimed
loetakse ette, selgub, et mitmedki neist tegelikult on öelnud, et ei soovi liitu kuuluda.

12. Karin Lilienberg räägib tegevusterapeutide õppekeskkonna täiendamisest. Arutelu on
olnud ka meililistis. Praktiseerivad tegevusterapeudid soovitavad peamiselt täiendada
varustust hindamisvahendite, ortoosivalmistamise keskkonna ja abivahenditega.
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13. Karin Lilienberg soovitab vaadata 18.juunil saadet Kooliproov, kus tutvustatakse
tegevusteraapia eriala, õppekeskkonda.

14. Tulevad kooltused: Bobathi metoodika koolitus lükatud edasi 20.-21. oktoobrile.
Septemberis viib Britta Frank läbi koolituse „Liitpuudega inimeste abivahendid ja
keskkond“.

15. Arutatakse koosolekutel osalemise võimalust Skype’i kaudu.

16. Ettepanek juba lõpetanud tegevusterapeutidele liituda vilistlaste meililistiga ning miks
mitte ka astuda erialaliitu.
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