EFL üldkoosolek
Aeg: 12.05.2016
Koht: Tartu Chemicum, Ravila 14a-2076
Koosoleku kestvus 16.00 – 16.45
Osalejad:
Kohalolijaid: 3, neist 3 EFLi liikmed
Volitusi kokku: 8
Otsustuskogu kokku: 11
Koosoleku juhiks kinnitati Iti Müürsepp.
Protokollijaks kinnitati Kadri Medijainen
Häälelugejateks kinnitati Jelena Sokk
Päevakord:
16.00-16.05 formaalsused
16.05 - 16.20 ülevaade EFLi 2015. aastast - Iti Müürsepp
16.20 - 16.30 revisjonikomisjoni aruande kokkuvõte
16.30 - 16.35 EFLi tegevus- ja majandusaasta kinnitamine
16.35 - 16.45 ülevaade 2016. aasta tegemistest
Koosolek
I 2015 aasta kokkuvõte
• EFL-il ei ole olnud palgalisi töötajaid
• Toimusid kaks mõttekohvikut (Tallinnas ja Tartus) ja aastakonverents Pärnus.
• Singapuris osalesid WCPT kõik EFL i juhatuse liikmed (mitte EFL i rahade eest)
• Osaleti rahvusvahelisel kohtumisel KIN (ravijuhsite väljatöötamise)
kokkusaamisel
• Ilmus kaks ajalehte – tänud panustajatele!
• Kodulehekülg sai uue kujunduse, mis peaks olema kasutajasõbralikum nii
terapeutidele kui teisele
• Toimivad töögrupid teadusartiklite lugemiseks – kõikide valdkondade grupid
ei ole ühtviisi edukad, kuid osaliselt toimivad kõik
• Edukalt toimib tööfüsioterapaia töögrupp (konverentsiga jaanuaris)
• Loodud vaimse tervise füsioteraapia töögrupp, mis võetud ka WCPT vastava
grupi liikmeks.
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Iti Müürsepp: Peetud läbirääkimistest.
• Tervishoiureform esmatasandi osas: põhimõtteline otsus on teenuse
osutamiseks olemas, veel vaja selgitada, kuidas defineerida ja kontrollida, kes
täpsemalt on füsioterapeut ja teenust osutab.
• Tervise infosüsteemile ligipääsetavus füsioterapeutidele: hetkel veel protsess
kestab, EFLi seisukoht on, et ligipääsetavus ei peaks olema töökoha põhine
vaid professiooni põhine, et ka erapraksises töötavad terapeudid saaksid
infosüsteemile ligi
• Haigekassaga läbirääkimised uue teenuse „füsioteraapia igapäevakeskkonnas“
osas. Alates 2016. aasta jaanuarist on teenus nimetusega “Füsioteraapia
kodus” Eesti Haigekassa teenuste nimekirjas. Teenuse sisu ja tingimuste osas
on vajalik veel läbirääkimis jätkata, et need muutuksid paremaks.
• Antud suurim võimalik panus abivahendi reformi kujundamisele, kuid
füsioterapeudid hetkel siiski ise abivahendeid määrata ei saa. Selleteemalised
arutelud jätkuvad 2016. aastal.
• Arutelud ootamatult ilmunud „füsioterapeudi assistendi“ õppekava üle. EFLi
seisukoht on mitte lubada sarnase töö tegemiseks madalama
haridustasemega inimeste hulka kasvada suuremaks kui see on, sest
kokkuvõttes võib see kahjustada füsioterapeudi konkurentsivõimet nii töö- kui
palgaturul.
• Panus füsioteraapia õppekavade arendamisesse.
• Kutseandmise protsess jätkus sarnaselt eelmise aastaga ning kestab veel
sarnaselt 2017 aastani. Edasine on uue juhatuse otsustada – loodetavasti
olukord ei muutu.
Iti Müürsepp: Lisaks on olnud päevakorral.
• Koostöö arendamine SKAga eelkõige järelvalvetes osalemise kaudu, et
parandada rehabilitatsioonimeeskondades osutatavate teenuste kvaliteeti.
Toimunud on kogemuskohtumised töökorralduse jms.
• Koostatud füsioterapeutide nimekiri, milles on loetletud inimesed, kes on
aegade jooksul lõpetanud füsioteraapia õppekava või sellele eelnenud muu
nimetusega õppekavad. Nimekirjas veidi üle saja inimese. Hinnanguliselt ca
200-300 neist füsioterapeudina ei tööta.
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• Rahvusvaheliselt edeneb koostöö endiselt WCPT, ER WCPT-ga j a olemas on
andmebaasi PEDro liikmelisus teadusartiklite lugemiseks.
Iti Müürsepp:
• Kutseandmine – taotlejaid oli kokku 33, neist 2 ei kvalifitseerunud, 2 ei saanud kutset
ning ülejäänud said kutse. Vestlusele kutsustud inimeste arv on suurenenud. Enamus
aruandeid tehti taaskord ortopeedia vallas, vähem laste ja neuroloogia ning muudes
valdkondades.
• Majandustulemused – kulutusi on vähendatud, tulusid tõstetud. Tegevuskulud on
tõusnud. Tegevuskulude tõusu allikaks 2015. aastal olid WCPT üldkogu ja konverents
(ühe juhatuse liikme lähetus) ning EFLi aastakonverents. EFLi netovarad on
suurerenud.
II Revisjonikomisjoni ettekanne. Komisjoni kuuluvad Krista Kärt, Pärt Prommik ja Margus
Mustimets. Kokkuvõtte tegi Iti Müürsepp. Kõnealused punktid olid:
• Majanduskulud ja dokumendid on korralikult täidetud, küsimusi ei ole.
• Üldkoosoleku otsustusvõimetus – juba mitmendat aastat on koosolek
otsustusvõimetu, kas selle osas ei oleks midagi ette võtta.
i. Põhikiri tugineb MTÜ’id reguleerivatel õigusaktidel, mille kohaselt on
tarvis 50% liikmete kohalolek, seega põhikirja muuta ei saa. Pole teha
muud, kui veel paremat tööd, et rohkem inimesi kohale tuleks või
peaks vajalikuks enda arvamust volituse teel vahendada.
• Eesmärkides on kirjas stipendiumi andmine ühele liikmele koolituseks vmt.
Kuidas ja kuhu selle eesmärgi täitmise osas on jõutud.
i. Hetkel tegeleb juhatus vastava seadusandluse uurimisega, et protsess
saaks õigesti korraldatud.
• Erialakirjanduse töögruppide aktiivsus on madal. Kas on võimalik mingisuguste
„auhindadega“ aktiivsust tõsta.
i. Rahaliste hüvede pakkumine hetkel ei ole võimalik, võimalus on
gruppide tööpõhimõtted ümber vaadata.
• Mis on olukord erapraksise avamise tingimuste osas?
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i. Endiselt ei ole erapraksise avamiseks mingisuguseid seatud tingimusi.
EFLi juhatus ei ole küsimusega ka tegelenud, kuna hetkel on
prioriteedid teistes aspektides.
• Raha on pidevalt liidul vähe, nagu igal pool, kas ajalehe reklaampinna
müümine oleks mõeldav?
i. Jah, sama võimalus ka kodulehel. Sellega saab kindlasti rohkem
tegeleda, kuid reklaamiostjaid ei ole niivõrd palju kui näiteks
ravimitööstuses ja „halbu asju“ ei taha reklaamida ka.
III Majandusaasta aruande kinnitamine
Majandusaasta aruanne kinnitati 11 poolthäälega.
IV 2016 aasta tegevused:
• Osalemine ER-WCPT üldkogul aprillis.
• 9. September 2016 aastakonverents (teema arvatavasti füsioteraapia
juhtimise ja korralduse valdkonnast) lisaks päev pärast seda füsioteraapia laat
Tallinnas ja Tartus.
• Webinaride korraldamine: esimene webinar 26. mail kell 13.00.
• Lisaks erinevad läbirääkimised.

Iti Müürsepp
koosoleku juht
/allkirjasatatud digitaalselt/

Kadri Medijainen
koosoleku protokollija
/allkirjastatud digitaalselt/
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