
Eesti suu-ja näo- ja lõualuukirurgide pädevuse hindamise kord ja kriteeriumid.  

Pädevuse hindamine on vabatahtlik. Sertifitseerimine on aluseks Tervishoiuametis arstide 

registri pidamisel. Suu-ja näo- ja lõualuukirurgi pädevuse hindamist korraldab Eesti Näo- ja 

Lõualuukirurgide Seltsi poolt moodustatud 4  liikmeline komisjon. 

 Pädevuse hindamise periood on 5 aastat.  

Soovitav enesetäienduseks kulunud aeg aastas on 60 tundi .  Soovitav minimaalne 

kvalifikatsiooni säilimiseks vajalik töökoormus 1 aasta jooksul on 200 operatsiooni. 

Näo- ja lõualuukirurgid esitavad pädevuskomisjonile järgmised dokumendid: 

1. Isiklik avaldus kvalifikatsioonikomisjonile, näidates ära eelmise atestatsiooniaja. 

2. Esmakordselt Eesti Vabariigis sertifitseeritaval diplomi ärakiri ja tunnistus 

residentuuri lõpetamise kohta 

3. CV 

4. Viimase 5 aasta töö aruanne-analüüs, mis peaks kajastama teostatud operatsioone-

assisteerimisi, ambulatoorset tegevust  (vabas vormis kirjutatud lühikokkuvõte, 

töökoht ja aeg töötatud erialal). 

5. Läbitud  täiendkoolituste loetelu. Koolituste-täienduste tunnistuste koopiad, näidates 

ära teema, õppuse vormi, toimumise aja ja koha ning kestvuse tundides, need lõpus ka 

summeerides. Siin all tuua ära ka teaduslik-pedagoogiline tegevus – loengud, artiklid, 

teesid, ettekanded, monograafiad jne. 

7. Kviitung  20. -€ tasumise kohta Eesti Näo- ja Lõualuukirurgide Seltsi arvele (a/a 

Swedbank 221026787128  märksõnaga “Sertifitseerimine”) 

 

Pädevuse hindamise komisjon koguneb 1 kord aastas, dokumentide esitamise tähtaeg on iga 

aasta 1.oktoober.  Pädevuskomisjoni liikmed vaatavad läbi esitatud dokumendid 

1.novembriks.  

Dokumendid retsenseeritakse 4 sama eriala kolleegi poolt ja positiivse otsuse korral 

väljastatakse sertifikaat. (Re)sertifitseeritav kutsutakse komisjoni ette vaid probleemide 

ilmnedes. 

Pädevuse hindamise kriteeriumid 

1) Pädevust on õigus taotleda isikul, kes on kantud Eesti Tervishoiuameti 

tervishoiutöötajate registrisse kui suu, näo- ja lõualuukirurg.  

2) Praktiline töökogemus ja töö tulemuslikkus. Arst peab pädevuse hindamise 

komisjonile esitama viimase viie aasta töö kirjelduse/tegevuse aruande vabas vormis.  

3) Maksimaalne järjestikune mittepraktiseerimise (või muul erialal töötamise) aeg, mille 

jooksul arst ei kaota oma erialast pädevust on 5 aastat. 

4) Residentuuri läbimine ja lõpueksami sooritamine on aluseks esmase pädevuse 

andmisel. 



5) Arsti pädevuse hindamisel on võrdse tähtsusega nii praktilise töö kogemus kui ka 

erialane enesetäiendus. Seega arvestatakse pädevuse hindamisel võrdselt mõlemat 

kriteeriumit. Erialaseltsil jääb õigus muuta pädevuse hindamise kriteeriumeid 

rangemaks, kui selleks on põhjendatud vajadus. Näiteks nõuda teoreetilise või 

praktilise eksami sooritamist arstilt, kes ei ole praktiseerinud rohkem kui 5 järjestikust 

aastat  erialal, millel ta taotleb enda pädevuse hindamist või on arsti pädevus küsitav 

tema tegevuses esinenud vigade tõttu.  

. 

 

Pädevuse hindamise kriteeriumid (soovituslikud): 
 

Pädevuse hindamise periood 5 aastat 

Pädevuse hindamise kriteerium Soovitatav standard 

Pädevuse säilimiseks vajalik minimaalne praktilise töö kogemus: 

töökoormus või töötundide arv 5 aasta jooksul1 

Erialaspetsiifiline: 

vähemalt 440 tundi 

aastas 

Maksimaalne mittepraktiseerimise (või muul erialal töötamise) aeg, mille 

jooksul arst ei kaota oma erialast pädevust2 
5 aastat 

Operatsioonitoas  tehtud protseduuride arv  (kehtib statsionaaris kui ka 

ambulatoorses üksuses töötavale arstile) 
1000 

Pädevuse säilitamiseks vajalik minimaalne täiendustundide arv pädevuse 

hindamise perioodi (5 aasta) jooksul 
150 

Täienduspunktide kogumise võimalused I 
Täienduspunktide 

arvestamine 

 Täienduskursus (loengud, seminarid, praktilised õppused) 
Üks loengutund=1 täienduspunkt 

40-tunnine (1-nädalane) täienduskursus = 40 täiendustundi 

1,0 

 Osalemine koolitusel lektorina 
1 akadeemiline loengutund täienduskursusel =  

 

= 30 täienduspunkti 

 Stažeerimine täiendkoolituse raames 
40 tundi ehk 1 nädal stažeerimist =  

 

= 20 täienduspunkti  

 Suuline ettekanne konverentsil 30 

                                                           
 

 



 Stendiettekanne konverentsil 20 

 Teaduslik artikkel Eesti erialaajakirjas 

 Teaduslik artikkel rahvusvahelises eelretsenseeritavas ajakirjas 

60 

120 

 Monograafia 300 

 Doktoriväitekiri 300 

 Elanikkonnale suunatud haigusi ennetav või muul teemal peetud loeng 
või artikkel ajakirjanduses 

15 

 Osalemine standardeid/ tegevusjuhiseid/ õigusakte välja töötavates 
töögruppides 

60 

 Residentide, üliõpilaste  praktika juhendamine 1 nädal 3 

 Osalemine teadusprojektid (kinnitab allkirjaga projektijuht) 20 

 

Pädevusetaotlus ja dokumendid koos täiendkoolituse tunnistuste koopiatega saata seltsi 

aadressil (vaata kehtivat aadressi seltsi kodulehelt) ja/või elektroonselt seltsi sekretärile: 

 

Komisjoni esimees     Dr. Tiia Tamme    e-mail Tiia.Tamme@klinikum.ee 

Komisjoni liikmed: Dr. Airi Sokk     e-mail airi.sokk@regionaalhaigla.ee 

   Dr.Dagmar Marandi   e-mail  dagmar.marandi@hotmail.com 

   Dr.Aili Tuhkanen       e-mail Aili.Tuhkanen@kliinikum.ee 

 

 

Apellatsiooni esitamise kord: kui pädevusdokumendid saatnud isik ei ole rahul 

tulemusega, siis ta võib esitada apellatsiooni järgmise kalendrikuu jooksul  teate 

kättesaamisest arvates 1 kuu jooksul. 
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