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LASTEARSTIDE PÄDEVUSE HINDAMINE ehk  

SERTIFITSEERIMINE ja RESERTIFITSEERIMINE 

 

Lastearstide sertifitseerimist ja resertifitseerimist korraldab Eesti Lastearstide Seltsi 

sertifitseerimiskomisjon.  

Eesti Lastearstide Seltsi juhatus määrab sertifitseerimiskomisjoni esimehe ja liikmed ning 

määrab sertifitseerimise ja resertifitseerimise tasu suuruse.  

Lastearstide sertifitseerimise ja resertifitseerimise nõuded kehtestab sertifitseerimiskomisjon. 

 

Aastatel 2003-2008 töötas komisjon koosseisus: prof. Vallo Tillmann (komisjoni esimees), 

dr. Kaja Leito (komisjoni sekretär), dots. Heli Grünberg, dr. Mari Laan, dr. Liis Toome. 

  

Aastatel 2009-2016 töötas komisjon koosseisus:  

 prof. Vallo Tillmann (komisjoni esimees: Tartu Ülikooli lastekliiniku professor;                          

SA Tartu Ülikooli Kliinikumi lastekliiniku juhataja),  

 dots. Oivi Uibo (komisjoni sekretär; Tartu Ülikooli lastekliiniku dotsent,                                         

SA Tartu Ülikooli Kliinikumi lastekliiniku vanemarst-õppejõud),  

 dots. Heli Grünberg (Tartu Ülikooli lastekliiniku dotsent, SA Tartu Ülikooli 

Kliinikumi lastekliiniku vanemarst-õppejõud), 

 dr. Mari Laan (SA Tallinna Lastehaigla teadus-ja koolitusjuht),  

 dr. Liis Toome (SA Tallinna Lastehaigla vastsündinute ja imikute osakonna juhataja, 

Eesti Lastearstide Seltsi president).  

 

Alates 2017. aastast töötab komisjon koosseisus:  

 prof. Vallo Tillmann (komisjoni esimees: Tartu Ülikooli lastekliiniku professor;                          

SA Tartu Ülikooli Kliinikumi lastekliiniku juhataja),  

 dr. Kaire Heilman (komisjoni sekretär; SA Tallinna Lastehaigla lasteendokrinoloog); 

 dots. Oivi Uibo (Tartu Ülikooli lastekliiniku dotsent,  SA Tartu Ülikooli Kliinikumi 

lastekliiniku vanemarst-õppejõud),  

 dr. Mari Laan (Tallinna Lastehaigla, teadus- ja koolitusjuht) 
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 dots. Heili Varendi (Tartu Ülikooli lastekliiniku dotsent,  SA Tartu Ülikooli 

Kliinikumi lastekliiniku vanemarst-õppejõud). 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

* Sertifitseerimine ja resertifitseerimine on vabatahtlik.  

* Sertifitseerimisele oodatakse kõiki lastearste, kes ei ole varasemalt sertifitseeritud.  

* Lastehaiguste residentuuri lõpueksami sooritamist käsitletakse kui sertifitseerimist 

lastearstina.  

* Resertifitseerimisele oodatakse kõiki lastearste, kelle viimasest sertifitseerimisest on 

möödunud vähemalt 5 aastat.  

* Sertifitseerimine/resertifitseerimine toimub regulaarselt kaks korda igal aastal: aprillis ja 

novembris. 

* Sertifitseerimine/resertifitseerimine toimub esitatud kõikide dokumentide alusel. Otsuse 

kinnitab kogu sertifitseerimiskomisjon.  

* Sertifitseeritud/resertifitseeritud lastearst saab tunnistuse ning tema lastearsti erialal 

sertifitseerimine/resertifitseerimine kantakse Tervishoiuameti registrisse.  

* Sertifitseerimise ja resertifitseerimise tasu on 15 EUR. 

 

 

 

 

SERTIFITSEERIMISE/RESERTIFITSEERIMISE NÕUDED 

1. Erialane kompetents (töötamine lastearstina vähemalt viimase 5 aasta jooksul).  

2. Töökogemus lastearstina.  

3. Täiendkoolitus ja teaduslik-pedagoogiline tegevus. 

Vajalik on lastearsti sertifitseerimise või resertifitseerimise taotlusele eelneval viiel aastal 

koguda vähemalt 300 täienduspunkti, millest vähemalt 80 % (240 punkti) on kogutud 

pediaatria-alastelt täiendustelt-ettekannetelt-publikatsioonidest. 
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Erinevad täiendused/tegevused annavad täienduspunkte järgnevalt: 

* Osavõtt täienduskursustest, konverentsidest, kongressidest, seminaridest ja muudest 

erialalistest koolitustest vastavalt korraldaja poolt arvutatud täienduspunktidele.  

Viimase puudumisel täienduspunktide arvutamisel aluseks võtta:  

1 akadeemiline tund (45 minutit) = 1 täienduspunkt. 

* Stažeerimine 1-nädal: Eestis - 20 punkti, mujal riikides - 40 punkti.   

 

* Esinemine lektorina arstide või meditsiiniõdede täiendusloengul:                                                               

1 akadeemiline tund - 5 punkti. 

  

* Esinemine suulise ettekandega erialalisel üritusel, mille kohta ei ilmu teese (näiteks 

ettekanne erialaseminaril, -konverentsil jms): Eestis - 20 punkti, mujal riikides - 30 punkti. 

 

* Teeside autor: Eestis - 5 punkti, mujal riikides - 10 punkti. 

Kui teesid kantakse autori poolt ette suulise ettekandena, siis ettekandjale punkte kokku 

(teesid+ettekanne): Eestis - 20  punkti, mujal riikides - 30 punkti. 

 

Kui teesid kantakse autori poolt ette posterettekandena, siis ettekandjale punkte kokku 

(teesid+posteretteknne): Eestis  - 10 punkti, mujal riikides - 20 punkti. 

 

* Artikkel rahvusvahelises eelretsenseerimisega ajakirjas: 60 punkti (esimene ja viimane 

autor), 30 punkti (teised autorid).  

 

* Artikkel rahvusvahelises, kuid eelretsenseerimiseta ajakirjas: 40 punkti (esimene ja viimane 

autor), 20 punkti (teised autorid).   

 

* Monograafia või doktoriväitekiri: 300 punkti.  

 

* Artikkel ajakirjas "Eesti Arst": 30 punkti (esimene ja viimane autor), 15 punkti (teised 

autorid). 
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* Artikkel eestikeelses muus meditsiiniteemalises ajakirjas: 10 punkti (kõik autorid).  

 

* Artikkel ajakirjanduses: 5 punkti (kõik autorid). 

 

* Õppevahend: 30 punkti (kõik autorid).  

* Vabariiklik ravijuhis: 20 punkti (kõik autorid).  

* Haigla ravijuhis: 20 punkti (kõik autorid) 

 

* Juhendmaterjal lapsevanematele: 20 punkti (kõik autorid). 

 

 

NÕUTAVAD DOKUMENDID 

 

1. Isiklik, vabas vormis kirjutatud, avaldus sertifitseerimiskomisjonile.  

Avalduses on vajalik märkida:  

 arsti praegune amet ja töökoormus,  

 töökoha täpne nimetus,  

 arsti kontaktaadress, telefoninumber, e-maili aadress, 

 eelmine lastearstina sertifitseerimise või resertifitseerimise aeg (kui sertifitseerimist ei 

ole varasemalt tehtud, siis teatada viimane atesteerimise aeg). 

 

2. Diplomi koopa (vajalik vaid esmakordse sertifitseerimise korral; resertifitseerimise 

korral ei ole seda vaja uuesti esitada). 

 

3. Residentuuri lõpetamise tunnistuse koopia kui arst on olnud residentuuris (vajalik vaid 

esmakordse sertifitseerimise korral; resertifitseerimise korral ei ole seda vaja uuesti 

esitada).   

 

4. Tervishoiuameti registri tunnisuse koopia (vajalik vaid esmakordse sertifitseerimise 

korral; resertifitseerimise korral ei ole seda vaja uuesti esitada). 
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5. Curriculum vitae (vabas vormis). 

 

6. Viimase 5 aasta jooksul tehtud oma igapäevase arstitöö aruanne/analüüs (s.h. arsti 

enda poolt ravitud haigete arv statsionaaris/ambulatoorselt aastate kaupa; arsti enda 

poolt teostatud protseduurid ja nende arv jms.).  

Töö aruande peab kinnitama haigla/kliiniku juhataja oma allkirjaga.  

 

7. Täiendkoolituste koondtabel (koolituse nimetus, toimumise aeg, koht, 

kestus/täienduspunktid). Palun täienduspunktid tabeli lõpus kokku arvutada.  

 

8. Teaduslik-pedagoogiliste tegevuste koondtabel (loengud, artiklid, teesid ja ettekanded 

jms. – koos täienduspunktide arvuga). Palun täienduspunktid tabeli lõpus kokku 

arvutada. 

 

9. Pangaülekande koopia.  Sertifitseerimise/resertifitseerimise tasu (15 EUR): 

dokumentide esitamisele eelnevalt kanda Eesti Lastearstide Seltsi arveldusarvele  

(a/a EE 381010102062208000) märksõnaga “sertifitseerimine” või 

„resertifitseerimine“.  

   

 

 DOKUMENTIDE ESITAMINE 

 

Dokumentide esitamise tähtajad igal aastal on: 1. aprill ja 1. november.  

Dokumendid palume saata postiga aadressile: Kaire Heilman, SA Tallinna Lastehaigla, 

Tervise 28, Tallinn 13419. 

 

 

Kontakt: Kaire Heilman 

Eesti Lastearstide Seltsi sertifitseerimiskomisjoni sekretär 

Telef. 6977208 

e-mail: kaire.heilman@lastehaigla.ee 


