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Tegevusaruanne
Eesti Arstiteadusüliõpilaste Seltsi tegevusaruanne 2013
Eesti Arstiteadusüliõpilaste Selts (EAÜS) on mittetulundusühing, kuhu kuuluvad arstiteaduse üliõpilased, toetajaliikmed, vilistlasliikmed ja kõik
teised vabatahtlikud, kes soovivad Eesti tervishoiu tulevikku panustada. Viimaste aastatega on liikmete arv kasvanud üle 300, kellest kolmandik
võtavad aktiivselt osa ürituste organiseerimisest. Liikmed tegutsevad üheksas meeskonnas (teaduse töögrupp, hariduse töögrupp, spordi
töögrupp, rahu ja inimõiguste, rahvatervise, kliinilise välisvahetuse, Curare, jätkusuutlikkuse ja seksuaaltervise töögrupp) selle nimel, et ühel
päeval elaksid maailma kõige tervemad ja õnnelikumad inimesed Eestis.

EAÜSi missiooniks on
- Luua arstitudengitele võimalusi enda igakülgseks arendamiseks ja eneseteostuseks
- Tugevdada tervislikke hoiakuid ühiskonnas
- Osaleda Eesti tervishoiusüsteemi kujundamisel

EAÜS unistab, et maailma kõige tervemad ja õnnelikumad inimesed elaksid Eestis!
EAÜS räägib aktiivselt kaasa tervishoiuga seotud teemadel, arendades näiteks abiarstinduse süsteemi, esindab arstitudengite seisukohti ning
korraldab erinevaid üritusi ja teabeõhtuid, mis on suunatud nii meditsiinitudengitele kui ka Eesti rahvale laiemalt. EAÜSi kaudu on
meditsiinitudengitel võimalus saada selge ettekujutus Eesti tervishoiusüsteemist ning saada tulevikuks vajalikku juhtimis- ja meeskonnas
töötamise kogemust.

EAÜS-i tegevuse eesmärgiks on:
- Avalikkuse huvides sotsiaalsete, tervishoiu ja inimõigustega seonduvate probleemide teadvustamine ja nende lahendamisele kaasaaitamine
ühiskonnas läbi tervist edendavate, haigusi ja sõltuvusi ennetavate ning õppe-ja teadustööd arendavate projektide.
- Sidemete loomine ja koostöö arendamine teiste mittetulundusorganisatsioonidega Eestis ja välismaal.
- Arstiüliõpilaste erialaste oskuste arendamine, silmaringi avardamine, õppe- ja teadustöö arendamine.
- Kliinilise ja teadusliku rahvusvahelise üliõpilasvahetuse organiseerimine.

Tegevuskava täitmine
EAÜS korraldab aastas pea sada üritust, mis on keskenduvad nii tulevaste arstide silmaringi avardamisele kui ka Eesti rahva terviseteadlikkuse
tõstmisele.

- EAÜSi suurprojekt Eesti Arstiteadusüliõpilaste Päevad “Meie tulevik algab täna”
Kolmepäevase konverentsi raames toimus 4 loengut ja 7 töötuba hariduse ja suhtlemise teemadel. EAÜP-l olid lektoriteks Marju Lauristin, Mart
Noorma, dr Indrek Oro, Londonis töötav noorarst Taavi Tillmann ning Poola kolleeg Olga Rostkowska. Töötubasid viisid läbi oma ala spetsialistid
dotsent Kadri Ugur, kliiniline proviisor Jana Lass, dr Katrin Elmet, kaplan Tõnis Kark jt. Konverentsi eesmärgiks on tekitada arstitudengites
rohkem huvi enda hariduse oleviku ja tuleviku suhtes ning panna neid rohkem mõtlema suhtlemisoskuse olulisuse peale meie õppes ja
tulevases töös. Lisaks loengutele ja töötubadele leidsid ürituse raames aset ka loomekonkurss ja kõnevõistlus.
- Ülemaailmne diabeedipäev - Projekti eesmärgiks on tõsta Eesti rahva tervise teadlikkust diabeedist ning selle haigusega kaasnevatest
tagajärgedest. Ligikaudu 50 tudengit käisid pea kõikides Eestimaa Selverites soovijatel veresuhkrut mõõtmas. Kokku mõõdeti sel aastal
veresuhkrut pea 4000 inimesel, kõrgenenud veresuhkru väärtused avastati ligi 100 inimesel. Huvi ürituse vastu näitas inimeste varajane
kohaolek ning järjekordade tekkimine Selverites juba enne ürituse ametlikku algust. Koostööpartneriteks olid Selver, Berlin-Chemie, TÜK
Lastefond, TÜ Arstiteaduskond.
- Rahvusvaheline tudengikonverents “E-health - integration of IT and medicine” - Meditsiini- ja IT-tudengitele mõeldud konverents, mis
toimus koostöös MUG Eestiga. Kohal olid tippspetsialistid nii E-Tervise SA kui ka Nortalist. Toimusid eksursioonid TÜ Kliinikumi ja arutelud.
Konverentsi eesmärgiks oli tõsta tudengite teadlikkust IT integreerimisest meditsiiniga ning anda võimalus ise tulevikulahendusi välja pakkuda.
Lisaks Eesti tudengitele võtsid konverentsist osa tudengid ka Saksamaalt, Poolast ja Iraanist. Konverentsi patrooniks oli Eesti Vabariigi president
Toomas Hendrik Ilves.
- Projekt “Terve koolitoit, iga päev” - Tegemist on EAÜS-i ja Baltic Restaurants Estonia AS vahelise koostööprojektiga, mille eesmärgiks on
tutvustada Eesti koolinoortele normaalse toitumise põhimõtteid, jagada piisavalt teadmisi, mille alusel noored saavad hiljem oma toiduvalikuid
langetada, samuti julgustada noori koolitoitu sööma.
- Seksuaaltervist edendav projekt koolinoortele - Seksuaaltervise töögrupi liikmed viivad erinevates Eesti koolides läbi seksuaaltervise
teemalisi seminare. Räägitakse teemadel nagu kaitstud vahekord, seksuaalsel teel levivad haigused, rasestumisvastased vahendid,
pornograafia jne. Aasta jooksul haritakse umbes 600-700 õpilast eri vanuses.
- Movembri loengusari “Kuidas olla õige mees?” - Novembrikuus toimus 3 järjestikku loengut teemal meeste tervis, kus räägiti Eesti meeste
3

Eesti Arstiteadusüliõpilaste Selts

2013. a. majandusaasta aruanne

peamistest terviseprobleemidest, kuidas mehed on tervise eest hoolitseda saaks jne. Loengusarja lõpetas Movembri Gala, kus koguti raha
eesnäärme vähi ennetuseks. Projekt toimus koostöös liikumisega Movember Estonia.
- EAÜSi Talveseminar “Sõltuvusprobleemid Eestis” - Eesmärgiks oli tutvuda Eesti olukorraga sõltuvusprobleemide osas ning arutleda selle
üle, mida on selles osas tehtud ja mida võiksime meie kui tulevased arstid selles osas ette võtta. Koolituse viisid läbi psühhiaatrid Andres
Lehtmets ja Peeter Jaanson, kes rääkisid meile sellest, kuidas tekib sõltuvus, milliste ainete sõltuvust esineb Eestis kõige rohkem ning kuidas
toimub Eestis sõltuvushäirete ravi.
- Üliõpilaste neuroloogiaalane konkurss 2013 - Igal aastal korraldab EAÜS arstiteadskonna tudengite seas neuroloogia-alaste teadustööde
konkurssi, mis lõpeb neurokonverentsiga, kus parimaid töid koostanud tudengid esitavad oma teadustööde tulemusi. See võimalus inspireerib
ka teisi üliõpilasi teadustööga alustama ning arendab noorte arstitudengite teadustöö tegemise ja esitamise oskusi.
- Geneetikaõhtud - Rahvatervise töögrupi poolt korraldatud teemaõhtud, mille raames käsitletakse erinevaid meditsiinigeneetikat puudutavaid
teemasid ning geneetiliselt päritavaid haigusi.
- Sportlikud üritused - EAÜSi spordigrupp korraldab erinevaid sportlikke üritusi nii arstiteaduskonna tudengitele ja õppejõududele kui ka
tudengipäevade raames teistele Tartu tudengitele. Eesmärgiks on tuletada igal hetkel meelde, et meie tervis on kõige olulisem. Ürituste
tulemusena on sportlik eluviis nii arstiteaduskonna sees kui ka väljaspool populaarsem.
- Tervisenurk Tartu Ülikooli ÖÖraamatukogus - EAÜSi liikmed on igal eksamisessiooni õhtul TÜ raamatukogus, et mõõta õppimisest väsinud
tudengite tervisenäitajaid ning vastata tervisega seotud küsimustele. Samuti viiakse läbi erinevaid terviseteemalisi mänge ning testitakse
tudengite terviseteadlikkust.
- Ajakirja "Curare" väljaandmine - 5 korda aastas ilmub TÜ arstiteaduskonna tudengitele tegevusi kajastav ajakiri "Curare". Tiraaž 500.
- Erinevad terviseteemalised loengud Vilde tervisekohvikus - arstiteaduse üliõpilased peavad Vilde tervisekohvikus erinevaid terviseteemalisi
loenguid nagu seksuaalvägivald, vaktsineerimine, tervislik toitumine, vaimne tervis jt.
- Eetikaõhtud - Haridusgrupi poolt korraldatavad seminarid, mille käigus arutletakse erinevate meditsiinieetika teemadel, nagu näiteks
kollegiaalsed suhted, arstlikud vead, eutanaasia jt. Seminarid on suunatud nii arstiteaduskonna kui ka teistele Tartu üliõpilastele.
- Teaduslik ja kliiniline välisvahetus - Igal suvel võõrustab EAÜS Tartus u 30 arstitudengit eri maailma riikidest, kes praktiseerivad TÜ
Kliinikumis ja Biomeedikumi laborites. Kuna tegemist on välisvahetusega, siis samal ajal on meie arstitudengitel võimalus näha teiste
maailmariikide meditsiinisüsteemi. Välisvahetuse eesmärgiks on luua tudengitele võimalus praktiseerida mõnes välisriigi haiglas või laboris ning
tutvuda välisriigi tervishoiukorralduse ning eluoludega. See avardab tulevaste arstide silmaringi ning annab ideid, mida Eestis võiks paremini
teha ning mis on Eesti tervishoiusüsteemis väga hästi.
- Kaisukaruhaigla - EAÜSi rahvatervise töögrupi liikmed külastavad lasteaedu nii Tartus kui ka mujal Eestis, et mängida lastega ning ravida
nende kaisukarusid. Projekti eesmärgiks on tekitada juba lapseeas usaldust arstide vastu ning vähendada hirmu valge kitli ees. Aasta jooksul
külastati lasteaedu pea 15 korral.
- “Vaktsineerimine - meie laste tervem tulevik” - seminarid lapseootel peredele. Seminare viis läbi 20 arstitudengit. Koolitati ligikaudu 100
lapseootel naist.
Projekti raames viidi läbi seminare Lõuna-Eesti perekoolides eesmärgiga rääkida lapseootel naistele vaktsineerimisest ja vaktsiinvälditavatest
haigustest. Osalejatel oli võimalus vastata kõikvõimalikele vaktsineerimisega seotud küsimustele.
- Ülemaailmne eakate päev - Iga-aastane Tartu linna eakatele mõeldud üritus, mis algas hommikuvõimlemisega ning väikese jalutuskäiguga
Tartu linnas. Üriutse krooniks oli neuroloog Riina Vibo poolt peetud loeng insuldist, selle ära tundmisest, ennetamisest ja ravist. Seejärel
mõõtsid arstitudengid kõigili soovijatel veresuhkrut ja vererõhku ning vastati terviseteemalistele küsimustele.
- Lasteaialastele suunatud projekt “Kõige pisem aitaja” - Projekti eesmärk on õpetada 5-7 aastastele lastele läbi mängu ja interaktiivsete
küsimuste, kuidas nemad saavad ennast ja teisi aidata, näiteks mismoodi käituda, kui õnnetus juhtub, millal ja kuidas kutsuda kiirabi ning miks ja
kuidas kukkudes haava puhastada ja plaasterdada/siduda. Koolitusi viivad läbi arstitudengid, kasutades laste õpetamiseks mängulisust ja
visuaalset materjali. Tudengid loodavad lisaks praktilistele oskustele näidata, kui oluline on hoolida teistest ja soov aidata.

EAÜSi tegevust korraldab viieliikmeline juhatus. Seltsil ei ole alaliselt palgalisi töötajaid ning juhatuse liikmed ei saa tasu oma töökohustuste
täitmise eest.
EAÜS kuulub rahvusvahelisse organisatsiooni International Federation of Medical Students’ Associations (IFMSA). EAÜS teeb koostööd
erinevate organisatsioonidega ja asutustega - Tartu Ülikooli arstiteaduskond, Tartu Ülikool, SA Tartu Ülikooli Kliinikum, Tartu Ülikooli
üliõpilasesindus, Arstiteaduskonna Üliõpilasesindajate Kogu, Eesti Nooremarstide Ühendus, Eesti Arstide Liit, Tarton Suomalaiset Lääketieteen
Opiskelijat ry, Eesti Noorteühenduste Liit, Eesti Haiglate Liit, Sotsiaalministeerium, Tartu linn, IFMSA, TÜK Lastefond. MUG Eesti,
GlaxoSmithKline Eesti jpt.
EAÜS juhatus
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Raamatupidamise aastaaruanne
Bilanss
(eurodes)

31.12.2013

31.12.2012

Lisa nr

22 006

14 139

2

51

1 136

3

22 057

15 275

22 057

15 275

15 275

6 591

6 782

8 684

22 057

15 275

22 057

15 275

Varad
Käibevara
Raha
Nõuded ja ettemaksed
Kokku käibevara
Kokku varad
Kohustused ja netovara
Netovara
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem
Aruandeaasta tulem
Kokku netovara
Kokku kohustused ja netovara
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Tulemiaruanne
(eurodes)

2013

2012

Lisa nr

Liikmetelt saadud tasud

3 434

3 170

4

Annetused ja toetused

25 092

24 670

5

Tulu ettevõtlusest

4 059

2 810

Muud tulud

3 010

3 128

35 595

33 778

-28 663

-19 145

-150

-5 956

-28 813

-25 101

Põhitegevuse tulem

6 782

8 677

Aruandeaasta tulem

6 782

8 677

Tulud

Kokku tulud

6

Kulud
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud
Mitmesugused tegevuskulud
Kokku kulud
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

2013

2012

Põhitegevuse tulem

6 782

8 677

Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus

1 085

-575

0

7

7 867

8 109

7 867

8 109

14 139

6 030

7 867

8 109

22 006

14 139

Lisa nr

Rahavood põhitegevusest

Laekunud intressid
Kokku rahavood põhitegevusest
Kokku rahavood
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses
Raha ja raha ekvivalentide muutus
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus

2

2

7

Eesti Arstiteadusüliõpilaste Selts

2013. a. majandusaasta aruanne

Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

Kokku netovara
Akumuleeritud tulem
31.12.2011

6 591

6 591

Aruandeaasta tulem

8 684

8 684

15 275

15 275

6 782

6 782

22 057

22 057

31.12.2012
Aruandeaasta tulem
31.12.2013
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Raamatupidamise aastaaruande lisad
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon
Eesti Arstiteadusüliõpilaste Seltsi (80068213) 2013.aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti heast
raamatupidamistavast. Eesti hea raamatupidamistava on rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginev
raamatupidamistava, mille põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seadusega ning mida täiendavad
Raamatupidamise Toimkonna juhendid.
Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes, kui ei ole eraldi viidatud mõnele teisele vääringule.
Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist.
Peamised arvestuspõhimõtted, mida kasutati raamatupidamise aastaaruande koostamisel, on toodud allpool.
Raha
Bilansikirje „Raha” sisaldab kassa ja pangakontode saldosid.
Äritegevuse rahavood on koostatud kasutades kaudset meetodit. Investeerimis- ja finantseerimistegevuse rahavood on esitatud
aruandeperioodi brutolaekumiste ja –väljamaksetena.
Nõuded ja ettemaksed
Lühi- ja pikaajalisi nõudeid ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil.
MTÜ Eesti Arstiteadusüliõpilaste Selts tegeleb välisüliõpilaste kliinilise välisvahetuse organiseerimisega ning kogub nende Eestis
viibimise kulude katteks raha Eesti üliõpilastelt, kes omakorda viibivad kliinilise välislähetuse korras välisriikides.
Tulud
Tulu kajastatakse tekkepõhiselt saadud või saadaoleva tasu õiglases väärtuses, st müüdud osutatud teenuste eest saadavates summades.
Teenuse müügitulu kajastatakse teenuse osutamise perioodil, kui teenuse osutamise eest saadava tasu laekumine on tõenäoline ning
müügitulu ja teenuse osutamisega seotud kulu on usaldusväärselt määratav.
Liikmemaksude kajastamisel tuluna on võetud arvesse ka seda, kas laekumine selle perioodi eest on kindel. Liikmemaksude tulu võetakse
arvele tulu laekumise hetkel.

Rahavoogude aruanne
Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil - äritegevuse rahavoogude leidmisel on korrigeeritud ärikasumit,
elimineerides mitterahaliste tehingute mõju ja äritegevusega seotud käibevarade ning lühiajaliste kohustuse saldode muutused.
Investeerimis- ja finantseerimistegevusest tulenevaid rahavoogusid kajastatakse otsemeetodil.
Bilansipäevajärgsed sündmused
Bilansipäevajärgsed sündmused, mida ei ole varade ja kohustuste hindamisel arvesse võetud, kuid mis oluliselt mõjutavad
järgmise majandusaasta tulemust, on avalikustatud aastaaruande lisades.

Lisa 2 Raha
(eurodes)

31.12.2013

31.12.2012

Rahalised vahendid pangakontodel

22 006

14 139

Kokku raha

22 006

14 139
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Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad
(eurodes)

31.12.2013

31.12.2012

Ettemaks

Ettemaks

Ettemaksukonto jääk

51

51

Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad

51

51

Lisa 4 Liikmetelt saadud tasud
(eurodes)

2013

2012

3 434

3 170

3 434

3 170

2013

2012

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks

25 092

24 670

Kokku annetused ja toetused

25 092

24 670

2013

2012

Rahaline annetus

25 092

24 670

Kokku annetused ja toetused

25 092

24 670

2013

2012

Arstiüliõpilastele ühistellimuste tegemine

3 010

3 128

Kokku muud tulud

3 010

3 128

31.12.2013

31.12.2012

310

317

Mittesihtotstarbelised tasud
Liikmemaksud
Kokku liikmetelt saadud tasud

Lisa 5 Annetused ja toetused
(eurodes)

Rahalised ja mitterahalised annetused

Lisa 6 Muud tulud
(eurodes)

Lisa 7 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga

Füüsilisest isikust liikmete arv
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