EESTI ARSTIDE LIIDU VOLIKOGU OTSUS
I
EAL volikogu on seisukohal, et olukord, kus tervishoiutöötajate palgad on kaks aastat
olnud külmutatud, mõjub negatiivselt arstiabi kvaliteedile ning pidurdab tõsiselt
tervishoiureformi kulgu Eestis.
Sellest seisukohast lähtudes volikogu otsustas:
1. Kuna praegusel ajal on meditsiiniteenuste hinnakomisjonis tähtsaima
hinnakujunduselemendina arutlusel voodipäeva maksumus, toetub ka Arstide Liit oma
palganõudmistes eelkõige sellele näitajale. Kui hinnakomisjon 10. novembril k.a. ei otsusta
esitada sotsiaalministrile kinnitamiseks hinnakirja, kus alates 1. jaanuarist 1998. a. on
ravivoodipäeva maksumus vähemalt 300 kr., alustab Eesti Arstide Liit ettevalmistusi
tunniajaliseks arstide hoiatusstreigiks, mis hõlmab plaanilist arstiabi. Hoiatusstreik jääb ära
juhul, kui sotsiaalminister kinitab hinnakirja, milles ravivoodipäeva hind on vähemalt 300
kr.
2. Kui minister kinnitab voodipäeva hinnaks 300 krooni, jätkata palgaläbirääkimisi Eesti
Haiglate Liiduga. EAL-i lähtepositsiooniks neil läbirääkimistel on nõudmine kehtestada
alates 1. jaanuarist 1998. a. arstide miinimumtöötasuks 50 kr/tunnis .
II
Volikogu otsustas:
EAL üldkogu korraline koosolek toimub 29. novembril 1997. a. Tartus TÜ Raamatukogu
saalis. Kinnitati üldkogu delegaatide esindusnorm (1:15) ja päevakord.
III
Volikogu arutas ajakirja”Eesti Arst” omandiküsimust ning otsustas:
Volitada EAL eestseisust jätkama tegevust, mille eesmärgiks on ajakirja “Eesti Arst”
üleminek riigi omandist Eesti Arstide Liidu omandisse.
Vastu võetud EAL volikogu koosolekul 01.11.97 Jõgeval
Koosoleku juhataja
Indrek Oro
EAL president

PIIRKONDLIKELE LIITUDELE!
04.11.97
EESTI ARSTIDE LIIDU ÜLDKOGU
Vastavalt Arstide Liidu volikogu otsusele toimub EAL üldkogu korraline koosolek 29.
novembril 1997. a. algusega kell 11.00 Tartus TÜ Raamatukogus (Tartu Struve tn. 1).
Üldkogu delegaatide esindusnorm on 1:15 (1 delegaat iga 15 piirkondliku liidu liikme
kohta).
EAL põhikirja Mittetulundusühingute ja sihtasutuste seadusega vastavusse viimiseks on
vaja põhikirjas teha muudatusi, mis on põhiliselt vormilist laadi. Sisuline muudatus
puudutab eetikakomiteed (praeguses põhikirjas § VI Arstide Liidu aukohus, uues § 22
Ühingu eetikakomitee). Teine sisuline muudatus on § 16 (1) (uus põhikiri), mis määrab
piirkondlike liitude esindajate arvu volikogus: enne oli: kuni 300 liiget - 1 esindaja, üle 300
liikme - 2 esindajat; uues variandis: kuni 300 liiget - 1, 300-600 - 2, üle 600 - 3 esindajat.
Palun uus põhikirja projekt läbi töötada ja võimalikud parandusettepanekud esitada
kirjalikult. NB! Kasutage viimast, koos selle kirjaga saadetud põhikirja!
Üldkogu päevakorras on uue eestseisuse valimised. Põhikirja järgi kuuluvad eestseisusse
Arstide Liidu president ja ekspresident, Tallinna ja Tartu piirkondlike liitude esimehed ning
kolm valitavat liiget. Ootame uute eestseisuse liikmete kandidaatide ülesseadmist
piirkondlike liitude poolt!
Pärast ametlikku programmi jätkub üldkogu seltskondliku osaga Ülikooli Raamatukogu
kohvikus.
Palun teatada hiljemalt 21. novembriks:
1. Üldkogu delegaatide nimed.
2. EAL põhikirja projekti parandusettepanekud.
3. Liikmekandidaadid eestseisuse valimisteks.
Lisad:
1. EAL volikogu otsus 1. novembrist 1997
2. Üldkogu päevakord
3. EAL põhikirja projekt
Tervitades
Katrin Rehemaa
EAL peasekretär

ERIALASELTSIDELE!

04.11.97

EESTI ARSTIDE LIIDU ÜLDKOGU
Vastavalt Arstide Liidu volikogu otsusele toimub EAL üldkogu korraline koosolek 29.
novembril 1997. a. algusega kell 11.00 Tartus TÜ Raamatukogus (Tartu Struve tn. 1).
Üldkogu delegaadid valitakse EAL piirkondlike liitude kaudu vastavalt volikogu
kehtestatud esindusnormile, mis on 1:15 (1 delegaat iga 15 EAL liikme kohta).
Pärast ametlikku programmi jätkub üldkogu seltskondliku osaga Ülikooli Raamatukogu
kohvikus.
Lisatud:
1. Üldkogu päevakord
2. EAL volikogu otsus 1. novembrist 1997

Tervitades
Katrin Rehemaa
EAL peasekretär

