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EAL EESTSEISUSE KOOSOLEK 13.11.98 TARTUS
Protokoll
Osavõtjad: Indrek Oro, Andres Ellamaa, Väino Sinisalu, Aldin Talving, Kai Tamm;
Katrin Rehemaa, Mai Taro, Üllar Kaljumäe (külalisena).
Puudusid: Andrus Kreis, Toomas Kariis.
Päevakord:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Avamine; eelmise koosoleku protokolli kinnitamine
Hinnakomisjoni tööst
Arstide Liidu põhikirja uus redaktsioon
EAL seisukoht riigihaiglate juhtimise reorganiseerimise kohta
Üldkogu lõppdokumendi projekt
Ajakirjast “Eesti Arst”
Muud küsimused

1. Avamine; eelmise koosoleku protokolli kinnitamine.
Koosoleku avab Indrek Oro. Kinnitatakse eelmise koosoleku protokoll.
2. Hinnakomisjoni tööst.
Sinisalu: Hinnakomisjon kujundab hindu mitte ainult majanduslikest, vaid ka
poliitilistest kaalutlustest lähtudes. Püütakse säilitada olemasolevat arstiabi mahtu ja
raviasutuste võrku. Prioriteedid on 1) perearstisüsteem, 2) sel aastal eriarsti
ambulatoorse vastuvõtu hinna tõstmine. Komisjoni järgmine koosolek on 17. nov.
Ettepanek esmane vastuvõtt 80-100, korduv 50-75 kr.; 3) tõsta op-ide hindu,
kirurgilise voodipäeva hind jääb samaks. EHL ettepanek voodipäeva hinnaks 345 kr.,
haigekassal 300. Järgmiseks koosolekuks HK esitab kalkulatsiooni. Ka 345 kr. ei kata
tegelikke kulutusi. Ministeerium lubas välja töötada voodipäeva hinna arvutamise
kriteeriumid. HK väidab, et kui tõsta voodipäeva hind 345 kroonini, siis op-ide hindu
tõsta ei saa.
Oro: Saab küll, kui teenuste mahtu vähendada.
Sinisalu: Taanlaste projekt uuris Eesti haiglates voodite täituvust. Järeldus: haiglad on
väikesed, halvasti varustatud, tehnilist personali vähe. Vajalik on vooditevõrgu
reformimine.
Oro: Kui haiglad litsentseeritakse, saab nõuetele mittevastavad sulgeda. Meie
prioriteet on voodipäeva hinna tõstmine. Praegu on kirurgia- ja teraapiaosakondades
arstide palgavahe kuni kahekordne. Kompromiss oleks kirurgia voodipäev samaks
jätta, teised tõsta 345 kroonini.
Talving: Teeme ettepaneku ravikindlustusnõukogule vähendada eriarstiabi mahtu
väikehaiglates ja suunata haiged keskhaiglatesse.
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Ellamaa: Lõputult ühes piirkonnas sama teenust osutada ei saa. Seda saab reguleerida
HK lepingute sõlmimisel, aga ta ei taha teha ebamugavaid otsuseid. Voodipäeva hind
peab olema diferentseeritud.
Otsus: EAL nõuab voodipäeva hinnaks 345 kr, kirurgiaosakonnas 300 kr. Sven
Kruupi asendab hinnakomisjonis asendusliige Peeter Ross, järgmisel aastal valime
uue esindaja.
3. EAL põhikirja uus redaktsioon.
Eestseisuse ettepanekud: jätta presidendi ja organite valimise korra, volituste
tähtaegade ja koosseisude suuruse määramine üldkogu pädevusse, mitte põhikirja.
Oro volitusi pikendada 1 a., valida uus president, kes saab kohe eestseisuse liikmeks,
presidendiks aasta pärast. Kandideerimiseks esialgne nõusolek olemas Andres
Lehtmetsalt. Eestseisuse volituste tähtaeg samuti 3 a., revisjonikomisjon asendada
audiitorkontrolliga, eetikakomitee volitused tähtajatud.
4. EAL seisukoht riigihaiglate juhtimise reorganiseerimise kohta.
Oro: 3 a. tagasi loodi riigihaiglate haldusnõukogu, haiglates direktori ja ülemarsti
ametikohad. Süsteem on töötanud, ainult kaadrivalik on kohati valeks osutunud. Nüüd
tahetakse vana juurde tagasi pöörduda. Kuidas kommenteerib SM? Kas haigla juhil
peab olema erialane või majanduslik pädevus?
Üllar Kaljumäe, SM tervishoiu asekantsleri kt.: Juhtimissüsteem sõltub isikutest. Pole
tõestatud, et 2 juhi süsteem oleks parem, mina toetan 1 juhi põhimõtet. Mida suurem
üksus, seda olulisem on juhtimisoskus, mitte erialane kompetentsus.
Oro: Kui selge mehhanism puudub, on väga suur kaal ministri sõnal. Tekib
raviasutuse juhtimise politiseerimise oht.
Kaljumäe: Riigil on võrreldes eraomanikuga halvemad võimalused olla omanik. Üks
võimalus on loobuda juhtimisest riigiasutuste kaudu ja minna üle eraõiguslikule
mehhanismile. Eraõiguslik haigla võib kuuluda ka riigile.
Ellamaa: Praegune minister likvideeris haldusnõukogu, mis oli demokraatlik. Ministri
ainuotsus on politiseeritud.
Kaljumäe: Valitsuse on ametisse kinnitanud demokraatlikult valitud riigikogu.
Oro: Teen ettepaneku diskussioon siinkohal lõpetada. Arstide Liit on koostanud
pöördumise seoses riigihaiglate juhtimise reorganiseerimisega. Ootame sellele
Sotsiaalministeeriumilt vastust.
5. Üldkogu lõppdokumendi projekt.
Lõppdokument peaks käsitlema järgmisi teemasid: raviteenuse hinnad ja arstiabi
maht; riigihaiglate haldusprobleemid; raviasutuste omanike kohustused ja
investeeringud; arstide tööandja, töölepingud.
6. Ajakiri “Eesti Arst”.
Läbirääkimisi on peetud toimetuse kolleegiumiga. Riigi dotatsiooni saamine ei sõltu
sellest, kes on omanik. Ettepanek on moodustada OÜ, kus määratud osalus%. “EA”
teeb kalkulatsiooni. Ajakiri peaks ilmuma iga kuu väiksema mahuga. Võimalik
levitada koos sellega SM teatajat. Arutame edasi pärast kalkulatsiooni saamist.
7. Muud küsimused.
Otsus: maksta EAL palgalistele töötajatele jõulupreemiat kuupalga ulatuses.
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Eestseisuse otsused 13.11.98:
1. EAL nõuab voodipäeva hinnaks 345 kr, kirurgiaosakonnas 300 kr. Sven Kruupi
asendab hinnakomisjonis asendusliige Peeter Ross, järgmisel aastal valime uue
esindaja.
2. Eestseisus esitab EAL presidendi kandidaadiks Andres Lehtmetsa.
3. Maksta EAL palgalistele töötajatele jõulupreemiat kuupalga ulatuses.

Koosoleku juhataja Indrek Oro
Protokollis Katrin Rehemaa

