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EAL EESTSEISUSE KOOSOLEK 18.06.99. TARTUS
Protokoll
Osavõtjad: Indrek Oro, Andres Lehtmets, Väino Sinisalu, Toomas Kariis, Andrus
Kreis, Anneli Elme, Mai Taro, Katrin Rehemaa.
Puudus juhatuse liige Kai Tamm.
Päevakord:
1. Avamine, eelmise koosoleku protokolli kinnitamine.
2. Kokkuvõte Eesti Arstide Päevadest ´99; EAP´2000 korraldamisest.
3. Eriarstide sertifitseerimise projekt ja konverents messi Medifar´99 ajal.
4. II ja III etapi arstiabi reformist.
5. Ajakirjast “Eesti Arst”
6. Muud küsimused
6.1. EAL esindajad AS Medicina juhtorganites
6.2. Kaebus Tallinna Keskhaigla sünnitusosakonna töö kohta.
6.3. Pangalaen
6.4. Volituste andmine
6.5. Pangalaenu tagatis
6.6. laen Tallinna AL-lt
6.7. EAL töötajate töötasudest
1. Avamine; eelmise koosoleku protokolli kinnitamine.
Koosoleku avab Indrek Oro. Kinnitatakse eelmise koosoleku protokoll. Päevakorrale
lisatakse p. 4a: kohtumisest sotsiaalministriga. Kinnitatakse päevakord.
2. Kokkuvõte Eesti Arstide Päevadest '99; EAP 2000 korraldamisest.
EAP'99 kasum oli 107 000 kr. Konverents õnnestus hästi, näitusel polnud tingimused
kõige paremad. Firmad, kes peavad oluliseks olla kohal arstide esindusüritusel,
tulevad igal juhul. Konverentsi programm peab olema heal tasemel, see tagab arstide
osavõtu.
EAP 2000 koha valikuks on 3 varianti: Tartu "Vanemuise" kontserdimaja üür kallis,
teater ütles ära; Narva – kehvemad tingimused, piisav osavõtt kahtlane; Tallinn Sakala
Keskus – tingimused head, vahepeal võib ka Tallinnas teha, kuid mitte pidevalt. Aeg:
27.-28. aprill (varuvariant 13.-14.). Konverentsi teemad võiksid olla esimesel päeval
traumatoloogia ja vältimatu abi, teisel päeval midagi üldfilosoofilisemat, näiteks
geneetika.
Otsus: korraldada EAP 2000 Tallinnas Sakala Keskuses 27.-28. (või 13.-14.) aprillil.
Esialgsed konverentsi teemad: traumatoloogia ja vältimatu abi; geneetika meditsiinis.
3. Eriarstide sertifitseerimise projekt ja konverents Medifar´99 ajal.
Koosoleku külaline Kalev Karu (Rahvatervise ja Sotsiaalkoolituse Keskus):
Kavandatakse luua üksus (sihtasutus), mille eesmärk on organiseerimise efektiivsuse
parandamine. Selle tegevusvaldkonnad: 1) korraldamisalane koolitus; 2)
standardiseerimispõhimõtete rakendamine; 3) muudatuste tegemiseks vajalike
rakendusuuringute läbiviimine ja plaanide koostamine; 4) kontori loomine RT
Koolituskeskuse baasil.
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Oro: Raviasutuste litsenseerimine on juba pikka aega takerdunud, organisatsioonide ja
personali akrediteerimise metoodikat ei rakendata. Sihtasutuse üks suund kattub meie
ideega sertifitseerimise ümberkorraldamisest. Tutvustasin ideed Kardioloogide
Seltsile, kes seda üldiselt toetasid, kuid leidsid, et organisatsioone ja personali ei pea
akrediteerima üks asutus. Kutseseaduse eelnõu arutelul arvati, et riik võiks
akrediteemisfunktsiooni delegeerida mittetulundusühingule. Ettepanek luua sihtasutus
on huvitav ja vajab diskussiooni.
Lehtmets: Kas sihtasutus tegeleks ka tervishoiuasutuste akrediteerimisega?
Karu: Sihtasutus viib asutuse vajalikule tasemele, otsuse teeb keegi teine.
Oro: Kui eriarstide sertifitseerimist korraldab EAL, siis metoodikakeskus ja
korraldajate koolitaja võiks olla RT Koolituskeskus.
Karu: Standardiseerimise metoodika ja standardid peavad olema kogu Eestis ühtsed.
Sinisalu: Nimetus Rahvatervise sihtasutus pole hea, võiks olla näit. kvaliteedi
juhtimise keskus.
Kariis: Nõuandvat asutust on kindlasti vaja, sotsiaalministeerium seda funktsiooni ei
täida.
Oro: Projekt vajab kaalumist. Medifari ajal korraldame konverentsi eriarstide
sertifitseerimisest, kus koos seltside esindajatega saame seda arutada.
Otsus: Korraldada konverents vastavussertifitseerimisest Medifar 99 ajal 1. oktoobril
Eesti Näituste valges paviljonis.
4. II ja III etapi arstiabi reformist.
Oro: SM tervishoiuosakonna juhataja dr. Kruup tahab välja töötada eriarstide töömahu
normid, mis oleksid optimaalsed teenuse kvaliteedi tagamiseks.
Lehtmets: Eriarst peab tegema erialast tööd ja ülejäänu teeb üldarst ja sotsiaalhooldus.
On vaja otsustada, mida teha kindlustamata patsientidega ja hoolduspatsientidega.
Oro: Hollandi spetsialistide hinnangul on Eesti probleem tervishoiuteenuse
pakkumisel maakondlik jaotus - piirkonnad on liiga väikesed.
Lehtmets: Administratiivreform on vajalik, aga seda ei saa alustada sotsiaalses
valdkonnas.
Oro: Valmis on tervishoiukorralduse kontseptsiooni esialgne variant. Kontseptsioon
peab kehtestama põhimõtted, mis kehtivad poliitilisest situatsioonist sõltumata. Selle
baasil peaks koostama teesid, mis annavad Tervishoiukorralduse seaduse kondikava.
Teesid töötab välja töörühm, mille koosseisu määrab kantsler.
4a. Kohtumisest sotsiaalministriga.
Oro: Kokku on lepitud kohtumine minister Nestoriga 21. juunil, kus arutatakse
tervishoiutöötajate palgasüsteemi ja hinnakomisjoni tööd.
Sinisalu: Raviteenuste hinnad tuleb optimeerida. Üldhaiglates võiks kehtida ravipäeva
hind ja eraldi protseduuride hinnad ära kaotada.
Oro: Valitsuse otsuse järgi 18. maist hakkab ravikindlustus- ja sotsiaalmaks laekuma
riigikassasse. Haigekassa funktsioone piiratakse.
Lehtmets: Hinnakomisjoni likvideerimisega kadus igasugune mehhanism raha
liikumise suunamiseks. Hinnakomisjon tuleks taastada. See on ka ainus võimalus
EAL-l arstide palka mõjutada.
Oro: Riikliku lepitaja ettepanek oli luua töörühm, mis töötaks välja palgasüsteemi.
Töörühma esimene koosolek toimus arstide päevade ajal ja me ei saanud sellest osa
võtta. Töörühma juhib Peeter Mardna.
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Otsus: Teha ministrile ettepanek viia läbi kogu Eesti tervishoiusüsteemi uuring, nii
nagu see tehti Lõuna-Eestis.
5. Ajakirjast "Eesti Arst".
Oro: Perioodika ei näe takistust kaubamärgi tagastamisel EAL-le.
Sinisalu: Peame otsustama, kas asutada osaühing või sihtasutus ja kas ja kui palju
"EA" toimetuse töötajaid üle võtta. EAL eelarvest investeeritakse "Eesti Arsti" praegu
"Teataja" väljaandmiseks kuluv raha (~500 000 kr./a.). Kogu eelarve on ~750 000,
mis 2500-se tiraaži juures teeb ühe numbri hinnaks tellijale 30 kr.
Otsus: Lõplik otsus tehakse pärast hr. Sillajõega kohtumist.
6. Muud küsimused.
6.1. EAL esindajad AS Medicina juhtorganites.
Otsus: EAL esindaja AS Medicina nõukogus on Indrek Oro ja juhatuses Väino
Sinisalu.
6.2. Kaebus Tallinna Keskhaigla sünnitusosakonna töö kohta.
Indrek Oro luges ette Karin Kalmani kirja.
Otsus: Vastata kirjale; konkreetsele juhtumile hinnangu andmiseks oodata ära
Keskhaigla ravikvaliteedi komisjoni ja Naistearstide Seltsi kvaliteedikomisjoni
otsused.
6.3. Pangalaen
Otsus: Eesti Arstide Liidu eestseisus otsustas võtta I korruse remonttööde
teostamiseks vastavalt projektdokumentatsioonile pangast laenu 500 000 kr. (viissada
tuhat krooni), mille tagasimaksmine toimub viie aasta jooksul.
6.4. Volituste andmine
Otsus: Eesti Arstide Liidu eestseisus volitab Mai Taro sõlmima lepinguid Eesti Arstide
Liidu nimel ning esindama Eesti Arstide Liitu liitu puudutavates asjaajamistes.
6.5. Pangalaenu tagatis
Otsus: Pangalaenu tagatiseks on Eesti Arstide Liidu kinnisvara aadressil Pepleri 32,
Tartus, millele seatakse hüpoteek.
6.6. laen Tallinna AL-lt
Otsus: Laen Tallinna AL-lt kustutakse liikmemaksu arvel.
6.7. EAL töötajate töötasudest
Otsus: Siduda EAL töötajate palgad mitte Eesti keskmise vaid arstide keskmise
töötasuga järgmiste koefitsientidega: president 1,0 (alates 2000. a.); peasekretär 1,15;
finantsdirektor 1,35; majahoidja 0,4. Palku korrigeeritakse iga aasta I kvartalis.

Otsused:
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1. Korraldada EAP 2000 Tallinnas Sakala Keskuses 27.-28. (või 13.-14.) aprillil.
Esialgsed konverentsi teemad: traumatoloogia ja vältimatu abi; geneetika
meditsiinis.
2. Korraldada konverents vastavussertifitseerimisest Medifar 99 ajal 1. oktoobril
Eesti Näituste valges paviljonis.
3. Teha sotsiaalministrile ettepanek viia läbi kogu Eesti tervishoiusüsteemi uuring,
nii nagu see tehti Lõuna-Eestis.
4. Lõplik otsus ajakirja "Eesti Arst" omandivormist tehakse pärast hr. Sillajõega
kohtumist.
5. EAL esindaja AS Medicina nõukogus on Indrek Oro ja juhatuses Väino Sinisalu.
6. Vastata K. Kalmani kirjale; konkreetsele juhtumile hinnangu andmiseks oodata ära
Keskhaigla ravikvaliteedi komisjoni ja Naistearstide Seltsi kvaliteedikomisjoni
otsused.
7. Eesti Arstide Liidu eestseisus otsustas võtta I korruse remonttööde teostamiseks
vastavalt projektdokumentatsioonile pangast laenu 500 000 kr. (viissada tuhat
krooni), mille tagasimaksmine toimub viie aasta jooksul.
8. Eesti Arstide Liidu eestseisus volitab Mai Taro sõlmima lepinguid Eesti Arstide
Liidu nimel ning esindama Eesti Arstide Liitu liitu puudutavates asjaajamistes.
9. Pangalaenu tagatiseks on Eesti Arstide Liidu kinnisvara aadressil Pepleri 32,
Tartus, millele seatakse hüpoteek.
10. Laen Tallinna AL-lt kustutakse liikmemaksu arvel.
11. Siduda EAL töötajate palgad mitte Eesti keskmise vaid arstide keskmise töötasuga
järgmiste koefitsientidega: president 1,0 (alates 2000. a.); peasekretär 1,15;
finantsdirektor 1,35; majahoidja 0,4. Palku korrigeeritakse iga aasta I kvartalis.

Koosoleku juhataja: Indrek Oro

Protokollija: Katrin Rehemaa

