EAL EESTSEISUSE KOOSOLEK 29.04.99 PÄRNUS
Protokoll
Osavõtjad: Indrek Oro, Andres Lehtmets, Aldin Talving, Toomas Kariis, Väino
Sinisalu, Anneli Elme, Kai Tamm, Katrin Rehemaa, Mai Taro, Kuulo Kutsar.
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Avamine; eelmise koosoleku protokolli kinnitamine
Palgaläbirääkimistest EHL-ga
Kohtla-Järve AL kirjast
Medifar´99
Euroopa Arstide Alalise Komitee liikmeks astumisest
Investeeringutest EAL majasse
Eesti Arsti küsimusest
EAL töötajate palkadest

1. Avamine. Eelmise koosoleku protokolli kinnitamine.
Koosoleku avab Inderk Oro. Kinnitatakse eestseisuse eelmise koosoleku protokoll.
2. Palgaläbirääkimistest EHL-ga.
3. Kohtla-Järve AL kirjast.
Oro: Järgmine kohtumine riikliku lepitajaga toimub homme, teate selle kohta saime
liiga hilja, ei ole võimalik osaleda ka EAP tõttu. Kohtumise protokollis peaks
fikseerima, et pooled kokkulepet ei saavutanud. Seega jääb rõhk ikkagi
kollektiivlepingutele. EAL ja EHL esindajad kohtusid sotsiaalkomisjoniga. Poliitikud
toetavad meie nõudmisi. Meie huvides on, et EHL oleks tugevam ja teda
aktsepteeritaks igal pool kui tööandjate organisatsiooni, siis on ka meil läbirääkimiste
partner olemas.
Talving: On vaja teha lobby-tööd, et suured haiglad oleksid EHL liikmed.
Sinisalu: Me saame mõjutada haiglaid siis, kui töövõtjad on resoluutsete nõudmistega.
Piirkondlike liitude nõudmised peaksid olema kooskõlastatud.
Lehtmets: Arstide palk ja töökoormus ei tohiks erineda mitu korda.
Kariis: Palga tõstmine tähendab ainult raha ümberjaotamist, kui õdede palk tõuseb,
siis arstide arvelt. Süsteemi tuleb rohkem raha tõmmata, näiteks patsientide osaluse
arvelt. Haigla litsents peab tagama selle töötajale vastava palga.
Sinisalu: Pole nõus, haiglate järgi ei tohi palka diferentseerida.
Oro: Selle teemaga on otseselt seotud päevakorrapunkt, mis käsitleb Kohtla-Järvelt
tulnud kirja, kus haigla peaarst ei ole nõus palku tõstma, sest selleks ei jätku
vahendeid, ja teeb ettepaneku 50 % personalist koondada. Töötajad paluvad juriidilist
abi.
Talving: Seal on probleemi allikaks see, et piirkonnas on pooled patsiendid töötud,
kellel puudub ravikindlustus ja kohalik omavalitsus nende eest ka haiglale ei suuda
maksta, tulemuseks on suur rahapuudus. Ka voodeid on ilmselt liiga palju.
Elme: Koondamise puhul peaks EAL oma liikmeid kaitsma.
Oro: Siis peaksime tegelema raha ümberjaotamisega, mida me ei suuda.

Lehtmets: Arstide palk peaks kujunema võrdsetel alustel, see eeldab korrastatud
süsteemi.
Talving: Pärnus diferentseeritakse palku ametikohtade järgi: nooremarst, arst,
vanemarst, on kinnitatud ametijuhendid.
Oro: Palgafond peaks olema vähemalt 60 % haigekassa lepingu mahust, aga EHL
väidab, et üle 55 % ajab haigla pankrotti. Kohtla-Järve arstidele saame vastata, et
soovitame siiski sõlmida kollektiivleping ja juriidiliste probleemide juures
konsulteerib EAL liikmeid tasuta meie jurist Indrek Koolmeister.
Sinisalu: Missugune on meie edasine taktika? Kas õed hakkavad streikima?
Oro: Ei hakka. Ühed ei tahagi streikida ja need, kes tahaks, ei julge. Edasine taktika
peaks seisnema süsteemi korrastamises.
Otsus: Arstide Liidu edasine taktika arstide töötasude tõusu tagamiseks seisneb
süsteemi korrastamises:
 Ühtse süsteemi kehtestamine arstide töökoormuse määramise ja tasustamise
põhimõtetes;
 Arstide kvalifikatsiooni kontrolli parandamine sertifitseerimissüsteemi kaudu;
 Rahaliste vahendite liikumise suunamine patsiendi omavastutuse
suurendamise teel (visiidimaks, osalemine haiglaravi hotellikulude tasumises).
Samal ajal tuleb jätkata kollektiivlepingute sõlmimist.
4. Medifar.
Oro: Eesti Näitused soovib kinnitust Medifar´2000 toimumisajale 29.09.–01.10.2000.
Otsustamata on selle aasta Medifari ajal korraldatava konverentsi teema.
Otsus: Kiita heaks Eesti Näituste ettepanek korraldada Medifar´2000 29.09.–01.10.
Korraldada Medifar´99 ajal (27.-29.09.) konverents eriarstide sertifitseerimise teemal,
kaaluda külaliste kutsumist UEMS-ist ja Põhjamaade arstide liitudest.
5. Euroopa Arstide Alalise Komitee liikmeks astumisest.
Oro: Avaldus liikmeks astumiseks on tehtud, kuid selgus, et on vaja EAL põhikirja
ingliskeelset varianti täies mahus.
6. Investeeringutest EAL majasse.
Taro: Maja I korruse remont läheb maksma umbes 600 000 kr., vähempakkumisel
osales ~20 ehitusfirmat. Alumist korrust hakkab rentima Gennet Lab, üüriraha katab
remondi maksumuse ~2 aastaga. III korrusele külalistetubade ehitamine jääb ära,
ehitusnormatiivid on karmid ja ehitus läheks liiga kalliks. Tuleb teha sanitaarremont ja
leida uus rentnik. Remondikulude tasumiseks on vaja võtta laenu.
Oro: Tallinna AL on nõus andma laenu 100–150 000 kr. liikmemaksu ettetasumise
kujul. Ikkagi on vaja võtta ka pangalaenu.
Otsus: Otsida soodsaimat võimalust pangalaenu saamiseks ja võimalikku rentnikku
III korrusele, kes oleks nõus rendi ettemaksuna tegema remonti oma vahenditega.
7. “Eesti Arsti” küsimusest.
 On ettepanek anda esimesel aastal välja 9 numbrit, edaspidi 12.
 Reklaami hinnad vajavad korrastamist, lk. peab maksma vähemalt 10 000. Kaasi
on Nycomed nõus edasi finantseerima.
 Kui EAL liikmed saavad ajakirja ka edaspidi liikmemaksu eest, siis on tellimistulu
tegelikult EAL kulu.




OÜ nõukogu võiks olla 5-liikmeline (“Perioodika” esindaja – Oku Tamm?, EAL
esindaja – president?, EAL kaudu TÜ arstiteaduskonna ja Medicina esindaja, ),
juhatus 1-liikmeline (vastutav toimetaja).
Toimetuse koosseis: 2 toimetajat (Tartus ja Tallinnas), keeletoimetaja,
reklaamitoimetaja, sekretär. Küljendus ja raamatupidamine kasulikum osta
teenusena.

8. EAL töötajate palkadest.
Otsus: Siduda EAL palgaliste töötajate töötasud Eesti keskmise töötasuga:
finantsdirektor 1,75, peasekretär 1,5, president (alates järgmisest a.-st) 1,3, majahoidja
0,5 Eesti keskmist palka. Palka korrigeeritakse vastavalt iga aasta I kvartali
andmetele.

Otsused:
1. Arstide Liidu edasine taktika arstide töötasu tõusu tagamiseks seisneb
süsteemi korrastamises:
 Ühtse süsteemi kehtestamine arstide töökoormuse määramise ja tasustamise
põhimõtetes;
 Arstide kvalifikatsiooni kontrolli parandamine sertifitseerimissüsteemi kaudu;
 Rahaliste vahendite liikumise suunamine patsiendi omavastutuse
suurendamise teel (visiidimaks, osalemine haiglaravi hotellikulude tasumises).
Samal ajal tuleb jätkata kollektiivlepingute sõlmimist.
2. Kiita heaks Eesti Näituste ettepanek korraldada Medifar´2000 27.-29.09.
Korraldada Medifar´99 ajal (1.10) konverents eriarstide sertifitseerimise teemal,
kaaluda külaliste kutsumist UEMS-ist ja Põhjamaade arstide liitudest.
3. Otsida soodsaimat võimalust pangalaenu saamiseks EAL maja remontimiseks ja
võimalikku rentnikku III korrusele, kes oleks nõus rendi ettemaksuna tegema
remonti oma vahenditega.
4. Siduda EAL palgaliste töötajate töötasud Eesti keskmise töötasuga: finantsdirektor
1,75, peasekretär 1,5, president (alates järgmisest a.-st) 1,3, majahoidja 0,5 Eesti
keskmist palka. Palka korrigeeritakse vastavalt iga aasta I kvartali andmetele.

Koosoleku juhataja: Indrek Oro
Protokollis: Katrin Rehemaa

