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EAL EESTSEISUSE KOOSOLEK 15.03.99 TALLINNAS
Protokoll
Osavõtjad: Indrek Oro, Andres Lehtmets, Väino Sinisalu, Andrus Kreis, Toomas
Kariis, Kai Tamm, Aldin Talving, Andres Ellamaa, Piret Viiklepp, Mai Taro, Katrin
Rehemaa
Päevakord:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Avamine; kahe eelmise koosoleku protokollide kinnitamine.
Hetkeolukorrast palgaläbirääkimistel.
Kollektiivlepingutest.
Haiglate klassifikaatorist.
EAP ’99 ettevalmistustest.
Volikogu koosoleku aeg, koht, päevakord.
Eriarstide sertifitseerimisest ja kutseseaduse eelnõust.
EFMA koosolekust Iisraelis.
Muud küsimused
 muudatustest eestseisuse koosseisus
 riigihaiglate juhtimise probleemidest
 agressiivsest ravimireklaamist
 Euroopa arstide organisatsioonidest
 kooliarstide probleemist

1. Avamine. Kahe eelmise koosoleku protokolli kinnitamine.
Koosoleku avab Indrek Oro. Kinnitatakse 13.nov.98 ja 5.01.99 koosoleku protokoll
ning tänase koosoleku päevakord.
2. Hetkeolukorrast palgaläbirääkimistel.
Oro: Viimasel ajal on palgavõitluses õed olnud aktiivsemad. On toimunud kaks
kohtumist riikliku lepitajaga: 25. veebr. ja 11.märtsil, et saavutada kokkulepe Haiglate
Liidu ja Arstide Liidu ning Keskastme Tervishoiutöötajate Liidu vahel. Õdede
minimaalse töötasu nõudmine on 20 kr./t., arstidel 50 kr./t., EHL peab võimalikuks
vastavalt 16 ja 28 kr./t. Kui üldkokkulepet ei saavutata, jääb põhiroll kohalikele
kollektiivlepingutele.
Sinisalu: Paljud haiglad, ka TÜ Kliinikum ja Mustamäe haigla ei kuulu Haiglate Liitu.
Lehtmets: Liitu kuuluvuse üle otsustab haigla omanik. Kui selget omanikku pole, on
seis segane, peaarst seda otsust teha ei saa. Palgad peaksid olema täpselt määratletud
ja lisatasud olema palga sees.
Oro: Õed kavandavad ühe võimalusena ka streiki, kui see tuleb, siis arstid peaksid
toetama.
Talving: Kas meie saame oma palganõudmisest taganeda?
Lehtmets: See nõudmine on juba üle aasta vana, ei tagane. Õdedel võiks kaaluda
järeleandmist spetsialiseerumata õdede osas. Arstidel võiks kehtida 50 kr./t. 1,0
koormuse korral. Osa valveid võiks olla normtööaja sees.
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Kariis: Nõus, et 50 kr. kehtib ainult 1,0 koha ulatuses, üle selle pole kohustuslik. Pole
nõus, et valved põhikoha sees, iga töö eest peab maksma.
Otsus: EAL palganõudmiseks jääb min. 50 kr./t. eriarstile 1,0 koormuse korral.
Üldkokkuleppe puudumisel peab kindlasti sõlmima kohalikud kollektiivlepingud.
EAL toetab õdede palganõudmisi.
3. Kollektiivlepingutest.
Sinisalu: Kollektiivleping peab sisaldama palju asju, mitte ainult palganumbreid.
Kliinikum tahab sõlmida tähtajalised töölepingud arst-õppejõududele. Lepingus peab
olema töö kirjeldus ja konkursi tingimused. Arstide Liit peaks võtma seisukoha, kui
palju võib arstilt tööd nõuda. Lepingus peab olema, kuidas makstakse palka:
tunnitasu, kuupalk, tasu põhi- ja lisatöö eest, tulemuspalk, puhkusetasu.
Talving: Leping peab sisaldama ka tagatisi. Töö hulka saab määratleda ainult kestuse
järgi.
Sinisalu: Kas kõigil arstidel peaks olema tähtajalised töölepingud?
Otsus: Saata kõigile piirkondlikele liitudele näidiseks TÜ Kliinikumi
kollektiivlepingu projekt.
4. Haiglate klassifikaator.
Lehtmets: Täpselt pole seni defineeritud, mis see klassifikaator on. Põhimõtteliselt
toimub raviasutuste litsenseerimine, nagu varemgi.
Talving: Küsimus on, kui palju haiglaid ja kus peab olema.
Oro: Loodud on töörühm. Hoiame ennast kursis selle tööga.
5. EAP’99 ettevalmistustest.
Otsus: Korraldada EAP raames 30.apr. pressikonverents, kus eetikateemaliste
ettekannetega esinejad vastavad ajakirjanike küsimustele.
6. Volikogu päevakord.
Otsus: Kinnitada volikogu koosoleku päevakord 30.04.99 Pärnus:
 Avamine.
 Tervishoiureform uue valitsuse pilgu läbi (sotsiaalminister)
 Professionaalse kvaliteedi edendamine (Indrek Oro)
 Eriarstide sertifitseerimise reorganiseerimine
 Kohapeal üleskerkinud küsimused
7. Eriarstide sertifitseerimisest ja kutseseaduse eelnõust.
Oro: Sertifitseerimisküsimusi arutatakse volikogu koosolekul, kuhu kutsume ka
erialaseltside esindajad. Kutseseaduse eelnõu arutelu peaks edasi lükkama, sest
nagunii läheb see uue valitsuse kooskõlastusringile ja alles siis riigikogusse.
8. EFMA koosolekust Iisraelis.
Oro: Euroopa Arstide Liitude ja Maailma Tervishoiuorganisatsiooni foorum toimus
7.–9.märtsil Tel-Avivis. Üks olulisemaid punkte päevakorras oli arstide
professionaalse autonoomia küsimus, millega meiegi oleme viimasel ajal aktiivselt
tegelnud. Pikem ülevaade foorumist ilmub järgmises “Teatajas”.
Peame otsustama, millistesse rahvusvahelistesse organisatsioonidesse meil on
otstarbekas kuuluda, sest see on seotud oluliste kulutustega.
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9. Muud küsimused.
 Muudatused eestseisuse koosseisus
Oro: Tallinna AL muutis oma põhikirja nii, et üldkogu valib juhatuse liikmed ja need
endi hulgast esimehe. Et Tallinna AL juhatuse esimees on delegeeritud liikmena EAL
eestseisuse koosseisus, puudutab see ka eestseisust. Tallinna AL juhatuse esimeheks
valiti dr. Piret Viiklepp, hiljem aga tekkisid probleemid, mis puudutavad EAL-i
laiemalt. Dr. Viiklepp ei praktiseeri arstina, vaid töötab ravimifirmas. Küsimus pole
põhikirjalises konfliktis, vaid heade tavade järgimises. Meie põhikirjas pole ka punkti,
et peaarsti ei tohi valida nt. eestseisusesse, kuid praktikas tekitaks seegi probleeme.
Viiklepp: Mina astusin esimehe kohalt tagasi, juhatus peab järgmisel koosolekul
valima uue esimehe.
Oro: Siis selgub ka, kes saab uueks eestseisuse liikmeks. Täname tehtud töö eest
staažikat eestseisuse liiget dr. Andres Ellamaad.
Otsus: Järgmine EAL üldkogu peaks vastu võtma otsuse, mis reguleerib EAL
juhtorganite valimist.
 Euroopa arstide organisatsioonidest
Lehtmets: UEMS tegeleb arstiabi mahu, eriarstide sertifitseerimise, erialade arvu
reguleerimisega. Esialgu saaks EAL olla seal vaatleja staatuses, sest liikmed peavad
kuuluma Euroopa Liitu. Liikmemaks on ~500–1000 USD/a. Võiks alustada
kirjavahetust vaatleja staatuse saamiseks. Aastakoosolek toimub 2000. a. Helsingis.
Erialaseltsid saavad UEMS-ga ühineda rahvusliku kutseliidu kaudu. See oleks Eestile
sobiv organisatsioon, sest meil on enamik arstidest spetsialistid.
Otsus: Eestseisus jätkab ettevalmistusi vaatleja staatuse saamiseks UEMS-s.
 Riigihaiglate juhtimisest
Oro: Sotsiaalministeerium ja Psühhiaatriahaigla saatsid vastused EAL seisukohale
riigihaiglate juhtimise reorganiseerimise kohta, kus on esitatud ka küsimusi. Lehtmets
koostas vastused.
Otsus: Saata diskussiooni lõpetamiseks riigihaiglate juhtimise reorganiseerimise
küsimuses kirjad Sotsiaalministeeriumi ja Psühhiaatriahaiglasse; ministeeriumile
saadetav avaldada ka “Teatajas”.
 Agressiivsest ravimireklaamist
Kariis: Firma Boehringer Ingelheim Pharma levitab arstide hulgas pakkumist, et
nende vahel, kes on välja kirjutanud teatud arvu kindla preparaadi retsepte, loositakse
välja reis Kosi saarele.
Oro: Niisugune aktsioon on selgelt ebaeetiline ja arstkonda solvav. EAL peab
avaldama oma seisukoha.
Otsus: Eestseisus taunib Boehringer Ingelheim Pharma agressiivset ravimimüügi
kampaaniat ja peab seda ebaeetiliseks ning arstkonda solvavaks. Toomas Kariis
vormistab EAL eestseisuse seisukoha Boehringer Ingelheim Pharma agressiivse
ravimireklaami suhtes, mis avaldadatakse järgmises “Teatajas”.
 Kooliarstide probleemist
Tamm: On tekkinud olukord, kus kõigil kooliarstidel pole õigust välja kirjutada
soodusretsepte. See õigus peaks olema kõigil.
Oro: Haigekassad sõlmivad lepingud raviasutustega, kui arst töötab
haridusministeeriumi alluvuses, siis tal lepingut ei ole. Oleks võimalik sõlmida nn. 0leping kohaliku haridusosakonna ja haigekassa vahel.
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Otsused:
1. EAL palganõudmiseks jääb min. 50 kr./t. eriarstile 1,0 koormuse korral. EAL toetab
õdede palganõudmisi.
2. Üldkokkuleppe puudumisel peab kindlasti sõlmima kohalikud kollektiivlepingud.
Saata kõigile piirkondlikele liitudele näidiseks TÜ Kliinikumi kollektiivlepingu
projekt.
3. Korraldada EAP raames 30.apr. pressikonverents, kus eetikateemaliste
ettekannetega esinejad vastavad ajakirjanike küsimustele.
4. Kinnitada volikogu koosoleku päevakord 30.04.99 Pärnus:
Avamine.
 Tervishoiureform uue valitsuse pilgu läbi (sotsiaalminister)
 Professionaalse kvaliteedi edendamine (Indrek Oro)
 Eriarstide sertifitseerimise reorganiseerimine
 Kohapeal üleskerkinud küsimused
5. Järgmine EAL üldkogu peaks vastu võtma otsuse, mis reguleerib EAL juhtorganite
valimist.
6. Eestseisus jätkab ettevalmistusi vaatleja staatuse saamiseks UEMS-s.
7. Saata diskussiooni lõpetamiseks riigihaiglate juhtimise reorganiseerimise
küsimuses kirjad Sotsiaalministeeriumi ja Psühhiaatriahaiglasse; ministeeriumile
saadetav avaldada ka “Teatajas”.
8. Eestseisus taunib Boehringer Ingelheim Pharma agressiivset ravimimüügi
kampaaniat ja peab seda ebaeetiliseks ning arstkonda solvavaks. Toomas Kariis
vormistab EAL eestseisuse seisukoha Boehringer Ingelheim Pharma agressiivse
ravimireklaami suhtes, mis avaldadatakse järgmises “Teatajas”.
Koosoleku juhataja Indrek Oro
Protokollis Katrin Rehemaa

