EAL EESTSEISUSE KOOSOLEK 3.09.99. TARTUS
Protokoll
Osavõtjad: Indrek Oro, Väino Sinisalu, Kai Tamm, Toomas Kariis, Anneli Elme, Andrus
Kreis, Mai Taro, Katrin Rehemaa.
Päevakord:
1. Avamine; eelmise koosoleku protokolli kinnitamine.
2. OÜ Eesti Arst moodustamisest.
3. Nooremarstide ametikohtade loomisest koolituskliinikutes.
4. Vastavussertifitseerimise konverentsi (1. okt.) ettevalmistamisest.
5. Volikogu koosoleku aeg, koht, päevakord; üldkogu aeg, koht, päevakord.
6. Muud küsimused
 Toetus leksikoni “Eesti Arstid 1940-1960” trükkimiseks
 EAL pangalaenust
 EAL esindaja määramine TÜ Kliinikumi kliinikute juhatajate konkursi komisjoni
 Euroopa Arstide Alalise Komitee (CP) vaatleja staatusest
 Terviseprojektist
 Rahvusvahelisest abistamisprojektist "Balkan"
1. Avamine; eelmise koosoleku protokolli kinnitamine.
Koosoleku avab Indrek Oro. Kinnitatakse eelmise koosoleku protokoll.
2. OÜ Eesti Arst moodustamisest.
Sinisalu: Perioodika AS juhataja Sillajõega on kokku lepitud OÜ Eesti Arst asutamises, vaja
on nõusolekut Kultuuriministeeriumilt. Perioodika teeb mitterahalise sissemakse - Eesti Arsti
kaubamärk 15 000 EEK + toimetuse vara (mööbel, raamatud). EAL võiks teha rahalise
sissemakse 30 000 EEK. Asutamiseks on vaja volikogu otsust.
Praegu on ajakirja trükiarv 1100, tellijaid 700-800, ilmub 6 x/a., maht 6 trükipoognat.
Toimetuses on 5,5 töökohta + 1 lepinguga töötaja. Neist võiks tööle jätta 2 inimest - tehnilise
toimetaja ja keeletoimetaja, juhul kui on võimelised arvutiga töötama.
Kaaned trükib praegu "Nycomed, kellel on kasutada 3 lk. reklaamipinda kaantel.
Oro: Tuleb tööle võtta inimene, kes tegeleb reklaami müügiga. Lk. hinda peaks tõstma, kaante
trükkimist finantseerima ise ja müüma sinna reklaamipinda korralikku hinnaga.
Sinisalu: Trükkija ja kujundaja on veel lahtised. Eelkalkulatsiooni järgi läheb ajakirja
väljaandmine ja levitamine aastas maksma ~1,2 milj. EEK. Reklaamiks on arvestatud 6 lk.
igasse numbrisse + kaaned.Kui arstide liit annab raha sama palju, kui seni on kulunud
"Teatajale" + suurendab liikmemaksu "keskele" laekuvat osa 10 %, siis tuleme välja. Selle
peab otsustama üldkogu.
liikmemaksu eest saama koju "Eesti Arsti", võib see isegi suurendada liikmete arvu.
Kariis: Võiks suurendada liikmemaksu "keskele" laekuvat osa veel rohkem, näit. 20 %, ja
samal ajal toetada väiksemaid liite tagasimaksetega.
Sinisalu: Toimetuse koosseisus oleks peatoimetaja, 2 toimetajat (Tallinnas Kuulo Kutsar 0,5
kohaga), 1 tehniline toimetaja. Keeletoimetamise ja küljendamise ostame teenusena,
reklaamitoimetaja saab vahendustasu. Levitab Eesti Post nagu senini "Teatajat", registrit peab
tehniline töötaja Tartus.
Oro: Toimetuse kolleegium pole vajalik. Nõukogus peaks olema 2 EAL ja 1 Perioodika
esindaja. Ettepanek nõukogusse EAL poolt Hando Sinisalu ja 1 eestseisuse liige. Nõukogu
liikmeid tasustatakse koosolekutel osalemise järgi, mitte pidevalt. Juhatus võib olla 1liikmeline. Juhatuse esimees tuleb võtta tööle hiljemalt nov.-st.
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Sinisalu: Medifaril tuleks tutvustada uut ajakirja firmadele ja arstidele, teha reklaami
pakkumised.
Otsus:
 Valmistada ette volikogu otsuse projekt OÜ Eesti Arst asutamisest.
 Võtta tööle OÜ juhatuse esimees alates novembrist.
 Teha üldkogule ettepanek suurendada liikmemaksu "keskele" laekuvat osa 10 % võrra
"Eesti Arsti" väljaandmise ja levitamise kulude katteks.
 Tutvustada projekti "Eesti Arst" Medifaril.
3. Nooremarstide ametikohtade loomisest koolituskliinikutes.
Kariis: Idee on pärit juba 96. aastast. Raviasutusi motiveerib lisavahendite saamine riigi
eelarvest. Nooremarstide ametikohad on sisse kirjutatud ka Tervishoiukorralduse seaduse
eelnõusse. Kui resident teeb ravitööd, siis ta teenib ka haiglale haigekassa raha ja saab selle
arvelt palka. Ühtlasi saab resident kui üliõpilane stipendiumi. Haridusministeerium tõmbas
2000. a. eelarvest maha internide ja residentide raha, seega puudub kate nii juhendustasudeks
kui stipiks. Residendile jääb ainult tasu ravitöö eest, seega kasvab nooremarstide
ametikohtade olemasolu tähtsus veelgi. Nende loomine eeldab tähtajaliste töölepingute
sõlmimise võimalust. Et praegu on käimas TÜ Kliinikumi töö reorganiseerimine, võiks
nooremarstide ametikohtade loomine olla üks osa kliinikumi sisulisest reformist.
Sinisalu: Kõigil arstidel kogu vabariigis peaksid olema tähtajalised töölepingud.
Kariis: Valitsusele tuleks teha ettepanek lubada tähtajaliste töölepingute sõlmimist
nooremarstide ametikohtadel.
Otsus: Toetada ENÜ ettepanekuid luua õpetavates raviasutustes nooremarstide ametikohad ja
lubada sõlmida residentidega tähtajalisi töölepinguid.
4. Vastavussertifitseerimise konverentsi ettevalmistamisest.
Oro: Konverentsi aeg ja koht on kindlad: 1. okt. algusega kell 12 Eesti Näituste valges
paviljonis, materjalidest on valmis vastavussertifitseerimise põhimõtete parandatud variant ja
eessõna sellele, mis sisaldab poolt- ja vastuargumente. Kõik on sertifitseerimisega nõus,
küsimus on selles, kes väljastab tunnistusi. Praegu teeb seda riik, aga see võib olla ka
valitsusväline organisatsioon. Põhiline on, et oleks olemas avatud järelevalvesüsteem ja ühtne
sertifitseerimise kord seltsides. Eesti Standardiseerimisameti peadirektori asetäitja Toivo
Krutobi andmeil kasutatakse ISO standardit vähestel erialadel ja mitte arstierialadel. Küll aga
peab kohustusliku sertifitseerimise puhul standardiamet akrediteerima
sertifitseerimissüsteemi. Kui tööandjad ja haigekassa süsteemi arvestavad, võivad nad nõuda
arstidelt ka sertifikaati.
Sinisalu: Eestis oleks vaja ühtset litsentsisüsteemi kõigile arstidele, praegu nõutakse seda vaid
eraarstidelt.
Oro: Eriarsti sertifikaat pole tööluba, kuid süsteem kaitseb siseturgu välismaa arstide eest, nad
ei saa tööd, kui pole Eesti sertifikaati.
Sertifitseerimistöörühm saab kokku 6. sept. ja arutab dokumendi läbi, pärast seda saab selle
seltsidele saata. Konverentsi pealkiri on Arstide professionaalse pädevuse hindamisest. Kokku
on lepitud kolm ettekannet: 1) kutseseadusest - Tiia Tali, Kaubandus-tööstuskoda, 2) kutsete
omistamise kontseptsioonist - Tiia Raudma, Haridusministeerium, 3) ülevaade akrediteerimisja kvaliteedikonverentsist Nürnbergis - Anneli Elme.
Otsus: Konverents arstide professionaalse pädevuse hindamisest toimub Eesti Näituste valges
paviljonis 1. okt. kell 12. Osa võtma kutsutakse igast erialaseltsist 2 esindajat.
5. Volikogu koosoleku aeg, koht, päevakord.
Otsus: Kutsuda kokku EAL volikogu korraline koosolek 8. okt. algusega kl. 16 Tartus arstide
liidu majas.
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Päevakord:
 Avamine; päevakorra kinnitamine.
 OÜ Ajakiri Eesti Arst asutamisest.
 Info arstide sertifitseerimissüsteemi muudatustest.
 Üldkogu aeg, koht, päevakord.
 Muud küsimused.
Esitada volikogule kinnitamiseks üldkogu koosoleku päevakord:
 Avamine.
 Koosoleku juhataja ja protokolliliste isikute valimine; päevakorra kinnitamine.
 EAL presidendi aruanne.
 EAL majandustegevuse aruanne.
 Diskussioon.
 EAL 2000. a. eelarve kinnitamine.
 Muudatused ravikindlustussüsteemis - Maris Jesse, Keskhaigekassa direktor
 Diskussioon ja sõnavõtud
 Lõppdokumendi ja otsuste vastuvõtmine.
 Lõpetamine.
6. Muud küsimused
 Toetus leksikoni "Eesti Arstid 1940-60" trükkimiseks.
Otsus: Eraldada EAL vahenditest leksikoni "Eesti Arstid 1940-60" väljaandmise kulude
katteks 15 000 EEK.
 EAL pangalaenust
Taro: laenu saamine venis probleemide tõttu registreerimisnumbritega. Laenu tingimused:
summa 500 000 EEK, tähtaeg 5 a., intress 12 %, maksepuhkus 2000. aastani. Raha
kulutatakse juba teostatud remondi eest tasumiseks.
 EAL esindaja määramine TÜ Kliinikumi kliinikute juhatajate konkursi komisjoni
Otsus: Määrata EAL esindajaks TÜ Kliinikumi kliinikute juhatajate konkursi komisjoni ja
EAL usaldusisikuks läbirääkimistel Kliinikumi juhtkonnaga Väino Sinisalu.


Euroopa Arstide Alalise Komitee (CP) vaatleja staatusest
Oro: EAL-le on antud vaatleja staatus CP-s. Alates 2000. a-st on selle asukoht Helsinki ja
president Markku Äärimaa. Vaatlejatelt liikmemaksu ei nõuta. Peaksime tegema valiku,
missuguste rahvusvaheliste organisatsioonide töös edaspidi osaleda. CP on meile olulisem
kui EFMA.
Otsus: Informeerida üldkogu kavast loobuda osalemisest EFMA töös ja ühineda CP
tegevusega vaatleja staatuses.



Terviseprojektist
Oro: Sotsiaalministeerium, Soome Suursaatkond, Eesti Kaubandus-Tööstuskoda ja
Tolaram Grupp on algatanud tervistedendava projekti "Tervist", mis on suunatud Eesti
ettevõtete juhtidele. Palutakse konkreetset koostööd: ettekannet füüsilise aktiivsuse
kasulikkusest. Kiri on saadetud edasi Spordimeditsiini Föderatsioonile, kes on nõus
organiseerima ettekande.



Rahvusvahelisest abistamisprojektist "Balkan"
Oro: Välisministeeriumist tulnud ettepanek liituda rahvusvahelise abistamisprojektiga
"Balkan".
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Otsus: EAL on nõus osalema rahvusvahelises abistamisprojektis "Balkan", vajalik on
täpsustatud teave Välisministeeriumist.
Otsused:
1. Valmistada ette volikogu otsuse projekt OÜ Eesti Arst asutamisest.
2. Võtta tööle OÜ juhatuse esimees alates novembrist.
3. Teha üldkogule ettepanek suurendada liikmemaksu "keskele" laekuvat osa 10 % võrra
"Eesti Arsti" väljaandmise ja levitamise kulude katteks.
4. Tutvustada projekti "Eesti Arst" Medifaril.
5. Toetada ENÜ ettepanekuid luua õpetavates raviasutustes nooremarstide ametikohad ja
lubada sõlmida residentidega tähtajalisi töölepinguid.
6. Konverents arstide professionaalse pädevuse hindamisest toimub Eesti Näituste valges
paviljonis 1. okt. kell 12. Osa võtma kutsutakse igast erialaseltsist 2 esindajat.
7. Kutsuda kokku EAL volikogu korraline koosolek 8. okt. algusega kl. 16 Tartus arstide
liidu majas.
Päevakord:
 Avamine; päevakorra kinnitamine.
 OÜ Ajakiri Eesti Arst asutamisest.
 Info arstide sertifitseerimissüsteemi muudatustest.
 Üldkogu aeg, koht, päevakord.
 Muud küsimused.
Esitada volikogule kinnitamiseks üldkogu koosoleku päevakord:
 Avamine.
 Koosoleku juhataja ja protokolliliste isikute valimine; päevakorra kinnitamine.
 EAL presidendi aruanne.
 EAL majandustegevuse aruanne.
 Diskussioon.
 EAL 2000. a. eelarve kinnitamine.
 Muudatused ravikindlustussüsteemis - Maris Jesse, Keskhaigekassa direktor
 Diskussioon ja sõnavõtud
 Lõppdokumendi ja otsuste vastuvõtmine.
 Lõpetamine.
8. Eraldada EAL vahenditest leksikoni "Eesti Arstid 1940-60" väljaandmise kulude katteks
15 000 EEK.
9. Määrata EAL esindajaks TÜ Kliinikumi kliinikute juhatajate konkursi komisjoni ja EAL
usaldusisikuks läbirääkimistel Kliinikumi juhtkonnaga Väino Sinisalu.
10. Informeerida üldkogu kavast loobuda osalemisest EFMA töös ja ühineda CP tegevusega
vaatleja staatuses.
11. EAL on nõus osalema rahvusvahelises abistamisprojektis "Balkan", vajalik on täpsustatud
teave Välisministeeriumist.
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Koosoleku juhataja Indrek Oro
Protokollija Katrin Rehemaa
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