EAL ÜLDKOGU KOOSOLEK


Arstide Liidu uus president on Andres Lehtmets

3. detsembril tuli Mustamäe Haiglas kokku Eesti Arstide Liidu üldkogu.
Kuulati ära ja kinnitati presidendi aruanne 1999. tegevuse ja EAL 1998. a.
majandustegevuse kohta. Sellega sai läbi Indrek Oro presidendiaeg ja tema volitused
võttis üle eelmisel aastal valitud Andres Lehtmets. Vastne president ütles kogu Arstide
Liidu nimel ka tänusõnad viis aastat kadestamisväärse pühendumise ja energiaga oma
tööd teinud Indrek Orole.
Üldkogu külaliseks oli seekord Keskhaigekassa direktriss Maris Jesse, kes rääkis
planeeritavatest muudatustest ravikindlustussüsteemis. Seni on ravikindlustuse
raviteenuste eelarve aasta-aastalt kasvanud, järgmiseks aastaks planeeritud summad
jäävad aga tänavustest väiksemaks. See seab haigekassa ja raviasutuste ette raske
ülesande, kuidas raha kõige otstarbekamalt kulutada. Raskuste positiivseks mõjuks
pidas dr. Jesse seda, et olukord sunnib kiiresti lahendama probleeme, mida seni ikka
edasi lükatud, nagu näiteks raviasutuste võrgu korrastamine.
Üldkogu võttis vastu ka avalikkusele suunatud lõppdokumendi, milles EAL avaldab
oma seisukohad tervishoiu korraldamise ja rahastamisega seotud küsimustes.

EESTI ARSTIDE LIIDU ÜLDKOGU LÕPPDOKUMENT
Eesti Arstide Liidu üldkogu arutas 3. detsembril Tallinnas tervishoiu finantseerimise
ja arstiabi korraldamise probleeme ning teeb järgmise avalduse.
Käesoleva aasta algusest jõustunud sotsiaalmaksuseadus on põhjustanud
ravikindlustusmaksu kroonilise alalaekumise (9 kuuga on laekunud 63% kavandatust)
ning viinud arstiabi kättesaadavuse halvenemiseni. Ravikindlustuse pingeline eelarve
ja raviteenuste tasakaalustamata hinnakiri ühelt poolt ning korrastamata raviasutuste
võrk teiselt poolt on tekitanud situatsiooni, kus tervishoiuasutustel puuduvad võrdsed
võimalused elanikkonnale kvaliteetse arstiabi kindlustamisel ja arstide töö
tasustamisel.
Oodatav elukalliduse tõus tuleval aastal pingestab tänaseks väljakujunenud olukorda
veelgi. Kiirabiteenusteks ettenähtud 98,3 miljoni krooni seadusevastane viimine
riigieelarvest ravikindlustuse eelarvesse vähendab meditsiiniteenuste kättesaadavust
kindlustatutele ning seab ohtu arstiabi kvaliteedi.
Arstiabi kvaliteedi tagamise süsteemi üheks osaks on arstide hea erialane väljaõpe,
mis vajab seadustega reguleeritud töösuhteid ja rahastamise korda.
Eesti Arstide Liidu üldkogu on seisukohal, et probleeme saab lahendada
seadusandluse korrastamise ja raviasutuste võrgu optimeerimisega elanikkonna
tegelike vajaduste järgi. Ümberõppe võimaluste tagamine arstidele ja võrdsete

tingimuste kindlustamine konkureerimiseks vabadele ametikohtadele aitavad
leevendada võimalikke tagasilööke tööturul.
Arstkond nõuab, et tervishoiusüsteemi ümberkorralduste üheks tulemuseks oleks
palgatingimuste vastavusse viimine arstide kõrgelt kvalifitseeritud töö ja vastutusega
ning selle tähtsusega rahva tervise kaitsel.

EAL ÜLDKOGU OTSUSED
1. Kinnitada EAL presidendi aruanne 1999. a. tegevuse kohta.
2. Kinnitada Eesti Arstide Liidu 1998. a. majandustegevuse aruanne.
3. Kinnitada Eesti Arstide Liidu eelarve 2000. aastaks.
4. Pikendada EAL eestseisuse volitusi 1 aasta võrra. EAL eestseisuse liikmed on:
Andres Lehtmets (president), Indrek Oro (ekspresident), Anneli Elme (Tallinna
AL juhatuse esimees), Väino Sinisalu (Tartu AL juhatuse esimees), Toomas Kariis,
Andrus Kreis, Aldin Talving, Kai Tamm.
5. Vastu võtta EAL üldkogu lõppdokument ja levitada seda massiteabevahendites.

