EAL üldkogu koosolek
3. detsembril tuli Mustamäe Haiglas kokku Eesti Arstide Liidu üldkogu.
Arstide Liidus on 1.detsembri seisuga 2878 liiget. Üldkogu koosolekust võttis osa 134
delegaati, puudusid Võru, Hiiumaa, Sillamäe ja Kiviõli tohtrite esindajad. Koosolekut
juhatas Toomas Kariis.
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.
Eelmisel aastal vastu võetud uue põhikirja järgi kuulub üldkogu kohustuste hulka
nüüd ka Arstide Liidu eelarve kinnitamine. EAL 2000. a. elarve, mille koostas
töörühm koosseisus Andres Lehtmets, Indrek Oro ja Mai Taro, võeti üldkogu poolt
vastu.
Praegune eestseisus valiti1997. a., seega oleks sel aastal pidanud toimuma uued
valimised. Seni oleme aga järginud tava, et Arstide Liidu president ja eestseisuse
koosseis ei vahetuks korraga, seega otsustas üldkogu pikendada eestseisuse volitusi
ühe aasta võrra ja uus eestseisus valitakse järgmisel talvel.
Üldkogu külaliseks oli seekord Keskhaigekassa direktriss Maris Jesse, kes rääkis
planeeritavatest muudatustest ravikindlustussüsteemis. Uue ravikindlustusseaduse
jõustumist kavandatakse 2002. aastaks. Seadus peaks sätestama täpsemad
kriteeriumid teenustele, mida rahastatakse ravikindlustuseelarvest. Valminud on Eesti
Haigekassaseaduse eelnõu, mille järgi haigekassa muutub avalik-õiguslikuks
juriidiliseks isikuks. Kavandatakse ka haigekassade reformimist. Maakondlikele
haigekassadele jääks peamiselt klienditeenindaja funktsioon, raviteenuste eest
tasumine ja lepingute sõlmimine saaks loodavate regionaalsete osakondade
ülesandeks. 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.
Pikema sõnavõtuga astus üles Haiglate Liidu nõukogu liikmena esinenud Peeter
Mardna. Tema põhjalik analüüs tervishoiutöötajate palkade kujunemisest ilmus
novembrikuu "Teatajas".
Pärnu AL esimees Aldin Talving juhtis tähelepanu probleemidele liikmemaksude
kogumisel. Et see pole piirkondlike liitude ainuke mure, tehti eestseisusele ülesandeks
nende küsimustega tõsisemalt tegelda ja jätkata arutelu kevadisel volikogul.
Üldkogu lõppdokumendi vastuvõtmine ajas saali üsna elevile. Redaktsioonikomisjoni
poolt ette pandud mõõdukas vormis sõnastatud seisukohad said lõpuks pisut
resoluutsema kuju.

Järgmine üldkogu tuleb kokku aastal numbriga 2000. Siis saab teha kokkuvõtteid
Arstide Liidu tegemistest Andres Lehtmetsa esimesel presidendiaastal ja kirjutada
sellest ajakirjas Eesti Arst. Edukat aastat!
Katrin Rehemaa

