Eestseisuse koosolek toimub 7. jaanuaril algusega kell 15 Tallinnas Egeri keldris.
Päevakord:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Avamine; eelmise koosoleku protokolli kinnitamine.
Eetikakomitee tegevuse põhisuunad.
EAL tegevusprogramm aastal 2000.
Eesti Arstide Päevad 2000 ettevalmistused.
Ajakiri "Eesti Arst" Arstide liidu infokandja rollis.
EAL liikmete register.
Koostööleping Eesti Näitustega.
Muud küsimused
 Pärnu Sisearstide Seltsi taotlus Soome AL lektoristipendiumi saamiseks.
 Tallinna AL pöördumine
 EAL presidendi tööleping

Mõned mõtted tegevusprogrammi kohta.
Praegu on EAL esindajad järgmistes nõukogudes ja komisjonides:
 SM litsentsikomisjon - Matti Tarum
 SM ravikvaliteedi nõukogu - Peeter Mardna (esimees), Andres Ellamaa
 Ravikindlustusnõukogu - Indrek Oro (esimees)
 Rahvatervise arendusnõukogu - Katrin Rehemaa
 Hinnakomisjon - Andres Lehtmets, Peeter Ross, asendusliikmed Indrek Oro, ?
 Medicina nõukogu - Indrek Oro
 Medicina juhatus - Väino Sinisalu
 Eesti Arsti nõukogu - Indrek Oro, Mai Taro
 Eesti Arsti juhatus - Väino Sinisalu
EAL sisesed töörühmad:
 palgaläbirääkimiste töörühm - Andres Lehtmets, Indrek Oro, Toomas Kariis
 kollektiivlepingute töörühm - Väino Sinisalu, Aldin Talving, Katrin Rehemaa
 Eesti Arstide Päevade korraldamine - Mai Taro, Katrin Rehemaa, Väino Sinisalu
Piirkondlike ühenduste tegevust, liikmeskonda ja liikmemaksu küsimusi peaks
käsitlema koos. Kõige probleemsemad piirkonnad on praegu Sillamäe, Kiviõli, kus
vist üldse mingit tegevust ei toimu (Sillamäe pole sel aastal liikmemaksu ka maksnud)
ja ka Tartu. Nende küsimustega tegelevasse töörühma võiksid kuuluda Aldin Talving,
Kai Tamm, mina ja Mai (liikmemaksud), võib-olla veel keegi piirkonnaliitude
juhtidest. Kavandatavaid muudatusi peaks arutama juba ka kevadine volikogu, otsuse
ja konkreetse ettepaneku üldkogule põhikirja muutmiseks aga tegema sügisene
volikogu. Vajaduse korral võib ju volikogu ka kolm korda aastas kokku tulla.
Sügisese volikogu ja üldkogu vahele peab jääma vähemalt 30 päeva, see on põhikirja
järgi etteteatamisaeg üldkogu kokku kutsumiseks. Ja muidu ei jõua ka.
Lõppdokumendi projekti võib varem valmis teha, kui vahepeal midagi äkilist juhtub,
siis saab ju täiendada.

Kas saadan päevakorra ja tegevusprogrammi praegusel kujul laiali või tahad veel
midagi muuta? Koosoleku koha võib hiljem teatada.

