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Kas masu on pöördumas
ka tervishoius?
Urmas Sule − Eesti Haiglate Liit
Charles Darwin on väitnud, et ükski organisatsioon ei arene ideaali poole püüdlusest, vaid ikka olude sunnil. Tundub, et
tal on õigus. Selle väite paikapidavust on
oma nahal viimastel aastatel tunda saanud
kindlasti ka kogu Eesti tervishoiusüsteem.
Oleme ühiselt piisavalt hästi ja tegelike
abivajajate, patsientide huve arvestavalt
meile n-ö kõrgelt ülalt antud ülesannetetulvaga hakkama saanud. Kui kahe eelneva
aasta võtmesõnaks on olnud kokkuhoid nii
säästmise kui ka ühtehoidmise mõttes, siis
tundub, et koostöös omandatud kollektiivne
tarkus on ressurss, mida vajame tulevikus
vahest enamgi kui seni.
Aga kuidas läheb parematel jahimaadel?
Üsna hästi väljendab hoiakuid ajakiri European Hospital, milles ilmunud artiklite
pealkirjadki väljendavad valitsuste soove
panna haiglaid sama hinna eest rohkem
tööd tegema. Naiivne oleks arvata, et meie
väike kodumaa siin teistest oluliselt eristub,
või k ui, siis vaid hi ndade la ngetamise
poolest. Ikka rohkem ja vähemate ressurssidega! Asjaolu, et haiglate põhitegevuseks
on osutada haigetele inimestele kvaliteetset
arstiabi, kipub alatihti ununema.
Loodan siiralt, et nüüd on kõigile kõrgetele otsustajatele selgeks saanud, et e-tervise
projekti realiseerimise võtmeks on tervishoiutöötajad ning vaid ülesandeid mõistlikult püstitades ja ressurssidega arvestades
on võimalik suuri eesmärke saavutada.
On selge, et Murphy printsiip „Miski pole
võimatu inimese jaoks, kes seda ise tegema
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ei pea“ on ka Eesti riigis piisavalt rakendust leidnud. Katsume haiglate liidu poolt
pakkuda riigile siiski elluviidavaid lahendusi, lootes vastu esivanemaile omast talupojamõistust.
Ka rahastamisest ja tervishoiuteenuste
hindadest ei saa mööda minna. Tänaseks
on haigekassa järgmise aasta eelarve sisuliselt lukku löödud ning tervishoiuteenuste
hindasid mõjutab jätkuvalt masukoef itsient (hinnad on tegelikest kulupõhistest
5% madalamad), ja see pole kuigi meeldiv
teadmine. Tervishoiu rahastamisel kvaliteedi arvelt kvantiteedile panustamine on
lühikest aega võimalik, kuid pikemas perspektiivis kindlasti vale.
Olen siisk i seda meelt, et sõltumata
aegade keerukusest on eesmärke, mis on
suuremad päevapoliitikast. Üks neist on
kindlasti Eesti Arsti väljaandmine. Just
selle suurema eesmärgi realiseerimiseks
on haiglate liit ja arstide liit löönud käed.
Oleme ühendanud jõu, et säilitada ajakiri
Eesti Arst kui ainus emakeelne teadusväljaanne Eesti tervishoius. Niimoodi tegutsedes
püüame aidata kaasa ka ühe teise ühise
eesmärgi saavutamisele: tagada riigi konkurentsivõime ter vishoiu tööandjana meie
tulevikule, noortele arstidele! Konkurendid
on aga targad ja tugevad ning eesmärgi
saavutamine eeldab koordineeritud tegutsemist ja otse loomulikult vastutuse võtmist
kõigil tasemetel.
Teineteisemõistmist, tarkust ja tarmukust meile kõigile!
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