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28. novembril peeti Tartus arstide liidu
üldkogu koosolek, millest võttis osa 156
delegaati.
Eesti Arstide Liidu aumärgiga tunnustati
professor Joel Starkopfi, kes dekaanina on
oluliselt arendanud arstiteaduskonna ja
arstide liidu koostööd.
President Lembi Aug tegi kokkuvõtte
lõppevast aastast. Korraldasime arstide
päevad, eetikakonverentsi „Keel kui kutseoskus“ ja erakondade tervishoiudebati enne
kevadisi Riigikogu valimisi. EALi läänepoolseim piirkonnaliit – Eesti Arstide Selts
Rootsis tähistas 70 aasta juubelit. Peamised
koostöövaldkonnad arstiteaduskonna ja
erialaseltsidega olid välisarstide registreerimine ja eriarstide pädevuse hindamine,
arutelud Sotsiaalministeeriumis jätkuvad
uuel aastal, sest otsusteni pole jõutud.
Rahvusvaheliste organisatsioonide ja teiste
Euroopa riikide arstide liitudega arutati
ühiseid probleeme: arstide vananemine,
sisse- ja väljaränne, alkoholipoliitika. Arstide
v ä l iskool it u si r a ha st a s k a hel v i i ma sel
aastal EAL, nüüd jätkab täienduskoolituse
fond, mis võitis kohtuvaidluse riigiga ja
võib taas avalikes huvides ja tulumaksuvabalt arstide täienduskoolitust toetada.
Liikmete huvide kaitsmisel tuli lahendada
individuaalseid töövaidlusi, PERHi arst sai
kohtu ja töövaidluskomisjoni abiga kätte
saamata ületunnitasu. Narva haiglale tegi
tööinspektsioon hulga ettekirjutusi töölepingu seaduse rikkumise tõttu.
Üldkogu kinnitas EALi 2016. aasta eelarve
ja liikmemaksuks 9 eurot kuus, residendil
ja doktorandil 6 eurot kuus, mittetöötaval
liikmel 9 eurot aastas. Kehtestati liikmemaksu kogumise kord, mis koos sel aastal
loodud elektroonilise liikmete registriga

pea k s taga ma l i i k mema k sude täpse ja
õigeaegse laekumise.
Järgmisel aastal kehtib veel praegune
kollektiivleping, millega 1. jaanuarist 2016
tõuseb arsti miinimumtunnitasu 11% ehk
10 euroni. Uusi läbirääkimisi kollektiivlepingu sõlmimiseks aastateks 2017–2018
plaanime alustada juba õige varsti, üldkogu
sai tutvuda kollektiivlepingu kavandiga.
Kommunikatsioonibüroo Vaikus esitles
sel aastal läbiviidud EALi kommunikatsiooniuuringut, kus küsiti arstide liidu liikmete
arvamust oma organisatsiooni tegevuse,
maine ning sise- ja väliskommunikatsiooni
kohta. Vastanud andsid liidule positiivse
hinnangu, kuid osalejate arv oleks võinud
olla suurem. Uuringu tegijad leidsid, et oma
organisatsiooni hästi suhtuvates liikmetes
peitub suur potentsiaal liidu eesmärkide
senisest edukamaks täitmiseks, ja andsid
ka mitmeid soovitusi.
Üldkog u valis eestseisuse ja eetikakomitee uue koosseisu järgmiseks kolmeks
aastaks. Eestseisusesse kuuluvad delegeerit ud liik metena president Lembi Aug,
ekspresident Andres Kork, suuremate piirkondade esindajad Toomas Kariis (Tallinn),
Jaan Sütt ( Tartu), Marta Velgan ( ENÜ ),
valitud liikmetena Ave Aava, Maarja Hallik,
Natalia Jefimova, Andres Lehmets, Indrek
Oro, Neeme Tõnisson, Neve Vendt, Vallo
Volke. Eetikakomitee liikmed on Andres
Ellamaa, Indrek Oro, Kadri Lillemäe, Ülle
Einberg ja Peeter Mardna. Mitu uut liiget
meie tegevuse suunajate ja juhtijate hulgas
lisavad liidule kindlasti jõudu ja sära.
Üldkogu tegi avalduse alkoholi reklaamija müügipiirangute kehtestamise toetuseks.
Üldkogu materjalid w w w.arstideliit.ee
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