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Priit Tohver valiti ülemaailmse arstitudengite
organisatsiooni juhtkonda
Madis Filippov – Med24
Eesti Arstiteadusüliõpilaste Seltsi
liige ja Tartu Ülikooli arstiteaduste
tudeng Priit Tohver valiti 5. augustil
rahv usvahelise arstiteadusüliõpilaste seltside liidu (IFMSA) Euroopa
regiooni juhiks.
See tähendab, et Tohver kuulub
nüüd üle kogu maailma 1,3 miljonit
arstitudengit ühendava organisatsiooni juhtkonda. IFMSA on Eesti
Arstiteadusüliõpilaste Seltsi katusorganisatsioon.
Tohver on neli aastat töötanud
Eesti Arstiteadusüliõpilaste Seltsis
nii projektijuhina, meediasuhete
juhina kui ka välisasjade asepresidendina – IFMSA tundus talle selle
teekonna loogiline jätk. Veel poole
aasta eest ei olnud tema plaan aga
kuigi kindel. Märtsis läks ta esimest
korda elus IFMSA peaassambleele,
et näha, kas selles organisatsioonis
üldse on talle kohta. Tuli välja, et oli,
ning Tohver sai endalegi ootamatult
mitmelt juhtﬁguurilt motivatsioonilise lükke, et kandideerida. Olles
kodus asjad pere ja ülikooliga läbi
rääk inud, oli otsus k indel. Miks
Euroopa regiooni juhiks? Sest selle
ametiga on tal kõige tugevam side,
nii emotsionaalne kui ka tööalane.
Tohver selgitas, et tema peamine
eesmärk on hoida Euroopa regiooni
ühtselt tegutsevana.
„Euroopa erineb teistest regioonidest väga aktiivse välisesindustöö
poolest – oleme lähedalt seotud
m itmete Euroopa instantside ja
s u u r or g a n i s a t s i o o n i d e g a n a g u
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Priit Tohver
Maa i l ma Ter v iseorga n isatsioon i
( WHO) Euroopa, Euroopa Rahvatervise Liit (EPHA), Euroopa Komisjon
ja Euroopa Noortefoorum,“ rääkis
Tohver. Suur osa IFMSA tööst on
eestkoste arstitudengite nimel ning
tema eesmärk on laiendada seda eestkostetööd rahvusvaheliselt tasandilt
riigi ja omavalitsuse tasandile, et
need astmed töötaksid sünergiliselt.
Tohver leiab, et töö, mis rahvusvaheliselt tehakse, peab olema arusaadav
ka kohalikul tasandil.
„Tänast Euroopat iseloomustab
süvenev killustatus ning arstitudengid ei tohi minna sama teed,“

lausus ta. „Selle vältimiseks peame
senisest paremini pidama nõu ja
tegema koostööd liikmesriikidega.“
Konkreetsematest sihtidest tõi
ta välja hiljuti vastuvõetud Euroopa
regiooni strateegia õigeaegse täitm i se n i ng a nt ibioot i k u m i resi stentsuse vastu võitlemise ja siia
saabuvate pagulaste tervisekaitse.
Pagulaste puhul soovib IFMSA muu
hulgas, et nende õigust tervisele ei
rikutaks ja et riigid panustaksid
enam oma võimek usse pak k uda
pagulastele elementaarseid abiteenuseid.
„ A ntibiootikumiresistentsuse
pidurdamiseks tahaksime esmalt
suurendada avalikkuse teadlikkust
ning näha vastutustundlik umat
antibiootikumikasutust nii põllumajanduses kui ka tervishoius,“ teatas
Tohver. „Mõlemast murekohast ja
nende lahendustest võiks kirjutada
kümneid lehekülgi, ent me arutame
veel konkreetse strateegia üle, mille
põhjal kavatseme probleemile läheneda Euroopas. Võimalusi tegutseda
on ehk isegi liiga palju.“
Toh ve r a lu s t ab u u e s a me t i s
1. oktoobril ja tema ametiaeg lõpeb
aasta hiljem. Samas algasid ettevalmistused uueks ametiks juba päev
pärast valimisi ning esimene välislähetus oli WHO Euroopa regionaalkomitee kohtumine 12.–15. septembril
Kopenhaagenis.
Viimasel kümnendil ei ole ükski
EAÜSi liige EAÜSi katusorganisatsiooni juhtkonna töös osalenud.
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