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Miks kuuluda Eesti Arstide Liitu?
Märt Põlluveer – Eesti Arstide Liit
Miks peaks kuuluma Eesti Arstide
Liitu? Õigustatud küsimus. Vastuse
saamiseks on kõige õigem küsida
seda liikmetelt. Niisiis uurisin liitu
kuulumise põhjuste, kogemuse, kasu
ja tulevikuperspektiivi kohta neurokirurgi, ennast töiselt nelja meditsiiniasutuse vahel jagava Tarmo Areda
käest, kes on arstide liitu kuulunud
juba enam kui kümme aastat.

Miks otsustasite liitu astuda
ja mida olete sellest saanud?
Olen liidu liige, sest liit esindab
mind läbirääkimistel haigekassa ja
tööandjatega ning vajaduse korral
saab liidust ka juriidilist nõu. Väga
oluliseks põhjuseks on ka vastutuskindlustus. Kindlasti on arstil
lihtsam omada vastutusk indlustust EALi kaudu, sest nii ei pea ise
erinevate kindlustuspakkujatega
läbirääkimistele aega kulutama.
Liidust olen saanud ühtekuuluvustunde Eesti arstkonnaga. Olen
saa nud nõu ja abi er i meel su ste
lahendamisel tööandjaga. Samuti
olen taaskohtunud EALi korraldatud
Eesti A rstide Päevadel ja teistel
üritustel mitme kursusekaaslasega,
kellega igapäevaselt ei suhtle.

Kas EAL on kuidagi mõjutanud
ka Sinu igapäevatööd arstina?
Kas EAL ulatub nii-öelda rohujuuretasandini?
Oleme v a l i nud a rst idena oma le
elukutse, kus alati on mõned meist
tööl ehk valves. Seetõttu on ka igal
suuremal ja väiksemal kollektiivil
raske enda eest seista, kuna harva

Eesti Arst 2017; 96(1):55

on võimalust etteplaneeritult kogu
kollektiivil kokku saada, oma seisukohti kujundada ja väljendada. Siin
näengi EALi rolli arstkonna esindajana ja eestvedajana.
Kuivõrd arstlike erialade spekter
on la i ja k ir ju, on E A L i l i l m selt
raske igapäevaselt nii-öelda kohal
olla. Ideaalsel juhul olekski kõik
siis hästi, kui ei peaks igapäevaselt
EALi olemasolu tajuma. Praegust
perioodi, v iimast 5 aastat, pean
aga Eesti ter v ishoiu k riisiaja k s,
eriti just meie tervishoiukorralduse
tulevikule mõeldes ja siinkohal on
hea tunda EALi tuge nii sõnades
kui ka tegudes arstiabi korralduse
valupunktide lahendamisel. Kas EALi
mõju just rohujuuretasandini ulatub,
ma öelda ei oska, aga lähenenud on
ta iga aastaga sellele küll.
Kõige otsesem mõju on ilmselt
tervishoiutöötajate kollektiivleping,
samuti töö- ja puhkeaja korraldusega
seonduv. Siinkohal tuleb öelda suur
aitäh EALile süsteemse ja järjekindla
tegevuse eest selles vallas.

Kuivõrd edukas on liit liikmete kaasamisel? Mida saaks siin
paremini teha?
Edu k u s t n ä it ab E A L i k uu lujate
protsent kogu Eesti arstkonnast
ja pa r a nda m ise r uu m i on a lat i.
Põhiline on ikka teavitus, teavitus,

teavitus. Pisut rohkem enesereklaami ei teeks paha. Meenutada võiks
10 ja 15 aasta tagust miinimumtunnipalka ja suhet tollastesse keskmistesse tunnipalkadesse ja mitte
ainult. Ka Eesti Arstide Päevadel
esitatavaid uusi raviviise, ravi- ja
teadu s t u lemu si t a su k s r oh kem
tutvustada.

Milline on Sinu jaoks praegu
EALi olulisim eesmärk ning
lähitulevik?
Praegu on olulisim jõuda ter v ishoiu rahastamist ümberkorraldavate vajalike poliitiliste otsusteni.
Üksikud poliitikud on küll sõnades
väljendanud mõistmist, kuid aastaid
teada olev senise rahastamismudeli
mittekestlikkus on endiselt lahenduseta.
Nüüdseks on EAL möödapääsmatu partner tervishoiukorralduse
sõlmpunktide lahendamisel. EALi
häält on kuulda ja võetakse kuulda.
Samas ei tohiks EAL ega ükski teine
organisatsioon meditsiinisüsteemis
kunagi muutuda asjaks iseeneses,
esm at ä ht i s on i k k ag i abi v ajav
patsient, mitte tööd vajav arst või
majandamist vajav haiglakompleks.
Tõsi, praegu on selliseks muutumise
võimalus ikka väga kaugel. Õnneks.
Loodan, et EAL jätkab sarnasel
moel ja veelgi tõhusamalt. Arstide
eesmärk on anda patsientidele võimalikku parimat arstiabi. Selleks on
vaja kogenud, koolitatud, puhanud
ja motiveeritud arste. EALi eesmärk
ongi sellise arstkonna kasvatamine
ja kooshoidmine.
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