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Korruptsioon ja koroona
Katrin Rehemaa – Eesti Arstide Liit
Arstidest ja korruptsioonist rääkides mõeldakse tavaliselt lilledest, kommikarpidest, halvemal juhul ümbrikest.
Need kombed on hakanud välja surema, kuid mõni aeg
tagasi avastasid juristid, et see pole sugugi kõik.
Korruptsioonivastane seadus on kehtinud seitse
aastat, aga alles mullu hakati haiglates rääkima, et
seaduse silmis on arstid ametiisikud, kellele kehtivad
toimingupiirangud. Hangetega seoses oli ennegi teada,
et endaga seotud firmade puhul ei tohi otsustamisel
osaleda. Uudisena tulid õpetused, mida ei või teha, kui
patsient on arstiga seotud isik – sugulane, hõimlane,
sõber, äripartner. Ja nii edasi, sest juristid pole suutnud
kokku leppida, kui laiaks seotud isikute ringi ajada saab.
Kas oma pereliikmele võib määrata uuringuid ja
ravi, kirjutada retsepti, anda haiguslehte? Seda arutati
sügisel arstide liidu korraldatud eetikakonverentsil,
kuid kindlat vastust ei saanud. Üldiselt ei või, aga
natuke siiski võib – erandjuhtudel. Juristid näevad asju
ühtmoodi, arstid teistmoodi. Seadus ei ütle selgelt, mis
on lubatud ja mis keelatud, ning arstil pole otsustami-

seks juriidilist pädevust. Ja isegi kui oleks – kust võtta
igapäevatöös aega vaagimiseks või nõu küsimiseks.
Arstide liidu pöördumisest riigikogu poole sündis
veebruari keskel põhiseadus-, õigus- ja korruptsioonikomisjoni ühine arutelu, kus osalesid arstide liidu,
perearstide seltsi, õiguskantsleri kantselei, prokuratuuri,
justiits- ja sotsiaalministeeriumi ning politsei esindajad.
Arstide nimel esinenud dr Jaan Sütt tegi ettepaneku muuta seadust nii, et arstid saaksid patsiente
ravida, kartmata kogemata korruptsioonikurjategijaks osutuda. Veidi varem oli samasuguse arvamuse
andnud õiguskantsler: toimingupiiranguid ei ole vaja,
kui arstid osutavad tervishoiuteenust ja teevad sellega
lahutamatult seotud toiminguid, sealhulgas väljastavad
töövõimetuslehti ja retsepte.
Kõik nõustusid sellega, et seadusemuudatust on
vaja ja riigikogu komisjonid hakkavad selleks ettevalmistusi tegema.
Aga mis on korruptsioonil pistmist koroonaga? Ei
muud kui ennetama peab, aga paanikat pole vaja.

Eesti Arstide Päevad jäävad sel kevadel ära
Arstide liit jätab ära aprillis toimuma pidanud arstide päevad.
Me ei soovi osalejate ja korraldamisega seotud inimeste tervisega riskida ning
järgime terviseameti ja valitsuse korraldusi.
Kaalume võimalusi lükata arstide päevad edasi ja korraldada need sama
programmiga sügisel. Konverentsile ja näitusele registreerunud osalejaid
teavitatakse osavõtutasu tagastamisest.
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