Tartu Arstide Liidu üldkoosolek
Tartu Arstide Liidu üldkoosolek toimus 20. jaanuaril 2005. Üle pika aja oli seekord osavõtt aktiivne
ja kvoorumi kokkusaamine, seega koosoleku
otsustuspädevaks pidamine, polnud probleem.
Juhatuse esimees dr Margit Närska esitas 3
viimase aasta tegevuse aruande. Juhatuse põhiliseks hooleks on olnud kollektiivlepingu sõlmimisega seonduv. Nagu asjaosalised ise märgivad,
on põhiliseks edusammuks see, et kliinikumi juhatusega on loodud eri pooli arvestavad partnerlussuhted. See on võimaldanud sõlmitud kollektiivlepingutes ka arstide huve paremini kaitsta: alates
2002. a on kliinikumi arstidele võimaldatud üks
lisanädal puhkust, kliinikumi arstidel on võimalik
taotleda 5kuulist põhitööst vaba perioodi teadustööks, kusjuures säilitatakse keskmine palk. 2004. a
sõlmitud palgaleppe järgi on kliinikumi arsti miinimumtunnitasu 70 kr. Märtsis 2005 algavad uued läbirääkimised kollektiivlepingu ja palgaleppe sõlmimiseks.
Üldkoosolekul valiti uus eestseisus järgmises
koosseisus: Margit Närska, Katrin Elmet, Jaan Sütt,
Annika Reintam, Peeter Tähepõld, Heli Grünberg,
Sirje Hansen, Terje Raud, Helmut Seepter. 2005. a
on liikmemaksu suurus töötavatele liikmetele 1%
põhipalgast, residentidele 50 kr kuus ja mittetöötavatele liikmetele 50 kr aastas.
Võeti vastu ka mõned muudatused põhikirjas:
edaspidi on üldkoosolek otsustusvõimeline, kui
seal osaleb vähemalt üks neljandik liikmetest.
2005. a jaanuarikuu seisuga oli Tartu ALis
353 liiget.
Eestseisus korraldas 2002. a oma liikmete seas
küsitluse, et selgitada välja, mida arstid Tartu ALilt

ootavad. Selgus, et arstid ootavad kutseliidult eelkõige oma huvide kaitset, arsti töö väärtustamist
ja liikmete informeerimist tervishoius toimuvast.
Oodatakse ka mitmesuguste tööväliste ürituste korraldamist. Üldine arvamus on, et arstide liit peaks
omama kaalukat sõna tervishoiupoliitikas.
Piirkondliku liidu ülesandena näevad TAL eestseisuse liikmed eelkõige arstide ühendamist, arstidele mitmesuguste tööväliste, aga ka kutsetööga
seotud ürituste korraldamist ning liikmete kaitset
kohapeal.
Kutseliidult – Eesti Arstide Liidult – oodatakse
tõhusat sekkumist riigi tervishoiupoliitikasse. EAL
peab olema ekspert tervishoiupoliitika kujundamisel. Paraku tuleb nentida, et arstide osavõtt oma
kutseliidu tegevusest on enam kui tagasihoidlik,
seda nii piirkondlikul kui ka keskliidu tasandil. Küllap on see märk sellest, et nagu kogu ühiskond,
nõnda ei ole ka arstid veel valmis elama kodanikuühiskonnas, kus iga liige tunnetab oma vastutust
ühiskonna käekäigu eest ning vajadust selle nimel
aktiivselt tegutseda. Alateadlikult loodetakse,
et tuleb keegi, kes minu eest midagi ära teeb ja
minu hea käekäigu eest hoolt kannab. Siiski on
TAL eestseisus optimistlik – ka meie arstid suudavad koonduda ühe mütsi alla ja olla solidaarsed
meie veel kanajalgadel seisvas varakapitalistlikus
ühiskonnas. Kliinikumi 2005. a jaanuarikuu lehes
teevad Annika Reintam ja Katrin Elmet TAL eestseisuse nimel kokkuvõtte: olukord on suurepärane,
kuid mitte lootusetu!
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