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Eesti Arstide Liidu delegatsioon käis külas Taiwani
arstidel
Vallo Volke – Eesti Arstide Liit

29. septembrist kuni 5. oktoobrini 2004 külastas
EALi delegatsioon Taiwani. Meie delegatsiooni
kuulusid Andres Kork, Indrek Oro ja allakirjutanu.
Viibisime seal kohalikke rahvusvahelistest suhetest huvitatud arste ühendava organisatsiooni
TIMA (Taiwan International Medical Alliance)
kutsel. Tegemist oli vastukülaskäiguga: TIMA
delegatsioon külastas Eestit mõned kuud varem
taotlemaks EALi toetust Taiwani soovile saada
WHOs vaatlejastaatus.
Võõrustajad olid koostanud ülimalt põneva,
tiheda ja kõrgetasemelise programmi. Külasta-

sime nii Teaduste Akadeemia biomeditsiini instituuti, pealinna kaht suurhaiglat kui ka Taiwani
rahvusülikooli arstiteaduskonda. Lisaks toimusid
kohtumised meditsiini kureeriva aseministri, haigekassa juhtide ja rahvusliku teadusnõukogu juhtidega.
Mida õpetlikku Taiwan pakkus?
Tegemist on väga lääneliku ühiskonnaga: pisut
ootamatult avastasime, et ka kohalik vaimsus on
tükati euroopalikum kui Eestis. Teadmistepõhine
majandus, millest Eesti riigimehed vaid rääkida

Taiwani Arstide Liidu president dr Nan Her Wu ja Eesti Arstide Liidu president dr A. Kork.
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suudavad, on Taiwani edu aluseks. Riik investeerib
suuri summasid teadus- ja arendustöösse. Sümpaatne oli näha, kuidas kõik poliitilised otsused,
k.a arstiabi puudutavad, tehakse asjatundjate ja
teadlaste soovitustest lähtudes.
Arstiabi on tagatud riikliku haigekassa kaudu,
solidaarse kindlustussüsteemiga on kaetud 99%
inimestest. Haigekassa raha saadakse töövõtjalt
ja tööandjalt kogutud haiguskindlustusmaksudest,
riik lisab ligikaudu kolmandiku. Inimeste omaosalus
arstiabis on märgatavalt väiksem kui Eestis,
kompenseeritavate ravimite hulk suurem, arstiabi
kättesaadavus väga hea.
Arsti amet on Taiwanis väga kõrgelt hinnatud.
Konkurss ülikooli on vägagi tihe: Taiwani rahvusülikooli arstiteaduskonda pääsemiseks peab
gümnaasiumi lõputesti tulemus olema parima 3%
hulgas. Arste on Taiwanis suhteliselt vähe: suhtarvuna väljendades on neid umbes poole vähem
kui Eestis. Arstide palk on väga kõrge, kuid ka
töökoormus on suurem kui meile harjumuspärane.
Haiglad olid tehniliselt väga hästi varustatud,
ka arstide tase jättis väga hea mulje. Paljud on
saanud arstihariduse või doktorikraadi USAs.
Väga tähtsaks peeti arstiteaduslikku uurimistööd.
Ülikooli kliinikus oli mitu moodsat teadusuuringute
laborit. Üsna sarnaselt Eestiga toimis konkurents

erahaiglate ja riiklike haiglate vahel. Konkurendi
juures mittetöötamist kompenseeris ülikooli kliinik
ca 20–30% lisatasu maksmisega arstidele, kes
vastava lepingupunktiga soostusid.
Algab arstide vahetusprogramm
Arutades TIMA esindajatega edasise koostöö
võimalusi, otsustasime alustada arstide vahetusprogrammi Eesti ja Taiwani vahel. Eesti Arstide
Liidu liikmetele tähendab see võimalust täiendada
ennast Taiwanil. Programmi käivitumise ajal oleme
kehtestanud väga paindlikud reeglid:
1. Koolituse kestus võiks olla ca 2–6 kuud.
2. Eriala ja teema. On selge, et kõige põnevamaid
teadmisi ja kogemusi pakub Taiwan infektsioonhaigustega seotud arstidele. Samas võivad
kandideerida ka kõigi teiste erialade esindajad.
3. Sobib nii kliiniline täiendus kui ka teadustöö.
4. Kandideerida võivad nii eriarstid, arst-residendid kui ka arstiteadlased.
5. Kontakti omamine Taiwani kolleegidega ei ole
obligatoorne.
Soovijatel palume saata ingliskeelne CV ja
ootused/soovid koolituse suhtes EALi e-posti
aadressil eal@arstideliit.ee.
vallo.volke@ut.ee
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