ra amatu tutvustus

Arstide liidu sajand
Väino Sinisalu – Eesti Arst
Koostaja Ken Kalling,
konsultant Katrin Rehemaa.
Arstide liidu sajand. Tartu:
Eesti Arstide Liit; Tartu 2021,
212 lk.
Eesti Arstide Liidu (EAL) eelkäija,
Eesti Arstideseltside Liidu (EASL)
põhikiri registreeriti Haapsalu Rahukohtus 28. veebruaril 1921. aastal.
Seda päeva peab Eesti arstkond
E A Li sünnipäevaks. Saja-aastane
Eesti arstide organisatsioon avaldas
oma juubeliks senist tegevust kokku
võtva raamatu „Arstide liidu sajand“.
Raamatust leiab mitmete arstide
ühenduses aktiivselt tegutsenud
kol leeg ide meenut usi ü henduse
tegevusest eri etappidel. Eesti Post
väljastas EALi juubelile pühendatud
postmargi. Raamatu ja postmargi
esitlus toimus 28. veebruaril 2021
Tartu Ülikooli muuseumis ja seda
edastati otseülekandena veebis.
Aastal 1912 sai tsaarivõimudelt
hea k sk i idu esi mene eest i soost
arste koondanud Põhja-Balti Arstideselts (PBAS), EASLi eelkäija. Seltsi
tuli selliselt nimetada, sest tolleaegses venes t a m i se õh k kon n a s
eesti arstide seltsi poleks lubatud
luua. Tööd alustati 44 liik mega,
1918. aasta keskpaigaks oli liikmeid
106. Suurt tähelepanu osutati eesti
meditsiinikeele arendamisele, anti
välja ajakirja Tervis. PBAS lõpetas
töö 29. juunil 1919.
Iseseisv unud Eestis lood i 13.
mail 1918 Tartu Eesti Arstide Selts,
1919. aastal asutati eesti arstide
selts Tallinnas. Eesti Arstideseltside Liitu koondusid 1921. aastal
Tartu, Tallinna, Pärnu ja Viljandi
eesti arstide seltsid, hiljem lisandusid eesti arstide seltsid kõigist
maa kondadest-l i n nadest. A lates
1922. aastast hak kas E ASL välja
a nd ma eestikeelset teadusl ik k u
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meditsiiniajakirja Eesti Arst. Raamat
annab ülevaate EASLi tegevussuundadest, iga-aastastest arstide päevadest, liidu liikmeskonnast. 1927.
aastal astus EASL rahv usvahelise
arstide kutseühingu liikmeks.
EASL seisis arstide kutsehuvide
eest. A lates 1920ndatest kurdeti
arstide üleproduktsiooni üle Eestis.
EASL ar vates olnuks optimaalne
arstide juurdekasv aastas 15 inimest.
Arstiõppe aega pikendati 6. kursuseni, karmistati eksameid 1. ja 2.
kursuse üliõpilastele. Riigivanema
dekreediga loodi 1934. aastal Arstide
Koda, kuhu pidi kohustuslikus korras
kuuluma iga Eestis praktiseeriv arst.
Koda oli arstide kutseühing nende
k ut sea la se elu kor r a ld a m i sek s.
Kõigile koja liik mete kehtestati
1936. aastal kohustus järgida arstide
k utse-eeti ka koodek sit – Codex
Deontologicus Medicorum.
EASL jätkas tööd kuni nõukogude
okupatsioonivõim 22. oktoobril 1940
selle lik v ideeris ja varad konf iskeeris. Eesti NSVs tegutsesid arstide
erialaseltsid. Neid oli 1962. seisuga
kokku 52.

EASLi õigusjärglasena loodi 6.
apr i l l i l 1945 Eesti A rstide Selts
Rootsis ( E A SR). Sel le asuta m iskoosolekul Stockholmis osales 40
Eestist põgenenud arsti ja hambaarsti. EASRi tegevust valgustavad
raamatus ajaloolane Liiv i Uudet
ja seltsi end ine esimees A nts
Anderson.
Aastast 1982 hoogustunud vabastusliikumises said Eesti arstid innustust taastada Eesti arstide organisatsioonid, sellised, nagu need olid
iseseisvas Eesti Vabariigis. Tartu
Arstide Liit taastas oma tegevuse
16. mail 1988, peatselt ka Tallinna
Arstide Liit. EALi taastamise koosolek toimus 11. juunil 1988 Tallinnas
Mustamäe haigla saalis. Osavõtjaid
oli 400. Presidendiks valiti Laur
Karu.
Raamatus on meenutanud EALi
taasasutamise, uute sihtide seadmise
aeg u n i ng t r ad itsioon ide jät k amist kolleegid Anu Kasmel, Andrus
Lipand, endised presidendid Rando
Truve, Indrek Oro ja Väino Sinisalu. Raamatus on artiklid arstide
päevade korraldamisest, Eesti Arsti
v ä lja a nd m i ses t ja E A L i tege v usest ametiühinguna, mille puhul
on käsitletud palgaläbirääkimisi,
arstide vastutuskindlustuse ja pädevuse hindamise korraldamist ning
streiki 2012. aasta oktoobris.
Viimases peatükis on peatutud
E A Li tänasel päeval: 2020. aasta
lõpus koondas EAL 3283 arsti, liikme
keskmine vanus oli 52,1 aastat. EALi
100aasta ne aja lug u k i n n itab, et
viljakas ühistegev us on toetanud
Eesti arste toime tulema sellega,
mida ühiskond arstidelt on oodanud.
Tegemist on hea kokkuvõtliku
ülevaatega Eesti arstide organisatsiooni tegevusest meie rahvale ja
riigile keerulise viimase 100 aasta
kestel.
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