
Meditsiinitöötajate hoiatusstreigi põhjustest. Mõistusega
Aastaid on räägitud tervisesüsteemi alarahastamisest. Äreva hoiatusena on aastate viisi head 
hooldajad, õed ja arstid jätnud seljataha kodumaa ja läinud mujale. Ärevate märkide eest on 
tõstetud sõrm, et näe taas üks kodumaal hea koolituse saanu läheb mujale suure palga peale. 
Töötingimusi ei taheta kuidagi võrrelda. Kohapeal on selgitatud, nad ju ei läheks ka. Teeksid siin ka 
praeguse palga eest tööd. Ikkagi perekond ja tugivõrgustik ja kultuuri ja keel... Aga vaat need 
tingimused!
Müni aeg tagasi keelati 24 tunnised vahetused ära. Tegelikult need jäid. Jäid ka 36 tunnised 
vahetused. Siis saabus töö- ja puhkeajaseaduse muudatus mis võttis meditsiinitöötajatel 
võimaluse saada ületunnitasu. Suure üllatusena ei meeldinud inimestele selline plaan. Selgus ka 
ebameeldiv tõsiasi, et poolaasta eelarve on mai lõpuks lõhki .
Probleemi ilmnemisel on kombeks vastandada üks ühiskonna grupp teisele. Praegu räägitakse, 
kuidas meditsiinis on raisatud väga palju raha. Aga kelle peale? Sinu peale! Kui mitte Sinu, siis 
Sinu laste ja lastelaste, Sinu vanemate ja vanavanemate, Sinu naabrite ja kolleegide peale. Need 
samad tavalised inimesed tänavalt on saanud ravi. Riigieelarvest on raviks eraldatud mingisugune 
summa. Haigekassa arvas, et nii palju läheb aga läks rohkem. Ja kes on süüdi, et läks rohkem? 
Kas arstid kes võimaldasid oma patsientidele parima ravi või inimesed, kes omasid suuremat 
vajadust arstiabi järele? Vahelduseks võiks kõik süüdlased otsimata jätta ja riigikassast või 
haigekassa fondidest puuduoleva raha eraldada.
Täna karistame me inimesi, kes iga päeva oma elus on pühendunud võõraste abistamisele. Läbi 
meedia karistatakse neid peaasjalikult sellepärast, et nad seisavad patsiendi huvide eest! Selle 
eest, et nad soovivad palka oma töö ja ka selle eest, et nad on võimaldanud patsientidele 
võimalikult taskukohaseid uuringuid ja ravi. Neid karistatakse selle eest, et nad ei saa teha rohkem. 
Nii luuakse ükskõikseid ja hoolimatuid inimesi. Ma olen õnnelik, et meie head meditsiinitöötajad ei 
lase seda endaga sündida.
Need lõputud pikad-pikad järjekorrad ei ole arsti viga. Hippokratese vanne ei tähenda, et arst peab 
ennast kooli lõpetamise järel haiglasse sulgema, et sealt koju saada täpselt sel päeval kui kõik 
inimesed terveks saavad. Elupäästja esimene reegel on säilitada isiklik elu ja tervis. Absurdne on 
eeldada, et kui meil on mõnda spetsialisti üks, sest riigi seisukohast rohkem pole vaja, siis sellise 
inimese juurde saab kiiresti. Tavaliselt on nõudlus suurem kui üks inimene katta jõuab. Lisame 
juurde pigem lahja eelarve millest ei jätku kõigile ja saamegi kuude pikkused järjekorrad.
Riik ei ole majandusettevõte. Ettevõtetes saadetakse haiged ravile ja vanad inimesed pensionile. 
Ettevõtte poolt lükatakse nad teenivast süsteemist välja kellegi teise hooleks. Et hakkame ka oma 
haigeid saatma Soome ravile, et kergem oleks koju tulla? Kas saadame oma pensionärid kusagil 
hästi kaugele, Argentiinasse näiteks, et nad ei jõuaks tagasi tulla? Firmades neid ülearu palju ju ei 
hoita.
Kas me oleme sõjas? Või hoopis kummuli laevas kus õhuni pääsevad vähesed ja need kellele 
enam ei jätku või kes ei jõua saavad osaks looduslikust valikust? Kas meie riik on tõesti nii kallis, 
et maksudest selle ülevalpidamiseks ei piisa?
Vaikselt, vaikselt sammume me üleüldise omavastutuse suunas. Perekonnaseadus koos 
ülevalpidamiselaiendustega, pensioniea tõstmine 70 eluaastale. Ravimahtude vähenemisel ei 
kannata ainult eakad ja krooniliselt haiged vaid ka sünnituspuhkusel viibivad naised ja haigestunud 
isikud kelle seisund ei ole kriitiline. Eelarves olevast rahast lihtsalt ei jätku.
Strateegiliselt saaks edasi lükata noorte ja tervete inimeste vajadust raviteenuste järele. Ennetuse 
rahastamine ei pruugi tulla Haigekassa ressursside arvelt. Igasugune populaarne ennetus algab 
eakaaslaste ja iidolite seast. Just ennetus! Kui häda käes pöördutakse ka teistsuguste allikate 
poole. Eduka reklaami suurimateks levitajateks on multimeediavahendid. Ehk on meie noorte poolt 
tuntud ja armastatud meelelahutajad nõus tegema tervislikku toitu ja kehakultuuri propageerivaid 
reklaame?
Ajakirjnduses on heietatud kuidas küll selline asi juhtuda sai. Samas on selgelt näha, et 
meditsiinitöötajad ise on aastaid juba hoiatanud tagajärgede eest.
Ajakirjandusest läbi käinud ettepanekud on ikka ükssama – kas ravimahtude vähendamine või 
omaosaluse suurendamine.
Ravimahtude vähendamine tähendab seda, et arsti juurde saab veelgi vähem kui praegu, 
järjekorrad venivad pikemaks ja reaalne võimalus õigeaegsele abile või täielikule tervenemisele 



väheneb. Rohkem ja rohkem inimesi jääb krooniliste hädade kätte vinduma. Mida haigem on 
rahvas seda kallim ta on.
Omaosaluse suurendamisega jääb reaalse abita ühiskonna vaesem ja vähemkindlustatud kiht. 
Madalapalgalised, pensionärid, omaksehooldajad, puudega inimesed, noored, paljulapselised 
pered.
Valitsuskabineti nõupidamise kokkuvõttest saab lugeda täiesti toimivaid alternatiivseid lahendusi:
Ettepanekud Vabariigi Valitsusele ravikindlustuse tulubaasi laiendamiseks 1.Kiita põhimõtteliselt 
heaks ettepanek ravikindlustuse tulubaasi laiendamiseks. Selleks Sotsiaalministeeriumil koostöös 
Eesti Haigekassa ja Rahandusministeeriumiga välja töötada ravikindlustuse tulubaasi järkjärgulise 
laiendamise valem (tähtaeg: detsember 2016): 
alternatiiv 1: demograafiast tuleneva puudujäägi katmiseks riigieelarvest; 
alternatiiv 2: suunates võrdsustatud isikute (pensionär ja/või lapsed) eest riigieelarvest 
ravikindlustuse eelarvesse iga isiku kohta keskmise vanaduspensioni (või keskmise 
nominaalpalga) baasil arvestatud summa.
Kas valitsus suudab rahvast väärtuslikus pidada? Kas valitsus näeb lastes tulevikku ja 
pensionärides nende elutööd?
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