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emigratsioon

eesmärk
Soomes 4 % arstkonnast püsivalt välismaal

- ca pooled perekondlikel põhjustel

- 1/3 veendudnud, et naasevad

Eskelinen O, Vänskä J; Siukosaari J; Halila H.
Suomalaiset lääkärit ulkomailla
– Keitä he ovat, missä he ovat ja miksi he muuttavat?
Suomen Lääkärilehti 10/2007 vsk 62
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The reasons of migration
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mida teha: 1. palk

“võistleme” eelkõige kohalikus ruumis

EAL - arsti miinimumpalgaks 2 keskmist 

residentide tööaeg 32 h 40 h

garanteeritud lisatasu tööaastate järgi?



mida teha: 2. suhtumine

- väärtustagem ise arstikutset

- arst-resident vs. spetsialiseeruv arst?

- NB alustama peab varakult- arstitudengid!



mida teha 2. suhtumine

asjad liiguvad paremuse poole:

– palk tõusnud
– haiglad väärtustavad aina enam reaalse tööjõuna
– PERH-i noore arsti stipendium 
– ENÜ annab alates 2006. aastast välja 2 arst-

residendi stipendiumit a 25000 kr
– TÜ Kliinikum jõulupreemia ka kõigile residentidele



mida teha 2. suhtumine

asjad liiguvad paremuse poole:

- Eesti Arstide Liit on otsustanud luua 
stipendiumiprogramm arstitudengeile
finatseeritakse arstide annetustest 



mida teha: muud toetavad tegevused

- koht igale ülikoolilõpetajale

- erialade prognoos: kas eriarstiks saanuile ka 
töökohad olemas?

- täna spetsialiseerumise süsteem jäik



mida teha: muud toetavad tegevused

- ametikorterid noortele arstidele 
finantseerib riik või linn või kahasse

- lasteaiakohad v. lastehoid haigla lähedal 

- õppelaenu tagasimaksmine
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- arstiteaduskonda parimad gümnaasiumilõpetajad

- üliõpilaste reaalne kokkupuude haigega

- residentide garanteeritud töökoormus
hajutagem residente

- kirjanduse kättesaadavus

- doktorikraadiga arstide hulk


