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Taoline asjaajamine 
tähendaks põhimõtteli-
selt nõukogudeaegse po-
likliinikusüsteemi taasta-
mist,“ lausus Koppel.

Meie Maa

Mis juhtus?

TÄNA lehes:
Jääpurjetajad 

Eesti meistri- 
võistlustel  

edukad

Euroopa Liidu uuel 
eelarveperioodil 
2014–2020 on mi-
nisteerium võtnud 
eesmärgiks inves-
teerida esmatasan-
di tervisekeskus-
tesse. Kohalike as-
jatundjate arvates 
ei ole esmatasandi 
arstiabi sel viisil  
kokkukoondamine 
mõistlik.

Ines Vapper
ines@meiemaa.ee

Saare maakonnas võiks minis-
teeriumi arvates olla kaks sel-
list keskust – üks Kuressaares 
ja teine Orissaares. 

Tartu ülikooli rakendusuu-
ringute keskuse spetsialisti 
Veiko Sepa sõnul peaksid 
kujundatavad tervisekesku-
sed n-ö miinimumpaketina 
pakkuma perearsti ja -õe, 
füsioteraapia, ämmaemanda-
abi, koduõenduse ja kooli-
tervishoiu teenuseid. Ühes 
keskuses peaks olema koos 
vähemalt kolm perearsti, teiste 
spetsialistidega kokku umbes 
kümme töötajat.

Argumendiks, miks on euro- 
raha toel valmivad keskused 
vajalikud, toob riik kaas-
aegsete tingimuste loomise 
vajaduse, mis meelitaks noori 
tööle. “Noori arste on maa-
piirkondadesse raske saada, 
sest reeglina soovivad nad 
töötada kollektiivis – neil pole 
mitte niivõrd ettevõtlikkusam-
bitsioon kui pigem ametialane 
ambitsioon,“ arvab Sepp.

Pigem skeptilised
Erakliinikus Luukas pere-

arstina töötav Kaalep Koppel 
ei usu, et Kuressaares asi sel 
kujul toimiks. “Taoline asja-
ajamine tähendaks põhimõt-

teliselt nõukogudeaegse poli-
kliinikusüsteemi taastamist,“ 
lausus Koppel, kelle arvates 
oleks siinsetele elanikele ars-
tide kokkukoondamine pigem 
kahjulik. “Praegu proovime 
me kõik oma patsiente hoida, 
mistõttu on ka tase kõrgem,“ 
ütles ta. 

Koppel usub, et arvestades 
saare perearstide keskmist 
vanust, siis vaevalt et ollakse 
valmis etteantud süsteemi 
järgi kokku koonduma. “Mul 
on oma patsiendid ja ma ei 
kavatse küll kuhugi minema 
hakata,“ kinnitas ta.

Orissaare perearst Elo Lem-
ber ütles Meie Maale, et tema 
arvates pidanuks ministeerium 

enne idee väljakäimist alusta-
ma nn rohujuure tasandilt, sest 
maapiirkondade perearstide 
hinnangut pole tema sõnul 
keegi küsinud.

“Kogu probleem seisneb 
spetsialistide vähesuses, sest 
perearsti eriala ei ole enam 
populaarne,“ lausus Lember, 
kelle arvates kuluks tervise-
keskuste kontseptsioonis 

välja käidud füsioteraapia 
teenus iseenesest Orissaarde 
ära küll, kuid paratamatult 
pole täistööaega neil võima-
lik pakkuda.

“Mõeldakse ainult 
sellele, kuidas Euroopa 
Liidust see raha kiiresti 
kätte saada, kuid mis 
edasi?“ tõstatas Lember 
retoorilise küsimuse. 17 
aastat Orissaares pere-
arstina töötanuna on ta 
kindel, et kolme inimest 

sealtkandist võtta ei ole.
“Nii minul kui Muhus tegut-

seval perearstil on mõlemal 
kindel nimistu ja korralikud 
ruumid. Valjala perearst peaks 
tervisekeskuse tekkimisel 

hakkama siin tööl käima, kuid 
see ei ole ju logistiliselt mõist-
lik,“ lausus Lember, kes leiab, 
et kõnealused keskused pida-
nuks tekkima juba üheksa- 
kümnendate lõpul, kui pere-
arstindus algas, mitte nüüd, 
mil enamik arste on suuresti 
omavahendeist end juba üles 
töötanud.

Euroopa regionaalarengu 
fondi toetussumma tervise-
keskuste loomiseks on ligi 86 
miljonit eurot, projekti koha-
selt rajataks Eestisse vähemalt 
35 tervisekeskust. Toetuse 
maksimaalne osakaal abikõlb-
likest kuludest on 75 protsenti, 
ülejäänu kaetaks aga omava-
litsuste omavahendeist.

Perearst Kaalep Koppel oma vastuvõtukabinetist veel niipea ära kolida ei kavatse. FOTO: Valmar Voolaid

Saare perearstid ei toeta 
tervisekeskuse ideed

Möödunud nädalavahetusel 
oli Kuressaare gümnaasiumis 
kolmas Eesti noorte lauljate 
konkurss Solistica, kus vane-
mas vanuserühmas pälvis teise 
koha Kuressaare gümnaasiumi 
huvikooli Inspira kasvandik 
Kristiin Koppel. 

Lisaks sellele korjas ta veel 
mitmeid eripreemiad nagu 
parim saarlane ja žürii liikme 
Silver Sepa tänu hea laululise 
loo jutustamise eest. Kristiini 
juhendaja, Pilvi Karu nimetati 
Solistica parimaks juhenda-
jaks.

Konkursi grand prix viis 
Viljandisse vanema vanuse-
rühma võitja Stefan Airapet-
jan. Tema juhendaja Viljandi 
muusikakooli laulustuudios 

Viva la Musica on Hedi-Kai 
Pai.

Nooremas vanuserühmas 
võitis Kristin Põder, kes lau-
lab Ingrid Otti juhendamisel 
Tartumaal laulustuudios Fa-
diees.

Keskmise vanuserühma 
esikoha viis koju Tallinnasse 
Jennifer Marisse Cohen (juh 
Mirjam Dede), kes tegutseb 
laulustuudios Meero Muusik.

Solisticast loe lähemalt ka 
homsest lehest.

Anneli Tarkmeel

Kristiin Koppel Solistica parim saarlane

Kristiin Koppel  
teenis konkursilt kolm 

erinevat auhinda.
FOTO: Anneli Tarkmeel

Möödunud nädalavahetus 
oli politseile üldiselt ra-
hulik. 

Nädalavahetuse jooksul 
tabati kaks mootorsõidu-
kijuhti, kes olid alkoholi 
tarvitanud. 

Märk imi svää r se t e s t 
sündmustest politseid ei 
teavitatud. MM

Täna on  
Tartu rahu  
95. aastapäev

2. veebruaril möödub 95 
aastat Eesti ja Venemaa 
vahelise rahulepingu alla-
kirjutamisest. Lepinguga 
tunnustas Venemaa Eesti 
iseseisvust ja see lõpetas 
Vabadussõja. Seda päeva 
tähistab Eesti lipupäeva 
ning mälestusürituste ja 
kontserdiga.

Tartu rahu aastapäeval 
heiskavad kõik riigi- ja 
omavalitsusasutused ning 
avalik-õiguslikud jurii-
dilised isikud Eesti lipu. 
Ühtsustunde väljenda-
miseks on ka kõik teised 
oodatud sinimustvalgeid 
lippe heiskama. Lipud 
heisatakse hiljemalt kell 
kaheksa hommikul ja lan-
getatakse päikeseloojan-
gul. Kui lippu ei langetata, 
tuleb lipp pimedal ajal 
valgustada.

Tartus algab kell 10 vaba-
dussamba juures mälestus-
üritus, kus kõnelevad Tartu 
linnapea Urmas Klaas, Tar-
tu Linnavolikogu esimees 
Aadu Must, korporatsioon 
Fraternitas Estica esindaja 
Lauri Jõgi ning Kaitseväe 
Ühendatud Õppeasutuste 
poolt sõjaajaloolane Igor 
Kopõtin.

Tallinnas algab kell 
11.30 Vabadussõja võidu- 
samba juures pärja aseta-
mise tseremoonia. Pärja 
asetab kaitseväe juhataja 
Riho Terras.

Tartus Raadi kalmistul 
asetab peaminister Taavi 
Rõivas kell 17 pärja vaba-
dussõja kangelase Julius 
Kuperjanovi hauale. Edasi 
külastab ta Tartu rahu- 
lepingu allakirjutamise pai-
ka, tänast Jaan Poska Güm-
naasiumi.

Tartus Vanemuise kont-
serdimajas algab kell 19 
Vabariigi Presidendi osa-
võtul pidulik kontsertak-
tus, mille teleülekannet 
saab vaadata ETV põhi-
kanalilt.

MM

Hind 0,8 €
(tellijale 0,25 €)


