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Austatud ministrid!
Lugupeetav doktor Siigur ja Tartu Ülikooli Kliinikumi pere!
Soovin haigekassa poolt teile õnne selle suurepärase maja avamise puhul. Täna olete astunud
taas sammu pideva täiustumise teel, mis on omane kliinikumile kui maailmatasemel arstiabi
pakkuvale ja koos Ülikooliga maailmatasemel teadust viljelevale kompetentsikeskusele.
Tänane on tähtis päev nii Eesti tervishoiu ja Euroopa. See näitab, kuidas Euroopa Liit
panustab oma kodanike heaolusse ja tervisesse ning see näitab, mida meil kõigil oleks
kaotada Euroopa Liidu ühiste väärtuste murenemisel. Ning ei ole vähetähtis, et sotsiaalne
turvatunne on sama oluline meie julgeoleku tagamiseks, kui füüsiline kaitse.
Üks suur haigla on lõpmatult keeruline organisatsioon. Eelkõige tähendab haigla
suurepäraseid inimesi – maailmatasemel arstid, õed ja meditsiinitöötajad ning kindlasti kõik
haigla töötajad, kes annavad ühise perena panuse inimeste tervise kaitseks ja raviks.
Kaasaegne haigla tähendab tipptehnoloogiat ning moodsaid hooneid. Täna on Tartus kõik
need elemendid olemas, Eesti inimeste teenistuses. Teie olete enda osa auga ja ausalt täitnud.
Vähim, mida meie ühiskonna ja riigi poolt vastu peame andma ja vastu saame anda, on luua
võimalused teie oskuste ja teie tahte kasutamiseks. See tähendab mõistlikku, tõenduspõhist ja
maailma parimaid kogemusi arvestavat tervishoiupoliitikat.
Kaasaegne ravi tähendab enamat arsti tähelepanelikust pilgust ja oskustest. Need on endiselt
väga tähtsad. Kuid kaasaegne diagnostika ja spetsiifiline eriarstiabi vajab kokkuvõttes tõelist
pädevuskeskust ning kõrgtehnoloogilist meditsiinikompleksi. On loomulik ja tervitatav, et
Kliinikum võtab ühe olulisema strateegilise suurhaiglana vastutuse eriarstiabi kättesaadavuse
eest nii Tartus kui ka mujal Eestis, muidugi koostöös teistega. Kahtlemata jääb seejuures
üldhaiglatele oma oluline roll, nii nagu on tähtis perearsti- ja õendusabi. Ainult tegutsedes
koostöös ja üheskoos saavutatakse parim tulemus ning tagatakse õigeaegne ja tõeliselt
kvaliteetne ravi.
Eesti haigekassa eesmärk on kvaliteetne ja kättesaadav arstiabi kõigile meie kindlustatutele.
Ning selles kontekstis on meie jaoks oluline tagada tipphaigla arstlike erialade tulemuslik

kättesaadavus Eestis tervikuna. On ainult loomulik ja kohustuslik, et tervishoiupoliitika
Kliinikumi unikaalsete teadmiste ja oskuste kasutamist toetab.
Kinnitan ja luban täna Kliinikumi uue maja avamisel, et haigekassa teeb kõik endast sõltuva,
et toetada oma lepingutega ja tegevusega neid eesmärke. Teeme omalt poolt kõik, et
investeerida ravikindlustuse vahendeid otstarbekalt meie kõigi heaks. Mul on väga hea meel,
et tänane päev loob selleks taas kvalitatiivselt uusi võimalusi.
Soovin tele veel kord jõudu ja edu!

