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2008 – Tartu Ülikooli arstiteaduskonna
täienduskeskuse 45. tegevusaasta
Pille Taba – TÜ arstiteaduskonna täienduskeskus

2008. aastal täitub 45 aastat ajast, mil alustati
pidevat arstide täienduskoolitust Eestis. 1963.
aastal loodi TRÜ arstide ja proviisorite täiendusfakulteet, mille baasil kujunes hästi toimiv ja kättesaadav erialane täiendusõppe süsteem arstidele.
See on jäänud Eesti keskseks koolitusvõimaluseks
tänaseni.
2008. aastal pakub Tartu Ülikooli arstiteaduskonna täienduskeskus erialast koolitust enam kui
200 kursusel, sealhulgas Interneti-põhistel e-kursustel ja teleloengutel. 4.–6. veebruarini toimub
traditsiooniline täienduskonverents “KLIINIK 2008”.
Jätkuvalt koordineerib täienduskeskus osalemist
Salzburgi kliinilistel seminaridel.
Täienduskursused 2008. Traditsiooniliselt
arvukate kursustega esindatud erialade kõrval kutsume 2008. aastal koolitustele ka uutel teemadel:
androloogia, seksuoloogia, geriaatria, töötervishoid,
sealhulgas tööõigus ja töötervishoiu ökonoomika.
Esimest korda pakume õppejõududena töötavatele
arstidele professionaalsete õpetamisoskuste täiendamise kursust. Üha suuremat tähelepanu pälvivad
meditsiinieetika ja -õiguse teemad. Suurenenud
on praktilist õpet sisaldavate koolituste osakaal:
perearstide kursused väikekirurgiast ja günekoloogiast, stomatoloogia- ja anestesioloogia-alased
praktilised kursused. Paljudele kursustele ootame
ka õdesid. Lisaks Tartule korraldatakse kursusi ka
Tallinnas, kus on võimalik kasutada Tartu Ülikooli
Tallinna esinduse loenguruume Teatri väljakul,
samuti Narvas, Kohtla-Järvel, Jõhvis, Pärnus ja
Võrus; jätkub individuaalne perearstikoolitus Tõstamaa Perearstikeskuses.
Distantskoolitusena jätkuvad videoloengud.
Arstidele, kellel pole võimalik tulla auditoorsetele
kursustele, pakume WebCT Interneti-keskkonnas

e-täienduskursusi. Interneti-kursusel osalemine
ei eelda eelnevat spetsiaalset arvutiettevalmistust,
see on jõukohane kõigile, kellel on igapäevane
Interneti kasutamise kogemus. Enne kursuse algust
saavad osalejad WebCT keskkonda sisenemise ja
Internetis õpikeskkonna kasutamise juhendi. Kursus
on avatud kindlal ajaperioodil, kui juhendaja osalejatega suhtleb. Kursuse läbinutele saadetakse
sertifikaat; täienduspunktide arvestamine toimub
analoogselt auditoorsete kursustega (1 akadeemiline tund = 1 täienduspunkt). 2007. aasta vastukaja
e-koolituse suhtes on olnud hea ja 2008. aastal
plaanime jätkata viie Interneti-kursusega:
03.–28.03 Sissejuhatus reisimeditsiini (15 tundi);
juhendaja dr Argo Soon
05.03–06.04 Teadusliku uurimistöö eetika biomeditsiinis (30 tundi); juhendaja dotsent Andres
Soosaar
08.–26.09 Primaarsed peavalud: kaasaegsed seisukohad (15 tundi); juhendaja dr Mark Braschinsky
06.–24.10 Epilepsia diagnoosimine ja ravi
(15 tundi); juhendaja dotsent Sulev Haldre
13.–24.10 Laste hammaskonna ravi ja profülaktika valitud küsimusi. Ortodontia hambaarstidele
(20 tundi); juhendaja dotsent Rita Nõmmela
Traditsiooniline interdistsiplinaarne täiendus konverents “KLIINIK 2008” toimub Tartus 4.–6.
veebruarini. Avasessioonina tuleb arutlusele tervishoiusüsteem Eestis – senised kogemused, muutused
ja tulevik, esinejateks Sotsiaalministeeriumi terviseala asekantsler Ivi Normet, Praxise juhataja Ain
Aaviksoo, Tervise Arengu Instituudi direktor Maris
Jesse ja Ülemaailmse Terviseorganisatsiooni esindaja Eestis Jarno Habicht. Kolme konverentsipäeva
jooksul käsitletakse mitmete erialade aktuaalseid
probleeme: ravimitest tulenevad ohud; nüüdisaegsed
diagnoosimisvõimalused perearsti igapäevatöös;
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parodontiit; suu terviseprobleemid eakatel; kopsutransplantatsioon; kehaline aktiivsus ja süda;
vaskulaarsed haigused radioloogi ja kirurgi pilgu
läbi; uued meetodid radioloogias; psoriaasi
patogenees ja ravi – kaasaegsed arengusuunad
TÜ nahahaiguste kliinikus; HI-viirusinfektsiooni
närvisüsteemi haaratusega sündroomid; viljatuse
diagnostika ja ravi; puusaliigese piirkonna valu
diferentsiaaldiagnostika ja ravi. Konverentsist
osavõtuks registreerimise tähtaeg on 21. jaanuar
2008; lisainfot on võimalik leida täienduskeskuse
kodulehelt www.kliinikum.ee/koolitus.
Arstiteaduskonna täienduskeskus koordineerib
jätkuvalt Eesti arstide osalemist Salzburgi seminaridel. 2007. aastal osales seminaridel 25 Eesti
arsti, lisaks töötas 3 arsti pikemat aega Austria
ülikoolide kliinikutes. 2008. aastal kutsutakse
kandideerima 27 seminarile; jaanuarist aprillini
toimuvatele täiendustele oli konkursi tähtaeg 2007.
aasta sügisel, järgmised kandideerimise tähtajad
on alljärgnevad:
31. jaanuar 2008
04.–10.05
Cardiology
11.–17.05
Family Medicine
18.–24.05
Oncology
25.–31.05
Pathology
01.–07.06
Maternal and Infant Health
08.–14.06
Infectious Diseases
15.–21.06
Obstetrics and Gynecology
22.–28.06
Bone and Joint Surgery
29.06–05.07
Pediatric Emergency Medicine
06.–12.07
Neurology
20.–26.07
ESU / Weill Cornell Master
Class in Urology
31. mai 2008
Anesthesiology
31.08–06.09
07.–13.09
Neurosurgery
14.–20.09
Pediatric Radiology/Clinical
Correlation
21.–27.09
Pediatric Nephrology/Endocrinology
05.–11.10
Pediatric Hematology/Oncology
12.–18.10
Psychiatry
19.–25.10
Diagnostic Imaging
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26.10–01.11
30.11–06.12
07.–13.12.
14.–20.12

Dermatology
Trauma and Emergency Surgery
Cardiac Imaging
Rehabilitative Medicine

Kandideerimisdokumendid esitatakse online registreerimissüsteemis: http://platform.aaf-online.
org. Lisainfo: www.kliinikum.ee/koolitus; www.
aaf-online.org.
Täiendusteaduskonna kontaktandmed on endised:
L. Puusepa 8, Tartu 51014;
telefon 731 8109; faks 731 8108;
Juta.Punnek@kliinikum.ee;
Kersti.Bergmann@kliinikum.ee;
www.kliinikum.ee/koolitus.

2008. aasta täienduskursuste programm:
jaotus teemade järgi
INTERDISTSIPLINAARSED KURSUSED
04.–06.02
Täienduskonverents “KLIINIK
2008” (Tartu)
12.–13.02, 06.03 Arst-õppejõu professionaalsed
oskused (Tartu)
03.–28.03
Sissejuhatus reisimeditsiini (ekursus Interneti teel)
04.03
Unehäired: unetusest rahutute
jalgade sündroomini (Tallinn)
17.–18.03
Uni ja väsimus (Tartu)
28.03
Säilinud töövõime määramisest
(Tartu)
11.04
Alkoholiga seonduvad kliinilised
ja sotsiaalsed probleemid (Tartu)
14.04
Infoallikad meditsiinis ja tervishoius, otsivõimalused tõenduspõhise meditsiini infoallikates
(Tartu)
17.–18.04
Lapsed ja noorukid – keerulised
momendid meediku töös (Tartu)
mai
Ravimite kliinilised uuringud ja
kliiniliste uuringute head tavad
(Tartu)
01.10
Infoallikad meditsiinis ja tervis-

okt

10.–12.11
11.11
26.–27.11
28.11

hoius, otsivõimalused tõenduspõhise meditsiini infoallikates
(Tallinn)
Ravimite kliinilised uuringud ja
kliiniliste uuringute head tavad
(Tartu)
Lihas-skeletisüsteemi haiguste
multidistsiplinaarne käsitlus (Tartu)
Alkoholiga seonduvad kliinilised
ja sotsiaalsed probleemid (Tallinn)
Geneetika igapäevases kliinilises praktikas (Tallinn)
Säilinud töövõime määramisest
(Tartu)

31.03–02.04

15.–16.04
06.05

mai

15.–19.09
Valu
07.02
29.02
07.–09.04
15.04
13.05
08.–26.09

06.–08.10
27.–29.10
11.11

Kroonilise valu ja psüühikahäirete seostest (Tartu)
Valu – interdistsiplinaarne probleem (vene keeles, Kohtla-Järve)
Valu ja palliatiivne ravi (Jõhvi)
Krooniline valu närviarsti käsitluses (Tartu)
Krooniline valu närviarsti käsitluses (Võru)
Primaarsed peavalud: kaasaegsed seisukohad (e-kursus Interneti teel)
Valu ja palliatiivne ravi (Tallinn)
Krooniline valu (Tallinn)
Kroonilise valu kaasaegne ravi
(Tartu)

ANDROLOOGIA
11.04
Androloogia naistearstile (Tartu)
16.04
Androloogia naistearstile (Tallinn)
15.10
Põletik perekonnas (Tartu)
ANESTESIOLOOGIA JA INTENSIIVRAVI
18.–20.02
Hüübimishäiretega patsiendi
perioperatiivne käsitlus ja intensiivravi (Tartu)
10.–11.03
Ultraheli anestesioloogias ja
intensiivravis I (Tartu)
17.–19.03
Kaasaegsed seisukohad taas-

24.–25.09
07.–08.10
13.–15.10

20.–22.10

11.11
17.–19.11

elustamisel kliinilisest surmast
(ERC Guidelines for
Resuscitation 2005) (Tartu)
Enteraalne ja parenteraalne
toitmine, gastrointestinaalsed
sümptomid intensiivravis
(Tartu)
Raske hingamistee (Tartu)
Regionaalanesteesia uued meetodid, probleemid regionaalanesteesias (Tartu)
Kõrge riskiga kirurgiline haige
(eesti, inglise ja vene keeles,
Jõhvi)
Anestesioloogia ja intensiivravi
aktuaalsed probleemid (vene
keeles, Tartu)
Mürgistusega patsient (Tartu)
Raske hingamistee (Tallinn)
Anesteesia ja intensiivravi
neuroloogiliste haigustega ja
neurotraumaga patsiendile
(Tartu)
Kaasaegsed seisukohad taaselustamisel kliinilisest surmast
(ERC Guidelines for Resuscitation
2005) (vene keeles) (Tartu)
Kroonilise valu kaasaegne ravi
(Tartu)
Šokk (Tartu)

DERMATOVENEROLOOGIA
03.–05.03
Nahahaigused intiimsetes kehapiirkondades (Tartu)
10.–12.03
Mida peab teadma perearst
nahahaigustest (Pärnu)
07.–09.04
Juuste ja küünte haigused (Tartu)
22.–23.05
Tööga seotud nahahaigused,
kutsenakkused ja kutsemürgistused (Tartu)
02.06
Vaskuliitide käsitlus dermatoloogias (Tartu)
07.11
Pindmised seenhaigused (Tartu)
10.–11.11
Nahalööbed genitaalidel (vene
keeles, Kohtla-Järve)
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FARMAKOLOOGIA
28.–29.02
Eakate farmakoteraapia (Tallinn)
14.11
Mittesteroidsed põletikuvastased ained (Tallinn)

28.03
18.04
05.–07.05

GERIAATRIA
28.–29.02
10.–14.03
10.–12.09

Eakate farmakoteraapia (Tallinn)
Lihas-skeletisüsteemi haigused
vanemaealistel (Tartu)
Toitumine vanemas eas. Alatoitumus, sarkopeenia (Tartu)

IMMUNOLOOGIA
07.–09.04
Immuunpuudulikkuse diagnostika ja ravi (Tallinn)
24.–25.11
Meditsiinilise immunoloogia
põhitõed (Tallinn)
INFEKTSIOONHAIGUSED
25.–26.03
Tähtsamate haiglaväliste infektsioonhaiguste tõenduspõhine
diagnostika ja ravi perearsti
praksises (Tallinn)
27.03
HIV resistentsus ja selle käsitlemine (Tartu)
10.–11.04
Immuunprofülaktikast kaasajal
(Tartu)
10.–12.09
Urogenitaaltrakti materjalide
mikroskoopia ABC (Tartu)
06.–08.10
Hospitaalinfektsioon ja selle
vältimine (Tartu)
30.–31.10
Immuunprofülaktikast kaasajal
(Tartu)
KIRURGIA
Üldkirurgia
11.02
26.03
07.05

Äge pankreatiit (Tartu)
Kõhu- ja rindkereorganite vigastused (Tartu)
Kirurgilised kõhuõõne infektsioonid (Tartu)

Lastekirurgia
26.–28.03
Luu-liigeseprobleemid lastel (Tartu)
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16.05
22.–24.09

10.10
07.11
Onkoloogia
07.–09.04
05.–06.05

17.10
06.–08.10

Neuroloogilise haigusega lapse
kirurgiline ravi (Tallinn)
Esimese eluaasta kirurgilisi ja
ortopeedilisi probleeme (Tallinn)
Mida peavad teadma teiste
erialade arstid lastekirurgiast?
(Tartu)
Erakorraline lastekirurgia ja
traumatoloogia (Tallinn)
Erakorralist ja plaanilist lastekirurgilist ravi vajav patsient
(Tallinn)
Lastekirurgia (Tallinn)
Lasteortopeedia (Tallinn)

Valu ja palliatiivne ravi (Jõhvi)
Rinna- ja naissuguelundite kasvajate diagnostika ja ravi kaasaegsed seisukohad (Tallinn)
Pahaloomulised kutsekasvajad
(Tallinn)
Valu ja palliatiivne ravi (Tallinn)

Traumatoloogia ja ortopeedia
10.–14.03
Lihas-skeletisüsteemi haigused
vanemaealistel (Tartu)
08.–09.09
Liigeste endoproteesimine:
näidustused, perioperatiivne
taktika, tüsistused ja nende ravi
(Tartu)
20.–22.10
Ambulatoorne abi traumatoloogilistele ja ortopeedilistele haigetele (Tartu)
10.–12.11
Lihas-skeletisüsteemi haiguste
multidistsiplinaarne käsitlus (Tartu)
01.–02.12
Mida on uut luumurru ravis?
Osteosünteesi arengusuunad
(Tartu)
Vaskulaar- ja torakaalkirurgia
03.–05.03
Veresoonte ja rindkere kirurgiliste haiguste diagnostika ja ravi
(Tallinn)

04.03

08.04
09.04

12.–14.05

07.10
20.10

14.11

Arterite ja veenide kirurgilised
haigused. Diagnostika ja ravi
(Pärnu)
Veresoontekirurgia aspekte
perearstidele (Tartu)
Arterite ja veenide kirurgilised
haigused. Diagnostika ja ravi
(Rakvere)
Veresoonte ja rindkere kirurgiliste haiguste kaasaegne
diagnostika ja ravi (Tallinn)
Veresoontekirurgia aspekte
perearstidele (Tartu)
Arterite ja veenide kirurgilised
haigused. Diagnostika ja ravi
(vene keeles, Kohtla-Järve)
Arterite ja veenide kirurgilised
haigused. Diagnostika ja ravi
(Tallinn)

KÕRVA-NINA-KURGUHAIGUSED
10.–11.03
Kõrva-nina-kurguhaigused perearsti praktikas (Tartu)
24.03
Näokolju traumad ning nende
ravi seotuna kõrva-nina-kurguhaiguste erialaga (Tartu)
03.–04.11
Kõrva-nina-kurguhaigused perearsti praktikas (Tartu)
LABORIMEDITSIIN
10.03
Veritsusohuga ja tromboosi
ohuga haiged labori aspektist
(Tartu)
10.–12.09
Urogenitaaltrakti materjalide
mikroskoopia ABC (Tartu)
18.11
Haiguste sõelumine laboratoorsete meetoditega (Tartu)
MEDITSIINIEETIKA JA MEDITSIINIÕIGUS
21.–22.02
Tööõigus ja töösuhted (Tartu)
05.03–06.04
Teadusliku uurimistöö eetika
biomeditsiinis (e-kursus Interneti
teel)
17.–19.03
Meditsiinieetika ja meditsiini-

27.03

27.–28.03
04.04
01.–03.10

õiguse aktuaalseid probleeme
(Tallinn)
Õiguslik vastutus töötervishoiu
ja tööohutuse nõuete rikkumise
eest (Tartu)
Meditsiinieetika suurenev tähtsus
arstlikus tegevuses (Tallinn)
Juriidilisi ja eetilisi probleeme
psühhiaatrias (Tartu)
Uute õigusaktidega kaasnenud
muudatused tervishoius (Tallinn)

NEUROLOOGIA
Jaan – dets 2008 N e u ro l o o g i l i s t e h a i g u s t e
kaasaegsed seisukohad (tele
loengud Tartust Kohtla-Järvele)
29.02
Valu – interdistsiplinaarne probleem (vene keeles, Kohtla-Järve)
02.–04.04
Peamised neuroloogilised ja
sarnased sündroomid polikliinilises praktikas (Tartu)
09.–11.04
Insuldi kaasaegne käsitlus (Tallinn)
15.04
Krooniline valu närviarsti käsitluses (Tartu)
21.–22.04
Dementsussündroomist (Tartu)
05.–06.05
Dementsussündroomist (Võru)
07.–09.05
Nimme- ja kaelaradikulopaatia
kaasaegne käsitlus (Tallinn)
13.05
Krooniline valu närviarsti käsitluses (Võru)
08.–26.09
Primaarsed peavalud: kaasaegsed seisukohad (e-kursus
Interneti teel)
06.–24.10
Epilepsia diagnoosimine ja ravi
(e-kursus Interneti teel)
08.–10.10
Neuroinfektsioonid (Tallinn)
15.–17.10
Neuroloogiast mitteneuroloogidele (Tallinn)
16.–17.10
Perifeersete närvikompressiooni
sündroomide kaasaegsed diagnostilised meetodid ja ravi
taktika (Tartu)
29.–30.10
Klassikaline neuroloogia perearstidele (Tartu)
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06.–07.11

12.–14.11
19.–21.11

02.–04.12

Sümptomitest diagnoosi ja
ravini: haigusjuhte neuroloogias
ja neurokirurgias (Tartu)
Erakorraline neuroloogia ja
neurokirurgia (Tartu)
Peamised neuroloogilised ja
sarnased sündroomid polikliinilises praktikas (Tallinn)
Dementsussündroomist spetsialistile (Tartu)

PATOLOOGIA
11.–12.03
Arsti poolt täidetud dokumentide olulisus vigastustega patsientide läbivaatusel. Vigastuste
kirjeldamine (Tallinn, professor
Marika Väli)
PEDIAATRIA
05.–06.03
06.–07.03
26.–28.03
07.–09.04
16.–17.04

17.–18.04
23.–25. 04
07.–08.05
12.–13.11

03.–04.12

Kroonilised haigused pediaatrias (Tallinn)
Söömis-, une- ja käitumishäired
imikutel ja väikelastel (Tartu)
Luu-liigeseprobleemid lastel
(Tartu)
Allergia algab lapseeas (Tartu)
Haruldased haigused (gastroenteroloogilised, endokrinoloogilised, neuroloogilised jt) lapseja noorukieas III (Tartu)
Lapsed ja noorukid – keerulised
momendid meediku töös (Tartu)
Pediaatria perearstile (Tartu)
Arendusravi kui meeskonnatöö
imiku- ja väikelapseeas (Tartu)
Haruldased haigused (gastroenteroloogilised, endokrinoloogilised, neuroloogilised jt) lapseja noorukieas I (Tartu)
Kroonilised haigused pediaatrias (Tallinn)

PEREMEDITSIIN
okt 2007 –
Perearstide väikekirurgia täien
mai 2008
duskoolitus (Tallinn)
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jaan – mai 2008 Günekoloogia täienduskursus
perearstidele (Tallinn)
15.–17.01
Väikekirurgia perearsti praktikas
(Tõstamaa)
21.–25.01
Patsiendi süvakäsitlus esmasel
vastuvõtul (Tõstamaa)
12.–14.02
Väikekirurgia perearsti praktikas
(Tõstamaa)
18.–22.02
Patsiendi süvakäsitlus esmasel
vastuvõtul (Tõstamaa)
10.–14.03
Patsiendi süvakäsitlus esmasel
vastuvõtul (Tõstamaa)
18.–20.03
Väikekirurgia perearsti praktikas
(Tõstamaa)
25.–26.03
Tähtsamate haiglaväliste infektsioonhaiguste tõenduspõhine
diagnostika ja ravi perearsti
praksises (Tallinn)
16.–18.04
Krooniliste sisehaigete jälgimine
perearsti ja eriarsti koostöös
(Tartu)
06.–08.05
Väikekirurgia perearsti praktikas
(Tõstamaa)
09.–11.09
Väikekirurgia perearsti praktikas
(Tõstamaa)
15.–19.09
Patsiendi süvakäsitlus esmasel
vastuvõtul (Tõstamaa)
07.–09.10
Väikekirurgia perearsti praktikas
(Tõstamaa)
13.–17.10
Patsiendi süvakäsitlus esmasel
vastuvõtul (Tõstamaa)
04.–06.11
Väikekirurgia perearsti praktikas
(Tõstamaa)
17.–21.11
Patsiendi süvakäsitlus esmasel
vastuvõtul (Tõstamaa)
PSÜHHIAATRIA
07.02
Kroonilise valu ja psüühikahäirete seostest (Tartu)
06.03
Krooniline väsimus ja psühhopatoloogia (Tartu)
04.04
Juriidilisi ja eetilisi probleeme
psühhiaatrias (Tartu)
24.04
Naise psühhopatoloogia (Tartu)
15.05
Depressiivsed häired meestel (Tartu)

25.09
16.10
20.11
04.12

Somatoformsed häired (Tartu)
Naise psühhopatoloogia (Tartu)
Depressiivsed häired meestel
(Tartu)
Somatoformsed häired (Tartu)

31.03–02.04
21.–24.04
06.–08.10
30.–31.10

RADIOLOOGIA
19.–20.03
Kaasaegse radioloogia võimalused (Pärnu)
11.–12.09
Kiirguskaitse – reaalsed ohud ja
nende vältimine kaasaegses
radioloogias (Tartu)
30.–31.10
Kaasaegse radioloogia võimalused (Tartu)
SEKSUOLOOGIA
06.–07.03
Seksuaalprobleemide käsitlemine (Tartu)
06.–07.11
Seksuaalprobleemide käsitlemine (Tallinn)
SILMAHAIGUSED
13.10
Silmahaiguste käsitlus perearsti
praksises (Tartu)
SISEHAIGUSED
Üldsisehaigused
16.–18.04
Krooniliste sisehaigete jälgimine
perearsti ja eriarsti koostöös (Tartu)
21.–22.10
Raske diagnoos (Tartu)
Endokrinoloogia
14.05
Diabeet ja selle ravi igapäevases ja eriolukorras (Tartu)
15.05
Endokriinsed häired, nende diagnostika ja ravi, haigusjuhud (Tartu)
Gastroenteroloogia
21.–22.04
Gastroenteroloogiast gastroenteroloogidele (Tartu)
19.–20.05
Gastroenteroloogiast mittegastroenteroloogile (Tallinn)
Kardioloogia
03.–05.03
Ägedad südamehaigused (Tartu)

10.–12.11
Nefroloogia
02.–04.04

Südamehaigustest perearstile
(Tartu)
Ehhokardiograafia III (Tartu)
Südamehaigustest perearstile
(Tartu)
Ehhokardiograafia erakorralisel
haigel (Tartu)
Ägedad südamehaigused (Tartu)

Ägeda ja kroonilise neerupuudulikkuse haige käsitlus (Tartu)

Pulmonoloogia
24.–26.03
Hingeldus ja hingamispuudulikkus kui laialt levinud nähtused:
põhjused, patsiendikäsitlus,
diferentsiaaldiagnostika, invasiivsed menetlused (Tartu)
24.–25.04
Kutsekopsuhaigused (Tartu)
28.–30.04
Kopsu- ja rindkerehaigused
2008. aastal – haigusele mõtlemisest õige diagnoosi ja tõenduspõhise ravini (Tartu)
Reumatoloogia
09.05
Reumatoloogiline patoloogia,
nende immunoloogiline diagnostika ja haigusjuhud (Paide)
21.–22.08
Reumatoloogia päevaprobleeme IX (Lõuna-Eesti)
STOMATOLOOGIA
18.01
Hammaste preparatsioon keraamiliste kroonide valmistamiseks
(praktiline, Tartu)
25.01
Hammaste preparatsioon keraamiliste kroonide valmistamiseks
(praktiline, Tartu)
25.–27.02
Endodontia ja täidismaterjalid
(Tartu)
03.–04.03
Suulimaskesta haigused (Tartu)
27.–28.03
Parodondihaiguste kirurgiline
ravi (Tartu)
18.04
Suuõõnehaiguste diagnostika
(Tartu)
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19.04
24.–25.04
08.–09.05
12.–13.05
21.–23.05
28.05.08
25.–26.09
11.10.08
13.–14.10
13.–24.10

20.10
29.10
29.–30.10
10.–11.11
17.–19.11
29.11

Endodontilise ravi praktiline
kursus (praktiline, Tartu)
Süljenäärmehaigused, nende
diagnostika ja ravi (Tallinn)
Alalõualiigese haigused (Tartu)
Ambulatoorne suuõõnekirurgia
(Tallinn)
Stomatoloogiliste haiguste
radiodiagnostika (Tartu)
Parodondi haiguste lokaalne
ravi (praktiline, Tartu)
Laste hammaste ravi ja profülaktika valitud küsimusi (Tartu)
Endodontilise ravi praktiline
kursus (praktiline, Tartu)
Stomatoloogilised närvihaigused ja sündroomid (Tallinn)
Laste hammaskonna ravi ja
profülaktika valitud küsimusi.
Ortodontia hambaarstidele
(e-kursus Interneti teel)
Suuõõne haiguste diagnostika
(Tallinn)
Hammaste traumad (Tartu)
Parodondihaigused ja nende
ravi (Tallinn)
Laste hammaste ravi ja profülaktika valitud küsimusi (Tallinn)
Endodontia ja täidismaterjalid
(Tartu)
Parodondi haiguste lokaalne
ravi (praktiline, Tartu)

SÜNNITUSABI JA GÜNEKOLOOGIA
01.–03.04
Emakakaela, tupe ja välissuguelundite haigused (Tartu)
04.04.08
Naistearstilt pere- ja üldarstile
(Tallinn)
17.04
Naistearstilt pere- ja üldarstile
(vene keeles, Narva)
05.–06.05
Rinna- ja naissuguelundite kasvajate diagnostika ja ravi kaasaegsed seisukohad (Tallinn)
13.–15.05
Aktuaalseid ja vastuolulisi prob-

30.09–01.10
23.–24.10

27.–28.10

leeme kaasaegses sünnitusabis
ja günekoloogias (Tartu)
Vaagnapõhi, funktsioon, düsfunktsioon, diagnostika, ravi (Tallinn)
Aktuaalseid ja vastuolulisi probleeme kaasaegses sünnitusabis
ja günekoloogias (vene keeles,
Narva)
Menstruaalfunktsiooni häired
(Tallinn)

TAASTUSRAVI
26.–28.03
Elekterravi kasutamine kompleksses taastusravis (Tartu)
07.–08.05
Arendusravi kui meeskonnatöö
imiku- ja väikelapseeas (Tartu)
11.–13.06
Manuaalteraapia taastusravis
(Tartu)
13.10.08
EKG-koormustest (Tartu)
27.10.08
EKG-koormustest (vene keeles,
Tartu)
TÖÖTERVISHOID
21.–22.02
Tööõigus ja töösuhted (Tartu)
27.03
Õiguslik vastutus töötervishoiu
ja tööohutuse nõuete rikkumise
eest (Tartu)
24.–25.04
Kutsekopsuhaigused (Tartu)
22.–23.05
Tööga seotud nahahaigused,
kutsenakkused ja kutsemürgistused (Tartu)
19.–20.06
Töökoha riskianalüüs, töökeskkonna mõõdistamine ja regulatsiooniaktid (Tartu)
28.–29.08
Töötervishoiu majanduslik efektiivsus (Tartu)
26.09
Töökoha ergonoomia, tööga
seotud luu-lihaskonnahaigused
ja mürast tingitud kuulmiskahjustused (Tallinn)
17.10
Pahaloomulised kutsekasvajad
(Tallinn)
27.–28.11
Psühhosotsiaalsed tegurid töökeskkonnas (Tartu)
Pille.Taba@kliinikum.ee
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