Arstide täienduskoolitus 2007. aastal. Mida uut?
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Tartu Ülikooli arstiteaduskonna täienduskeskus jätkab täienduskursusi küll põhiliselt traditsioonilises formaadis üle Eesti, aga ka uudsete õppevormidena, sealhulgas Interneti-põhiste e-kursustena. 2007. aastast
koordineerib täienduskeskus ka Salzburgi kliinilistel täiendusseminaridel osalemist.

Tartu Ülikooli arstiteaduskonnas on arstide täienduskoolitust korraldatud juba üle 40 aasta: alustati 3.
oktoobril 1963. aastal Leida Kerese juhatusel; esimese sügise jooksul peeti kokku 21 tundi loenguid.
Järgnevatel aastatel osales kursustel 60–70 arsti
aastas. Hilisemad juhatajad Valve Saarma, AinElmar Kaasik, Henno Tikko, Raul Talvik ja Maido
Uusküla kujundasid välja arstide, stomatoloogide
ja farmatseutide täiendamise ja spetsialiseerumise
teaduskonna (ATT) ning arendasid selle tegevust
arstide spetsialiseerumisel ja täiendamisel. 1992.
aastal korraldati professor Raul Talviku eestvedamisel esimest korda täienduskonverents „Kliinik”,
mis praeguseks on saanud traditsiooniks ja toimub
ka 2007. aastal, kusjuures konverentsi on võimalik
kliinikumis jälgida nii teleülekandena kui ka Interneti
kaudu. 1995. aastast nimetati ATT arstiteaduskonna
täienduskeskuseks (ARTK), mis töötab sellisena ka
praegu.
Tänaseks toimub TÜ arstiteaduskonna täienduskeskuse koordineerimisel aastas keskmiselt 200
kursust, mille temaatika hõlmab nii meditsiini- kui
ka interdistsiplinaarseid probleeme meditsiiniõigusest ja -eetikast, ravimiuuringutest ja infoallikate
kasutamisest. Et tulla lähemale arstidele, kes üldjuhul
on väga hõivatud, toimuvad kursused lisaks Tartule
ka Tallinnas, Pärnus, Kuressaares, Kohtla-Järvel ja
Narvas (sealhulgas osaliselt vene keeles), perearstidele veel lisaks praktilised kursused ka Tõstamaa
Tervisekeskuses. Uudne on Ida-Tallinna Keskhaigla
baasil 13 õppepäevast koosnev perearstide pisikirurgiakoolitus, mis sisaldab praktilist õpet. 2007.
aasta kursuste trükitud kava on saadetud haigla-

tesse jt meditsiini- ning tervishoiuasutustesse, aga
kindlasti tasub kursuste toimumisi jälgida kodulehelt
www.kliinikum.ee/koolitus, kuna kavasse võib tulla
muudatusi. Praeguseks on lisandunud juba kolm
uut kursust (dermatoloogia- ja geneetika-alased),
mille info on kodulehel kättesaadav. Ka kursustele
registreerumist eelistame kodulehe kaudu, kuigi
kasutada võib ka tavaposti.
Tehnika areng on muutnud täiendushariduse
kättesaadavamaks “kauge kandi” arstidele: videoloengutena peetakse loengusari neuroloogiast
Tartust Kohtla-Järve ja immuunprofülaktikast Kärdla
arstidele. 2007. aastal pakume võimaluse osaleda
viiel erineva temaatikaga ja tunnimahuga Interneti
e-kursusel WebCT keskkonnas, mis on kõige
enam kasutatav veebipõhine õpikeskkond maailmas. On selge, et kliinilise meditsiini õpetamine ei
saa tervenisti üle minna veebipõhiseks, aga on hulk
teemasid, millega on võimalik Interneti teel tutvuda.
Osavõtjad saavad WebCT keskkonda sisenemiseks
kasutajanime ja parooli; täienduspunktide arvestamine toimub analoogselt auditoorsete kursustega
ning osalenutele saadetakse selle kohta sertifikaat.
Kursus on võimalik läbida osavõtjale sobival
kellaajal ja kohas, kuid konkreetsel ajaperioodil
mõne nädala jooksul: 15.03–15.04 „Teadusliku
uurimistöö eetika biomeditsiinis”; 02.04–21.04
„Reisimeditsiin”; 17.09–28.09 „Epilepsia”;
01.10–12.10 „Ärevushäirete epidemioloogia,
sümptomaatika, etiopatogenees ning ravi”; 15.1026.10 „Ortodontia hambaarstidele”. Lisainfot on
võimalik e-täienduskursuste kohta saada täienduskeskuse kodulehelt ja Tartu Ülikooli e-õppe kohta
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laiemalt www.ut.ee/e-ope. Arstiteaduskonna
põhiõppes korraldatud e-kursuste kogemuse alusel
võib kinnitada, et WebCT õpikeskkond on lihtne ja
jõukohane kõigile, kes on arvutiga töötanud.
Alates 2007. aastast koordineerib arstiteaduskonna täienduskeskus Austria Ameerika Fondi (AAF)
toetusel Salzburgis toimuvaid kliinilisi täiendusseminare. Salzburgi seminaride sihtrühmaks on
mõningase kliinilise kogemusega arstid (mid-career
level), kuid on aktsepteeritud ka residentide osalemine Eestist; eelduseks on hea inglise keele oskus,
et osaleda diskussioonides ja haigusjuhtude aru teludes. Alates 1993. aastast on Salzburgi seminaridel osalenud 46 riigist 7398 osavõtjat, neist 222
Eesti arsti. Salzburgi seminaridel osalenud võivad
kandideerida 1-kuulisele täiendusele Austria ülikoolide kliinikutes; Eestist on seda võimalust saanud
kasutada 22 arsti. Konkurss 2007. aasta esimese
poolaasta Salzburgi seminaridele (patoloogia,
sisemeditsiini, lastepulmonoloogia, neurokirurgia,
traumatoloogia/ortopeedia, günekoloogia, laste
erakorralise meditsiini, oftalmoloogia, psühhiaatria,
kardioloogia, lasteneuroloogia, neonatoloogia ja
kardiotorakaalkirurgia erialadel) on toimunud ning
esimesed osavõtjad kutsed kätte saanud. Juunist septembrini toimuvatele seminaridele on sooviavalduste
esitamise tähtaeg 15. veebruar: infektsioonhaigused
(3.–9. juuni); noorukite meditsiin (10.–16. juuni);
kurgu-nina-kõrvahaigused (24.–30. juuni); peremeditsiin (neuroloogia 8.–14. juuli); anestesioloogia
(2.–8. september). Aasta viimastel seminaridel

osalemiseks tuleb kandideerimisdokumendid esitada
15. maiks 2007: laste gastroenteroloogia (16.–22.
september); onkoloogia (23.–29. september);
radioloogia (30.09–06.10); lasteanestesioloogia/
intensiivravi (21.–27. oktoober); taastusravi (18.–24.
november). Lisaks sellele korraldatakse Salzburgis
mõned seminarid ainult raskemas majanduslikus ja
sotsiaalses olukorras olevatest riikidest arstidele;
sellistele seminaridele Eesti arstid ei saa konkureerida. 2008. aasta esimese poolaasta seminaridele
kandideerimise tähtaeg on 15. oktoober 2007.
Kursuste toimumisaja ja kandideerimistingimustega
on võimalik tutvuda täienduskeskuse kodulehel.
Lisaks kliinilistele seminaridele pakub AAF toetust ka satelliitsümpoosionide ja külalisprofessorite
loengute korraldamiseks nn ülemineku riikides.
Selliseid konverentse on võimalik korraldada enne
või pärast konkreetse eriala Salzburgi seminari ning
selle eelduseks on Eesti-poolne kokkulepe esinejatega ning seminari kohapealne korraldus. Eestis
on toimunud siiani üks satelliitsümpoosion (2005.
aastal neonatoloogias), kuid ootame suuremat
initsiatiivi meile pakutud grandivõimaluste ära kasutamiseks. Lisainfot AAF tegevuse ja Salzburgi
seminaride kohta on võimalik leida AAF kodulehelt
www.aaf-online.org.
TÜ arstiteaduskonna täienduskeskus ootab traditsiooniliselt aktiivset osavõttu täienduskonverentsist
„Kliinik 2007” ja täienduskursustest, sealhulgas
e-kursustest ja Salzburgi seminaridest. Lisainfo meie
kodulehelt www.kliinikum.ee/koolitus.
Pille.Taba@kliinikum.ee
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