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07.11. Põhja-Eesti Regionaalhaigla
tiitli Grand Man pälvis ortopeediakeskuse vanemarst dr Eldur Annus.
08.–10.11. Tartu Ülikooli külastas 1992.
aasta Nobeli füsioloogia ja meditsiini
preemia laureaat ning maailma kultuurinõukogu president prof Edmond
H. Fischer, vt tema loengut http://
www.uttv.ee/naita?id=7203.
08.11. Euroopa Ravimiameti ravimiohutuse töörühma oktoobrikoosolek ul täiendati krambivastaste
ravimite, tsitalopraami ja domperidooni ohutusandmeid, vt lähemalt
http://w w w.ravimiamet.ee/22287.
10.11. Panuse eest Eesti hariduse,
teaduse ja kultuuri arendamisse
pälvis maailma kultuurinõukogu
( World Cu lt u r a l Cou nc i l, WCC )
aukirja teiste seas ka TÜ neurokirurgia professor Toomas Asser.
11.11. Haigekassa pälv is Soome,
Rootsi ja Eesti kvaliteediühingute
konkursil kvaliteediinnovatsiooni
auhinna „Quality Innovation of the
Year 2011“ digiretsepti süsteemi
loomise ja rakendamise eest.
11.11. Teaduskonverentsiga tähistati
10 aasta möödumist interdistsiplinaarse neuroteaduste doktoriõppe
käivitamisest Tartu Ülikoolis. Selle
tulemusel on nüüdseks kaitstud 14
filosoofiadoktori väitekirja neuroteaduste alal.
14.–18.11 . To i m u s j ä r j e k o r d n e
r a hv us v a hel i ne ter v ishoiu f lagship-koolitusnädal teemal „Tervisesüsteemi toimivus“, millel osalesid
tervishoiueksperdid Eestist, Lätist,
Leedust, Poolast ja Moldovast. Vt
ka http://w w w.eestiarst.ee/static/
files/085/ea1102lk98-99.pdf.
15.11. R a h a ndu sm i n i s te e r iu m i
andmetel oli Eestis septembri lõpu
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seisuga 1 248 532 ravikindlustatud
inimest, mis on 20 099 isiku ehk 1,6%
võrra vähem kui aasta tagasi samal
ajal. Juuni lõpus oli ravikindlustus
olemas 1 254 646 isikul ehk 1,1%-l
vähem kui aasta varem samal ajal.
Kindlustatute üldarvu vähenemise
taga on tööotsimisest loobujate ning
riigist lahkunute arvu jätkuv kasv.
16.11. TÜ arstiteaduskonna nõukogus
valiti meditsiinilise mikrobioloogia
dotsendiks Tõnis Karki ja üldise
biokeemia vanemteaduriks Kalle Kilk.
17.11. I n i m e s t e l k a s u t a m i s e k s
mõeldud ravimite turumaht 2011.
aasta kolmandas kvartalis hulgimüügihindades oli 48,1 miljonit eurot.
Võrreldes 2010. aasta III k vartali
andmetega on müük kasvanud 7,7%.
Vt http://www.ravimiamet.ee/22397.
18.11. Hiiumaa haiglas avati juurdeehitus, kus paiknevad hooldusravija taastusraviosakond.
18.11. Euroopa antibiootikumipäev.
20.11. Vana anatoomikum suleti
põhjalikeks remonttöödeks, mille
jä r el av at a k s e s e a l T Ü te adu s e
populariseerimise keskus, vt lähemalt http://novosti.etv24.ee/index.
php?0&id=44297&popup=video.
21.–22.11. Pariisis toimus Majandusliku Koostöö ja Arengu Organisatsiooni (OECD) liikmesriikide kõrgemate tervishoiu- ja finantsametnike
kohtumine, kus haigekassa tervishoiuosakonna juhataja Triin Habicht
tutvustas Eesti tervishoiusüsteemi.
23.11. Avati Tartu Tervishoiu Kõrgkooli uus õppehoone.
23.11. OECD avaldas tervisestatistika
kogumiku „Health at Glance 2011“, kus
esimest korda on Eesti andmed kõrvuti
ja võrreldavad ülejäänud OECD liikmes-

riikide tervisenäitajatega. 2009. aasta
andmetel põhinev kogumik toob muu
hulgas välja, et sel aastal oli keskmine
eeldatav eluiga Eestis 75 aastat, mis
jääb OECD riikide keskmisest maha
4,5 aastaga. Esikohal selles pingereas on Jaapan, kus inimesed elavad
keskmiselt 83aastaseks. Vt lähemalt
http://www.oecd.org/document/11/
0,3746,en_2649_37407_16502667_1_
1_1_37407,00.html.
24.−25.11. Tartu Ülikoolis toimus
Eesti ja Soome biomeditsiini tippkeskuste ühiskonverents, millel osalesid
CETM siirdemeditsiini tippkeskuse
(TÜ), genoomika tippkeskuse (Eesti
Biokeskus) ning Soome neuroteaduste tippkeskuse (Helsingi Ülikool)
teadlased.
25.11. Põhjamõõtme partnerlusprogrammi riikide ministrid ( Eestist
sotsiaalm in ister Han no Pevk ur)
allkirjastasid Peterburis kokkulepe,
mille eesmärgiks on edendada ja
arendada koostööd rahvater v ise
ja sotsiaalse heaolu vallas. Peamist
tähelepanu pööratakse riikide koostöös nakkuslike haiguste vähendamisele ning elustiiliga seotud mittenakkuslike haiguste ennetamisele.
Partnerlusprogrammi kohta vaata
lähemalt http://w w w.ndphs.org/.
28.11. Ter viseameti andmetel on
aasta algusest Eestis registreeritud
kokku 136 A-viirushepatiidi haigusjuhtu: Viljandimaal 102, Tallinnas 15,
Raplamaal 7, Harjumaal 4, LääneVirumaal 2, Pärnumaal 4, Tartumaal
1 ja Valgamaal 1.
28.11. Haigekassa jätkab oktoobrist
aasta lõpuni edukat sotsiaalkampaaniat „Erinevus on ravimi hinnas“.
Nii teavituse kui ka regulatsioonide
tugevdamise tulemusena on inimese
omaosalus ravimite ostmisel vähenenud 2 aastaga ligi euro võrra ühe
retsepti kohta.
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