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01.09. TÜ Kliinikumi kirurgiakliinikut ja TÜ arstiteaduskonna kirurgiakliinikut asus juhatama TÜ dotsent
Urmas Lepner.
03.09. TÜ Kliinikum avas PET-keskuse,
mille käigus renoveeriti ka radioloogiakliiniku nukleaarmeditsiini
osakonna ruumid ning soetati uued
PET-KT ja SPEKT-KT aparaadid.
3.09–16.09. Eesti Arstiteadusüliõpilaste Seltsi seksuaaltervise töörühm
korraldas Tartus projekti „Seks. Täna“,
mis on suunatud eelkõige tudengitele
ning mille eesmärk on propageerida
tervislikku seksuaalkäitumist.
07.09. Tervise Arengu Instituut kogub
alates 2012. aasta algusest ka andmeid
kehavälise viljastamise ja embrüo
siirdamise protseduuride kohta ning
see teave lisatakse tervisestatistika
ja terviseuuringute andmebaasi, vt
http://www.tai.ee/tstua. Praegu on
Eestis viis kehavälise viljastamise
teenuse osutajat ning 2011. aastal
tehti Eestis kokku 1966 kehavälise
viljastamise protseduuri. Embrüo siirdamise protseduure tehti 2206, mille
käigus siirati kokku 4038 embrüot.
12.09. Maltal kiitsid 53 Euroopa riigi
tervishoiuministrid ja WHO Euroopa
regionaalne komitee heaks Euroopa
lähiaastate ühtse tervishoiu ja heaolu
poliitika dokumendi „Tervis 2020“. Vt
lähemalt http://www.euro.who.int/__
data/assets/pdf_ﬁ le/0009/169803/
RC62wd09-Eng.pdf.

kasutatavatest lisaainetest, nende
toimimisest ja mõjust ter v isele.
Infomaterjal asub Tervise Arengu
Instituudi veebisaidil http://w w w.
tai.ee/et/instituut/koostooprojektid/
pitoc-projekt.
14.09. Pärnu haiglas avati õendus- ja
hooldusravikeskuse renoveeritud
hoone, milles on 80 voodikohta.
17.09. Tervise Arengu Instituudi algatusel käivitus järjekordne kampaania
„Sööme ära!“, et suurendada puu- ja
köögiviljade kasutamist toiduks. Vt
lähemalt http://www.tai.ee/et/instituut/pressile/uudised/1501-algab-uleeestiline-aktsioon-soome-ara-.
17.09. Põhja-Eesti Regionaalhaigla
Mustamäe haiglahoone X-korpuse
radioloogiakeskuses avati rinnakabinet.
18.09. Eesti Arstide Liit ja Eesti Tervishoiutöötajate Kutseliit teatasid, et 1.
oktoobril 2012 algab tervishoiuvaldkonna töötajate streik.
18.09. Jär vamaa haiglas avati 24
voodikohaga õendusabikeskus, mis
aitab eakatel patsientidel parandada
toimetulekut ja säilitada ter vist.
Lisaks haigete põetamisele tegeletakse keskuses ka meditsiiniõdede
koolitamisega. Vt lähemalt http://
uudised.err.ee/index.php?06261559.

12.09. Põhja-Eesti Regionaalhaigla
verekeskuse, Tartu Ülikooli Kliinikumi
verekeskuse ja Pärnu Haigla veretalituse suvine doonoritelkide ringsõit
üle Eesti kestis kokku 20 päeva, mille
käigus koguti 2224 doonorilt, kellest
495 olid doonorid esimest korda,
kokku 1000,8 liitrit verd.

19.09. TÜ arstiteaduskonna nõukogu
koosseisu lisandusid ülikooli lepingupartnerite esindajatena Ida-Tallinna
keskhaigla juhatuse esimees Ralf
Allikvee ja Tallinna Lastehaigla psühhiaatriakliiniku juhataja Anne Kleinberg ning nõukogu valis üldkirurgia
dotsendiks Urmas Lepneri, meditsiinilise biokeemia vanemteaduriks Jaak
Kalsi ning näo- ja lõualuukirurgia
vanemteaduriks Edvitar Leiburi.

13.09. Eesti ühes 15 teise Euroopa
riigiga avasid veebilehed, mis teavitavad avalikkust tubakatööstuses

19.09. Käesoleva aasta I poolaastal
olid haigekassa eelarve tulud 391,5
miljonit ning kulud 395,6 miljonit
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eurot. Perioodi lõpus oli 1 244 486
rav i k i nd lustat ud i n i mest, neist
töötavad kindlustatud moodustasid
46,5%; kindlustatutega võrdsustatud
isikud 48,6% ja riigi kindlustatud
4,7%. Eriarstiabi kulud olid 227,8
miljonit eurot, mida on 8,8% enam
võrreldes mulluse sama perioodiga.
20.–21.09. Tallinnas kogunes esimest
korda Balti riikides Euroopa verealliansi nõukogu. Euroopa vereallianss
on 1998. aastal asutatud 23 Euroopa
riigi vereteenistuste juhtide ühendus,
mis kog uneb kaks korda aastas,
et arutada doonorivere kogumise,
töötlemise ja testimisega seotud
probleeme ning arengusuundi. Eesti
on alliansi liige 2006. aastast.
20.09. SA Narva Haigla ja OÜ Silandia
Ehitus allkirjastasid lepingu, mille
kohaselt ehitatakse statsionaarseks
hooldusraviks haiglale uus 85 voodikohaga 3-korruseline hoone.
21.09. Viljandi Kultuurimajas peeti
Viljandi haigla 185., Jämejala psühhiaatriahaigla 115. ja SA Viljandi
Ha igla 10. aa st apäe v a le pü hendatud konverents „Üldhaigla õnn ja
õnnetus“, vt lähemalt http://www.
vmh.ee/haigla-aastapaeva/.
23.09. Rahutute jalgade sündroomi
teadvustamise päev. Rahvusvaheliste
rav ijuhiste kohta vaata lähemalt
http://irlssg.org/.
25.09. Hiiumaa haiglas alustas tööd
kompu u te r tomog r a a f, v t l ä he malt http://uudised.err.ee/index.
php?06262147.
26.09. Sotsiaa l m i n ister n i metas
tervishoiuteenuse kvaliteedi eksperdikomisjoni esimeheks TÜ kohtuarstiteaduse professori Marika Väli.
28.09. Ida-Tallinna Keskhaigla silmakliinikus avati uus operatsiooniplokk.
28.09. Jätkub haigekassa sotsiaalkampaania „Mõistlik ravimikasutus“.
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