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01.06. TÜ Kliinikumi spordimeditsiini ja taastusravi kliinikus avati
logopeedilist teenust pakkuv kõne- ja
neelamishäirete taastusravi keskus.
01.06. Ravimiamet on koostanud
müügiloa hoidjate aruannete põhjal
kokkuvõtte ravimireklaami kohta
Eestis 2011. aastal, vt lähemalt http://
w w w.ravimiamet.ee/sites/default/
ﬁ les/Koondaruanne_2011_0.xls.
05.06. Tallinna Ter v ishoiu Kõrgkoolis tutvustati programmi „Best“
toel valminud e-õppe vahendeid:
e-kursusi „Veterinar y Pharmac y“
(autor Merle Kiloman) ja „Seksuaalkasvatus“ (Olesja Zeel) ning e-õppe
objekte „Rav imite manustamine
süstina“ ja „Naiste kateteriseerimine“
(mõlema autor Olesja Zeel).
08.06. Pärnu haigla juhatuse esimees
Urmas Sule andis uute elektriautode
võtmed üle psühhiaatriakliiniku
päe v a kesk use ju hataja le Ind rek
Linnustele ja rehabilitatsiooniteenuse üldkoordinaatorile Olga Sumbajevale, kelle korraldada on Pärnu
haigla sotsiaaltöötajate töö.

ravijuhendina haavaravi ja lamatiste
ravijuhend.
19.06. Tartu Ülikooli arstiteaduskonna lõpuaktusel said diplomi 136
arstiõppe, 23 hambaarstiõppe ning
32 proviisoriõppe lõpetajat, samuti
6 õeteaduse, 12 rahvater v ishoiu
ning biomeditsiini magistriõppe
lõpetajat, vt lähemalt http://www.
uttv.ee/naita?id=12388.
20.06. Ter v isea meti järelev a lveosakond kontrollis 2011. aastal üle
Eesti kokku 24 hooldusraviteenuse
osutajat, neist enamiku puhul vastas
osutatav teenus valdavalt nõuetele. Märgukirja tegi terviseamet
15 asutusele. Puudustena esinesid
peamiselt vead dokumenteerimisnõuete ja tervishoiuteenuse kvaliteedinõuete täitmises. Vt lähemalt
ht tp:// w w w.ter v isea met.ee/f i lead m i n/dok / Ter v ishoid/ JO_t u lemused_hooldusasutustes.pdf.

13.06. Möödunud aasta augustis
Viljandimaal alanud A-viirushepatiidi epideemia hakkab raugema, sest
viimase 4 nädalaga on maakonnas
lisandunud ainult üks haigusjuht.
Käesoleval aastal on Eestis registreeritud 41 haigusjuhtu, neist 34
Viljandimaal.

22.06. ÜRO ja W HO in itsiatiiv il
on valminud aastateks 2012–2020
ülemaailmne strateegiline plaan, mille
eesmärgiks on saavutada inimeste
suur hõlmatus leetrite ja punetiste
vastase vaktsineerimisega, seirata
nende haiguste levikut laboratoorse
diagnostika põhjal, olla valmis puhangute ennetamiseks ja tõrjeks ning
korraldada leetrite ja punetistega
seotud teadusuuringuid. Vt lähemalt
http://whqlibdoc.who.int/publications/2012/9789241503396_eng.pdf.

13.06. Aasta alguses Pärnu haigla ja
valgulisi ravimipreparaate tootva
ﬁrma Octapharma sõlmitud koostöölepingu raames saatis Pärnu haigla
veretalitus lepingupartnerile esimese
koguse vereplasmat.

09.07. Haigekassa maksis tänav u
juulis kvaliteedi lisatasu välja rekordarvule ehk 398 perearstile kokku
summas 1 192 055 eurot. Vt lähemalt
http://w w w.haigekassa.ee/raviasutusele/perearst/kvaliteedisusteem.

18.06. Ravijuhendite nõukoda valis
välja haigekassa toetusel rav ijuhendite koostamiseks 2012. aastal
kolm teemaalgatust: ärevushäirete
ravijuhend esmatasandi arstiabis,
astma täiskasvanueas ning ühise

19.07. Käesoleva aasta esimesel poolaastal registreeriti Eestis 72 salmonelloosijuhtu, neist 43 juhul vajasid
inimesed haiglaravi. 2011. aasta samal
perioodil oli haigusjuhte 239, s.t et
haigusjuhtude arv on sel aastal vähe-
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nenud 3,3 korda. Kampülobakterioosi
haigusjuhte registreeriti 2012. aasta
esimesel poolaastal Eestis 65, neist
39 inimest vajas haiglaravi. 2011.
aasta samal perioodil oli haigusjuhte
81, s.t et haigestumine on sel aastal
vähenenud 20%.
21.07. Jõu s t u s sot si a a l m i n i s t r i
määrus nr 26 „Ravimi ohutusalase
teabe edastamise ning ravimi ohutusja kvaliteediseire tasu arvestamise
ja tasumise kord“ (16.07.2012), vt
lähemalt https://w w w.riigiteataja.
ee/akt/118072012007.
24.07. Euroopa Haiguste Ennetamise
ja Tõrje Keskuse (ECDC) andmetel
on v iimase kümne aasta jooksul
suurenenud Euroopas gonorröa ja
süüﬁ lise levik. 2010. aastal registreeriti Euroopa Liidu maades 32 000
gonorröa ja 18 000 süüﬁ lise juhtu.
Eestis registreeriti 2011. aastal 176
gonorröajuhtu ( haigestumus 13,1
juhtu 100 000 inimese kohta) ja 67
süüﬁlisejuhtu (haigestumus 5,0 juhtu
100 000 inimese kohta). 2002. aastal
oli Eestis gonorröahaigestumus 39,5
juhtu ja süüﬁ lisehaigestumus 20,9
juhtu 100 000 inimese kohta.
25.07. Tööinspektsioon avalikustas
uuringu tulemused, milles analüüsiti
aastatel 2006–2010 Eestis registreeritud raskeid tööõnnetusi. Rasketest
tööõn net ustest l ig i 30% ju ht ub
esimesel tööaastal uue tööandja
juures ning seda on üle kahe korra
rohkem kui teisel töötamise aastal.
Tööinspektorid leidsid 2/3 juhtudel,
et raske tööõnnetuse üheks põhjuseks oli ebapiisav juhendamine ja
väljaõpe. Meestega juhtub esimesel
tööaastal neli korda rohkem raskeid
tööõnnetusi kui naistega. Peamiselt
vigastatakse rasketes tööõnnetustes
jäsemeid ning keskmiselt kaasneb
iga juhtumiga 67 töövõimetuspäeva.
30.07. Haigekassa nõukogul ei õnnestunud 8. juunil ega 30. juunil valida
haigekassa juhatusele uut esimeest.
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