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16.02. Eesti Haigekassa pälvis standardi ISO 9001:2008 sertiﬁkaadi, mis
märgib kvaliteedijuhtimise vastavust
rangetele rahvusvahelistele nõuetele.
02.04. Tallinnas Lasnamäel aadressil
Väike-Paala tn 1 avati linna teine
HIV-nakkuse testimis- ja nõustamiskabinet.
02.04. Sihtasutuse Archimedes kaudu
sai 8 ter v ishoiu-uuring uprojek ti
kokku ligikaudu 3 miljonit eurot
Eu r oopa Reg ion a a l a r eng u fond i
toetusraha, et parandada ter v ishoius teadus- ja arendustegev use
võimekust ning soodustada teadlaste
ja arstide koostööd. Vt lähemalt
http://archimedes.ee/blog/uudised/
euroraha-toetab-tervishoiualaseiduuringuid/.
02.04. Tööd alustas Rav imiameti
kliendiportaal. Vt lähemalt http://
w w w.ravimiamet.ee/ravimiametikliendiportaalist.
07.04. Ülemaailmne tervisepäev, mis
sel aastal keskendus vananemisele
ja tervisele.
09.04. Kolmas vahetus Eesti meedik u id si i r du s A fg a n i s t a n i C a mp
Ba st ion i v ä l i ha igla sse, k u s nad
töötavad juulini koos Suurbritannia
ja USA arstidega. Afganistani lähetatud kirurgide meeskonda kuuluvad
üldkirurg major Jaan Tepp PERHist,
kardiokirurg major Arno Ruusalepp,
ortopeed major Alo Rull, anestesioloog major Lauri Kõrgvee ja anesteesiaõde veebel Karmen Maurus TÜ
Kliinikumist.
10.04. Haridus- ja Teadusministeeriumi tellitud uuringust „Koolilõpetajad ja nende karjäärivalikud“
selgus, et ter v ise ja heaolu valdkonnas soov ib edasi õppida 12%
keskkoolilõpetajatest, mida on 4%
enam kui 2006. aastal korraldatud
uuringus. Vt lähemalt http://praxis.
ee/ f i lead m i n / t a r mo/ P r ojek t id /
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Haridus/Valikud/HP_valikud_lopparuanne_2012.pdf.
12.04. Toimus Eesti Haigekassa asutamise 20. aastapäevale pühendatud
konverents „20 aastat ravi ja kindlustust. Lapsepõlv läbi, mida toob
homne?“. Vt konverentsi materjale
http://w w w.haigekassa.ee/ haigekassa/ravikindlustuskonverents.
16.04. Pärnumaa audoonor Hans
Hi ma nen loov utas Pär nu ha igla
veretalituses sajanda liitri verd.
17.04. Ülemaailmne hemoﬁ iliapäev,
mille egiidiks on tänavu „Aita vähendada ebavõrdsust ravi kättesaadavuses!“. Iga 1000 inimese kohta on
maailmas 1 veritsushaigusega haige
ning ligi 75% haigetest saab ebapiisavat ravi või ei saa seda üldse.
17.04. Pärast Eesti ühinemist Euroopa
Liiduga 2004. aasta kevadel on Terviseamet väljastanud tervishoiutöötajatele 2333 tõendit, mis annab
neile õiguse teise riiki tööle minna.
Tõend kinnitab ter vishoiutöötaja
koolituse ja töökogemuse vastavust
eurodirektiivis sätestatud nõuetele.
Käesoleva aasta esimeses kvartalis
on nimetatud tõendeid väljastatud
79 tervishoiutöötajale, neist 27 arstidele, 10 hambaarstidele, 41 õdedele ja
üks tõend ämmaemandale. Eelmisel
aastal väljastati kokku 362 tõendit
ja 2010. aastal 388.
18.04. Euroopa patsientide õiguste
päev.
18.04. TÜ arstiteaduskonna nõukogus
valiti ortopeedia dotsendiks Aare
Märtson, ortopeedia vanemteaduriks
emeriitprofessor Tiit Haviko ja farmakoloogia vanemteaduriks Külli Jaako.
18.04. Sotsiaalministeerium esitas
kooskõlasta m isek s ja a r v a muse
avaldamiseks ettepaneku aktiivsena
vananemise strateegia koostamiseks
aastateks 2013–2020.

20.04. Valmis haigekassa 2011. aasta
majandusaasta aruanne. Haigekassa
kulud olid möödunud aastal kokku
725,5 miljonit eurot, mis on 4%
enam kui 2010. aastal. Vt lähemalt
http://w w w.haigekassa.ee/ haigek a s s a / u u d i s e d? ne w s=nou kog ukinnitas-haigekassa-2-2.
23.04. Sotsiaalministeerium eraldab
maavalitsustele kallite abivahendite
kompenseerimiseks 291 663 eurot,
millest suurem osa läheb ministeeriumi juures tegutseva üleriigilise
tehniliste abivahendite ja rehabilitatsiooniteenuste eksperdikomisjoni
otsusega sisekõrva implantaatide
ja kõneprotsessorite soetamiseks.
24.04. Algas Euroopa vaktsineerimisnädal, mille eesmärgiks on juhtida
tä helepa nu elu ja ter v ise k a itsmise vajadusele maailmas levivate
ohtlike nakkushaiguste vastu. Vt
lähemalt http://w w w.terviseamet.
ee/info/uudised/u/artikkel/euroopavaktsineerimise-nadal-kaitse-neidkellest-hoolid-vaktsineeri.html.
30.04. S ot s i a a l m i n i s te r H a n no
Pevk ur allk irjastas R iias Läti ja
Leedu tervishoiuministritega Balti
r i i k ide koostöölepi ng u, m i l lega
määratakse tingimused ravimite ja
meditsiiniseadmete ühiste riigihangete korraldamiseks ning kesksete
hangete kaudu soetatavate ravimite
ja meditsiiniseadmete laenutamiseks kolme riigi vahel.
30.04. Ee s t i A r s t ide L i it e sit a s
Andmekaitse Inspektsioonile avalduse, milles paluti algatada järelevalvemenetlus seoses arstide isikuandmetega avaldamisega veebilehel
http://www.tervisetrend.ee. Andmeka itse Inspek tsioon jä i seisu kohale, et arstide andmed võrgulehel
ht t p:// w w w.te r v i s e t r e nd .e e on
avalikustatud õiguspäraselt ning
EALi avalduse põhjal menetlust ei
alustatud.
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