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01.04. Jõustus kaitseväeteenistuse
seaduse muudatus, mille alusel ei
kutsuta ajateenistusse isikuid, kes
on asunud kõrgharidust omandama
arsti või õe erialal. Seadusest tulenev a lt on õe ja ä m maema nduse
e r i a l a ü l iõpi l a s tel k a kohu s t u s
läbida oma erialast lähtuv riigikaitseline õpe.

eesmärgiks oli käivitada koostöö
nendes valdkondades, et parandada
Eesti inimeste heaolu.

04.06. Eesti Kõrghariduse Kvaliteediagentuuri ( EKK A) hindamisnõukogu andis ühehäälse otsusega
institutsionaalse hindamise eduka
läbimise tulemusena Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolile EKKA kvaliteedimärgi, mis kehtib kuni 21.02.2020.

21.06. Tartu Ülikooli arstiteaduskonna lõpuaktusel sai diplomi 128
arstiõppe, 28 hambaarstiõppe ning
27 proviisoriõppe lõpetajat, samuti
12 õeteaduse ning 9 rahvatervishoiu
magistriõppe lõpetajat. Vt http://
www.uttv.ee/naita?id=17326.

04.06. Tartu linn tunnustas edukaima
meditsiini ja eluteaduste valdkonna
ettevõttena ASi Kliinik Elite. Ettevõtja ekspordimaht ulatus 205 173
euroni ning oluliselt on kasvanud
Soome ja Rootsi patsientide ar v.
AS Kliinik Elite osaleb teadus- ja
arendustegevuses ning Repro TAK
projektis.

21.06. TÜ senati istungil valiti endokriinfüsioloogia professoriks Vallo
Volke, molekulaarse toksikoloogia
professoriks valiti tagasi Allen Kaasik
ning emeriitdotsendiks nimetati
sisekliiniku dotsent Tiina Prükk.

06.06. Perea rst idel on või ma l i k
eriarstidega suhelda ka tervise infosüsteemi e-konsultatsiooniteenuse
abil. Teenuse eesmärk on parandada
diagnostika ja ravi kättesaadavust
ning võrreldes tavapärase süsteemiga
suunata patsienti spetsialisti konsultatsioonile kiiremini. Vt lähemalt
http://w w w.haigekassa.ee/ haigekassa/uudised?news=haigekassaootab-arste-e-konsu.
12.06. Põhja-Eesti Regionaalhaigla
auhind Grand Man 2012 anti üle dr
Andres Ellamaale ning 2013. aasta
noore arsti stipendiumi pälv isid
Karoliina Heck, Asko Šeffer, Teele
Pern, Mariliis Rauk, Liisi Küünal ja
Mari Kanger.
14.06. Toimus kultuuri- ja meditsiinitöötajate foorum „Eestis elavad
terved ja õnnelikud inimesed“, mille
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18.06. Põhja-Eesti Regionaalhaigla
nõukogu valis juhatuse liikmeks
ja haigla ülemarstiks dr A ndr us
Remmelgase, kelle 5 aasta pikkune
ametiaeg algab 1. septembril 2013.

21.06. Eesti-Šveitsi koostööprogrammi raames on kiirabibrigaadidele
valminud Terviseameti tellitud uus
elektrooniline töövahend, millest
loodetakse abi nii kiirabiteenuse
k v a l iteed i pa r a nda m isel k u i k a
kiirabibrigaadi töökoormuse vähendamisel. Elektroonilist kiirabikaarti
hakkavad katsetama Tallinna ja Tartu
kiirabid. Vt lähemalt http://w w w.
ter v isea met.ee/ i n fo/ uud ised/ u/
artikkel/tallinna-ja-tartu-kiirabidhakkavad-testima-uut-elektroonilistkiirabikaarti.html.
01.07. Eesti E-tervise Sihtasutus avas
uuendatud patsiendiportaali „Minu
e-tervis“, kus kasutaja saab vaadata
ja hallata oma terviseandmeid. Uuendamist alustati 2012. aastal ning selle
peamiseks eesmärgiks oli muuta
portaali kasutamine mugavamaks.
Portaal sobib kasutamiseks lisaks
tavaar v utile ka tahvelar v utis ja
mobiiltelefonis. Vt lähemalt http://
www.e-tervis.ee/index.php/et/.

01.07. Euroopa ravimiametite koordineerimisgrupp kiitis heaks diklofenakki sisaldavate süsteemse toimega
kapslite, tablettide, suposiitide või
süstitavate ravimivormide ohutust
puudutavad täiendavad soovitused.
Soovituste eesmärgiks on vähendada
diklofenaki kasutamisega seotud
riske südamele ja veresoonkonnale.
Vt lähemalt http://w w w.sam.ee/
diklofenak-t%C3%A4iendavad-soovitused-ohutu-kasutamise-tagamiseks.
02.07. Tartu Ülikool on algatanud
projekti, millega soovitakse tervishoidu tagasi kutsuda neid arstiharidusega inimesi, kes on seni töötanud
teistes valdkondades. Kuivõrd projekt
osutus oodatust edukamaks, andis
Sotsiaalministeerium sellele lisarahastuse. Esialgu esitati taotlus 85
000 eurole, mille eest ülikool saab
koolitada 9 inimest. Praeguseks on
juba laekunud 16 avaldust, millest
tulenevalt palus TÜ Sotsiaalministeeriumilt lisaraha 20 472 eurot.
03.07. Ter v iseameti andmetel on
Eestis sagenenud enteroviirusmeningiiti haigestumine. Juunikuust alates
on registreeritud 27 haigusjuhtu.
Haigus on levinud üksikjuhtudena,
ühist nakkusallikat ei ole tuvastatud.
Vt lähemalt http://www.terviseamet.
ee/info/uudised/u/artikkel/eestison-sagenenud-enteroviirusmeningiiti-haigestumine.html.
09.07. Ravimiamet avaldas ülevaate
oma järelevalvetööst 2013. aasta
I poolaastal. Vt lähemalt http://
w w w. s a m .e e/ r a v i m i a me t ij%C3%A4rele v a lvetege v u sed2013-i-poolaastal.
09.07. Terviseameti teatel on kiirabiteenuse osutajad kõikjal Eestis
valitud. Vt lähemalt http://w w w.
ter v isea met.ee/ i n fo/ uud ised/ u/
artikkel/ kiirabi-osutajad-koikjaleesti-on-valitud.html.
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