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03.05. Avati Ida-Viru Keskhaigla uus
aktiivravikorpus. Hoone projekteeris
Arhitektuuribüroo Kalle Rõõmus
ning peatöövõtja oli AS Oma Ehitaja.
Ehituse rahastamist toetas Euroopa
Regionaalarengu Fond. Ehituse ja
seadmete üldmaksumus oli ligikaudu
21 miljonit eurot. Alates 9. maist 2013
funktsioneerib uus aktiivravikorpus
ühtse tervikuna koos olemasoleva
Puru haiglakorpusega.
07.05. Ü lem aa i l m ne a st m apäe v.
Vt ht t p:// w w w. r a v i m i a me t .e e/
astmap%C3%A4ev.
09.05. Praxise ja haigekassa koostöös valmis vastsündinute kuulmise
skriiningu auditi aruanne, vt lähemalt http://w w w.praxis.ee/index.
php?id=356.
13.–17.05. Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis toimus mitmetele õenduse
ja ämmaemanduse probleemidele
pühendatud rahvusvaheliste ürituste
nädal „Research and Innovation“, vt
lähemalt http://www.ttk.ee/yldinfo/
uudised-3/rahv usvaheline-nadalkeskendus-olu l istele-arendus-jauurimisvaldkondadele/.
15.05. Eesti Haigekassa on koostanud
haiglavõrgu haiglatele tagasiside
aruande, kasutades selleks haigekassale esitatud raviarvetel olevaid
andmeid. Aruande eesmärk on anda
haiglate juhtidele ja tervishoiutöötajatele informatsiooni enda tegevuse
analüüsimiseks ja arendamiseks. Vt
aruannet http://www.haigekassa.ee/
raviasutusele/kvaliteet/tagasiside/
aruanne-2012.
15.05. Rav imiameti andmetel oli
inimesel kasutatavate ravimite turumaht 2013. aasta I k vartalis 57,8
miljonit eurot, mida on 5% rohkem
kui eelmise aasta I k vartalis. Vt
lähemalt http://w w w.ravimiamet.
ee/eesti-ravimituru-maht-2013-i-kvartalis.
15.05. TÜ arstiteaduskonna nõukogu
v a l is fa r ma koloog ia dotsend i k s
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Tamara Žarkovskaja ja k liinilise
psühholoogia dotsendiks Anu Aluoja.
17.05. TÜ Kliinikumi nõukogu valis
järgmiseks 5 aastaks kliinikumi juhatuse esimeheks dr Urmas Siiguri ning
juhatuse liikmeteks Mart Einasto ja
Hannes Danilovi.
19.05. Rahvusvaheline AIDSi-ohvrite
mälestamise päev.
20.05. Rahv usvaheline kliiniliste
uuringute päev. Vt lähemalt http://
www.ravimiamet.ee/rahvusvahelinekliiniliste-uuringute-p%C3%A4ev.
21.05. Sotsiaalminister Taavi Rõivas
kirjutas koos Läti ja Leedu tervishoiuministriga Genﬁ s alla elundidoonorluse kolmepoolsele koostöödeklaratsioonile. Selle eesmärgiks
on tihendada Balti riikide koostööd,
parandada siirdamisinfo vahetamist ja suurendada siirdamist vajavate patsientide väljavaateid sobiva
doonorelundi leidmisel.
21.05. TÜ arstiteaduskonnas ühinesid
biomeditsiini, biokeemia, füsioloogia
ja farmakoloogia instituudid ning
vivaarium bio- ja siirdemeditsiini
instituudiks. Uue instituudi juhataja on prof Eero Vasar ja nõukogu
esimees prof Pärt Peterson.
22.05. Sotsiaalminister Taavi Rõivas
ja Ta l l i n n a L a steh a ig la ju h at u s
esimees Katrin Luts allkirjastasid
lepingu laste vaimse tervise keskuse
rajamise kohta. Projekti toetab Norra
ﬁ nantsmehhanism projekti „Rahvatervis“ raames.
24.05. Toimus TÜ Kliinikumi konverents „Inimkapital Eesti meditsiinis“.
Kliinikumi preemia pälvis kirurgiaprofessor Ants Peetsalu, viimase
viie aasta teaduspublikatsioonide
preem ia lasteneuroloog dr Inga
Talvik, 2012. aasta teaduspublikatsioon ide preem ia geneetikaprofessor Katrin Õu nap ning 2012.
aastal parima Eesti Arstis ilmunud
teadusartikli preemia Merike Jõgiste,

Maire Lubi, A leksander Sipria ja
Tarvo Rajasalu kirjutis feokromotsütoomi haigusjuhust. TÜ arstiteaduskonna üliõpilaskog u valis
kliinikumi arst-õppejõudude seast
säravaimateks õppejõududeks dr
Helmut Seepteri arstiõppes ning
d r Ül le Ta r re ha mbaa rst iõppes.
Konverentsi ettekanded on avaldatud internetis, vt https://w w w.
y o u t u b e . c o m / u s e r/ K l i i n i k u m /
videos?view=0&sort=dd&tag_id.
30.05. Ter v iseameti korraldatud
kiirabiteenuse lepingupartnerite
leidmise järelkonkursile kolme piirkonna teenuseosutaja leidmiseks
esitati kokku kaheksa taotlust. Vt
lähemalt http://w w w.terviseamet.
ee/info/uudised/u/artikkel/ kiirabiteenuse-pakkujate-jaerelkonkursile-saabus-kaheksa-taotlust.html.
31.05. Ravimiamet on koostanud
müügiloa hoidjate aruannete põhjal
kokkuvõtte ravimireklaami kohta
Eestis 2012. aastal. Käsimüügiravimite reklaamüritusi arstidele-apteekritele korraldati 2012. aastal vähem
kui 2011. aastal (vastavalt 2011. a 114
ja 2012. a 90). Samuti on käsimüügiravimite näidiseid jagatud vähem kui
varasematel aastatel (vastavalt 2012. a
9906, 2011. a 10 598 ja 2010. aastal
16 746 näidist). Vt lähemalt http://www.
rav imiamet.ee/2012-aasta-kohtaesitatud-ravimireklaami-aruannetekokkuv%C3%B5te.
31.05. TÜ senati istungil valiti patoloogilise füsioloogia professoriks
Sulev Kõks ja molekulaarse immunoloogia professoriks Pärt Peterson
ning arstiteaduse audok toriteks
professor Seppo Salminen ( Turu
Ülikool) ja professor Helen-Judith
Cross (University College London).
31.05. Tuba k av aba päe v a pu hu l
toimus Tallinna Ter vishoiu Kõrgkoolis koostöös Euroopa Liidu rahastatud kampaaniaga “Ekssuitsetajad
on peatamatud” tubakasõltuvusele
suunatud ümarlauaarutelu.
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