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T Ü s i ht a s u t u s e a a s t a p ä e v a l 3.
detsembril 2012 anti üle 21 stipendiumit ja preemiat 68 üliõpilasele
ja teadurile ülikooli erinevatest
teaduskondadest. Nende hulgas anti
esimest korda välja Heidi-Ingrid
Maaroosi 1000 euro suurune stipendium. Nimetatud stipendiumi fond
loodi 2012. aastal TÜ emeriitprofessorile Heidi-Ingrid Maaroosile antud
elutöö teaduspreemia summadest
ü l iõpi l a s te k l i i n i l i se teadu s töö
toetamiseks. Esimese stipendiumi
pälv is erakordselt tulemusrik ka
teadustöö ja õppetöö silmapaistvate
tulemuste eest ning teaduse aktiivse
propageerimisega üliõpilaste hulgas
silma paistnud TÜ arstiteaduse 5.
kursuse üliõpilane Paul-Sander Vahi.
Stipendiaat juhatab üliõpilaste
ortopeediaringi, mille eesmärgiks
on äratada kaasüliõpilastes huv i
ortopeedia kui tulevase eriala vastu,
arutleda ortopeedia aktuaalsetel
teemadel ning luua üliõpilastele
võimalused ortopeedia uurimistööga
tegelemiseks. P-S. Vahi osaleb aktiivselt TÜ ja TÜ Kliinikumi traumatoloogia ja ortopeedia kliiniku ning
när v ikliiniku teadusprojektides.
Ta esines 2012. aastal arstiteaduskonna päevade teaduskonverentsil
ja 7. Balti neuroloogide kongressil
BALCONE 2012 ettekandega karpaalkanali sündroomi kirurgilise ravi
5 aasta tulemuslikkusest sõltuvalt
operatsioonieelsest injektsioonravist. Samuti pidas ta 56. Põhjamaade
Ortopeedide Föderatsiooni (NOF)
kongressil ettekande luusarkoomide
rav ist. P-S. Vahi teadusliku tegevuse juhendajateks on dotsent Aare
Märtson ja dr Mark Braschinsky.
Stipendiaat jätkab teadustööd
luu kasv ajate registri loom ise

Kudede ja elundite siirdamisega
seotud eetilised probleemid olid
2012. aastal Eesti Bioeetika Nõukogu
( EBN ) üheks peamiseks töövaldkonnaks ning see tegev us tipnes
koostöös Sotsiaalministeeriumiga
peetud konverentsiga 16. novembril
2012 Tallinnas.
Konverentsi avaettekandes andis
dr Peeter Dmitriev ( TÜ Kliinikum)
ülevaate kudede ja elundite siirdamise piirkondlikust ja üleilmsest statistikast ning olulisematest
sõlmküsimustest, milles põimuvad
omav a hel sel le tege v use med itsiinilised, sotsiaalsed ja eetilised
aspektid. Andres Soosaar (ajakiri
Eesti A rst, EBN ) keskendus oma
ettekandes spetsiifilisemalt doonorite isikuautonoomia tagamisele
si irda m isek s v aja l i ke k udede ja
elundite saamisel. Seejärel tutvustas
dr Heli Paluste (Sotsiaalministeer iu m, EBN ) r a k k ude, k udede ja
elundite siirdamise seaduse uuendamise hetkeseisu ning seisukohti,
mida kavatsetakse seaduse kehtiva
versiooniga võrreldes muuta.
Sisu kas ar utlusringis, k us
osalesid lisaks ettekandjatele veel
Meego Remmel (Tartu Salemi kirik,
EBN) ja dr Virge Pall (TÜ Kliinikum),
keskenduti iseäranis põhjalikult
t r a n s pl a nt at sio on i e r i ne v ate le
korralduslikele aspektidele alates
siirdamiskoordinaatori tööst kuni
osalemiseni Euroopa siirdamisvõrgustikes. Konverentsil peetud ettekannete slaidid on saadaval internetis http://www.eetika.ee/1171849.
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üleandmise järel.
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töörühmas, kasutades spetsiifiliste
uuringuvahenditena hindamissüsteeme Musculoskeletal Tumor Society
Score (MSTS) ja Toronto Extremity
Salvage Score ( TESS) ning üldseisundi hindamiseks küsimustikku
EuroQoL-5D. P-S. Vahi soovib oma
tuleviku siduda Eestiga ning astuda
arstiõpingute lõpetamise järel ortopeedia residentuuri Tartu Ülikoolis
ning jätkata samas teadustegevust
ka doktorantuuris. Paul-Sander Vahi
juhendajad hindavad teda väga motiveeritud ja teadusprogrammides
aktiivselt osaleva perspektiiv ika
noore kolleegina.

andres.soosaar@eestiarst.ee
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