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03.02. Kliinikum avas kaks renoveeritud röntgenikabinetti. Lastekliiniku röntgenikabinetti on soetatud
tipptehnoloogiline täisdigitaalne
väikse kiirguskoormusega aparaat,
mis on esimene omataoline põhjamaades. Sel le röntgen iapa r aad i
ülesehitus vähendab nii patsientidele kui personalile osaks saavat
kiirguskoormust.
Ma a r ja mõi sa Pol i k l i i n i k u sse
soetatud aparaat on täisautomaatne
ja -digitaalne, tänu sellele väheneb
röntgeniuuringute tegemise aeg.
Aparaadil on kopsuhaiguste diagnoosimiseks uus, Eestis esimene
omataoline lisafunktsioon: kahe
energ iag a võe t ud ü les võte. See
tähendab, et röntgeniaparaat suudab
patsiendist ühe ülesvõtte tegemise
järel genereerida digitaalselt kaks
k ujut i st, m i l lest ü hel on l i sa k s
kopsudele paremini näha luustik,
kuid teisel on luustik eemaldatud ja
seetõttu on pehmed koed paremini
eristatavad. Kirjeldatud omadused
tagavad väiksema kiirguskoormuse
ning annavad arstile haiguste diagnoosimiseks äärmiselt olulist teavet.
05.02. Ida-Viru Keskhaigla lasteosakonnas anti üle Selveri heategevuskampaania „Koos on kergem“
raames kogutu. Tšeki võtsid vastu
la steosa kon na v a nem a r st Ti i na
Nappa, õendusjuht Galina Vorobjeva ja osakon na arstid. Tänav u
on plaanis selle raha eest soetada
mon itor r a skes sei s u nd i s l a s te
tervislike näitajate jälgimiseks.
03.–05.02. Tartu Ülikooli arstiteaduskonna täienduskeskus korraldas
iga-aastase meedikute suurkonverentsi „Kliinik 2014“. Konverentsi
av a sessioon i s k ä sit le t i a r st l i k u
pädevuse ja selle hindamise temaatikat. Arutlusele tuli, kuidas tagada
prak tiseerivate arstide pädev us
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k a aasta id h i ljem pä rast k utsetunnistuse saamist ning millised
on ja võiksid tulev ikus olla selle
õiguslikud alused. Eraldi sessioon
oli pühendatud personaalse meditsiini ja persoonikeskse meditsiini
temaatikale. Lisaks olid käsitlemisel
autoantikehad haiguste diagnost i k a s ja pr og noosi s, h a r v i k h a ig used kopsus, uuemad rav imeetod id k ir u rg ias, ha mba kaa r iese
ennetus ja tüsistused, bioloogiline
ravi dermatoloogias, valusündroom
neuroloogias ja neurokirurgias ning
D-vitamiini temaatika. Videosalvestusi konverentsist on võimalik näha
aadressil http://w w w.uttv.ee/.
05.02. Asutati Hille Tänavsuu Vähiravifond Kingitud Elu. Tegemist on
Eesti esimese ametlikult registreeritud eraalgatusliku heategevusfondiga, mis hakkab annetustest kogunevate võimaluste piires hüvitama
nende patsientide ravi, kelle ravikulusid haigekassa ei kompenseeri.
Vt lähemalt w w w.kingitudelu.ee.
11.02. Avaliku konkursi Sotsiaalministeeriumi sotsiaalala asekantsleri
ametikoha täitmiseks läbis edukalt
Rait Kuuse, kes asus ministeeriumis
tööle 17. märtsil. Rait Kuuse on lõpetanud Tallinna Ülikoolis sotsiaaltöö
e r i a l a n i ng om a nd a nu d Ta r t u s
Euroopa õpingute programmi läbimise järel magistrikraadi.
13.02. Vabariigi Valitsuse istungil
määrati 2014. aasta teaduspreemiad.
TÜ arstiteaduskonnast tunnustati
teaduse aastapreemiaga arstiteaduse alal prof Aleksandr Žarkovskit
uurimuste tsükli „Aju plastilisuse
regulatsiooni molekulaarsed mehhanismid” eest.
20.02. Ida-Tallinna Keskhaigla hooldusravikliinikus tegutsev hospiits

tähistas oma viiendat tegevusaastat.
Selle puhul tunnustas haigla töötajaid, kes v iis aastat tagasi panid
hospi it si r aja m i sele a lu se: A i re
Par ts, Koidu L aa nemets, Katr i n
Olo-Laansoo, dr Raivo Kolle, Silvia
Petrova, dr Niina Bogomolova, dr Jüri
Ennet. Praegu töötavad 12 voodikohaga hospiitsis hospiitsﬁlosooﬁakoolituse saanud arstid, õed, hooldajad,
sotsiaaltöötaja ning hingehoidja.
21.02. Viljandi maavanem andis 44.
aastat Viljandi haiglas ametis olevale
neuroloogile dr Viktor Brinile üle
maakonna kõrgeima autasu Viljandimaa vapimärgi. Dr Brin oli üks
1976. aastal Viljandi rajoonihaigla
neuroloogiaosakonna rajajatest ja
selle esimene juhataja.
V. Brini on tunnustatud 2003.
aastal IV järgu Punase Risti teenetemärgiga ning 2009. aastal pälvis
ta koos abikaasa dr Mare Briniga
Viljandi linna elutööpreemia.
23.02. Eesti Vabariigi 96. aastapäev a le pü hendat ud a k t usel pä lv is
teenetemärgi Tartu Täht TÜ arstiteaduskonna emeriitdotsent, kauaaegne lastearst Anne Ormisson.
24.02. President Toomas Hendrik
I l v e s a n d i s E e s t i Va b a r i i g i 9 6 .
aastapäev a eel Eest i le osutat ud
teenete eest Eesti Punase Risti I
klassi ordeni TÜ emeriitprofessorile, anatoomile ja meditsiinihariduse edendajale Arne Lepale; Eesti
Punase Risti II klassi teenetemärgi
Ta l l i n na L asteha igla lastek ir u rgile Mari Majassile, Eesti Punase
R isti III k lassi orden i arstiteadlasele, TÜ androloogiadotsendile
Margus Punabile ning TÜ Kliinikumi uroloogile, ühele neerusiirdamisprogrammi eest vedajatest
ja koostöövõrgustiku väljaarendajatest Aleksander Lõhmusele.
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