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01.04. Tartu Kiirabi läks esimesena
Eestis täielikult üle e-kiirabi süsteemile. Tartu Kiirabi, mille koosseisu
kuulub 26 kiirabibrigaadi, osutab
haiglaeelset erakorralist meditsiiniabi Jõgeva, Jär va, Põlva, Tartu,
Viljandi ja Valga maakonnas.
01.04. Eesti Meditsiinigeneetika Seltsi
korraldatud konverentsiga tähistati
geneetikakeskuse 25. aastapäeva.
05.04. Dr Kadri-Liina Vahulale anti
Pärnu linna teenetemärk noorte
nõustamisteenuse arendamise ning
naiste- ja lastekliiniku meditsiiniteenuste ja ravimeetodite arendamise
eest.
09.04. Eesti Vabariigi tervise- ja tööministriks kinnitati Rannar Vassiljev
Sotsiaaldemokraatlikust Erakonnast
ning Eesti Vabariigi sotsiaalkaitseministriks Margus Tsahkna Isamaa
ja Res Publica Liidust.
09.–10.04. Toimusid Eesti Arstide
Päevad. Käsitletud teemadeks
olid arsti kutsealane sõltumatus,
nüüdisaja maouuringutega seonduvad küsimused, laste ja täiskasvanute n ing ter v ishoiutöötajate
vaktsineerimine, lapsepsühhiaatriline ja kliiniline psühholoogiline
abi, terviseprobleemid noorukieas,
levinumad radioloogilised uuringud.
Tõenduspõhiste otsuste langetamiseks vajaliku info hulk on väga
suu r n i ng sel les t ol i ajend at ud
arsti abistamise infotehnoloogiliste
võimaluste sessioon.
13.04. Avati Ida-Tallinna Keskhaigla
k ir urgiak liinik u renoveerit ud
operatsiooniosakond, kus ajakohastati tehnilised ja infotehnoloogilised
süsteemid ning kasutusele võeti
praeg usaja parimad kirurgilised
sead med n i ng m i l les t sa i Ees t i
moodsaim operatsiooniplokk.
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13.–15.04. Rav imiamet tut v ustas
Euroopa suurimal ravimiarenduse
ja -regulatsiooni konverentsil „DIA
[Drug Infor mat ion A ssoc iat ion]
EuroMeeting 2015“ Pariisis ravimite
müügiloa taotlemise ja kliiniliste
uuring ute läbiv iimise võimalusi
Eestis. Eestis on lihtne, loogiline,
läbipaistev, rahvusvahelistele nõuetele vastav ning ilma riiklike lisanõueteta müügilubade ja kliiniliste
uuringute taotlemise süsteem ning
pädev ja tegus ravimiamet.
22.04. TÜ endoteelikeskus tähistas
oma 10. tegevusaastat konverentsiga, mille peaesineja oli Uppsala
Ülikooli veresoonte teaduslabori
juht professor Lars Lind, kes pidas
ettekande teemal „Endotheliumdependent vasodilation - predictive
power of different methods“.
22.04. Toi mu s pr oj e k t i „ H ap p y
Pregnancy“ töötuba, kus tut v ustati projekti panust rasedusmeditsiini arengusse Eestis. Ettekanded
olid Eesti naise seksuaaltervisest,
personaalsest meditsiinist meeste
viljatusravis, fertiilsuse biomarkeritest, autoantikehadest infertiilsuse
põhjustajana, infertiilsusega seotud
molekulaargeneetilistest testidest,
geneetilistest võimalustest pärilike
ainevahetushaiguste diagnostikas
Eestis, seminovaginaalsest mikrobioomist, endometrioosi biomarkeritest ja platsentast kui unikaalsest
elundist.
23.04. Et tunnustada TÜ teadlaste
ja arstide rahvusvahelist koostööd
vietnamlastega, anti TÜ traumatoloogia- ja ortopeediadotsendile
A a r e Mä r t son i le V ie t n a m i Hue
meditsiini- ja farmaatsiaülikooli
k ü la l isprofessor i ti itel. Dotsent
Märtson panustab sealsete doktorantide ja meditsiinitöötajate täiendusõppesse.

23.–24.04. TÜ geeni- ja biotehnoloogia keskuses esinesid naiste ja
meeste reproduktiiv ter vise tippeksperdid Euroopast. Nad rääkisid
üsasisese perioodi ja varase lapseea
mõjust lapse hilisemale tervisele,
rasedusaegsete probleemide seostest
ema hilisema tervisega ning sellest,
k u id a s kesk kond ja hor moon id
mõjutavad sündiva lapse viljakust.
Selle taseme ekspertide Eestisse
t u lek nä itab, et Ta r t u Ül i kool is
nähakse väärilist koostööpartnerit,
kes on pädev, et rääkida maailmatasemel kaasa reproduktiivtervise
valdkonnas.
24.04. TÜ senati istungil kinnitati
TÜ uus akadeemiline struktuur, mis
hakkab kehtima alates 1. jaanuarist
2016 ning kus on meditsiiniteaduste
valdkond, mille allüksused on bio- ja
siirdemeditsiini, farmaatsia, hambaa r s t iteadu se, p er emed it si i n i ja
rahvatervishoiu ning sporditeaduste
ja füsioteraapia instituut.
27.04. Eesti kõrghariduse kvaliteediagentuuri hindamisnõukogu andis
hinnangu TÜ meditsiiniharidusele.
Rõhutati kolme kitsaskohta: ebaoluline tuleks õppekavast välja jätta,
rohkem peaks õpetama suhtlemist
patsiendiga ja enam oleks vaja leida
praktikavõimalusi. Järgmine kord
hinnatakse õppekavu 5 aasta pärast.
30.04. Toi mu s sem i na r „Ter vem
in imene – rik kam kog ukond.
Millised tervisekulud tasuvad end
ära?“. Tervisespetsialistid nii Eestist
kui ka mujalt selgitasid linnade ja
valdade juhtidele, kuidas korraldada terviseedendust kohalikul ja
riiklikul tasandil. Samuti arutleti,
millised terviseedenduse ja varajase
sekkumise meetmed on pikas perspektiivis majanduslikult tasuvad.
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