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01.–03.02. Tartus toimus traditsiooniline Tartu Ülikooli meditsiiniteaduste valdkonna kliinilise meditsiini
instituudi täienduskeskuse korraldatud täienduskonverents „Kliinik
2016“. Konverentsil käsitleti järgmisi teemasid: toitumine; hapruse
sündroom eakatel; paroksüsmaalsed
häired neuroloogias; suitsetamine ja
kopsuhaigused; haruldased dermatoosid; kõhuvalu lastel; geneerilised
rav imid, hind ja rav isoostumus;
botulismitoksiini kasutamine peaja kaelapiirkonna haiguste korral;
eakate luumurrud ja ortogeriaatria.
01.02. T Ü me d it si i n i v a ld kon n a
hambaarstiteaduse instituudi juhatajaks valiti suu- ja hambahaiguste
professor Mare Saag.
03.02. Eesti Karskusliit valis aasta
tegijaks Eesti-Rootsi Vaimse Tervise
ja Suitsidoloogia Instituudi asutaja
ja juhataja professor Airi Värniku. Dr
Värnik on rahvusvaheliselt tuntud ja
tunnustatud suitsidoloogiaekspert,
kes on alati toonud välja ka alkoholi
tarvitamise ja enesetappude vahelisi
seoseid.
04.02. Lõuna-Eesti Haigla avas pidulik ult renoveeritud erakorralise
meditsiini osakonna. Investeeringu
kogumaksumus oli 300 000 eurot.
05.–06.02. Tar tus toimus konverents „Music and human being“.
Külalislektorite hulgas oli muusika
ja aju teemal rääkimas prof Eckart
Altenmüller Hannoveri Ülikoolist,
keda oli võimalus kuulata ka selle
aasta Euroopa Neuroloogiaakadeemia
kongressi avasessioonil.
17.02. Tartu Ülikooli eripedagoogika
professor Evelyn Kiive pidas ülikooli
aulas inauguratsiooniloengu „Keda
häirib aktiivsus- ja tähelepanuhäire?“.
A ktiivsus- ja tähelepanuhäire on
lapseeas algav neurobioloogilise
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taustaga häire, mille tunnuseid esineb
5–10 protsendil kooliealistest lastest.
Kuni pooltel aktiivsus- ja tähelepanuhäirega lastest esineb lisaks
käitumishäireid ja emotsionaalseid
probleeme ning kuni kolmandikul on
õpivilumushäireid. Ka ilma kaasuvate
probleemideta suurendavad häire
sümptomid akadeemilise edasijõudmatuse tõenäosust. Kiive arutles,
milliseid väljakutseid esitab häire
õpilasele, klassikaaslastele, õpetajatele ja lapsevanematele.
23.02. Tartu Ülikooli südamekliiniku
juhatajale kardioloogiaprofessor Jaan
Ehale anti Tartu aukodaniku tiitel.
Professor Eha on andnud olulise
panuse kardioloogia arendamisse
Eestis, olles moodsa invasiivkardioloogia rajaja Eestis.
23.02. Tartu Tähe teenetemärgi kavaleriks valiti TÜ Kliinikumi juhataja
Urmas Siigur.
20.02. Eesti Arstiteadusüliõpilaste
Selt s pida s v isioon i konverent si
„Tervise tuhat tahku“. Konverentsil
kõnelesid eksperdid erinevatest
eluv a ld kondadest, teiste hu lgas
näiteks Eesti töö- ja terviseminister
Jevgeni Ossinovski ning välisminister
Marina Kaljurand.
22.02. Hiiumaal oma esimese korralise istungi pidanud SA Hiiumaa
Haigla nõukogu uus koosseis valis
endi seast esimeheks Põhja-Eesti
Regionaalhaigla projektijuhi Meelis
Roosimägi.
23.02. Eest i Vaba r i ig i president
Toomas-Hend r i k Ilves a nd is ü le
teenetemärgid. Eesti Punase Risti
II klassi ordeni pälvisid Ida-Tallinna
Keskhaigla silmakliiniku juhataja,
Baltimaades esimese sarvkesta endoteeli koe siirdamise teinud dr Artur
Klett ning Põhja-Eesti Regionaalhaigla
üld- ja onkokirurgia keskuse juha-

taja ning mitmetel rahvusvahelistel
humanitaarmissioonidel töötanud
dr Jüri Teras. Eesti Punase Risti III
klassi ordeniga tunnustati Tallinna
Pelgulinna sünnitusmaja naistekliiniku ravikvaliteedi juhti ja poole
sajandi pikkuse staažiga naistearsti
Eva-Kaisa Zuppingut ning Põhja-Eesti
Regionaalhaigla kirurgiakliiniku üldja onkokirurgi Valentin Tšužmarovit.
Eesti Punase Risti IV klassi ordeni
sai meditsiiniõde ja vähihaigete
koduse toetusravi korraldaja Koidula
Trummer. Valgetähe IV klassi ordeni
pälvis Tartu Ülikooli psühholoogiaprofessor Anu Realo.
23.02. Tallinna Lastehaigla elutööpreemia sai kirurg Ann Paal ja kolleegipreemia regionaalhaigla neurokirurg Rein Viilu. Dr Paal alustas 30
aastat tagasi vesipea- ja seljaajusongaga laste probleemide lahendamist
tühjalt kohalt. Aastatega on ta loonud
ja ehitanud üles terve süsteemi nende
patsientide abistamiseks, alustades
läbirääkimistest haigekassaga kuni
selle ala tippspetsialistide toomiseni
Eestisse. Lisaks on dr Paal loonud
hüdrotsefaaliaga või seljaajusongaga
sündinud lastele toetusgrupi ja seltsi.
Sel aastal esimest korda välja antud
lastehaigla kolleegipreemia pälvis
Põhja-Eesti Regionaalhaigla neurokirurg Rein Viilu. Pikki aastaid on ta
konsulteerinud väga paljusid lapsi, sh
raskete kesknärvisüsteemikasvajate
ravimisel.
26.02. Tartu Ülikooli senatis valiti
inimese geneetika professori ametikohale Maris Laan. Tartu Ülikooli
senat otsustas anda emeriitdotsendi
nimetuse Heli Grünbergile.
28.02. Eesti Arstide Liit sai 95aastaseks.
29.02. Tartu Ülikooli meditsiiniteaduste valdkonna kliinilise meditsiini
instituudi juhatajaks valiti professor
Joel Starkopf.
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