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Tõe kriteerium on praktika
Julius Juurmaa – arst-resident, arstiteaduse õppekava programminõukogu liige
Igal liigutusel on põhjus ja ajend.
Arstiteaduskonna õppekava reformi
põhjuseks oli põhiõppe kliinilises
osas aastatega k u hju nud pi nge:
v i i m a sed kol m k u r s u s t a lg a sid
pi k k ade loeng upäe v adeg a n i ng
sellele järgnes periood, kui päevades
oli ainult pärastlõunani kestnud
praktikum. Õpe oli selle läbiviijatele,
valdavas osas kolmanda etapi haigla
arstidele kohaselt kõrgetasemeline,
ag a k a r õhut at u lt teor ee t i l i ne.
Nende teadmiste praktikasse rakendamise kätteharjutamiseks jäi aga
poolest aastast vajaka. Ehkki kirjeldatud kitsaskohad olid ilmestunud
eri tagasisidekanalites aastaid, said
reformi ajendiks mõttekoda Praxise
ja arstiteaduskonna üliõpilaskogu
teineteisest sõltumatult koostatud
raportid, mis osutasid ligikaudu
samasse suunda. Aeg oli muutusteks küps.
Arstiteaduse õppekava programminõukogu aktiv iseerus dotsent
Tõn i s K a rk i , to on a s e õpp e pr o dekaani juhtimisel ning sisustas
kaks tööaastat järgmisega: arstite a d u s e õpp e k a v a koht a ko o st at i uued v ä lju nd id, ü hendades
Euroopa Komisjoni Tuning Project
for Medicine’i soovitusi (1) siinse
spetsiifikaga; kogu VI kursus otsustati sisustada praktikaga, töötati
välja praktika logiraamat ning loodi
kliinilist praktikat koordineeriv
üksus, mida asus juhtima dotsent
Su le v Ha ld re; n i ng teht i a lg u st
auditoorse kliinilise õppe restruktureerimisega. Esimesed muudatused
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selles vallas tingis vajadus liigutada
endised VI kursuse õppeained IV–V
kursusele, et teha ruumi pikemale
praktikale.
Täpsemalt võib huviline nende
muudat uste kohta lugeda mõne
aasta tagustest artiklitest (2, 3).
Uue praktika põhiosa moodustavad kohustuslikud tsüklid (peremeditsiin, erakorraline meditsiin,
sisemeditsiin ja kirurgia), millest
igaühes saab üliõpilane praktiseer ida v ä hema lt 8 näda lat. Nende
tsük lite jooksul peab üliõpilane
t ä it ma log i r aa mat ut, k u s t u leb
a n a lüü sida ig a t sü k l i jook su l 8
haigusjuhtu, vastates logiraamatus
ettenähtud küsimustele. Haigusjuhtude analüüsimiseks valitud suunavate küsimuste eesmärk oli arendada
üliõpilastes patsiendi süstemaatilist
kliinilist käsitlemist.
Kui üliõpilane õppimise kõrvalt
ei tööta, saab ta põhiõppe jooksul
asetada ü he veen i ka nüü l i, elustada kaks korda mannekeeni, teha
mõned üksikud korrad elektrokardiogrammi ja tõlgendada seda …
Sellest jääb meditsiinis tegutsemiseks ilmselt väheks. Kusagil peab
üliõpilane need tegevused vähemalt
elementaarse tasemeni arendama
ning mingi märk peab sellest jääma
maha ka teaduskonnale.
Kui juhendajad olid kõige enam
kriitilised aruandluse suhtes, siis
üliõpilased tõid kõige enam välja
kitsaskohti osakondade töökorralduses. III etapi haiglates – iseäranis
erakorralise meditsiini osakondades –

tekkisid praeguse praktikandi ja
abiarsti eristamise tõttu kummalised olukorrad: näiteks oli juhtumeid, kus samal kursusel õppivad
pr a k t i k a nd id ja abia rst id teg id
ühes ja samas osakonnas korraga
tööd, mille eest abiarst sai palka
ja praktikant ei saanud. Ülikooli
positsioon on olnud, et praktikant
on üliõpilane, praktika on osa õppetööst ning õppetöö eest töötasu
maksmist nõuda ei saa.
Praktika pole pelgalt osa põhiõppest, vaid see on ühenduslüli ülikooli
ja arstkonna vahel. Siit üleskutse:
hea juhendaja, kui märkad, et sinu
noor kolleeg näeb kodade virvendusarütmiaga elektrokardiogrammi
nagu esimest korda, siis uuri, kui
palju elektrokardiograafia kliinilisi aspekte ülikoolis õpetatakse.
Kui noor kolleeg ei oska määrata
ambulatoorset antibiootikumravi
kesk kõr v ap õle t i k u kor r a l, k ü si
selleski osas tema väljaõppe kohta.
Kui vastus sind ei rahulda, siis sinu
kolleegid ülikoolis hindavad sinu
tag asisidet k a ht lemata kõrgelt.
Rääkimata sinu tulevatest kolleegidest, kes saavad tulevikus selle
võrra parema hariduse.
K IRJA NDUS
1. Cumming A, Ross M. The Tuning Project for Medicine –learning outcomes for undergraduate medical
education in Europe. Med Teach 2007;29:636–41.
2. Juurmaa J, Karki T. Arstiteaduse uus õppekava.
Eesti Arst 2014;93:259–60.
3. Karki T. Miks on tehtud arstiteaduskonnas õppekorralduslikke muudatusi ja mida võiks veel teha?
Eesti Arst 2015;94:334–36.

555

