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01.12. Tartu Ülikooli tudengid tõstsid
2015/2016. aasta tagasiside põhjal
esile õppejõude, kelle õpetamisoskused on neid enim inspireerinud.
Meditsiiniteaduste valdkonnast sai
aasta õppejõu auhinna kirurgialektor
Marko Murruste. Aasta programmijuhina tunnustati peremeditsiini ja
rahvatervishoiu instituudi epidemioloogiaprofessorit ja rahvatervishoiu
magistriõppekava programmijuhti
Anneli Uusküla.
03.12. Eesti Perearstide Selts tähistas
25. sünnipäeva. Perearstide selts loodi
3. detsembril 1991. aastal Tartus, kui
võeti vastu otsus, et uusi eriarste –
perearste – hakatakse ette valmistama ka Eestis.
03.12. Toimus Eesti Arstide Liidu
ü ld kog u koosolek. A rstide l iidu
järgmiseks presidendiks aastateks
2018–2020 valiti dr Jaan Sütt, samuti
valiti volikogu uus koosseis. Üldkogu
andis eestseisusele volitused korraldada vajaduse korral streik. Üldkogu
avalduses tehti valitsusele ettepanekud võtta võimalikult kiiresti vastu
otsused, mis tagavad patsientidele
vajaliku arstiabi nii järgmisel aastal
kui ka edaspidi ning säilitavad tervishoius töörahu. Üldkogu avaldust
saab lugeda Eesti Arsti 2016. aasta
detsembrinumbrist.
05.12. Eesti suurima tervisekeskuse
ASi Medicum juhatuse esimeheks sai
Tõnis Allik.

tunnustatud teadlane ja arst. Ta on
üks enim tsiteeritud arstiteadlasi
Eestis. Intervjuud uue akadeemikuga
on võimalik lugeda sellest ajakirjanumbrist.
09.12. Toimus L. Puusepa nimelise
Neuroloogide ja Neurokirurgide Seltsi
talveseminar. Ludvig Puusepa loengu
pidas professor Vladimír Beneš Praha
Charlesi ülikoolist
09.12. Toimus Eesti Kardioloogide
Seltsi aastakoosolek ning selts andis
välja teaduspreemia, mille pälvisid
seltsi liikmed Arno Ruusalepp ja Raili
Ermel ning teadusgrupi juht prof
Johan Björkegren 2016. aastal ajakirjas
Science ilmunud artikli eest „Cardiometabolic risk loci share downstream
cis- and trans-gene regulation across
tissues and diseases“.
12.12. Ida-Tallinna Keskhaigla (ITK)
tunnustas oma töötajaid ja valis aasta
arstiks väljapaistva kirurgi uroloog
Armen Ahlbergi, kes on ITKs töötanud
üle 20 aasta. Aasta arstidena leidsid
äramärkimist veel ITK reumatoloog
Kati Otsa, lastearst Kadri Margus,
taastusraviarst Meeli Mumma, radioloog Galina Šamarina ning silmaarst
Ann Tarum. Kuulutati välja ka Väino
Tuppitsa mälestusfondi teine stipendiaat, kelleks on ITK onkoloogiakeskuse juhataja dr Kristiina Ojamaa.

06.12. Tartu Ülikooli muuseumi ja
meditsiiniteaduste valdkonna koostöös toimus konverents „Muutuste
sajand Eesti meditsiinis“. Konverentsi
ettekandeid saavad kõik huvilised
järele vaadata aadressil uttv.ee.

12.12. Põhja-Eesti Regionaalhaigla
teadus- ja arendusteenistuse juhataja Eduard Maron valiti Londonis
asuva ülikooli e Imperial College
of Science, Technology and Medicine
meditsiiniteaduskonna külalisprofessoriks. E. Maron on teinud selle
ülikooliga pikaajalist koostööd ning
käinud aulektorina loenguid pidamas.

07.12. Loodusteaduste ja meditsiini
valdkonnas valis Eesti Teaduste
Akadeemia uueks liikmeks kardioloogiaprofessor Jaan Eha. Jaan Eha
on laia haardega rahvusvaheliselt

14.12. Tartu Ülikooli meditsiiniteaduste valdkonna ja kliinikumi ühisel
aastalõpukontserdil tunnustati kauaaegset hematoloogia-onkoloogia kliiniku juhatajat ja endist TÜ arendus-
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prorektorit professor Hele Everausi
Tartu Ülikooli suure medaliga.
15.12. Esitleti Tartu Ülikooli ja Eesti
Haigekassa koostöölepinguga loodud
ravikvaliteedi indikaatorite nõukoja
ja arstlike erialade ekspertide töö
tulemusena valminud esimest ravik valiteedi indikaatorite raportit.
Avaldatud indikaatorid peegeldavad
ravikvaliteeti nii esmatasandil kui
ka eriarstiabis.
16.12. TÜ Kliinikumi kolleegiauhinna pälvisid infektsioonikontrolli
teenistuse arst Vivika Adamson ning
anestesioloogia ja intensiivravi kliiniku I intensiivravi osakonna juhataja Silver Sarapuu. Kolleegiauhind
on uus tunnustus, millega tuuakse
esile arstidevahelisi häid kollegiaalseid suhteid. Kolleegiauhinna väljaandmist korraldab kliinikumi eetikakomitee.
19.12. Tallinna Perearstide Selts valis
aasta tegijaks Tartu Ülikooli kliinilise
meditsiini instituudi täienduskeskuse
juhataja ja peremeditsiini dotsendi
Marje Oona.
23.12. Tallinna Lastehaiglas tunnustati parimaid arste ning aasta arsti
tiitli pälvis neuroloog Kaidi Lunge
ja aasta noorarsti tunnustuse psühhiaater Kerstin Kõiva. Kaidi Lunge on
intraoperatiivse monitooringu algataja Tallinnas. 2016. aastal juurutas ta
Tallinnas ka pikaajalise elektroentsefalograaﬁa videotelemeetria meetodi.
Parim noorarst Kerstin Kõiva on
lastepsühhiaatria ajakohaseimate
põhimõtete ja meetodite juurutaja
osakonna igapäevatöös. Psühhiaatri
ja lastepsühhiaatri väljaõppe kõrval
on Kerstin Kõival ka lastepsühhoanalüütilise terapeudi väljaõpe.
28.12. Eesti Tervise Fondi žürii valis
aasta arstiks Ida-Virumaal Ahtme
perearstikeskuses töötava perearsti
Reet Toomingu.
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