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01.01. Tööd alustas kliinilise meditsiini instituudi uus allüksus, kliinilise geneetika keskus, mida hakkab
juhatama professor Katrin Õunap.
01.01. A sutati Ter v ise ja Heaolu
Infosüsteemide Keskus ( TEHIK ),
mille ülesanne on Eesti e-ter vise
arendamine ning sotsiaalministeeriumi valitsemisala teiste info- ja
kommunikatsioonitehnoloogiateenuste pakkumine. Asutatud keskus
ühendab seni killustunud süsteemi
ja on riigi partner info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kompetentsikesk u sen a ter v i se-, sot i sa a l- ja
töövaldkonnas e-teenuste arendamisel. Uues asutuses ühendatakse
Eesti e-tervise sihtasutuse, sotsiaalministeeriumi ning selle haldusala
asutuste info- ja kommunikatsioonitehnoloogia teenused, e-teenuste
a r end a m i ne n i ng suu r a nd me te
analüüs ja töötlus. Asutuse veebileht
on w w w.tehik.ee.
01.01. Senine TÜ Kliinikumi hematoloogia-onkoloogia kliiniku juhataja emeriitprofessor Hele Everaus
andis teatepulga üle dotsent Peeter
Padrikule, jätkates ise tööd arstkonsultandina. Peeter Padrik töötas
k u n i 1999. aa st a lõpu n i tol la se
onkoloogiahaigla peaarstina. Alates
2000. aastast on ta ametis olnud
hematoloogia-onkoloogia kliiniku
direktorina, alates 2015. aastast ka
Eesti ainsa rahvusvaheliselt akrediteeritud kliinilise vähikeskuse
direktorina.
10.01. Leedu spordiülikool andis
p i d u l i k u l t s e r e m o o n i a l Ta r t u
Ülikooli meditsiiniteaduste valdkonna sporditeaduste ja füsioteraapia instituudi kinesioloogia ja
biomehaa n ika professorile Mati
Pääsuksele audoktori kraadi.
16.01. TÜ kliinikumi sisekliiniku arst
Ingrid Kull avas oma maalide näituse
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kliinikumi Puusepa tn 8 haiglahoones
(vt valikut maalidest lk 119).
19.01. Eesti kvaliteediühingu 2016.
aasta kvaliteediteo tunnustustuse
sai Eesti haigekassa ravimite koostoime andmebaasi rakendamise eest.
Ravimite koostoimete andmebaasi
eesmärk on para ndada rav i k v al itee t i ja s uu r end ad a pat siend i
ohutust. Tegemist on andmebaasiga
SFINX (Swedish, Finnish, INteraction X-referencing), mis sisaldab
tõenduspõhist infot kuni 20 000
ravimi farmakokineetlise koostoime
kohta. Lisaks ravimitele on andmeba a si s esi nd at ud en a m le v i nud
koostoi meid tek it av ad t a i m sed
preparaadid, mineraalid ning toiduained. Ravimite koostoime projekti
veab töörühm eesotsas haigekassa
ravikindlustushüvitiste osakonna
r av i m ite ja med itsi i n isead mete
talitusega.
20.01. Endise Mustamäe polikliiniku
asemele rajatav Mustamäe tervisekeskus sai nurgakivi.
23.01. Tallinna lastehaiglat külastas
Ukraina presidendi abikaasa Maryna
Poroshenko. Erilise vaatluse alla
võeti sotsiaalk indlustusameti ja
sotsiaalministeeriumi poolt 2017.
aastal Laste Vaimse Tervise Keskuses
käivitatud pilootprojekt „Lastemaja“.
Selles projektis osutatakse seksuaalselt kuritarvitatud või kuritarvituse
kahtlusega lastele psühhiaatrilist,
psühholoogilist ning vajaduse korral
ka arstiabi.
23.01 . K u l t u u r k a p i t a l i s p o r d ivaldkonna peapreemia sai spordimeditsiinis enam kui 40 aastat
töötanud doktor Muza Lepik. Omal
ajal kõrgushüppes Eesti meistriks
tulnud Lepiku pärusmaa on olnud
spordiarstina tipp-, noor- ja harrastussportlaste terviseuuringute ja
koormustestide tegemine.

27.01. Tartu ülikooli senat andis
bio- ja siirdemeditsiini instituudi
ja meditsiiniteaduste valdkonna
nõukogu soovitusel emeriitdotsendi
nimetuse üldbioloogia vanemassistendile Raivo Massole.
30.01. Ter v iseameti erakorralise
meditsiini osakonna juhataja koos
sotsiaalministeeriumi ametnikega
käis Taanis tutv umas meditsiinilende (medikopter) pakkuva organisatsiooni ja tegevustega.
30.01.–01.02. Toimus traditsiooniline TÜ meditsiiniteaduste valdkonna kliinilise meditsiini instituudi täienduskeskuse korraldatud
konverents „Kliinik 2017”, milles
osales kuulajatena umbes 800 arsti
üle Eesti. Käsitlemisel olid arstiabi
eetilised probleemid, Eesti ravikvaliteedi hindamine, genoomiandmete
rakendamine, kanepi kasutamise
võimalused meditsiinis. Toimusid
sessioonid erinevatel ja praktilistel
teemadel: primaarne immuunpuudulikkus, mikrobioota, laboriuuringute
optimaalne tellimine, füsioteraapia
kroonilise valu korral, pearinglus,
kõne- ja neelamishäired, pulmonaalhüpertensioon, põlvevalu. Toimusid
ka kliinilise meditsiini doktorikooli
sessioonid, kus tutvustati kliinilise
teadustöö väljundeid prak tilises
meditsiinis. Konverentsi ettekandeid
saavad kõik huvilised järele vaadata
aadressil uttv.ee.
3 1 . 0 1 . Te r v i s h o i u t ö ö t a j a d j a
tööandjad lükkasid tagasi riikliku
lepitaja pakkumise ning on nõus
sõlmima kollektiivlepingu ainult
siis, kui poliitikud võtavad arstiabi
kättesaadavuse parandamiseks konkreetsed kohustused, mis tagavad
patsientidele vajaliku õigeaegse ja
kvaliteetse ravi. Lepitaja ettepanek,
mille üks osa on kohustusi sisaldav
dokument, selleks kindlust ei anna,
mistõttu ei saa seda vastu võtta.
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