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03.02. Tartu Tervishoiu Kõrgkooli
lõpetas 101 meditsiiniõde. Tallinna
Ter v ishoiu Kõrgkoolis ning selle
Kohtla-Järve ﬁ liaalis sai diplomi 157
meditsiiniõde. Juba varem õe kutse
omandanutest sai 57 meditsiiniõde
nn eriõe kutse. Õe erialakoolituses
oli talviseid lõpetajaid kolmel erialal:
terviseõenduses 13, vaimse tervise
õenduses 22 ning intensiiv-õenduses
samuti 22. Samal ajal lõpetamistega
peeti mõlemas kõrgkoolis avaaktuseid. Kokku alustas õe õppekava alusel
õpinguid kahes koolis Tallinnas ja
Tartus 106 üliõpilast. Lisaks alustas
projektis „Kool haiglas” Pärnu Haiglaga koostöös õpinguid 30 meditsiiniõe põhiõppe eriala üliõpilast.
09.02. Pärnumaa kõrgeima tunnustuse – vapimärgi – pälvis dr Aldin
Talving, Pärnu Haigla kirurgiakliiniku
ortopeed ja vanemarst-konsultant.
Aldin Talving on Pärnus töötanud
1996. aastast ja olnud üks or topeedia eriala arendajaid. Patsientide
hulgas on ta hinnatud arst, kes teeb
aastas üle 400 keerulise operatsiooni,
juhendab üliõpilasi ja residente.
10.02. Tartu Ülikooli ja Icosagen
Cell Factory OÜ teadlased avaldasid
teadusajak irjas PLOS Pathogens
artikli, mis tutvustab uut rakulist
seiresüsteemi inimese papilloomiviiruse (HPV) kasvu ja ravimite mõju
hindamiseks. Uus seiresüsteem võib
oluliselt kiirendada uue HPV-ravimi
väljatöötamist.
14.02. Põhja-Eesti Regionaalhaiglat
külastas juba teist korda Bahreini
tervishoiuvaldkonna delegatsioon.
Mitmeaastase projekti eesmärk on
Bahreini tervishoiukorralduse reformimine.
14.02. Tallinna Lastehaiglas esitleti uusi operatsiooniinstrumente,
mis osteti 2015. aasta heategevuskampaania käigus kogutud raha
eest.
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14.02. Riigikogu sotsiaalkomisjonis
arutati Eesti Arstide Liidu üldkogu ja
erialaseltside pöördumisi valitsuse ja
Riigikogu poole meie arstiabi ja tervishoiu rahastamise olukorrast. Arutelul
osalesid arstide liidu, erialaseltside,
patsientide liidu, Sotsiaal-ministeeriumi ja haigekassa esindajad. Istung
kuulutati kinniseks, selle sisu ja
salvestist ei avalikustata.
15.02. Meditsiiniteaduste valdkonna
nõukogu koosolekul otsustati esitada
Tartu Ülikooli rektori kandidaadiks
Volli Kalm.
16.02. Tervishoiuvaldkonna töötajate
ja tööandjate liidud sõlmisid eelkokkuleppe, kinnitamaks, et pooltel
selle aasta palganumbrites erimeelsusi ei ole. Kollektiivlepingu sõlmimine on takerdunud, sest puuduvad
tervishoiu rahastamise otsused, mis
annaksid kindluse, et patsiendid
saavad õigel ajal vajalikku arstiabi.
Eelkok k ulepe annab selge aluse
palgakomponentide suurendamiseks.
Selles sisalduvad tunnitasud lepiti
kokku juba lepitusmenetluses ja
vajalik summa on haigekassa eelarves
reserveeritud.
17.02. Haigekassa nõukogu ei kinnitanud eelkokkuleppele vastavaid
pa lga komponente. Otsusta m i ne
lükati kuu aega edasi tingimusel, et
selleks ajaks on sõlmitud kollektiivleping. Palgatõusuks on reservis 23,6
miljonit eurot.
17.02. Tartu Ülikooli Kliinikumi psühhiaatriakliinik tutvustas programmi
„Kainem ja ter vem Eesti“ käigus
tegevust alustanud päevaravikeskuse
tööd, mis on mõeldud alkoholitarvitamise häire ravi saavatele patsientidele, kellel on vaja toetavat keskkonda
alkoholist loobumisel.
22.02. Vähiravifondi „Kingitud elu”
asus ju hti ma Kat r i n Kuusemäe.
Senine tegevjuht Toivo Tänavsuu

jätkab fondis mittepalgalise juhatuse
liikme ning vabatahtlikuna.
23.02. Tallinna Lastehaigla tunnustas
vabariigi aastapäevale pühendatud
aktusel kolleegipreemiaga PõhjaEesti Regionaalhaigla radiolooge
dr Äli Rooset ja dr Katrin Bakhoﬃ.
Elutööpreemia laureaadiks oli sel
aastal õendusjuht Ene Puss, kes on
lastehaiglas töötanud alates selle
rajamisest 1979. aastal.
23.02. Tartu Ülikooli Sihtasutus andis
Tartu Ülikooli aulas toimunud Eesti
Vabariigi kontsertaktusel välja 15 000
euro suuruse Ernst Jaaksoni stipendiumi, mille pälvis meditsiiniteaduste
valdkonna sporditeaduste ja füsioteraapia instituudi kergejõustiku
didaktika lektor Martin Mooses, kelle
teadustöö peamised suunad on rahvuslikul ja rahvusvahelisel tasemel Euroopa ja Ida-Aafrika tippjooksjate üldist
tervislikku seisundit ning sportlikku
saavutusvõimet mõjutavad tegurid.
23.02. Eesti Vabariigi 99. aastapäeva
kontser tak tusel said meditsiinivaldkonnast Tartu Ülikooli aumärgi
Pilvi Ilves, kliinilise meditsiini instituudi radioloogiakliiniku juhataja ja
radioloogiadotsent; Jana Kuremägi,
kliinilise meditsiini instituudi radioloogiakliiniku sekretär; Kalle Kisand,
bio- ja siirdemeditsiini instituudi
immunoloogia vanemteadur; Krista
Fischer, Eesti geenivaramu biostatistika vanemteadur.
28.02. Tervise- ja tööminister Jevgeni
Ossinovski tunnustas iga maakonna
tegusamaid alkoholikahjude vähendajaid.
28.02. Tartu Ülikooli meditsiiniteaduste valdkonna farmaatsia instituudi juhataja farmakognoosiaprofessor Ain Raal
pidas inauguratsiooniloengu „Ta lendab lillest tabletti“ ravimite loodusliku
päritolu ja tõhususe teemal. Loengut
saab järele vaadata aadressil uttv.ee.
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