MITMESUGUST

Kroonika

Märts 2017
01.03. Põhja-Eesti Regionaalhaiglat
külastas NATO meditsiinivalmiduse
brigaadikindral dr Stefan Kowitz.
Külaskäigu põhieesmärk oli tutvustada NATO kõrgeimale meditsiini
eest vastutavale ohvitserile Eesti
ühe peamise haigla võimekust ja
võimalusi patsientidele abi anda
masskannatanutega katastroofiolukorras. Haiglas juhtis vastuvõttu
prof Peep Talving.
03.03. Jõustus seaduse muudatus,
millega registreeritakse vastsündinu automaatselt ema perearsti
nimistusse. Sellega muutub vastsündinule perearsti saamine lihtsamaks, sest vanemad ei pea eraldi
avaldust esitama. Nendel juhtudel,
kus emal pole perearsti, saab aidata
lapsele perearsti määrata sünnitusabi osutaja koos Terviseametiga.
08.03. Rahv usvaheline konsultatsioonifirma Quacquarelli Symonds
avalikustas edetabeli, kus on reastatud maailma ülikoolid 46 eriala
a lusel. Ta r t u Ül i kool on tä nav u
edetabelis esindatud 13 erialaga,
millest kaks on meditsiiniteaduste
valdkonnast. Meditsiiniteadustest
on kõrgeimal kohal farmaatsia ja
farmakoloogia (edetabelis kohal
251–30 0), m i l lele jä rg neb a rst iteadus (edetabelis kohal 301–350).
Kui arstiteadus on juba kolm aastat
jä r jest ede t abel i s kõrge t koht a
hoidnud, siis farmaatsia ja farmakoloog ia ol i ede t abel i s esi mest
korda.
09.03. Põhja-Eesti Regionaalhaigla
kor r a ldu sel toi mu s neljapäe v a l
Tallinnas traumapäev, kus kiirabi ja
haigla töötajad harjutasid toimimist
traumaolukordade ning suurõnnetuse korral. Suurõnnetuse simulatsiooni lahendamisel tõi kiirabi
Lääne-Tallinna Keskhaigla erakorralise meditsiini osakonda lühikese
vahega 31 kannatanut. See võimaldas
haiglal testida oma toimepidevuse
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plaani ning võimekust võtta korraga
vastu tavapärasest rohkem patsiente.
09.03. Toimus Tartu Arstide Liidu
üldkogu koosolek. Osales hääleõiguslik üldkogu, kes valis 2017.–2020.
aastaks Tartu Arstide Liidu eestseisuse ja revisjonikomisjoni. Tartu
Arstide Liidu eestseisuse liikmed
on Jaan Sütt, Vivika Adamson, Neve
Vendt, Tiia Voor, Anne Kirss, Tuuliki
Hion, Külli Kõlvald, Neeme Tõnisson,
Peeter Tähepõld, Tiit Vaasna, Kuido
Nõmm. Tartu Arstide Liidu revisjonikomisjoni liikmed on Ülle Krikmann, Kaie Stroo, Kerli Vijar.
10.03. Fred Kudu 100. sünniaastapäeva tähistamisele pühendatud
konverentsil allkirjastasid Tehvandi
Spordikeskus, Tartu Ülikool, Tallinna
Tehnikaülikool, Telia Eesti, TÜ Kliinikum ning Eesti Olümpiakomitee
ühiste kavatsuste lepingu. Leping
väljendab osapoolte soovi kujundada
Kääriku spordikeskusest tänapäevane rahvusvaheline sporditeaduste,
spordimeditsiini ning spordiinnovatsiooni keskus.
11.–12.03. Ida-V i r u Kesk ha igla s
toimus Eesti Arstiteadusüliõpilaste
Seltsi talveseminar, kus arstitudeng id sa id ka he päe v a jook su l
täiendada oma teadmisi ja oskusi
katastroofimeditsiini valdkonnas.
16.03. Lääne-Tallinna Keskhaiglas
tegutseva Pelgulinna simulatsioonikeskuse koolitajad viisid läbi seni
suurima osalejate arvuga koolituspäeva „Vastsündinu adaptatsioon“,
kus simulatsiooniõpet tutvustati 40
ämmaemandale Eesti eri haiglatest
16.03. Pärnu Linnavolikogu tegi ettepaneku anda Pärnu linna teenetemärk dr Merike Lepale tänapäevase
erakorralise meditsiiniabi osakonna
loomise eest Pärnu Haiglas ja Margit
Seppikule nüüdisaegse õendus- ja
hooldusteenuse süsteemi väljatöö-

tamise ja elluviimise ning õenduse
eriala arendamise ja propageerimise
eest.
2 1 . 03 . Te r v i s h o i u t ö ö t a j a d j a
tööandjad, tervise- ja tööminister
Je vgen i Ossi nov sk i n i ng h a igekassa kirjutasid alla ühiste kavatsuste protokolli. Pooled on ühisel
seisukohal, et patsientidele vajalik u k valiteetse õigeaegse arstija õendusabi tagamiseks on vaja
suurendada tervishoiu rahastamist.
Dokumendi järgi suurendab haigekassa järgmisest aastast arstiabi
kättesaadavust ja rahastab tegeliku
rav iv ajaduse sajaprotsend i l iselt
alates aastast 2020. Raviteenuste
hinnad hakkavad sisaldama kõiki
kvaliteetseks teenuseosutamiseks
vajalikke ressursse. Haiglate ületöö
koefitsiente ei vähendata. Pooled
tee v ad koostööd, e t pat siend id
saaksid õigeaegset ja järjepidevat
rav i vajalikus rav iasutuses. Rav i
kättesaadavust, kvaliteeti ja tervishoiutöötajate töö- ja palgatingimusi
peetakse võrdselt oluliseks ning üht
ei suurendata teiste arvel.
30.03. T Ü v a l is v a l i m iskog u 147
hää leg a 210 -st rek tor i k s t ag a si
rakendusgeoloogia professori Volli
Kalmu. Kalm lõpetas 1976. aastal TÜ
geoloogia eriala. 1984. aastal kaitses
Kalm geoloogiakandidaadi väitekirja. V. Kalm on alates 1981. aastast
töötanud TÜ bioloogia-geograafiateaduskonna geoloogia instituudis.
Ajavahemikul 1998–2003 oli ta TÜ
õppeprorektor. Alates 2012. aastast
on prof Kalm TÜ rektor. Prof Kalmu
uus ametiaeg algab 1. juulil 2017.
30.03. Tartu Arstide Liidu uuenenud
eestseisuse esimesel koosolek ul
valiti aastateks 2017–2020 Tartu
A rstide Liidu eestseisuse esimeheks Jaan Sütt. Tartu Arstide Liidu
usaldusisikuteks valiti aastateks
2017–2020 Viv ika Adamson, Jaan
Sütt ja Peeter Tähepõld.
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