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01.02. Alustas tööd Lääne-Tallinna
Kesk h a ig l a le k uu lu v Mu s t a m äe
ter v isekesk us. Lisaks hoones
asuvale seitsmele perearstikeskusele
teevad seal vastuvõtte veel mitmed
erialaspetsialistid.

ja muudes teadusuuringutes. Leiti,
et PET-tehnoloogia arendamiseks
Eestis on loogiline kasutada teaduse
infrastr uk tuuri ülesehitamiseks
pakutavat raha, aga arvesse tuleb
ka erainvesteeringute kaasamine.

vajadus pikendada erialaõpet praeguselt neljalt aastalt viiele.

02.02. Eesti peaminister Jüri Ratas
külastas Tartu Ülikooli Kliinikumi.
Kliinikumi juhatuse esimees Urmas
Siigur tutvustas talle Eesti suurima
ja ainsa õpetava haigla igapäevatööd ning ka probleeme. Üks suuri
murekohti on õpetuskulude katmine
õpetavas haiglas. Kliinikumil on
teiste haiglatega võrreldes spetsiifilised lisakulud alates õppetööks
vajalike vahendite soetamisest kuni
õppetöö läbiv iim isega kaasneva
ravitöö produktiivsuse vähenemise
kor vamiseni. Toetuse summa on
20 aasta jook su l jää nud sa ma le
t a semele, k ü l l on ag a v a hepea l
suurenenud üliõpilaste ar v arstiteaduskonnas. Kliinikum taotleb
õpetushaigla k ulude hüv itamise
toetuse suurendamist 2019. aasta
riigieelarve koostamisel vähemalt
kahekordseks, et saavutada 2000.
aastate osakaal, ja selle järkjärgulist
suurendamist tasemeni (vähemalt
10–12 miljonit eurot), mis kataks
lisaks ravitöö produktiivsuse vähenemisele kliinilise arendustööga
seotud kulud.

05.–07.02. Ligi 800 meditsiinivaldkonna töötajat kogunes Tartusse
Tartu Ülikooli kliinilise meditsiini
instituudi täienduskeskuse korraldat av a le konverent si le „K l i i n i k
2018”. Konverentsi avasessioonil tuli
juttu patsiendikesksest tervishoiust
erinev ate asjaosa l iste v aatenurgast: millised on riigi ja patsientide
ootused, milline aga arstide ja õdede
arvamus. Konverentsil käsitleti muu
hulgas kliiniliste uuringute uusi
suundi, meditsiinitöötajate toetamist, keskkonna mõju rahvastiku
tervisele, spordivigastuste nüüdisaegset ravi ja laste nahahaiguste
temaatikat. Konverentsi ettekandeid
saab järele vaadata aadressil uttv.ee.

13.02. Põhja-Eesti Regionaalhaigla
arstid osalesid rahvusvahelises uuringuprojektis GlobalSurg2. Osalenud
arstide kaasautorsusel valminud
projekti tulemusi tutvustav artikkel
„Surgical site infection after gastrointestinal surgery in high-income,
m idd le-i ncome, a nd low-i ncome
countries: a prospective, international, multicentre cohort study“
avaldati Lanceti veebiväljaandes
Lancet Infectious Diseases. Regionaalhaigla töörühma kuulusid dr
Sten Saar ja dr Arvo Reinsoo ning
töörühma juht prof Peep Talving.

05.02. Eesti Teaduste Akadeemias
toimus arutelu positronemissioontomograafia (PET ) keskuse võimaluste ja perspektiivide teemal Eestis.
Esi ne sid K a r ol i n sk a I n s t it uu d i
PET-kesk u se d i rek tor professor
Christer Halldin ning A kio Kido
Tokyost. Arutelul leidis kinnitust
seisukoht, et Eesti vajab kaasaegse
PET-tehnoloogia arendamist Tallinna
ja Tartu haiglate ja teadusasutuste
koostöös, et tagada selle meetodi
efektiivsem rakendamine diagnostikas ning kasutus neurobioloogia
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08.02. Valitsus kinnitas riigi teaduspreemiate laureaatideks arstiteaduse alal Annika Reintam Blaseri ja
Joel Starkopfi teadus- ja arendustöö
„Kõhuõõnesisese rõhu tõus ja seedetrakti puudulikkus intensiiv rav i
haigetel” eest (intervjuu laureaatidega selles ajakirjanumbris).
09.02. Ta r t u Ül i kool i a nestesioloogia-intensiivravi residentuuriõpe
sai rahvusvahelise akrediteeringu
ning Tartu Ülikooli Kliinikum pälvis
Euroopa Anestesioloogide Seltsilt
tunnustuse ja nimetati Euroopa
t ippkesk usek s. A k red iteer i ng uvisiidi järel tehtud raportis kiideti
a nestesioloog ia ja i nten si iv r av i
residentuuriprogrammi struktureer it ust n i ng k l i i n i k u m i a nestesioloog i aos a kon n a ju ht i m i s t,
õppeprogrammi põhjalikkust ning
juhendajate kompetentsust. Riiklikul tasandil toodi olulisena välja

09.02. Pä r nu maa omav a l it su ste
liit andis vapimärgi Pärnu Haigla
uroloogile Peeter Tulminile.

15.02. Tartu linnavolikogu otsustas
anda Tartu Ülikooli emeriitprofessorile ja kauaaegsele lastekliiniku juhile
Tiina Talvikule Tartu aukodaniku
tiitli. Tema elutöö tulemusel on lasteneuroloogiast saanud Eestis iseseisev
meditsiinieriala ja tal on kujunenud
oma koolkond: kõik praegused lasteneuroloogid on õppinud tema käe all.
15.02. V ir u Ha igla A S av as Tapa
l i n nas ü he esi mestest ü le Eest i
rajatavatest tervisekeskustest.
23.02. Eesti Vabariigi 100. sünnipäevale pühendatud aktusel kuulutati
välja Tallinna Lastehaigla elutöö- ja
kolleegipreemia laureaadid. Elutööpreemia pälvis traumatoloog-ortop eed Ga l i n a I lji n sk aja Pon se t t i
meetodi pioneeriks olemise ja selliselt ravitud laste kogukonna järelnõustamise eest. Kolleegipreemia,
mis on mõeldud oivalisele kolleegile
väljaspool haiglat, said Ida-Tallinna
Keskhaigla silmaarstid Katrin Eerme
ja Maire Geršman.
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