ARSTITEADUSKONNA A ASTAPÄEV

Arstiteaduskonna aastapäev
Kristina Hermann – Tartu Ülikooli meditsiiniteaduste valdkond
Arstiteaduskonna 386. aastapäeva raames
toimus teaduskonverents ja järgmisel päeval
konver ent s teem a l “Ter v i se v a ld kon n a
teaduse ja innovatsiooni strateegia hetkeseis ja tulevik”. Sellel järgnenud dekaani
vastuvõtul kuulutati välja arstiteaduskonna
medali saajad, autasustati teaduskonverentsi
parimaid ja anti välja Marika Mikelsaare
stipendium.
Sel aastal pälv isid arstiteaduskonna
medalid:
TÜ kliinilise meditsiini instituudi nahaja suguhaiguste dotsent Sirje Kaur, keda
tunnustati pühendunud töö eest dermatoveneroloogia eriala õppe- ja teadustöö
arendamisel
TÜ Kliinikumi juhatuse esimees aastatel
2002–2018 Urmas Siigur, keda tunnustati
pikaajalise ja südamega tehtud töö eest TÜ
Kliinikumi ja ülikooli koostöö arendamisel
ning ühiste eesmärkide täitmisel.
Professor Marika Mikelsaare üliõpilasteaduse tunnustamise stipendiumi pälvis
TÜ hambaarstiteaduse instituudi suu- ja
hambahaiguste assistent ja doktorant Veiko
Vengerfeldt.

Teaduskonverentsi parimate auhinnad
anti välja k uues kategoorias. Preemiad
pälvisid:
• parim doktorantide suuline ettekanne
– Kristina K iisholts ( TÜ teh n ika ja
tehnoloogia eriaala doktorant);
• parim üliõpilaste suuline ettekanne –
Britt Ingeborg Loomägi ( TÜ proviisori
eriala üliõpilane);
• parim arstide, arst-residentide ja teadurite suuline ettekanne – Jaanus Harro
( TÜ psühholoogia instituudi psühhofüsioloogia professor ja neuropsühhofarmakoloogia osakonna juhataja);
• parim doktorantide stendiettekanne
– Triin Kikas ( TÜ arstiteaduse eriala
doktorant);
• parim üliõpilaste stendiettekanne –
Stella Sulaoja ( T Ü prov i isor i er ia la
üliõpilane);
• parim arstide, arst-residentide ja teadurite stendiettekanne – Liina Tserel ( TÜ
bio- ja siirdemeditsiini instituudi molekulaarimmunoloogia teadur).

Tartu Ülikooli rektor professor Toomas Asseri tervitussõnad
teemakonverentsil “Tervisevaldkonna teaduse ja innovatsiooni
strateegia hetkeseis ja tulevik”.

Tartu Ülikooli meditsiiniteaduste
valdkonna dekaan professor Margus
Lember avab arstiteaduskonna päevale
pühendatud teaduskonverentsi.
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Tartu Ülikooli emeriitprofessor Agu Tamm akadeemilist loengut
pidamas.

Uus Tartu Ülikooli Kliinikumi juhatuse
esimees Priit Eelmäe.
TÜ kliinikumi teadustöö preemia parima
kliinilise suunitlusega teadustöö eest pälvis
Tartu Ülikooli arstiteaduse eriala doktorant,
Ida-Tallinna Keskhaigla neuroloogiakeskuse
juhataja ja neuroloog Toomas Toomsoo.
Kõikide teaduskonverentside teesidega
on võimalik tutvuda Eesti Arsti erinumbris,
mis on kättesaadav Eesti Arsti kodulehelt.

Samuti autasustati ajakirja Eesti Arst
ja Eesti Arstiteadusüliõpilaste Seltsi artiklikonkursi „Minu esimene publikatsioon“
parimaid. Esimese koha pälvis Hanna Kadri
Metsvaht artikli „Kerge biliaarse pankreatiidi nüüdisaegne käsitlus“ eest, teise koha
Reile Juhanson artikli „Hemolüütilis-ureemiline sündroom“ eest ning kolmanda Markus
Mieskolainen artikliga „Immunoteraapia
glioblastoma multiforme korral. Uus lootus?“
Arstiteaduskonna medali pälvis TÜ
kliinilise meditsiini instituudi nahaja suguhaiguste dotsent Sirje Kaur.

Professor Mihkel Zilmer teaduse- ja innovatsiooniteemalisel konverentsil
diskusiooni arendamas.
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Markus Mieskolainen, kolmanda kursuse meditsiinitudeng
artiklipreemiat vastu võtmas.

Arstiteaduskonna üliõpilane Reile
Juhanson vastu võtmas Eesti Arsti ja
Eesti Arstiteadusüliõpilaste Seltsi
artiklipreemiat.
Ida-Tallinna Keskhaigla
neuroloogiakeskuse juhataja ja
TÜ arstiteaduse eriala doktorant
Toomas Toomsoo TÜ kliinikumi
parima kliinilise suunitlusega
teadustöö preemia vastuvõtmise
järgsed tänusõnad.

Urmas Siigur arstiteaduskonna medalit vastu võtmas.
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