päevakorral

Eesti Arstide Päevad 2019
Järgmised Eesti Arstide Päevad toimuvad
3. ja 4. aprillil 2019. aastal Viljandis Ugala
teatris.
Konverentsi põhisessioonide teemad:
•

Kaugmeditsiini võlu ja vaev
Tutvustame tele- ja e-meditsiini võimalusi meil ja mujal maailmas ning räägime
e-konsultatsioonide kogemustest ja tulevikuplaanidest. Arutleme teemal „kaugjuhitud“
diagnooside ja ravi usaldusväärsus, riskid
ja arsti vastutus.
Korraldab Eesti Arstide Liit.
•

Inimesed vananevad, haigused uuenevad
Räägime haiguste ebatüüpilisest avaldumisest vanemaealistel ja infektsioonide
ennetamise ning ravi probleemidest eakatel.
Esinevad geriaatrid ja infektsioonhaiguste
arstid nii Eestist kui ka väljastpoolt.
Korraldab Eesti Geriaatrite Selts.

•

Geneetika arsti igapäevapraktikas
Anname ülevaate geneetikast eriarstide
igapäevatöös. Kajastame uuringuvõimalusi
mitmete lapse- ja täiskasvanuea haiguste
korral ning tut v ustame geneetika uusi
suundi arstiabis, näiteks farmakogeneetilisi
soovitusi ravimite valikul ning polügeenseid
riskiskoore sagedaste haiguste käsitluses.
Korraldab Eesti Meditsiinigeneetika Selts.
•

Rohkem meditsiini ei tähenda tingimata
rohkem tervist
Mõte haiguse varajasest avastamisest
ning raviga alustamisest näib igati õige.
Ülemäärasel uurimisel võime aga avastada
kõrvalekaldeid, mis vajavad omakorda uusi
uuringuid või ravi, ehkki diagnoosimata
jätmisel poleks need patsiendile probleeme
tekitanudki. Räägime ülediagnoosimisest,
mis võib tekitada nii füüsilist kui emotsionaalset kahju ning kulutada piiratud
ressursse ebaotstarbekalt.
Korraldab Eesti Nooremarstide Ühendus.

Arstide päevadele registreerimine algab veebruaris, teave https://arstideliit.ee

Eesti Arstide Liit ostab ligipääsu suurele
täienduskoolituse veebikeskkonnale
Arstide täienduskoolituse viisid on suure
muutuse lävel. Vähenemas, kuid loomulikult mitte kadumas on kodu- ja välismaiste
konverentside ning muude vahetul osalemisel põhinevate õppimisvormide tähtsus.
Tulevik, paljude jaoks juba tänapäev, on
internetipõhiste koolituste päralt. See on
ka põhjus, miks Eesti Arstide Liit (EAL) on
otsustanud osta meie liikmeile ligipääsu
suurele koolitusmoodulite süsteemile. Tegemist on Maailma Arstide Liidu algatusega,
mille eesmärk on koondada kvaliteetset
arstide täiendusõpet pakkuvad osalised
ühtsesse virtuaalsesse süsteemi. Süsteemi
haldajaks ja vahendajaks on The World
Continuing Education Alliance.
Erinevatest võimalustest otsustas arstide
liidu eestseisus valida Suurbritannia moodulite grupi, mis sisaldab praegu pea 3000
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e-k u rsust er i ne v atel er ia ladel. Nä iteid
kursuste arvu kohta erialati: esmatasandi
arstiabi 581, intensiivravi 679, radioloogia
638, kopsuhaigused 111, farmakoloogia 135,
pediaatria 140, endokrinoloogia 56. Ühe
kursuse maht jääb tavaliselt vahemikku
15–45 minutit. Ühe kursuse tavahind ühele
arstile on suurusjärgus 15–30 eurot.
A rst ide l i idu l i i k med, kes soov iv ad
koolituskeskkonnaga liituda, saavad kõigile
kursustele tasuta ligipääsu EALi kodulehe
liikmeala kaudu. Tehnilise lahenduse valmimisest teavitame liikmeid eraldi. Süsteem
peab iga kasutaja läbitud kursuste kohta
päevikut ja võimaldab esitada tunnistusi
tööandjale või erialaseltsile.
EALi eestseisuse nimel
Vallo Volke, TÜ professor
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