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01.11. Valga haigla nõukogu uueks
juhiks valiti endine Tartu Ülikooli
Kliinikumi juhatuse liige ja ülemarst
Margus Ulst.
02.11. Tallinnas toimus Eesti Arstide
Liidu (EAL) volikogu koosolek, kus
arutati kollektiivlepingu läbirääkimiste ja EALi üldkogu korraldamisega
seotud küsimusi. Volikogu liikmetele
anti ülevaade patsiendikindlustust
ja välisarstide tööle lubamist reguleerivatest seaduseelnõudest. Kiideti
heaks ravimitootjate liidu ettepanek
suurendada ravimitootjate ja tervishoiutöötajate koostöösuhete avalikustamist ning otsustati teha ettepanek
Euroopa Arstide A lalise Komitee
(CPME) koosoleku korraldamiseks
Eestis 2021. aastal.
04.11. Eesti Nooremarstide Ühenduse
üldkoosolekul valiti uus juhatus
ja volikogu. Juhatusse valiti Mann
Randaru, Elinor Õunap ja Kristjan
Martin Kasterpalu ning volikokku
Triin Perkson, Saara Arulaane, Marta
Velgan, Jaarika Järviste, Anett Riismaa
ja Joel Lumpre.
05.11. Põhja-Eesti Regionaalhaigla
tiitli Grand Man pälvis nukleaarmeditsiini osakonna juhataja, tunnustatud
erialaspetsialist, tänapäevase radioloogia ja nukleaarmeditsiini arendaja
prof Sergei Nazarenko.
06.11. Tallinna Ter v ishoiu Kõrgkoolis toimus üliõpilaskonverents
„Üliõpilaselt üliõpilasele”. Üliõpilaskonverentsi korraldatakse kõrgkoolis teist korda, selle eesmärk on
võimaldada õppuritel tutv ustada
oma uurimistöid.
08.11. Toimus Põhja-Eesti Regionaalhaigla kolmas õendusjuhtimiskonverents „Sisemine juht: õppida selleks,
et õpetada“. Sel aastal keskenduti
õppimisele ja õpetamisele täiskasvanueas.
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09.11. Ida-Viru Keskhaiglas toimus
aastapäevakonverents „Järgmise
viieteistkümne tegemised ja ootused“.

konverentsil auliikmeks Põhja-Eesti
Regionaalhaigla kardioloogiakeskuse
teadusjuhi prof Margus Viigimaa.

15.11. Tööd alustas Põhja-Eesti Regionaalhaigla eetikanõukog u, mille
eesmärk on aidata kaasa eetiliste
väärtuste järgimisele regionaalhaiglas
nii ravitöös, juhtimises kui ka õppe- ja
teadustöös. Nõukogu ei tegele kliiniliste uuringute eetikaküsimustega.

29.11. Valitsus kinnitas Marika Priske
jätkamise sotsiaalministeeriumi
kantslerina.

21.11. Teaduskommunikatsiooni
konverentsil „Teadus sotsiaalmeedias –
meelelahutuse ja müra vahel?” anti üle
2018. aasta Eesti teaduse populariseerimise riiklikud auhinnad. Tiiu Silla
nimelise elutööpreemia pälvis meditsiinilise biokeemia prof Mihkel Zilmer
teaduse ja tehnoloogia pikaajalise
ja süstemaatilise populariseerimise
eest. Ta on üle 40 aasta tutvustanud
teaduspõhise toitumise aluseid.
23.11. Toimus 2018. aasta meditsiiniteaduste audoktori Ilpo Tapani Huhtaniemi avalik loeng „Noored hiired
ja vanad mehed aitavad lahendada
testikulaarfunktsiooni saladusi“. Prof
Huhtaniemi on üks Euroopa androloogiakoolkonna ja meeste tervise
uuringutele aluse panijatest ning
Eesti androloogiaeriala edendamise
olulisim rahvusvaheline toetaja.
23.11. Toimus regionaalhaigla psühhiaatriakliiniku 115. juubeliaastale
pühendat ud XI sügiskonverents
„Kuhjuvale kurvameelsusele lahendusi
otsimas”. Konverentsi peaesineja oli
tunnustatud psühholoogiaprofessor,
neuropsühhoanalüütik prof Mark
Solms Cape Towni Ülikoolist.
23.11. Eesti inimesegeneetika ühing
tunnustas Tartu Ülikooli biotehnoloogia prof Andres Metsapalu auhinnaga „Elutöö geneetikuna“.
27.11. Eesti Kard ioloog ide Selts
valis 55. juubeliaastale pühendatud

30.11. Neli Põhja-Eesti Regionaalhaiglas
töötavat kirurgi suundusid 2nädalasele humanitaarmissioonile Keeniasse
Meru provintsi Chaaria Cottolengo
Mission Hospitali. Kavas on opereerida sadakond patsienti ning õpetada
nüüdisaegseid kirurgilisi meetodeid
ja tavasid nii kohalikele arstidele kui
ka muule meditsiinipersonalile.
30.11. Tartu Ülikooli farmaatsia instituudi nõukogu valis instituudi juhatajaks taas farmakognoosiaprofessor
Ain Raali. Professor Raal on farmakognoosia ning farmaatsia ajaloo ja
farmaatsiaterminoloogia õppejõud.
30.11. Türil toimus Eesti Arstide Liidu
üldkogu koosolek. Tehti kokkuvõte
lõppeva aasta tegevusest, kinnitati
2019. aasta eelarve ja valiti kolmeks
järgmiseks aastaks eestseisus ning
eetikakomitee. Üldkogu ütles oma
avalduses, et Eesti tervishoiusüsteem
vajab tarka ja tasakaalustatud juhtimist ning põhjendatud muudatusi,
mis tagaksid süsteemi arenguvõime
ja arstiabi kättesaadavuse.
30.11. Tallinnas allkirjastati tervishoiuvaldkonna üleriigiline kollektiivleping aastateks 2019–2020. Lepingu
sõlmisid Eesti Arstide Liit, Eesti Tervishoiutöötajate Kutseliit, Eesti Õdede
Liit, Eesti Haiglate Liit ja Eesti Kiirabi
Liit. Uus kollektiivleping tagab tunnitasu alammäärade tõusu nii järgmisel
kui ka ülejärgmisel aastal, suurendab
öötöö lisatasu, kehtestab kõrgema
töötasu nädalavahetusel töötamise
eest ning pikendab iga-aastast lisapuhkust. Lepiti kokku ka erialase
täienduskoolituse tingimustes.
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