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01.11. Toimus Eesti Arstide Liidu
volikogu koosolek, kus arutati uue
kollektiivlepingu nõudmisi ja üldkogule esitatavaid ettepanekuid ning
tehti kokkuvõte töörühmade tegevusest.
01.11–02.11. Euroopa vähiuuringute
ja -ravi organisatsiooni seedetraktivähi töörühm kogunes Tallinnas
rahvusvahelisele kohtumisele, kus
olid fookuses seedetraktikasvajate
kõige uuemad ja tõhusamad ravivõimalused ning teadustööd.
05.–06.11. Tartu ülikooli onkoloogia
residentuurprogramm läbis välishindamise. Programmi tugevuseks
peeti kombineeritud kiiritusravi ja
medikamentoose ravi alast koolitust
n i ng a rst-resident ide või ma lust
osaleda teadustöödes ja kliinilistes
uuringutes. Et kohandada residentuuriprogrammi ühiskonna vajadustega, soovitasid väliseksperdid
pikendada residentuuriõping uid
neljalt aastalt viiele.
11.11. Avati registreerimine esimest
korda toimuvasse teadusprojektide
vahetusprogrammi, mis viib Tartu
ülikooli arstitudengid Islandile ja
toob Islandi ülikooli arstitudengid
Tartusse. Miniprojekti käigus saavad
üliõpilased tegeleda näiteks haruldase Wolframi sündroomi või levinud
Alzheimeri ja Parkinsoni tõve uurimisega.
12.11. Riigikogu sotsiaalkomisjonis
arutati kollektiivset pöördumist
„Eesti vajab kanepireformi!”, millega
kutsuti üles kanepiturgu reguleerima. Sotsiaalkomisjon, arstid jt
tervisest hoolivad inimesed kanepi
legaliseerimist ei pooldanud.
12.11. Ahtmes pandi nurgakivi IdaViru keskhaigla aktiivravikompleksi
uuele korpusele. 2020. aastal käiku
antavas 8700 ruutmeetri suuruses
u u e s kor pu s e s h a k k a v a d p a i k680

nema enamiku siseerialade palatid,
kokku uueneb 11 raviüksuse taristu.
Avatakse ka uus tervisekeskus.
12.11. Põlva haigla nõukogu otsustas,
et haigla jätk usuutlik k use tagamiseks kujundatakse sünnitusabi
teenused ümber, sealhulgas rajatakse
haiglasse Lõuna-Eesti esimene ämmaemanduskeskus ja ajakohastatakse
erakorralise meditsiini osakond.
16.11. Toimus Eesti A rstiteadusüliõpilaste Seltsi üldkoosolek, kus
võeti vastu seltsi seisukoht inimeste
soolise ja seksuaalse enesemääratlemise õiguse teemal.
17.11. Tartu ülikooli meditsiiniteaduste valdkonda külastas Jaapani
Kanazawa ülikooli meditsiiniteaduste valdkonna delegatsioon. Poolte
soov on edendada ülikoolide üliõpilasvahetust nii diplomieelses õppes
kui ka doktorantuuris.
18.11. Valitsus pidas kabinetinõupida m ise Põhja-Eest i reg ionaa lhaiglas, kus anti ülevaade vähki
h a iges t u m i se, r av i ja en ne t u se
n i ng v a i m se ter v i se olu kor r a st
Eestis. Eesti vähiregistri andmetel
registreeritakse Eestis igal aastal
ligikaudu 9000 esmast vähijuhtu
ja l ig i 40 0 0 v ä h i st põhju st at ud
surma. Sotsiaalminister Tanel Kiik
toetas mõtet, et selle haig usega
võitlemiseks peab koostama konkreetse raamdok umendi vähirav i
ja -ennetuse tõhustamiseks. Vähi
ennetustegev usele annab raamid
sotsiaalministeeriumis koostatav
uus rahvastiku tervise arengukava
aastateks 2020–2030.
19.11. Briti kõrgharidusajakiri Times
Higher Education avaldas maailma
parimate ülikoolide edetabeli bioteaduste, f üüsikateaduste, psühholoogia ning arsti- ja terviseteaduste
erialade kohta. Arsti- ja terviseteaduste erialasid võrreldi 775 ülikoolis

ja Tartu ülikool paikneb vahemikus
301–400.
21.11. Toimus Tervise Arengu Instituudi korraldatud alkoholikonverents „Vabadus on vastutus“, kus
anti ülevaade alkoholi tarvitamise
trendidest nii täiskasvanute kui ka
noorte seas. Viimase kümne aasta
jooksul on alkoholi kogutarbimine
vähenenud täiskasvanud inimese
kohta ligi 4,7 liitrit.
23.11. Tartus peeti Eesti Arstide Liidu
üldkogu koosolek. EALi presidendiks
valiti teiseks ametiajaks dr Jaan Sütt.
Valiti ka volikogu uus koosseis ja
tehti muudatused liidu põhikirjas.
Üldkogul esines sotsiaalminister
Tanel Kiik. Üldkogu tegi avalduse
rahvatervise oluliste küsimuste ja
tervishoiu regionaalpoliitika kohta.
28.11. Sotsiaalministeerium saatis
kooskõlastusringile residentuuri
raamnõuete ja korraldamise tingimuste määruse, millega võimaldatakse residentuuri läbimist osakoormusega. Täpsed tingimused paneb
paika Tartu Ülikool, samuti sõltuvad
tingimused residentuuri baasasutuste valmidusest osakoormusega
residente õppes rakendada. Muudat u sed on k av a ndat ud jõu st u ma
1. jaanuaril 2020. Residentidel on
võimalik osakoormusega residentuuri läbida alates 1. aprillist 2020.
29.11. Toimus Tallinna lastehaigla
40. juubelile pühendatud konverents.
Tegemist on praktiliselt kõiki lasteerialasid koondava raviasutusega,
k us tegeldakse aastas ligikaudu
150 000 ambulatoorse, 13 000 statsionaarse ja 4500 päevaravi patsiendiga. Praegusel kujul lastehaigla on
moodustatud Tallinna kliinilisest
lastehaiglast, Nõmme lastehaiglast
ja kesk linna lastepolik liinik ust.
A lates 2015. aastast hak kas uue
institutsioonina tööle Laste Vaimse
Tervise Keskus.
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