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01.04. Jõud is lõpu le v i ieaast ase
üleminekuajaga apteegireform, mille
tulemusena lahutatakse ravimite jaeja hulgimüük ning apteegipidamise
õigus jääb üksnes proviisoritele. Üle
Eesti jätkab 468 proviisorapteeki.
01.04. Tartu Ülikooli meditsiiniteaduste valdkonnas alustas tööd
hea teadustava nõustaja, kelleks on
bio- ja siirdemeditsiini instituudi
külalisdotsent Andres Soosaar.
01.04. A rst-residend i br utopa l k
suurenes 2233,34 euroni kuus. Samuti
suurenes nende juhendamise tasu
186,60 eurolt 200,10 euroni kuus.
Ülikoolile residentuuri korralduse
ja õpetamise eest tasutav summa
suurenes 12,5%, olles nüüd 120,83
eurot kuus arst-residendi kohta.
01.04. Residentuuri saab nüüdsest
läbida osakoormusega ja peatada
omal soov il kuni üheks aastaks.
Osakoormusega võib residentuuri
läbida arst-resident, kes on kuni
kolmeaastase või puudega lapse
vanem või eestkostja, õpib doktoriõppes või hooldab pereliiget, kes
haiguse, puude või muu erivajaduse
tõttu vajab igapäevatoimingutes abi.
01.04. Pärnu Haigla käivitas spetsiaalselt kaugvastuvõttude tegemiseks loodud uudse patsiendiportaali,
mille kaudu toimuv televastuvõtt
tagab usaldusväärse ja turvalise side
ter vishoiuteenuse osutajaga ning
pakub patsiendile võimalust saada
tervishoiuteenust kodust lahkumata.
01.04. Läänemaa haigla uue peaarstina pidi alustama kirurg Edvard
G a r d e r, k u i d L ä ä n e m a a h a ig l a
nõukogu otsustas senise peaarsti
Tõnis Siiri lepingut pikendada.
02.04. Koroonav iirushaigus-19-st
t i ng it ud er iolu kor ra pi ira ng ute
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tõttu hakati doktoritöid kaitsma
e-keskkonnas. Esimesena kaitses
Tartu Ülikooli meditsiiniteaduste
valdkonnas veebisilla kaudu oma
doktoritööd ortopeed Madis Rahu.
06.04. Tartu Ülikooli meditsiiniteadlased avalikustasid veebilehe „Tõenduspõhine info COVID-19 kohta“,
kuhu koondatakse COVID-19 ja SARSCoV-2 kohta uuemad tõenduspõhised
uuringud ja olulisem teave.
07.04. Eesti Teadusagentuur esitas
edukate naissoost teadlaste portaali
Ac adem ia Ne t 80 Ees t i tead l a se
nimed, kellest 12 esindavad Tartu
Ülikooli meditsiiniteaduste valdkonda.
08.04. Et tagada k r i isiolu kor ras
Tartu Ülikooli Kliinikumi ja pahaloomuliste kasvajatega patsientide
suhtlus, avati kliinikumis vähihaigete infotelefonid nii hematoloogiliste kui ka onkoloogiliste haigustega
patsientidele ning ka e-posti aadress
küsimuste esitamiseks.
15.04. Ameerika neuroteadlased Igor
Ilinsky ja Heli-Kristy Kultas-Ilinsky
asutasid Tartu Ülikooli Sihtasutuse
juurde Eesti suurima, 22 500 euro
suuruse erastipendiumi, millega
nad soovivad toetada noori neurolooge, neurokirurge ja neuroteadlasi
enesetäiendusel ning liigutushäirete
uurimisel. Stipendiumitaotluse esitamise tähtaeg on 1. november 2020.
Lisainfo stipendiumi kohta on Tartu
Ülikooli Sihtasutuse veebilehel.
15.0 4. To i m u s Ta r t u Ü l i k o o l i
üld kirurgia lektori Toomas Sillakivi
venia legendi teemal „Bariaatriline
kirurgia“.
15.04. Regionaalhaigla esmase psühholoogilise abi meeskonna ja Ugala
teatri koostöös valmisid kasulike

ja helgete nõuannetega heliklipid,
mis tuletavad meelde, kui tähtis
on sel pingelisel perioodil keset
pingelisi tööpäevi enda jaoks aega
võtta, et vältida läbipõlemist. Heliklipid on avaldatud regionaalhaigla
Facebooki-lehel.
16.04. Tartu Ülikooli bio- ja siirdemed it si i n i i n st it uud i tead la sed
analüüsisid koroonaviirushaigust
põdevate inimeste vereplasma proove,
mis olid pärit Tartu Ülikooli Kliinikumist. Uuringus said nad kinnitust, et
nende väljatöötatud SARS-CoV-2 antikehade määramise meetod toimib.
16.04. Pärnu linnavalitsus kutsus
tagasi Pärnu haigla nõukogu senise
esimehe Ago Altjõe ja liikme Margus
Maiste ning nimetas nõukogu liikmeteks Pärnu linnapea Romek Kosenkraniuse ja loomakliiniku Terveks
juhataja Tarvi Marksoni.
17.04. Tartu Ülikool alustas kaht
koroonaviiruse uuringut, millest
ühega selgitatakse välja, milline
on koroonaviiruse tegelik levik ja
epideemia kulg Eestis, ning teise
uuringuga tuvastatakse, kui suur
hulk Saaremaal ja Õismäel elavaid
inimesi on koroonaviirusega kokku
puutunud.
17.04. Tartu Ülikooli Kliinikumis
lõpetasid esimesed infektsioonivolinikud e-kursuse, mille eesmärk
ol i pa k k ud a tead m i si ja osk u si
hooldekodude töötajatele, et ennetada COV ID-19 puhangut eakatel
klientidel.
20.04. Tartu Ülikooli arstiteaduskon na aastapäe v a teaduskonverentsile saab nüüd esitada teese.
Need tuleb saata aadressil w w w.
ut.ee/en/med-abstracts 25. juuniks.
Aastapäeva sündmused toimuvad
15. ja 16. oktoobril.
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