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03.11. Tallinna Lastehaiglas avati
renoveeritud intensiivraviosakond,
kus vahetati välja suur hulk aparatuuri. Eelmisest uuendamisest oli
möödas 19 aastat.

ning tänas ühtlasi emapiimadoonoreid, kes on 5 aasta jooksul annetanud selles haiglas paiknevasse
Baltikumi ainsasse emapiimapanka
kokku üle 660 liitri rinnapiima.

05.11. Toimus konverents „Polüfarmakoteraapia kliinilises praktikas“. Konverentsil käsitleti ravimite
koostoimeid kliinilises praktikas,
ravimite kooskasutamist ja võimalike
koostoimete esinemist Eesti eakatel
ning ravimite kõrvaltoimetest teatamist Ravimametile. Teemaks oli ka
patsientide ravijärgimus, s.t millised
andmed on apteegis ja kuidas neid
paremini kasutada.

18.11. Sotsiaalministeeriumis allkirjastati puude või tervisekahjustusega
inimeste sotsiaalse kaitse tagamise ja
koostöö lepe. Hea tahte lepe sisaldab
endas osapoolte kokkuleppeid ühisteks tegevusteks iga inimese paremaks kaasamiseks ühiskonda.

07.11. Toimus Tartu Ülikooli Kliinikumi ja Ida-Viru Keskhaigla viies
ühine sügiskonverents teemal „Kelle
oma on patsient?“.
10.11. Toimus viies Balti radioloogiakongress, seekord Pärnus. Vt ka www.
balicradiology.com.
11.11. Toimus III õendus- ja ämmaemanduskonverents, kus keskenduti
õe ja ämmaemanda kutse kuvandi
temaatikale – eri osapoolte arusaamisele õe ja ämmaemanda kutsest –
ning võimalusele seda kujundada.
13.11. Toimus konverents „Tervisetehnoloogiate hindamine Eestis
2014“. Tervisetehnoloogiate hindamise eesmärk on analüüsida tervishoius kasutatavate sekkumiste ja
ravimite potentsiaalseid eeliseid,
riske ja kulu ning toetada põhjendatud otsuseid ohutu ja efektiivse
tervisepoliitika elluviimiseks. Konverentsi fookuses oli seekord kolorektaalvähi sõeluuringu käivitamine
ja sõeluuringu kulutõhususe raport.
14.11. Tähistati Ida-Viru Keskhaigla
11. aastapäeva.
17.11. Ida-Tallinna Keskhaigla tähistas
ülemaailmset enneaegse sünni päeva
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18.11. Ter v ise A reng u In st it uut
korraldas alkoholikonverentsi, kus
anti ülevaade Eesti alkoholiturust,
noor tele s uu n at ud tege v u s tes t
meil ja Hollandis ning tutv ustati
värsket analüüsi alkoholiga seotud
haiguskoormusest. Kuuendat korda
toi mu nu d a l koh ol i kon ve r e nt s i
eesmärk oli toetada Eesti alkoholipoliitika kujundamist ja liigtarbimisega
seotud kahjude vähendamist.
21.11. Toimus Eesti Vähiliidu sügiskonverents „Rinna- ja emakakaelavähi
diagnostika ja ravi kaasaegsed võimalused”.
21.11. Toi mus Eest i Reu ma l i idu
korraldatud reumafoorum „Luu- ja
liigesehaigete inimeste tööle naasmine ja seal püsimine“. Teemaks oli
töövõimereform. Luu- ja liigesehaigused kärbivad ligi poolte töötajate
töövõimet Eestis. Hinnanguliselt
on Eestis ligi 200 000 luu- ja liigesehaiget. Osalesid patsiendiorganisatsioonide, erialaseltside, erakondade,
Sotsiaalministeeriumi, haigekassa ja
töötukassa esindajad ning Riigikogu
sotsiaalkomisjoni liikmed.
25.11. Haigekassa nõukogu koosolek u l a r utat i ha igek assa 2015.
aasta eelarvet ning anti juhatusele
suunised esitada nõukogule kolmandaks lugemiseks eelarvekavand, mis
võimaldab eelkokkuleppest lähtudes
tervishoiutöötajate palgatõusu alates

1. jaanuarist 2015, tagades samas
eelar ve tasakaalu ning teenuste
kättesaadavuse praegusel tasemel.
27.11. Toimus Põhja-Eesti Regionaalhaigla psühhiaatriakliiniku VII
sügiskonverents „Elu skisofreeniaga:
m ida on psü h h iaatr ia l pa k k uda
aastal 2014“.
28.11. TÜ senati koosolekul valiti
m ik roobiökoloogia professorik s
Reet Mä nda r ja fa r matseut i l ise
nanotehnoloogia professoriks Jyrki
Heinämäki.
28 . 11 . P õ h j a - E e s t i R e g i o n a a l h a ig l a võt t i s k a s ut u sele uud se
3D-mammograafi, mis võimaldab
usaldusväärselt uurida ka nooremate
naiste rindu. Radioloogiakeskuses
on alustanud tööd tomosünteesi
uu s ma m mog r aa f ia seade, m i l le
abil on lisaks tavamammograaﬁale
võimalik teostada rinna tomosünteesi ja tomosünteesi kujutistele
toetudes tomobiopsiat, paigaldada
klipse tuumorikolde märgistamisek s (neoadjuv a nt rav i eel ) n i ng
teha operatsiooni eel rinnakolde
traatmärgistamist.
28.11. Tallinna Lastehaigla tähistas
oma 35. sünnipäeva. Praegune haigla
moodustati 2001. aastal kolme raviasutuse liitmisel: Tallinna Lastehaigla, Nõmme Lastehaigla ja Kesklinna Lastepolikliinik. Kuna Tallinna
Lastehaigla keskseks baasiks oli
haigla Mustamäel, siis peetakse
ha igla sü n n ipäe v a k s Mu st a mäe
L asteha igla av a m ist. Kor ra ldat i
konverents, kus esinesid meenutustega haigla sünni juures olnud
inimesed.
29.11.Toimus Eesti A rstide Liidu
üldkogu koosolek, kus võeti kokku
liidu lõppeva aasta tegevus ja tehti
plaane edaspidiseks. 1. jaanuarist 2015
asub presidendi kohale Lembi Aug.
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