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08.05. Toimus Keila Taastusravikeskuse 20. aastapäevale pühendatud
konverents. Keskus on olnud tänapäevase taast usrav i mõt te eestvedaja Eestis ning pakkunud intensiivset statsionaarset taastusravi,
tagades seeläbi maailmatasemel
ravikvaliteedi. Keskus on asutatud
1995. aastal ning on suuruselt teine
statsionaarse taastusravi teenuste
osutaja Eestis.
08.05. Toimus IX erakorralise meditsiini kevadkonverents. Konverentsil
keskenduti erakorralise kliinilise
tööga seot ud teemadele: uutele
trendidele südamehaiguste ravis,
i n fek t sioon ha ig u ste le v i k u le ja
ravile ning uuenduslikule traumaravi korraldusele.
11.05. Ke i l a Ta a s t u s r a v i ke sk u s
muutis nime Põhja-Eesti Taastusravikeskuseks ning kolis Keilast Tallinna
Pelgulinna haiglasse, kus on kavas
tegutseda järgmised kaks aastat,
kuni valmib uus ning ajakohane
taastusravikeskus. Põhja-Eesti Taastusravikeskuses on aasta jooksul
statsionaarsel ravil 1100 ning ambulatoorsel ravil 1100 patsienti.
14.–15.05. TÜ bio- ja siirdemeditsiini
instituudis toimus rahvusvaheline
teadu skonverent s „Front ier s i n
Translational Med icine“, k us oli
fookuses haiguste diagnostika ja
ravi ning siirdemeditsiiniga seotud
Eesti teadlaste tööd immunoloogia
ja neuroteaduste valdkonnas.
15.05. Toimus Ida-Tallinna Keskhaigla ja Eesti Arstiteaduse Üliõpilaste Seltsi koostööna konverents
„Teadustöö v aja l i k k us ja või malikkus haiglas“. Konverentsil tulid
ettekandele arstitudengite ja haigla
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arstide ühistöös aastatel 2014–2015
läbiviidud uurimistööde tulemused
ning arutleti kliinilise uurimistöö
võimalikkuse ja vajalikkuse üle Eesti
haiglates.
15.05. Sotsiaalministeeriumi tellimusel valmis Poliitikauuring ute
Kesk usel Pra x is uuring „Vaimse
tervise häirega inimesed tööturul“.
2014. aasta alguses oli Eestis 32 498
püsiva töövõimetusega inimest,
kellel töövõime puudus või oli osaline
psüühika- või käitumishäire tõttu.
Sotsiaalkindlustusameti andmetel
töötas 2013. aastal neist inimestest kol ma nd i k. Uur i ng u põhja l
annab Praxis soovitusi psüühikaja käitumishäirete ennetamiseks
ja vaimse ter v ise probleemidega
inimeste töötamise võimaluste edendamiseks. Samuti on vaimse tervise
häirega isikute vajadustega arvestatud inimeste töövõime hindamise
tulevase metoodika täiustamisel,
kus hindamisse kaasatakse kliiniline psühholoog. Uuringukeskus
soovitab kaaluda töötervishoiuarsti
kaasamise võimalusi psühhosotsiaalsete riskide maandamisse.
22.05. Tartus toimus TÜ Kliinikumi
kevadkonverents. Konverentsi temaatika oli kantud Eesti tervisesüsteemi
teadus- ja arendustegev use ning
innovatsiooni strateegiast 2015–
2020. Keskenduti kahele fookusvaldkonnale: „Teenuste väär tuse
suurendamine tulemuslikkuse ja
kvaliteedieesmärkide seadmise abil“
ning „Inimesekeskse ja teaduspõhise
personaalmeditsiini põhimõtetest
lähtuva ter v isesüsteemi arendamine“. Kevadkonverentsil tunnustati
TÜ Kliinikumi preemiaga dr Peeter
Mardnat. Neinar Seli 2014. aasta
teaduspublikatsioonide stipendiumi

laureaat oli geneetikakeskuse juhataja prof Katrin Õunap ja viimase
viie aasta publikatsioonide stipendiumi laureaat oli dr Jana Jaal. TÜ
arstiteaduskonna üliõpilaskogu valis
kliinikumi arst-õppejõudude seast
säravaimaks dr Oivi Uibo arstiõppes
ning dr Dagmar Piikovi hambaarstiõppes. Esimest korda tõi kliinikum
esile enim patsientidelt lugupidamist
ja tänuavaldusi pälv inud arstid,
kelleks 2014. aastal olid dr Priit
Tammjärv ja dr Arno Uppin.
29.05. Tallinnas kogunesid Euroopa
riikide esindajad, et arutada HIV
test i m ise strateeg ia id. Eest i on
Euroopa Liidu ja Euroopa Majanduspiirkonna riikide seas uute HIV
juhtude arvu poolest esimese viie
hulgas (23,5 juhtu 100 000 inimese
kohta). Kohtumine toimus projekti
„HIV testimise ja ravile suunamise
optimeerimine Euroopas“ raames.
Eesti koostööpartneriks projektis
on Tervise Arengu Instituut, kelle
eestvedamisel hinnatakse, millised
HIV testimise strateegiad on kulutõhusad, rakendatakse HIV-nakkuse
i nd i k aatorha ig u stepõh ist test imist neljas Eesti perearstikeskuses,
kog ut a k se a nd meid HI V r av i ja
hoolek a ndeg a hõl mat u se koht a
ning selgitatakse välja takistused
HIV testimisel.
29.05. S o t s i a a l m i n i s t e e r i u m
korraldas konverentsi „Kui mees on
mees?“. Üritus keskendus lähisuhtevägivallale, soorollidele ja seekord
mehele kui võimalikule vägivallaohvrile. 2014. aastal Sotsiaalministeeriumi tellitud uuring soopõhisest
vägivallast näitas, et perevägivalla,
sealhulgas vaimse vägivalla ohvriks
võivad sattuda nii naised kui ka
mehed.

Eesti Arst 2015; 94(6):384

