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22.04. Toimus ajakirja Eest Arst toimetuskolleegiumi koosolek.

Foto 1. Vasakult: vastutava väljaandja Celsius Healthcare esindaja Siim Nahkur, meditsiinitoimetaja Väino
Sinisalu, kolleegiumi liige prof Rein Lepnurm, kolleegiumi liige akadeemik Raivo Uibo, kolleegiumi liige akadeemik
Toomas Asser, kolleegiumi liige akadeemik Eero Vasar, vastutava väljaandja Celsius Healthcare esindaja Agne
Adamson, kolleegiumi liige, TÜ Kliinikumi juhatuse esimees Urmas Siigur, projektijuht Keily Ehasalu, Eesti Arstide
Liidu esindaja ja kolleegiumi liige prof Vallo Volke, peatoimetaja Ülla Linnamägi, kolleegiumi liige prof Margus
Lember, teadustoimetaja dots Tanel Laisaar, teadustoimetaja prof Anneli Uusküla, kolleegiumi liige prof Jaan Eha,
teadustoimetaja prof Peep Talving.

Foto 2. Ajakirja Eesti
Arst kolleegiumi ja
toimetuse koosolek
Biomeedikumis aprillis
2016.
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MITMESUGUST
01.04. Toimus kümnes erakorralise
meditsiini kevadkonverents. Seekord
käsitleti mürgistuste ravi, seksuaalvägivallaohvrite abistamist, pagulaste
probleeme ning kõrgema etapi haiglate võimekust kriitiliste traumadega
haigete ravis. Arutleti ka Euroopa
Elustamisnõukogu uute juhiste üle.
Esimest korda käsitleti erakorralise
meditsiini konverentsil südamevigastuste ravi regionaalhaiglate ehk
kõrgema etapi haiglate tasandil.
01.04. Põhja-Eesti Regionaalhaigla,
Eesti Haavaravi Liit ja Eesti Kirurg ide A ssotsiatsioon kor ra ldasid
seminari „Postoperatiivne haavainfektsioon, pehmete kudede infektsioon“. Käsitleti operatsioonijärgset
haavainfektsiooni, haavainfektsiooni
profülaktikat, operatsioonipiirkonna
haiglatekkese infektsiooni diagnostilisi kriteeriume ja empiirilist antibakteriaalset ravi, multiresistentsete
bakterite põhjustatud haavainfektsiooni ning vaakumravi. Teemadeks
olid ka pehmete kudede infektsioon
labakäel, samuti see, kuidas labajala diabeetilisest haavandist saab
kujuneda süvainfektsioon. Üheks
teemaks oli HIV ja pehmete kudede
infektsioon.
01.04. TÜ senati istungil valis senat
nelja kandidaadi seast neuroloogiaprofessori ametikohale Pille Taba.
04.04. Tallinna Tehnikaülikooli teadlased said uurimistoetuse USA Pennsylvania Ülikooli Har vikhaiguste
Keskuselt haruldase haiguse – PittiHopkinsi sündroomi – uurimiseks.
Raha toetuseks koguti samuti haruldasel moel: heategevuslikul rattasõidul. Rahastatud uurimisprojekti
nimetus on „TCF4 geeni transkriptsioonilise aktiivsuse regulatsioon
neuronites“. Pitti-Hopkinsi sündroom on vaimse alaarengu vorm, mis
tekib geeni TCF4 mutatsiooni tõttu
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ja praegu on kogu maailmas seda
diagnoositud ligikaudu 500 inimesel.

meeskonnatöö ka kõige keerulisemates olukordades.

04.04. Ida-Tallinna Keskhaigla alustas
e-konsultatsiooni andmist neljal
erialal: endokrinoloogia, uroloogia,
a l l e r golo og i a-i m mu nolo og i a ja
kõrva-nina-kurguhaigused.

20.04. Eesti Teaduste Akadeemia autasustas Karl Schlossmanni medaliga
Tartu Ülikooli arstiteaduskonna bio- ja
siirdemeditsiini instituudi inimese
füsioloogia professorit akadeemik
Eero Vasarat. Seni on selle pälvinud
kol m tead last: a k adeem i k Ma r t
Saarma, akadeemik Ain-Elmar Kaasik
ning professor Lembit Allikmets.

09.04. Pärnu linn tunnustas linna
teenetemärgiga kolme Pärnu Haigla
arsti: dr Kaja Elstei n i, dr A ld i n
Talvingut ja dr Marit Õuna.
15.04. Põhja-Eesti Regionaalhaigla
koos a rst ide er ia laü hendustega
kor r a l d a s i n t e r d i s t s i p l i n a a r s e
koostööseminari „Dementsus“, kus
käsitleti terviklikult dementsuse ja
aju-uuringutega seotud teemasid.
Seminari avas USA suursaadik Eestis
hr James M. Melville, kes tutvustas
USA presidendi Barack Obama 2013.
aastal välja k uulutatud algatust
„White House BRAIN“ (Brain Research
through Advancing Innovative Neurotechnologies), mis rõhutab uuendusmeelsete aju-uuringute olulisust
Alzheimeri ja Parkinsoni tõve diagnoosimises ja ravis.
15.04. Ida-Tallinna Keskhaiglas toimus
häälepäeva raames rahvusvaheline
koolitus, kus räägiti häälehügieenist
ehk häälehoidmisest. Häälepäev
(Voice Day) on üle maailma toimuv
üritus, mille eesmärk on teadvustada
häält ja selle olulisust erinevates
eluvaldkondades. Sel aastal toimus
see ligi 60 riigis. Esimese häälepäeva
1999. aastal korraldas Brasiilia Larüngoloogide Selts.
15.–16.04. L ä ä ne-Ta l l i n n a Keskhaigla naistekliinikus toimus praktiline konverents „FinEst Simulation
Network Training“, mille eesmärk
oli leida uusi võimalusi tõhustada
simulatsiooniõpet, mille tulemusel
paraneks patsientidele abi andmisel

21.04. Eesti Kir urgide A ssotsiatsioon ja Eesti Taastusarstide Selts
korraldasid esimese ühiskonverentsi
amputatsiooniga patsiendi ravi ja
taastusravi teemal.
22.04. I d a -Ta l l i n n a K e s k h a i g l a
korraldas immuunpuudulik k use
nädalale pühendatud seminari „Parem
arstiabi primaarse immuunpuudulikkusega patsiendile“. Käsitleti
primaarse immuunpuudulikkuse
kliinilisi ja laboratoorsed ohumärke,
primaarse immuunpuudulikkuse
laboriuuringud, kroonilise kandidoosiga kulgevaid pärilikke immuunpuudulikkusi ja primaarse immuunpuudulikkuse ravi.
24.–30.04. Maailma Terviseorganisatsiooni eestvedamisel tähistati
Euroopa immuniseerimisnädalat.
Sel aastal oli immuniseerimisnädala
fookuses väljakutse kõrvaldada punetised ja leetrid kogu Euroopas.
29.04. TÜ senati istungil valiti farmakognoosiaprofessoriks A in Raal,
kirurgiliste haiguste professoriks
Peep Talving ja kliinilise psühhofarmakoloogia professoriks Eduard
Maron. Ain Raal ja Peep Talving valiti
meditsiiniteaduste valdkonnas professoriks esimest korda. Emeriitdotsendi
nimetuse sai meditsiiniteaduste
valdkonna nõukog u ettepanekul
Kadri Matt.
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