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01.09. Tar t u Ül i kool i K l i i n i k u m
a lustas patsientide kaasa m ist
projekti „Tartu Ülikooli Kliinikumi
insuldikäsitlus – ladus ja inimkeskne
rav iteekond kog u teeninduspiirkonnas“, mille eesmärk on muuta
Lõuna-Eesti insuldipatsientide raviteekond sujuvamaks. Projekti kaasatakse kuni 170 insuldipatsienti, kelle
rav iteekond algab Tartu Ülikooli
Kliinikumi neuroloogiaosakonnast.
Kõigile projektis osalevatele patsientidele määratakse insuldikoordinaator, kes aitab raviteekonda juhtida
ja jälgida, tehes pidevat koostööd
patsiendi, tema lähedase, ravimeeskonna, kohaliku omavalitsuse ja
teiste osapooltega.
01.09. Tartu Ülikooli simulatsioonikeskuses võeti kasutusele virtuaalreaalsusseade, et tulevased arstid
saaksid kogeda oma töös ette tulevaid traumaolukordi ja neid turvalises keskkonnas lahendada. Traumasimulaatorit ja Oculus Questi prille
kasutades saab tegeleda patsiendiga,
kellel on väline katastroofiline verejooks, või pakkuda abi inimesele,
kes on saanud näopiirkonna pehme
kudede ulatusliku trauma, ventiilpingelise õhkrinna, sisemise verejooksu,
ajutrauma või COVID-19.
01.09. Põhja-Eesti Regionaalhaiglas
alustas kvaliteediteenistuse juhatajana tööd Priit Tohver.
03.09. Tar tu Ülikooli Kliinik umi
nõukog u valis järgmiseks v iieks
aastaks juhatuse esimeheks Priit
Perensi, kel on pikaajaline rahvus
vaheline juhtimiskogemus. Priit
Perens astub ametisse 1. oktoobril.
15.09. I d a-Ta l l i n n a Ke s k h a i g l a
tähistas oma 235. aastapäeva. 1785.
aastal alustas haigla tegev ust 12
voodi ja ühe arstiga, hiljem hakati
nimetama vaestele tasuta haiglaravi
osutavat haiglat Priihospidaliks, mis
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oli esimene tsiviilisikutele mõeldud
Eesti haigla.
17.09. Toimus Tartu Arstide Liidu
üldkogu koosolek. Patsiendiohutuse päeval oli üldkogu üks peateemasid tervishoiutöötajate turvaline
töökeskkond, mis on ka patsientide
ohutuse eelduseks.
17.09. Tartu Ülikooli molekulaarmeditsiini professor A na Rebane
pidas inauguratsiooniloengu „Molekulaarmeditsiin täna ja homme“.
Loeng on www.uttv.ee keskkonnas
järelevaadatav.
17.09. Eesti Vabariigi president Kersti
Kaljulaid külastas Pärnu haiglat.
Visiidi käigus anti ülevaade Pärnu
haiglast ja õdede õppest haiglas,
analüüsiti kevadist eriolukorra aega
ning arutati tulevikuplaane.
18.09. E e s t i R u k k i S e l t s a n d i s
tänav use Rukkiräägu kultuuriauhinna Tartu Ülikooli meditsiinilise
biokeemia professorile Mihkel Zilmerile, kes on üle 40 aasta tutvustanud
teaduspõhise toitumise aluseid.
18.09. Arstide liit tähistas rahvusvahelist arstieetika päeva traditsioonilise eetikakonverentsiga, mille teema
oli tänavu „Patsienditestament inimese autonoomia teenistuses“. Arstid,
juristid, patsientide ja riigi esindajad
arutasid, kuidas kaitsta otsustusvõimetu patsiendi õigusi, kuidas
patsienditestamenti teha ja kuidas
muuta see arstidele lihtsalt leitavaks.
21.09. Tartu Ülikooli teadlased asusid
uurima kooliaasta mõju koroonaviiruse levikule. Harjumaa ja Tallinna
seirelaine tulemusel leiti, et piirkonnas pole viiruse laialdast varjatud
levikut.
22.09. Algasid tervishoiuvaldkonna
kollektiivlepingu läbirääkimised,

et sõl m ida aastatek s 2021–2022
üleriigiline kollektiivleping, millega
kehtestatakse töötasu alammäärad ja
reguleeritakse töötingimusi. Töötajate poolel on Eesti Arstide Liit, Eesti
Tervishoiutöötajate Kutseliit ja Eesti
Kliiniliste Psühholoogide Kutseliit,
kes esindavad kõiki üld- ja eriarstiabi
ning kiirabi osutavaid töötajaid.
Tööandjaid esindavad Eesti Haiglate
Liit ja Eesti Kiirabi Liit.
23.09. Tartu Ülikooli Kliinikumis
toimus Eestis esimest korda südame
operatsioon metoodikaga, m ille
käigus reproteesiti patsiendi mitraalklapp kateetri kaudu.
27.09. Eesti Teadusagentuur avaldas
13 teadusprojekti, mis saavad rahastuse koroonaviirusega seonduvate
probleemide lahendamiseks. Rahastuse sai ka Tartu Ülikooli peremeditsiini dotsendi Kadri Suija juhtimisel
teostatav projekt „Patsiendiküsimustiku prototüübi väljatöötamine
ja sisend meditsiinidokumendi standardile COVID-19 küsimustiku näitel“.
Projekti tulemusena loodav patsiendik üsimustik u teenus vähendab
protsesside automatiseerimise kaudu
ter vishoiutöötajate töökoormust,
parandab terviseandmete dokumenteerimise kvaliteeti ning koostalitust.
28.09. Ter viseametis alustas taas
tööd meditsiinistaap, mida juhivad
Põhja-Eesti Regionaalhaigla kiirabikeskuse juhataja doktor Arkadi
Popov ja kolonelleitnant doktor Ahti
Varblane.
29.09. Tartu Ülikooli laste ja vastsündinute intensiivravi professor Tuuli
Metsvaht pidas inauguratsiooniloengu „Ravimite täppisdoseerimine –
kuidas liikuda farmakokineetika ja
farmakodünaamika võimaluste abil
personaalsema meditsiini poole“.
Loeng on www.uttv.ee keskkonnas
järelevaadatav.
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