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01.12. Ter v isea met i k r i isistaapi
hakkas juhtima Pärnu haigla juht
Urmas Sule, kes jätkab ka Pärnu
haigla juhina.
02.12. Tar tu Ülikooli meditsiiniteaduste valdkonnast pälvis aasta
programmijuhi tiitli arstiteaduse
ingl iskeelse õppekav a prog ramm iju ht, lastegastroenteroloog ia
dotsent Oivi Uibo. Aasta õppejõud
on sporditeaduste ja füsioteraapia
i nstit uud i skeleti-l i hassüsteem i
lektor Doris Vahtrik.
03.12. Eesti Teaduste A kadeemia
tunnustas Karl Sclossmanni medaliga Tartu Ülikooli meditsiinilise
m i k robioloog ia professor it Ir ja
Lutsarit, et kõrgelt hinnata tema
panust COVID-19 põhjustatud kriisi
leevendamisel.
04.12. Tar tu Ülikooli Kliinikumi
kliinilise geneetika keskus tähistas
30. tegev usaastat. Nüüdsek s on
keskusest kasvanud Eesti suurim
kliinilise geneetika alast nõustamist
pakkuv keskus, kuhu on talletatud
enam kui 75 000 DNA-proovi.
05.12. Lääne-Tallinna Keskhaigla
juhatuse esimehe kohal alustas tööd
senine Põhja-Eesti Regionaalhaigla
kiirabikeskuse juhataja dr Arkadi
Popov. Lääne-Tallinna Keskhaigla
juhatus jätkab tööd neljaliikmelisena. Haigla senine juht dr Imbi
Mok s jät k ab ju h at u ses r av iju h i
kohal.
08.12. Viljandi haigla võttis esimese
haiglana Eestis kasutusele pak iautomaadi. Nüüdsest saab lähedastele haiglasse pakke tuua ööpäev
läbi ja kontaktivabalt.
09.12. Eesti Meediaettevõtete Liidu
l i i k m e sk a n a l ite p e atoi m e t aja d
valisid virtuaalsel aastakoosolekul
2020. aasta pressisõbraks Terviseameti hädaolukorra endise meditsiinijuhi Arkadi Popovi.
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10.12. Pelg u l i n na sü n n it u smaja
tähistas 50 tegutsemisaasta täitumist. Toona Karl Marxi puiesteel,
nüüd Sõle tänaval asuvas sünnit u sm aja s av a s 50 a a s t at t ag a si
esimesena uksed naistenõuandla
korpus, järk-järgult alustati tööd
ka kliiniku teistes osakondades. 50
aasta jooksul on Pelgulinna arstid
ja ä m maema ndad võt nud v a st u
rohkem kui 150 000 sünnitust.
14.12. Ilmus trükist raamatu „Eesti
rav imtaimed“ kolmas köide, mis
kirjeldab 30 rohkelt kasutatavat
kodumaist taime. Kolme raamatu
peale on vaadeldud kokku 150 Eestis
leiduvat ravimtaime ja nende kasutamise võimalusi.
14.12. Tartu Ülikooli Kliinikumi,
Tartu Ülikooli ja Tartu Tervishoiu
Kõrgkooli koostöös läbisid Tartu
Ülikooli meditsiiniteaduste valdkonna arstiüliõpilased viiepäevase
abiõe praktilise kursuse, et vajaduse korral asuda tööle kliinikumi
COVIDi-osakondadesse.
15.12. Põhja-Eesti Regionaalhaigla
valis esimest korda aasta parima
teadusar tikli, mis määrati anestesioloogiak liinik u intensiiv rav i
kesk u se ü lema rst i le ja kesk u se
juhatajale Kristo Eriksonile. Talle
tõi tunnustuse artikkel „Brain tight
junction protein expression in sepsis
in an autopsy series“, mis avaldati
ajakirjas Critical Care ( https://doi.
org/10.1186/s13054-020-03101-3).
16.12. Põhja-Eesti Regionaalhaigla
erakorralise meditsiini osakonna
ülemarstina ja juhatajana alustas
tööd dr Natalia Jefimova.
17.12. Tartu Ülikooli Kliinikumi juhatus
tunnustas kolleege, kes on 2020.
aastal kaitsnud doktoriväitekirja –
kokku pälvis tunnustuse 11 kolleegi.
17.12. Tartu Ülikooli Kliinikumis
t u n nu s t at i 2020. a a s t a p a r i m a

kolleegi preemiaga kliinilise geneetika keskuses töötavaid kolleege – dr
Piret Laidret ning Pille Tammurit.
17.12. I d a-Ta l l i n n a K e s k h a i g l a
tunnustas aasta töötajaid. Aasta
arsti nimetuse pälvis sisehaiguste
keskuse juhataja dr Alice Lill ja aasta
õe nimetuse sisehaiguste keskuse
õendusjuht Krista Tutt. Mõlemad
tunnustuse pälvinud olid kevadel
ak tiivselt seotud haigla COV IDiosakonna loomise ja tööga.
17.12. Põhja-Eesti Regionaalhaigla
kiirabikeskuse ülemarsti ja juhatajana alustas tööd dr Lilian Lääts.
17.12. Valitsuse otsusel jätkatakse
k a 2021. aasta l n i i COV IDi le v imuse kui ka reovee seireuuringuga.
Selleks eraldas Sotsiaalministeerium
Haridus- ja Teadusministeeriumile
4 miljonit eurot.
21.12. Tartu Ülikooli ravijuhendite
püsisekretariaadi juhtimisel valmis
kaks ravijuhendit: „Alkoholitarvitamise häirega patsient“ ja „Kroonilise obstruktiivse kopsuhaiguse
taastusravi“.
22.12. Dr Väino Tuppitsa mälestusfondi neljandaks laureaadiks valiti
20 aastat Ida-Tallinna Keskhaiglas
töötanud infektsioonikontrolli arst
dr Aino Rõõm.
22.12. Euroopa Komisjon andis Pfizeri
ja BioNTech i koroonavak tsiin ile
Comirnaty tingimusliku müügiloa.
27.12. Toimus Eesti Arstiteadusüliõpilaste Seltsi muusikaline e-jõuluõhtu, mille käigus koguti ka Eesti
Toidupa nga le toidupa k ke, k ä id i
Tar t u Ülikooli K liin ik um is verd
annetamas ning annetati igapäevaesemeid naiste varjupaigale.
27.12. Suuremates Eesti haiglates
alustati töötajate vaktsineerimist
COVID-19 vastu.
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