mitmesugust

Kroonika

Jaanuar 2021
01.01. Põhja-Eesti Regionaalhaigla
kirurgiakliiniku juhatajana alustas
tööd dr Andre Trudnikov. Trudnikov il on laiapõhjaline ja pikaajaline töökogemus kirurgina, ta on
juhtinud v iimasel kümnel aastal
Ida-Tallinna Keskhaigla üld- ja onkoloogilise kirurgia keskust.
01.01. Põhja-Eesti Regionaalhaigla
onkoloogia- ja hematoloogiakliiniku
uue juhina alustas tööd dr Helis
Pokker.
01.01. Haapsa lu Neuroloog i l ises
Rehabi l itatsioon i kesk uses võet i
k asut usele k a k s uue põlvkon na
robootilist seisu lauda ErigoPro,
mis võimaldavad patsientide varast
vertikaliseerimist ja varajasemat
taastumise alustamist.
01.01. Veiko Tali lahkus Põhja-Eesti
Regionaalhaigla nõukog u liik me
kohalt seoses asumisega ametisse
Eesti Panga asepresidendina.
Sotsiaalminister Tanel Kiik nimetas
alates 1. jaanuarist kolmeks aastaks
regionaalhaigla nõukogu liikmeks
Sven Kirsipuu.
01.01. Eesti Arstiteadusüliõpilaste
Seltsil algas 30. juubeliaasta, mille
raames toimub aasta jooksul mitmeid
üritusi.
04.01. Euroopa Nõukogu Arengupank ja Põhja-Eesti Regionaalhaigla
sõlmisid 25 miljoni euro suuruses
laenulepingu, millega rahastatakse
nüüdisaegse psühhiaatriakliiniku
rajamist Mustamäe meditsiinilinnakusse.
07.01. Eesti riik otsustas toetada
Tartu Ülikooli projekti KoroGenoEst-2 ehk viiruse SARS-CoV-2 tüvede
uurimist täiendavalt 400 000
euroga, et või ma l i k u lt v ara k u lt
avastada uute, sealhulgas kiirema
levikuga tüvede võimalikku esinemist Eestis.
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11.01. A lg a s ü le-eest i l i ne ver eloov ut use teav it uskampaan ia,
mille eesmärk on parandada Eesti
inimeste, eriti noorte teadlikkust
vereloovutuse olulisusest.
12.01. Põhja-Eesti Regionaalhaigla
alustas oma süsinikujalajälje hindamisraamistiku koostamist ja aastase
süsinikujalajälje arvutamist.
12.01. Pärnumaa Omavalitsuste Liit
otsustas anda 2021. aastal Pärnumaa
vapimärgi Pärnu Haigla anestesioloogia-, operatiiv- ja intensiivravi
teenistuse juhatajale Raido Paasmale.
15.01. TÜ Kliinikumi nõukogu koosolekul kinnitati juhatuse uus neljaliikmeline struktuur. Lisaks said
heakskiidu nii 2021. aasta tegevuseesmärgid, eelarve kui ka rakenduskava struktuuri- ja juhtimisreformi
elluviimiseks. TÜ Kliinikumi uue
neljaliikmelise juhatuse moodustavad lisaks juhatuse esimehele ehk
tegevjuhile kolm juhatuse liiget: ravijuht, õenduse ja patsiendikogemuse
juht ning teadus- ja arendustegevuse
juht. Uueks nõukogu juhiks valiti
Sotsiaalministeeriumi ter v iseala
asekantsler Maris Jesse.
18.01. Riigi teaduspreemiate komisjon
k innitas teaduspreemiate nominendid. Arstiteaduse valdkonnas
on nendeks kollektiiv koosseisus
Eero Vasar, Mario Plaas, Mari-Anne
Philips ja Liina Haring teadustööga
„Siirdeuuringud neuropsühhiaatrias:
geneetiliselt muundatud katseloomadest skisofreeniaspektri häireteni
inimestel“ ning Katrin Õunap teadustööga „Uute haruldaste haiguste avastamine ja nende levimuse uurimine“.
18.01. Ravimitootjate Liidu toel loodi
Tartu Ülikooli meditsiiniteaduste
valdkonna juurde diabeediandmete ja
-uuringute töörühm, mis aitab tagada
Eesti diabeedipatsientide andmete
parema kvaliteedi. Töörühma juhi,

Tartu Ülikooli endokriinfüsioloogia
professori Vallo Volke sõnul on nende
esimene ülesanne analüüsida, millised
andmed jõuavad praegu tervise infosüsteemi ja Eesti Haigekassasse, ning
aidata patsiendiandmete süsteeme
edasi arendada.
20.01. Tartu Ülikooli rahvatervishoiu teadur Mikk Jürisson pidas
venia legendi loengu „Südame-veresoonkonna haiguste personaliseeritud ennetus“, kus ta rääkis, kuidas
geeniandmetest võiks saada perearsti igapäevane töövahend.
20.01. Riigi digiteenuste konkursi
„Su( g“ lõpuüritusel selg us Eesti
parim avaliku sektori digiteenus,
milleks valiti Eesti Haigekassa tervishoiu otsustustugi.
21.01. Lääne-Tallinna Keskhaigla
k uu lutas v ä lja möödu nud aasta
parimad töötajad. Aasta arstiks valiti
infektsioonikontrolli arst dr Jekaterina Nešpanova. Elutöö preemia
pälvis sõltuvushaigete raviga tegelev
psühhiaater dr Tamara Babitševa.
21.01.–01.02. Toimus Tartu Ülikooli
koroon av i i r u se le v i mu se sei r e
uuringu järjekordne etapp.
22.01. Tartu Ülikooli meditsiiniteaduste valdkonnas toimus veebikonverents „Quo vadis, meditsiiniteaduste
digipädevus?“.
26.01. Ter v iseameti peadirek tor
Üllar Lanno algatas asutuse struktuurimuudatuse. Muu hulgas luuakse
peadirektori asetäitja koht. Lisaks on
plaan ühendada tervishoiuteenuste
ja erakorralise meditsiini osakond
med itsi i n iteenuste osa kon na k s.
Muudetakse ka laborite juhtimiskorraldust, praegu on Terviseametis
kolm laborit (kesklabor, Kohtla-Järve
labor ja Tartu labor), mille asemel
moodustatakse üks terviseohutuslabor.
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