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01.01. Tartu Ülikooli Kliinikumi
ve r e ke sk u s a k r e d ite e r it i 2021.
aasta lõpus ISO 15189:2012 standardi „Kvaliteedi ja kompetentsi
er i nõuded med itsi i n i labor itele”
nõuetele vastavaks. Akrediteerimine
hõlmas kõiki verekeskuse laboreid:
verekabinetti, patsientide ja doonorite laborit.
01.01. Tartu Ülikooli Kliinikumi
silmakliinik on alates jaanuarist
Euroopa haruldaste silmahaiguste
referentsvõrgustiku täisliige. Tegemist on üle-euroopalise võrg ustik uga, m is ü hendab er i r i i k ide
eksperte just haruldaste ja komplekssete silmahaiguste diagnoosimiseks ja käsitlemiseks.
01.01. Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskuse uue juhina alustas
avaliku konkursi tulemusena tööd
Riigi Infosüsteemi Ameti peadirektori senine asetäitja Margus Arm.
01.01. Viljandi haiglas alustas tööd
iseseisva üksusena somaatilise ravi
k l i i n i k ute õendu skesk u s, m i l le
koosseisu liikus kogu somaatilise
ravi õendus-hoolduspersonal.
06.01. Teadusnõukoja juht, Tartu
Ülikooli rakubioloogia professor
Toivo Maimets tutv ustas valitsusele nõukoja liikmeid, kes asusid
valitsust nõustama koroonakriisi
puudutav ate otsuste tegem isel.
Teadusnõukoja liikmed on PõhjaEesti Regionaalhaigla infektsioonikontrolli talituse juhataja ja vanem
arst Mait Altmets, Tartu Ülikooli
psühhofüsioloogia professor Jaanus
Harro, Tartu Ülikooli peremeditsi i n i professor n i ng peremed itsiini ja rahvatervishoiu instituudi
juhataja Ruth Kalda, Tartu Ülikooli
molekulaarimmunoloogia professor
ning bio- ja siirdemeditsiini instituudi biomeditsiini osakonna juhataja Pärt Peterson, Tartu Ülikooli
v iroloogia kaasprofessor Margus
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n i k at sioon iuu r i ng ute professor
Triin Vihalemm.
06.01. Ugala teater andis Viljandi
haiglale üle kolleegipreemia „Ugala
teatri parim sõber“. Sellist tunnustust
jagas teater esimest korda. Viljandi
haiglat ja teatrit seob pikaajaline
koostöö, mis eriti hoogustus COVIDi
ajal, mil haigla pakkus teatrirahvale
võimalusi kiireks testimiseks.
07.01 . T ä i s m a hu s a l u s t a s t ö ö d
Lääne-Tallinna Keskhaigla uuenenud
viljatusravikeskus, mille koosseisu
lisandus embrüoloogialabor.
11 .01 . Eu r o o p a i n s u l d i o r g a n isatsioon andis Põhja-Eesti Regionaa l ha igla i nsu ld irav iga tegelevale meeskonnale kõrge hinnangu
ning tunnustas seda esimest korda
kõrgeima, teemanttaseme tiitliga.
12.01. Põhja-Eesti Regionaalhaigla
töötajate tunnustusüritusel tunnustati aasta tohtri 2021 tiitliga infektsioonikontrolli talituse juhatajat dr
Mait Altmetsa ning aasta kolleegi
2021 tiitliga sisehaiguste kliiniku
õendusjuhti Reena Loiti.
13.01. Peaminister Kaja Kallas ning
tervise- ja tööminister Tanel Kiik
õnnitlesid dr Pille Mukki aasta arsti
tiitli puhul.
15.01. Eesti Diabeediliit valis Tartu
Ülikooli ravijuhendite püsisekretariaadi loodud ravijuhendi „2. tüüpi
diabeedi diagnostika ja ravi“ aasta
teoks.
16.01. Ter v ise Arengu Instituudi
direktorina jätkab ka järgmisel viiel
aastal Annika Veimer, kes on asutuse
juhina töötanud alates 2017. aastast.
20.01. Tartu Ülikooli õppeprorektor
Aune Valk andis konverentsil „Õppejõult õppejõule 2022: mis on õpetamise tuum“ üle möödunud aasta
õppeteo ja õppekvaliteedi edenda-

mise auhinnad. Aasta õppeteoks
valiti teiste hulgas ka füsioteraapia
magistriõppekava kliinilise praktika
arendamine. Õppekvaliteedi edendamise auhinna sai meditsiiniteaduste
valdkonna farmaatsia instituut.
20.01. Tartu volikogu nimetas linna
aukodanikuks inimese füsioloogia
professori akadeemik Eero Vasara
ning tunnustas Tartu Tähe teenetemärgiga stomatoloogia emeriitdotsenti Silvia Russakut.
24.01. President Alar Karis külastas
Tartu Ülikooli Kliinikumi psühhiaatriakliiniku laste ja noorukite vaimse
tervise keskust. Kohtumisel arutati,
millises seisus on laste ja noorte
vaimne tervis, kuidas seda on mõjutanud COVID-19-pandeemia ja kuidas
oleks ühiskonnal võimalik panustada kasvava põlvkonna murede
lahendamisse.
27.01. Ida-Viru Keskhaigla õenduse
ja patsiendikogemuse juhiks valiti
Ksenia Verhovskaja.
27.01. Lääne-Tallinna Keskhaigla
k uu lutas v ä lja möödu nud aasta
parimad töötajad. Aasta arstideks
valiti dr Nele Rasmann ja dr Pille
Märtin. Elutöö preemia pälvis kirurgiakliiniku juhataja dr Andres Kork.
28.01. Tar tu Ülikooli senat valis
füüsikalise farmaatsia professoriks
Karin Kogermanni.
29.01. Puukentsefaliidi vastu vaktsineerimiseks pani Viljandi haigla
sõitma kuuenda mobiilse üksuse –
puugibussi.
29.01. Peremeditsiini ja rahvatervishoiu instituudi juhatajana alustas
tööd Kaja-Triin Laisaar.
30.01. V i lja nd i h a ig l a koos töös
vähiliiduga käivitas mobiilse diagnoosikabineti naistele (liikuv rinnakabinet ehk naistebuss).
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