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MITMESUGUST

Oktoober 2014
Kroonika

02.-03.10. Toimus Eesti Biomedit-
siinitehnika ja Meditsiinifüüsika 
Ühingu ning Tallinna Tehnikaüli-
kooli biomeditsiinitehnika insti-
tuudi 20. sünnipäevale pühendatud 
konverents. 

03.10. TÜ Kliinikum avas patsiendi-
portaal i ePatsient, mi l le kaudu 
patsient saab broneerida eriarsti 
ambulatoorse vastuvõtuaja. Esialgu 
saab aegu broneerida ainult vastu-
võtule, mille eest tasub Eesti Haige-
kassa. Lisaks saab patsiendiportaalis 
vaadata oma epikriisi ja uuringu 
vastuseid, samuti tutvuda oma 
haiguslugude ajalooga aastast 2007. 
Portaal ePatsient asub aadressil 
https://epatsient.kliinikum.ee. 

03.10. Toimus Ida-Tall inna Kesk-
haigla sisekliiniku XII konverents. 
Sügiskonverentsil tegid ettekanded 
sisekliiniku eriarstid, sai kuulata 
ümarlauaarutelusid . Sel aasta l 
toimus esimest korda spetsialistide 
dispuut – ülekaalu poolt ja vastuar-
gumente kaalusid kardioloogid ja 
endokrinoloogid. 

04.10. Tartus tähistati Eesti Arsti-
teadusü l iõpi laste Seltsi rahva-
tervise töörühma eestvedamisel 
eakate päeva. Üritus algas Tartus 
Raekoja platsil virgutusvõimlemi-
sega. Hugo Treffneri Gümnaasiumis 
pidas neuroloog loengu teemal „Kas 
tavaline mäluhäire või Alzheimeri 
tõbi?“. Eakatel mõõdeti vererõhku 
ja veresuhkrusisaldust.

04.10. Haapsalu Kutsehariduskes-
kuse sõbraks 2014 kuulutati Haap-
salu Neuroloogil ine Rehabil itat-
sioonikeskus. Kutsehariduskeskuse 
hooldustöötaja õppekavas on kolm 
a inet: rehabi l itatsiooni a lused, 
aktiveerivad tegevused ning hool-
dusabivahendid. Samuti saavad 
hooldustöötajateks õppijad käia 
rehabilitatsioonikeskuses praktikal 

ning see on praktikabaasiks ka  
arstiteaduse, füsioteraapia ja tege-
vusteraapia tudengitele, õdedele, 
psühholoogidele, logopeedidele.

09.–10.10. TÜ arst iteaduskond 
tähistas 382. aastapäeva. Esimesel 
päeval toimunud teaduskonverentsil 
pidas akadeemilise loengu peptilise 
haavandi verejooksu kirurgiast prof 
Ants Peetsalu. Teisel päeval lahati 
konverentsil üheskoos haigekas-
saga tervishoiuteenuste kvaliteedi 
küsimusi.

10.10. Eesti vanim, Ida-Tal l inna 
Keskhaigla sünnitusmaja tähistas 
210. sünnipäeva. 1804. aastal Prii-
hospidali 6 voodikohaga sünnitus-
osakonnast alguse saanud haiglas 
nägi eelmisel aastal i lmavalgust 
3731 last.

16.10. Arstitudengid külastasid Eesti 
Arstiteadusüliõpilaste Seltsi hari-
dusgrupi korraldatud väljasõidul 
Ida-Viru Keskhaiglat.

17.10. Lääne-Tallinna Keskhaigla 
naistekliinikus avati renoveeritud 
naistenõuandla ja raseduskeskus. 
Nüüdsest koosneb arst ikabinet 
kahest ruumist: esimeses võetakse 
patsient vastu ning teises asub 
günekoloogi l ine tool ja toimub 
läbivaatus. Kõikides kabinettides 
on ultraheliaparaat. 

21.10. Tähistati XVI töötervishoiu-
päeva, mille fookuses oli tööstress 
ja psühhosotsiaalsed ohutegurid 
töökohal. Vt kampaania eestikeelset 
kodulehte http://w w w.healthy-
workplaces.eu/et.

24.10. Toimus seminar „Kuidas kind-
lustada olulise eetilise printsiibi – nil 

nocere – järgimine meditsiinis?“. 

25.10. Eestis tähistati rahvusvahelist 
psoriaasipäeva. Toimus patsiendi-

konverents ja eksperimentaalne 
kunstinäitus „Perspektiivid“. Eesti 
Kunst iakadeemia k laasikunst i 
ja -disaini eriala tudeng Maarja 
Mäemets peegeldas psoriaasi ja 
psoriaatilist artriiti põdeva patsiendi 
tundmusi, mille tulemusena sündis 
klaasskulptuur „Barjäär“. Kunstniku 
sõnul nägi ta haigega vesteldes 
selget barjääri psoriaasi põdeja ja 
ülejäänud maai lma vahel. Tema 
sõnul sümboliseerib klaasskulptuur 
distantseeritust ja suletust, kuna 
psoriaatikud tunnevad end tavamaa-
ilmast eraldatuna ja kõrvalejäetuna. 

28.–29.10. TÜ arst iteaduskonda 
külastas meditsiini õppekavagrupi 
kvaliteedihindamise rahvusvahe-
l ine komisjon, kes interv jueeris 
mitut fookusgruppi. Neis gruppides 
olid esindatud teaduskonna juhid 
ja õppekavade programmijuhid, 
õppejõud, üliõpilased, vilistlased, 
tööandjate esindajad ja õppekorral-
duse spetsialistid. 

30.10. Eest i Haiglate L i it esitas 
riiklikule lepitajale põhimõttelise 
nõusoleku sõlmida kollektiivleping 
tervishoiutöötajate kutseliitudega 
riikliku lepitaja tingimustel. Nende 
tingimuste kohaselt oleks tervis-
hoiutöötajate töötasu alammäära-
deks 2015. aastal arstidel 9 eurot 
tunnis; õdedel, ämmaemandatel 
ja terv ishoiu tugispetsial ist idel 
5 eurot tunnis; kiirabitehnikutel 
4,25 eurot ning hooldustöötajatel 
3 eurot tunnis. 2016. aastal oleks 
arstidel töötasu alammäär 10 eurot; 
õdedel, ämmaemandatel ja tervis-
hoiu tugispetsialistidel 5,50 eurot; 
kiirabitehnikutel 4,70 eurot ja hool-
dustöötajatel 3,30 eurot tunnis. 

31.10. Põhja-Eesti Regionaalhaigla 
tiitli Grand Man 2014 sai tänavu 
35aastase kirurgistaažiga dr Jaan 
Tepp, keda peetakse laparoskoopiliste 
operatsioonide maaletoojaks Eestis. 


