
Sporditraumatoloogia kesku-
se rajamise tõukejõuks on ol-
nud  harrastus- ja tippspordi 
üha kasvav populaarsus. Sel-
lest johtuvalt, koos ühiskond-
liku survega, on tekkinud va-
jadus käsitleda sporditrauma-
sid kui tervikut.

Spordimeditsiini ja taas-
tusravi kliiniku direktor Rein 
Kuigi sõnul initsieeris spordi-
traumatoloogia keskuse raja-
mist just vajadus käsitleda 
spordiga seotud terviseprob-
leeme ühes ühtses struktuu-
ris. „Uues keskuses koonda-
takse tähelepanu sportlikult 
aktiivsete inimeste ortopeedi-
liste probleemide ravile. 
Väga olulisel kohal saab ole-
ma profülaktiline nõustami-
ne, sest traumast taastumisel 
on tihtipeale keeruline otsus-
tada, kuidas treeninguid ja 
igapäevaelu jätkata. Terviklik 
lähenemine loob eeldused 
kiiremaks paranemiseks“ lisas 
Kuik. 

Rein Kuigi sõnul on kes-
kuse sihtgrupiks east olene-
mata sportlikult aktiivsed ini-
mesed ning tippsportlased. 
Hinnanguliselt tegeleb Eestis 
erinevate spordiharrastustega 
umbes 350 000 - 400 000 ini-
mest.  

Paljud sportlastel esinevad 
vigastused ei erine  tavapäras-
test vigastustest,  kuid nõua-
vad siiski spordialast lähtuvat 

Alates juulikuust on SA Tartu Ülikooli Kliinikumi spordimeditsiini 
ja taastusravi kliinikus avatud sporditraumatoloogia keskus. 

Sporditraumatoloogia 
keskus on avatud
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Kliinikum tervitab 
sügisel tööle asu-
vaid arst-residente

Kolmapäeval, 18. septemb-
ril kell 12.00 – 14.00 on 
A. Linkbergi auditooriumis 
sel aastal residentuuri alusta-
vaile ja kliinikumis tööle asu-
vatele arst-residentidele info-
tunni, et tutvustada kliiniku-
mi igapäevast tööelu puudu-
tavaid küsimusi. 

Kokkusaamise on plaani-
tud nii, et võimalikult erine-
vate valdkondade spetsialis-
tid annaksid vähemalt põgu-
sa ülevaate sellest, kuidas klii-
nikumis elu kulgeb. 

Kokkusaamisel kõnelevad 
kliinikumi juhatuse esimees 
Urmas Siigur, personaliteenis-
tuse direktor Siiri Toomiste, dr 
Matti Maimets, lastekirurgia 
osakonna vanemõde Tatjana 
Oolo, Kadi Ulst informaatika-
teenistusest ning avalikkus-
suhete juht Kristi Tael. 
Infotunnis saab vajadusel 
lisa küsida või infot sellest, 
kelle poole abi küsimiseks 
pöörduda.

Kohtumiseni kolmapäeval, 
18. septembril kell 12.00 
A. Linkbergi auditooriumis!

Margus Ulst 
jätkab kliinikumi 
ülemarstina

SA Tartu Ülikooli Kliinikumi 
nõukogu 6. septembril toi-
munud korralise koosoleku 
otsusel jätkab Margus Ulst 
SA Tartu Ülikooli Kliinikumi 
juhatuse liikmena järgneval 
viiel aastal. Järg LK 3

 doktoritöö
kaitsmist arstiteadus-
konnas   LK 4

Foto: Margus Ansu / Postimees / Scanpix



spetsiifilist lähenemist. Kui 
üldjuhul on patsiendi eesmärk 
lihtsalt paranemine, siis sport-
lane soovib sageli palju täpse-
mat infot - miks vigastus tek-
kis ning kui kiiresti võib eel-
dada paranemist. Viimasest 
sõltub tema jätkuv hooaeg, 
mõnedel juhtudel kogu eda-
sine spordi- ja elukarjäär. 

Teine suurem erinevus on 
taastusravi korralduse osas, 
sest nii konservatiivse kui  ka 
kirurgilise ravi järgselt on 
vajadus komplekssema ja 
mitmekülgsema taastusravi 
järele. 

Kaasaegne sporditraumato-
loogia keskus peab töötama 
väga tihedas koostöös tugeva 
multidistsiplinaarse meeskon-
naga. Kliinikumi uus struk-
tuur annab võimaluse koon-
dada nimetatud probleemide-
ga patsiendid “ühe mütsi alla” 

ning seeläbi pakkuda tervik-
likku abi. Näeme siin head 
koostöövõimalust erinevate 
kliinikumi struktuuriüksuste 
vahel. 

Kliinikumis loodud spor-
ditraumatoloogia keskus on 
Eestis ainulaadne, sest lisaks 
järjepidevale ravitööle on siin 
tulevikuvisioonis head võima-
lused ka teadustööks ning 
koolituste korraldamiseks ja 

läbiviimiseks.
Uues keskuses töötavad or-

topeedid Aalo Eller, Madis 
Rahu ja Leho Rips.  Spordit-
raumatoloogia keskuse tege-
vust rahastab olulisel määral 
Eesti Haigekassa. 2013. aasta 
teise poolaasta leping  võimal-
dab vastu võtta umbes 1250 
ambulatoorset patsienti ning 
teha umbes 230 päevakirurgi-
list operatsiooni.

Visiidile pöördumiseks on 
vajalik perearsti või mõne tei-
se erialaarsti saatekiri. 

Vastuvõtule palume eelne-
valt registreeruda helistades 
telefonidel 731 9221 või 7319 
100. Saatekirja puudumisel on 
visiit tasuline (30 €).  
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UUS TÖÖTAJA

Madis Rahu
Alates 12. juulist töötab 
sporditraumatoloogia 
keskuses dr Madis Rahu.

Õppisin Valga I Keskkoolis, 
selle lõpetamise järel astusin 
arstiteaduskonda ravi erialale. 
Peale arstiteaduskonna lõppu 
1988. a. spetsialiseerusin 
spordimeditsiinile; tollal oli 
spordimeditsiini- ja taastusra-
vi internatuur, mis andis sel-
leks suurepärase võimaluse. 

Arsti eriala oli südamelähe-
dane juba noorukina. Kooli 
ajal armastasin sporti teha, 
mängisin käsipalli, seepärast 
tundus spordimeditsiin teis-
test valikutest põnevam. Eri-
ala, millele olen keskendunud, 
on ortopeedia valdkonnas mi-
nu jaoks huvitavaim – spordit-
raumad ning artroskoopia. 

Ülikooli lõpetamise järel 
alustasin tootmiskoondise 
Kooperaator käsipalli võist-
konna arstina. Seejärel olen 
traumatoloog-ortopeedina 
töötanud Mustamäe Haiglas, 
Artrosportkliinikus ja Ortopee-
dia Arstides. Ka praegu jagan 
end Tallinna ja Tartu vahel. 

Olen Tartu ülikooli arstitea-
duskonnas doktorantuuris 
alates 2011. aastast. Uurimis-
töö keskendub anatoomiliste-
le muutustele, mis tekivad 
õlaliigese eesmiste nihestuste 
korral. Doktorantuuris on käsil 
kolmas aasta.

Kliinikumi sporditraumato-
loogia keskuses pean lugu 
heast sünergiast, mis tekib 
sporditrauma ja spordimedit-
siini spetsialistide ning taas-
tusravi meeskonna vahel.  

 

Meil on siiralt hea meel, et 
dr Madis Rahu on keskuse 
loomisesse panustanud aega 
ja energiat ning täiendab 
meeskonda oma kogemuste 
ja teadmistega. Madis on äär-
miselt siiras ja teistega arves-
tav ning vaieldamatult oma 
valdkonna kõrgelt hinnatud 
arst.

REIN KUIK
Spordimeditsiini ja taastusravi 

kliiniku direktor

Miks valisite arsti 
elukutse?

Langetasin otsuse arsti elu-
kutse kasuks suhteliselt hilja, 
keskkooli viimases klassis. 
Ajendiks oli ilmselt ema mõ-
te või soovitus – miks mitte 
arstiks õppida!? Varem ei ol-
nud ma sellest ise mõelnud. 
Samas, kaalukausiks võis olla 
ka asjaolu, et sel aastal, mil üli-
kooli astusin, ei võetud arsti-
teaduskonna üliõpilasi Nõu-
kogude armeesse aega teeni-
ma. Järgmisel aastal sisseastu-
nud juba kutsuti sõjaväkke.

Lastearsti eriala oli süm-
paatne tänu meie tollasele 
jaoskonnaarstile dr Endla 
Kööbile, tema suhtumine las-
tesse, tarkus  ja hoolitsus olid 
muljetavaldavad. Oma mõju 
avaldas kindlasti ka mu pere-
kond, mul on lisaks vanema-
le vennale seitse aastat noo-
rem vend ja neliteist aastat 
noorem õde, kelle eest hoo-
litsema pidin.

Alternatiivne valik, mis 
meeles mõlkus, oli Tallinna 
Polütehnilise Instituudi pui-
dutöötlemistehnoloogia inse-
neri amet.

Kui mõtlete laste-
kliinikule, siis mis on 
asjaolud, mis kõige enam 
rõõmustavad?

Heameelt teeb sõbralik ja  
üksteist igati toetav kollektiiv. 
Hea meeskonnatöö on olnud 
ja on lastekliiniku tugevaim 
külg. Mind rõõmustavad meie 
töötajate suur pühendumus 
tööle ja kõrge professionaalsus 
oma erialal. Väga raske on ol-
la pädev kõikidel pediaatria 
alaerialadel, mida on muide 
üksteist! Küll tahaks kõike osa-
ta ja teada, kuid ei oska. Mul-
le valmistab rõõmu teadmine, 
et saan kompetentsetelt kol-
leegidelt alati nõu küsida.

Olen võrrelnud meie las-
tekliinikut tähistaevana, kus 

on palju säravaid tähti. Minu 
ülesanne on luua tingimused, 
et tekiks ikka uusi ja uusi täh-
ti ja et need veelgi eredamalt 
kiirgaksid. Hea näide siinko-
hal on teadustöö lastekliini-
kus. Viimase kümne aasta 
jooksul on meie teaduspubli-
katsioonide hulk viiekordistu-
nud. Mullu avaldas meie klii-
nik kokku 29 teadusartiklit, 
mille valmimisel olid kaasa-
tud 25 lastekliiniku erinevat 
töötajat – nii arstid kui füsio-
terapeudid, psühholoogid 
ning õed! Minu enda panu-
seks jäi vaid 5 artiklit. Siinjuu-
res suur tänu professor Tiina 
Talvikule, kes lastekliiniku 
teadustööle tugeva vunda-
mendi rajas.

Augustis lõppeb Euroopa 
Liidu 7. raamprogrammi pro-
jekt DIABIMMUNE,  mille 
üks partner oli kliinikum. 
Projekti eesmärgiks on  hü-
gieeni hüpoteesi testimine 1. 
tüüpi suhkruhaiguse ja aller-
gia tekkes. See oli äärmiselt 
mahukas ja  intensiivne 5-aas-
tane teadusprojekt, kus laste-
kliiniku 12-liikmeline töö-
grupp kaasa lõi. Esimesed vil-
jad on juba tänaseks lõigatud, 
projekti esimene artikkel val-
mis just Tartus, selle autor on 
dr Aleksander Peet.

Tulevikust rääkides näen 
kaht olulist ülesannet – esiteks 
personali järjepidevuse taga-
mine. Residentuuri lastehai-
guste erialal on viimastel aas-
tatel olnud tugev konkurss, 
näiteks sel aastal kandideeris 
2-le üldpediaatria kohale 7 
inimest Samas on pediaatrial 
palju alaerialasid, nagu eelne-
valt juba rääkisime, mis eelda-
vad alaeriala residentuuri, ku-
hu me sel aastal võtsime vas-
tu 3. Meie residendid on tões-
ti olnud väga tublid, kõrgelt 
motiveeritud.

Teine oluline aspekt kliini-
ku tulevikus on uus, parimate 
tõekspidamiste järgi projek-
teeritud patsiendisõbralik hoo-
ne. Loodan väga, et Euroopast 
tuleb lisaraha Maarjamõisa 
meditsiinilinnaku kolmanda 
etapi väljaehitamiseks.    

Kuidas te puhkate?
Viimasel kahel aastal on 

minu hobiks abikaasa vanava-
nemate talu korrastamine. 
Mulle meeldib kunstinäitusi 
külastada, võimaluste piires 
täiendan oma tagasihoidlikku 
kunstikogu.

Kolmas hobi, mis aitab 
meeltel puhata, on kalastami-
ne. Eks ka siin ole oma agad – 
kes kalad puhastab…

Professor 
Vallo Tillmann 50!
28. augustil tähistab esimest juubelit lastekliiniku juhataja professor 
Vallo Tillmann. Kliinikumi Leht vestles professoriga tema juubelikünnisel.

Algus LK 1

Sporditraumatoloogia 
keskuse loomiseni viis 

harrastus- ja tippsordi po-
pulaarsuse pidev tõus Ees-
tis – vaadakem näiteks, kui-
das Tartu Maratoni egiidi 
all korraldatavate spordi-
sündmuste osalejate arv 
aasta-aastalt tõuseb. EOK 
töötab spordiliikumise ta-
sakaalustatud arengu nimel, 
aidates kaasa  meie elanik-

konna tervise ja liikumis-
harrastuse edendamisele   ja 
luues paremaid tingimusi 
võistlus- ja saavutusspordi 
arendamiseks. 

Kui senini olid spordit-
raumatoloogia valdkonna 
teenused Eestis geograafili-
selt ebaühtlaselt jagunenud, 
siis sporditraumatoloogia 
keskuse loomine Tartu Üli-
kooli Kliinikumis tagab  
meditsiinilise nõu ja abi  
palju parema kättesaadavu-
se Ida- ja Lõuna-Eesti ini-
mestele. Keskus loob väga 
head  tingimused ka meie 
saavutussportlaste ja koon-
diste abistamiseks.

Olümpiakomitee aitas 
hoovõtul ja nüüd jääb vaid 
üle soovida jõudu tööle!

Seni on Tartu piirkonnas 
spordimeditsiini teenus-

te valik sporditrauma kae-
bustega patsientidele olnud 
kesine ning kindlustatul on 
tulnud konsultatsiooni ja 
operatiivse ravi saamiseks 
pöörduda Põhja-Eestis asu-
vate vastavat teenust osuta-
vate asutuste poole. 

Võrdse kohtlemise print-
siibist lähtuvalt on oluline, 

et ka Lõuna-Eesti piirkon-
nas oleks haigekassal part-
ner sporditraumatoloogia 
vallas.  

Tartu Ülikooli spordime-
ditsiini ja taastusravi kliini-
kult otsustasime teenust os-
ta seetõttu, tegemist on usal-
dusväärse ja kvaliteetset päe-
varavi pakkuva raviasutuse-
ga. Lisaks pakkus kliinik 
taastusravi osutamist just 
ambulatoorse teenusena, 
mis on patsientide seisuko-
hast sobivaim. 

Omalt poolt rõhutame, 
et haigekassa rahastatav tee-
nus ei ole mõeldud ainult 
sportlastele, vaid kõigile ak-
tiivse eluviisiga inimestele, 
kes seda teenust võivad va-
jada.

KOMMENTAAR

KOMMENTAAR

NEINAR SELI
Eesti Olümpiakomitee
president

TANEL ROSS
Eesti Haigekassa juhatuse 
esimees

Terviklik 
lähenemine 
loob eeldused 
kiiremaks 
paranemiseks

”
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Vallo Tillmann.
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Need üllitised on osa ravi-
mite kasutamise ohutumaks 
muutmisele suunatud prog-
rammidest, mis käivitusid 
Euroopas pärast 2010. tehtud 
muudatusi ravimiohutust 
puudutavates õigusaktides. 
Muutuste lähteks oli tõde-
mus, et ravimite kõrvaltoi-
med põhjustavad ligi 5% 
hospitaliseerimistest Euroo-
pas, nad on sageduselt viies 
haiglasuremuse põhjus ning 
nendega on seotud aastas 
Euroopa Liidus umbes 200 
000 surmajuhtumit.

Varasem ohutusjäreleval-
ve süsteem oli reaktiivne: ra-
vim lubati kasutusele, teades, 
et kliinilistes uuringutes on 
kindlaks tehtud üksnes osa 
ravimiga seotud ohtudest, ja 
jäädi ootama kõrvaltoimetea-
teid arstidelt, et neid analüü-
sides järk-järgult ravimi ohu-
tusprofiil välja selgitada. Oli 
ilmne, et see viis on liiga aeg-
lane.

Nüüd lepitakse ravimile 
müügiluba andes tootjaga 
kokku nn riskijuhtimiskava 
– reastatakse peamised ravi-
mi kasutamisega seotud ris-
kid ja plaanitakse nende vä-
hendamise sammud, tehak-
se kindlaks lüngad ohutus-
alastes teadmistes ja viisid, 
kuidas puuduvat teavet ko-
guda – kas jääda lootma kõr-

valtoimeteatistele või on li-
saks vaja teha müügiloa järg-
seid teadusuuringuid.

Eeldatakse, et kui riske 
hoolikalt teadvustada, saab 
ravimid kiiremini kasutuse-
le võtta, ilma et see põhjus-
taks ohtu patsientide tervise-
le. Seda juhul, kui vajalik tea-
ve õnnestub arstideni viia.

Arstidele saadetav info 
uute ravimite kohta ongi üks 
meetod, mida ravimitootjad 
kasutavad lootuses vähenda-
da ravimite kasutamisega 
seotud riske. Et süsteem on 
uus, otsivad tootjad ja ravi-
miametid alles õigeid suht-
luskanaleid ja -stiili – seepä-
rast on arstide tagasiside tea-
be kasutatavuse, mahu jmt 
kohta väga abiks. Kuigi uute 
ravimite puhul on tekst sar-
nane kogu Euroopas, on nii 
tootjal kui Ravimiametil või-
malik selles mõistlikke muu-
tusi teha.

Lisaks peaks selle info-

vooga arvestama IT lahendu-
si arendades – vaevalt, et e-
kirjaga saabuv tosinalehekül-
jeline dokument on käepära-
seim viis ravimi kohta teavet 
vahendada, pigem oleks hea, 
kui see on käepärast ravimit 
välja kirjutades. Ükski prae-
gune Eesti retseptitarkvara ei 
anna arstile kasulikku medit-
siinilist teavet – aga võiks.

Muutused ei vähenda ra-
vimite kõrvaltoimete ära-
tundmise ja neist teatamise 
tähtsust. Arstid peaksid Ra-
vimiametit endiselt teavita-
ma kõikidest tõsistest kõrval-
toimetest, st igast kahjulikust 
ilmingust ravimi kasutami-
sel, mille puhul ei saa välis-
tada põhjuslikku seost ravi-
miga ning mis lõpeb surma-
ga, on eluohtlik, nõuab haig-
laravi või haiglaravi pikenda-
mist, põhjustab pikaajalise 
töövõime kaotuse, raske või 
sügava puude, kaasasündi-
nud väärarengu või sünnide-
fekti. Lihtsaim viis on teade 
saata veebi kaudu.

Lisaks on Ravimiametil 
kohustus vastu võtta teatisi 
ka patsientidelt, selleks on 
loodud veebivorm, ja apteek-
ritel on kohustus patsiente 
teatamisel aidata. Et tagada 
teatiste informatiivsus, soo-
vitab Ravimiamet patsienti-
del võimalusel kõrvaltoimest 
teatada koostöös arstiga.

Mõlemast allikast saabu-
vad teatised edastatakse rah-
vusvahelistesse andmebaasi-
desse, mida ravimiametid ka-
sutavad ravimite ohutuspro-
fiili jälgimiseks ja ohusignaa-
lide identifitseerimiseks. Ars-
tile edastab olulist uut teavet 
ravimitootja või Ravimiamet 
ja see lisatakse ravimi oma-
duste kokkuvõttesse, mille 
ajakohane versioon on Ravi-
miameti veebis www.ravimi-
amet.ee ravimiregistris alati 
saadaval.

ALAR IRS
TÜ kliinilise farmakoloogia lektor, 

Ravimiameti meditsiininõunik

„Mis asi SEE nüüd on?“ küsib dr X arstide toas, kui 17. aprillil saabub 
Eesti Kardioloogide Seltsi liikmete postkastidesse 12 leheküljeline 
pdf dokument apiksabaani ja, hetk hiljem, kaks sama pikka kirjutist 
dabigatraani ohutu kasutamise kohta. Sarnaseid ravimite ohutuks 
kasutamiseks soovitusi andvaid tekste on ravimitootjatelt saabunud ka 
teiste erialade arstidele. Miks neid saadetakse? Lühidalt – lootuses, et 
adressaadid need läbi loevad ja et see arstide tegevust mõjutab.

Tüütud e-kirjad 
ja ravimiohutus

Vastuvõtust 
arstiteaduskonda

Põhiõpe

Seoses kõrgharidusreformiga toi-
mus tänavu vastuvõtt arstiteadus-
konda ainult tasuta kohtadele ja 
õppekohti oli mõnevõrra enam 
kui varem. Arstiõppes nelja võrra 
rohkem - 140 asemel 144, hamba-
arstiteaduses 32 varasema 24 ase-
mel ja proviisoreid saab tasuta 
õppida varasema 28 asemel 36. 

Käesoleval aastal oli minimaal-
seks läbiminevaks palliks arstitea-
duse erialal 86,9; hambaarstitea-
duses 86,0 ning proviisoriõppes 
71,0. Gümnaasiumi medaliga lõ-
petanute osakaal esmakursuslas-
te seas on endiselt kõrge, üle 
poolte on lõpetanud gümnaasiu-
mi kuld- või hõbemedaliga. 

Uue trendina võib nimetada 
arstiõppes varasemaid kõrgkooli-
õpinguid, st ligi pooled esmakur-
suslased ei ole värskelt gümnaa-
siumi lõpetanud (65 arsti-, 11 
hambaarsti - ja 12 proviisoriõp-
pes).

Residentuur

Sel aastal oli üle aegade suurim 
residentuuri õppekohtade arv 
155, neist täideti põhikonkursiga 
126. Kandideerijaid oli 175, neist 
53 kahele erialale. Esimese valiku 
erialale sai sisse 119 noort arsti, 
teise 7. Arsti põhiõppe lõpetajaid 
oli tänavu 128 (sh 8 välismaalast), 
neist kandideeris 96 ja sai sisse 
80. Samas mullustest lõpetajatest 
kandideeris 24, neist 14 said läbi-
sid konkursi. Järelkonkursid toi-
muvad augustis.

Doktoriõpe

Sügissemestril alustab arstitea-
duskonnas 29 doktoranti, neist 4 
on välismaalased. Värskeist dokto-
rantidest 16 on õppinud arstiks, 
ülejäänud on kas biomeditsiini, 
bioloogia, proviisori või rahvater-
vishoiu valdkonna magistrid.

Arstid tagasi 
tervishoidu

Tartu Ülikooli arstiteaduskonnas 
alustas 6. augustil täienduskooli-
tuse grupp 15le arstile, kel on Ees-
ti Vabariigi Terviseameti tervis-
hoiutöötajate registrisse üldarsti-
na kandmiseks vajalik sooritada 
arsti teooria- ja praktikaeksam. 
Projektiga soovitakse tervishoidu 
tagasi tuua arstiharidusega inime-
sed, kes on seni töötanud teistes 
valdkondades. 

Sotsiaalministeeriumi poolt ra-
hastatava projekti raames korral-
datakse grupis osalejatele prakti-
ka koos juhendamisega ning teo-
reetiline õppetöö.

Doktoritööde kaitsmised:

• 29. augustil kaitses Aili Tagoma väitekirja 
„Naise viljatusega kaasnev immuunsüstee-
mi aktivatsioon: autoantikehade ja põleti-
kuliste mediaatorite tähendus“. Juhenda-
jad prof Raivo Uibo (TÜ biomeditsiini insti-
tuut), prof Andres Salumets (TÜ biomedit-
siini instituut) ja prof Ülle Jaakma (EMÜ). 
Oponent prof Herbert Hooijkaas (Erasmu-
se Meditsiinikeskus, Rotterdami Erasmuse 
Ülikool, Holland)

• 10. septembril kell 14.00 kaitses Liis Sabre 
Biomeedikumi auditooriumis 1006 (Ravila 
19) väitekirja  „Seljaajutraumade epidemio-
loogia Eestis. Peaaju aktivatsioonimuster 
seljaajutrauma ägedas faasis“. Juhendajad 
professor Toomas Asser (TÜ närvikliinik), 
dotsent Janika Kõrv (TÜ närvikliinik) ja dr 
Tiina Rekand (Haukelandi Ülikoolihaigla, 
Norra). Oponent prof Jean-Jacques 
Wyndaele, MD, PhD (Antwerpeni Ülikool, 
Belgia)

• 19. septembril kell 15.00. kaitseb Merit 
Lamp arstiteaduskonna nõupidamiste ruu-
mis (Biomeedikum, ruum 1038) väitekirja 
„Endometrioosi geneetiline eelsoodu-
mus“). Juhendajad prof Helle Karro (TÜ 
naistekliinik), prof Raivo Uibo (TÜ biome-
ditsiini instituut) ja prof Andres Salumets 
(TÜ biomeditsiini instituut). Oponent prof 
Krina Tynke Zondervan, MSc, DPhil. (Oxfor-
di Ülikool, Ühendkuningriik)

• 1. oktoobril  kell 15.00 kaitseb Erik Salum 
arstiteaduskonna nõupidamiste ruumis 
(Biomeedikum, ruum 1038) väitekirja “Vita-
miin D ja angiotensiin II retseptori blokaa-
tori mõju arterikahjustustele”. Juhendajad 
prof Jaan Eha (TÜ kardioloogia kliinik), prof 
Mihkel Zilmer (TÜ bio- ja siirdemeditsiini 
instituut), vanemteadur Jaak Kals (TÜ bio- 

ja siirdemeditsiini instituut), vanemteadur 
Priit Kampus (TÜ kardioloogia kliinik). 
Oponent prof Peter M. Nilsson, MD, PhD, 
Lundi Ülikool (Rootsi)

• 8. oktoobril kell 15.00 kaitseb Maire Karel-
son arstiteaduskonna nõupidamiste ruu-
mis (Biomeedikum, ruum 1038) väitekirja 
“Vitiliigo: kliinilised aspektid, elukvaliteet ja 
melanokortiini sü steemi roll haiguse pato-
geneesis”. Juhendajad prof Kü lli Kingo 
(TÜ nahahaiguste kliinik) ja prof Sulev 
Kõks (TÜ bio- ja siirdemeditsiini instituut). 
Oponent prof Andris Rubins, MD, dr med 
(Läti Ülikool)

• 18. oktoobril 2013.a. kell 14.00 kaitseb 
Kuldar Kaljurand arstiteaduskonna nõu-
pidamiste ruumis (Biomeedikum, ruum 
1038) väitekirja "Eksfoliatsiooni sü ndroomi 
levimus Eestis ja selle kliiniline tähendus". 
Juhendajad: Pait Teesalu (ReFocus Silma-
keskus), dotsent Päivi M. Puska (Helsingi 
Ülikool, Soome). Oponent prof Eija Vesti, 
MD, PhD (Turu Ülikool, Soome)

• 8. novembril kell 14.00 kaitseb Raido 
Paasma A. Linkbergi nim. auditooriumis 
(L. Puusepa 8) väitekirja  “Metanoolimü rgis-
tuste kliiniline uuring: massiliste mü rgis-
tuste käsitlemine, ravi antidootidega ja 
pikaaegne prognoos”. Juhendajad: prof 
Joel Starkopf (TÜ anestesioloogia ja inten-
siivravi kliinik), prof Aleksandr Žarkovski 
(TÜ farmakoloogia instituut), prof Dag 
Jacobsen (Oslo Ülikool), dr Knut Erik Hov-
da (Oslo Ülikooli haigla). Oponent dotsent 
Kaarlo Hoppu, MD, PhD (Helsingi Ülikool, 
Soome)

Ülevaate koostas
TUULI RUUS

arstiteaduskonna dekanaadi juhataja

Tartu ülikooli ravimite teh-
noloogia ja biofarmaatsia 
professor Peep Veski nime-
tati Semmelweisi ülikooli 
audoktoriks. 

Audoktori regaalid an-
takse üle 15. novembril 
2013 Semmelweisi ülikoolis 
Budapestis.

Professor Veski koostöö 
Semmelweisi ülikooliga on 
enam kui 30 aasta pikkune. 

Peep Veskit on tunnusta-
tud Tartu ülikooli väikese 

medaliga (2010), Euroopa 
farmaatsiatööstuse assot-
siatsioonide föderatsiooni 
auhinnaga (2008), Madridi 
Complutense ülikooli me-
daliga (2006). 

Hispaania kuninglik 
farmaatsia akadeemia on 
nimetanud professor Veski 
oma korrespondentliikmeks 
2003. aastal. Ungari far-
maatsiaselts nimetas ta 
oma auliikmeks 2006. 
aastal. 

Tartu ülikooli senati 
juunikuu istungil valiti endo-
kriinfüsioloogia professoriks 
Vallo Volke.

Arstiteaduskonna aastapäeva 
sündmused toimuvad 10. ja 
11. oktoobril. Täpsem info 
http://www.med.ut.ee/394210

Tunnustus

Vallo Volke.

Peep Veski.

Rinnavähi sõeluuringu Lõuna-
Eesti koordinaator Sulev Ulp 
ütles, et paradoksaalne on see, 
et just Tartu ja Tartumaa naiste 
osalus on teiste Lõuna- ja Kesk-
Eesti piirkondade naistega võr-
reldes kõige kehvem. Näiteks 
eelmisel aastal oli see protsent 
Võrus 66, Tartus aga vaid 49.

14.08.2013 Tartu Postimees 
„Tartu naised on laisavõitu 
uuringulkäijad“

Virge Palli sõnul on lähiajal 
plaanis ka Eestis alustada sü-
dame siirdamisega: «Oleme pi-
danud selles osas läbirääkimisi 
Helsingi Ülikooli Keskhaigla sü-
damesiirdamismeeskonnaga. 
Esimesed siirdamised tehakse 
eeldatavalt kolme haigla ühiste 
jõududega Soomes ning edaspi-
di, kui meie arstidel juba koge-
must rohkem, Soome kolleegide 
nõustamisel Eestis,» rääkis ta.

2.09.2013 Med24 
„Südamesiirdamine saab peagi 
võimalikuks ka Eestis“

Tartu Ülikooli kliinilise genee-
tika professor Katrin Õunap 
ütleb, et SA Tartu Ülikooli Kliini-
kumi Ühendlabori Geneetika-
keskuses on viimasel ajal igal 
aastal diagnoositud umbes paar-
sada haruldast haigusseisundit. 
Väljaande All Times 10 koosta-
tud maailma haruldasemate hai-
guste nimekirjas olevaist ei tea 
ta ühtegi Eestis esinevat.

3.09.2013 Õhtuleht
„Geneetik: haruldase haigusega 
inimene on Eestis kaks korda 
represseeritud“

Praegu on sotsiaalministeeriu-
mis välja töötamisel eelnõu, 
mis enam kui kümme aastat va-
na siirdamise seaduse välja va-
hetaks. Kliinikumi transplantat-
sioonikeskuse direktor Virge Palli 
sõnul on praktiliselt tegu täiesti 
uue seadusega, sest eelmine on 
vananenud. Uuendustena toob 
ta välja surnud doonorite puhul 
näiteks raviarsti kohustuse kont-
rollida digiloost ajusurmas pat-
siendi tahteavaldust rakkude, 
kudede ja elundite surmajärgse 
loovutamise kohta. 

4.09.2013 Med24
„Töös on uus siirdamist puudutav 
seadus“

Tartu Ülikooli Kliinikumi 
spordiarst Agnes Mägi tõdes, 
et praegusel ajal tundub rahva-
spordiüritustel tähtsaim olevat 
eelmisest aastast parem aeg ja 
sõbra ületrumpamine, kuid selle 
varjus unustatakse iseenda ter-
vis ja võimed. 

 13.09.2013 Tartu Postimees 

"Sihile viib mõistusega sõit"

MEEDIAS

Lisaks on Ravimiameti kohustus 
vastu võtta teatisi ka patsientidelt, 
selleks on loodud veebivorm, 
ja apteekritel on kohustus patsiente 
teatamisel aidata.

”

Fotod: TÜ multimeedia talitus, Andres Tennus



Reedeti on ERR Vikerraadios 
eetris vahva saade, kus Ivo 
Linna juhtimisel saavad lap-
sed nuputada ja vastuseid ot-
sida väga erinevatele küsimus-
tele. Sel aastal esitas kliinikum 
Miniturniiri toimetajale Kad-
ri Tiiselile koostööpakkumi-
se, mis lahkelt vastu võeti. Ja 
nii saime võimaluse esitada 
igas saates nuputamiseks ühe 
meditsiiniteemalise küsimu-
se. Kliinikumi pähklid mõtle-

sid välja ja valmistasid ette dr 
Matti Maimets, dr Toomas 
Kivastik, dr Margus Ulst, dr 
Kristi Tael ning dr Taavo Seed-
re. 

Küsimuste ühe koostaja 
Kristi Taela sõnul on eesmärk 
julgustada lapsi mõtlema me-
ditsiini teemadel. Küsimused 
puudutavad igapäevaelus ta-
vapäraseid nähtusi ja toimin-
guid. 

Saatele järgneval esmaspäe-
val paneme kliinikumi poolt 
ettevalmistatud küsimuse 
meie Facebook lehele. Kuula-
ke Vikerraadiot ja jälgige klii-
nikumi tegemisi Facebookis!

Tänavu kümnendat hooae-
ga eetris Miniturniir on po-
pulaarne mälumängusaade 
uudishimulikele 5.-7. klassi 
õpilastele. Saate ülesehitus on 
sarnane Mnemoturniirile, kus 

mängijaile esitatakse mõtle-
miseks – vastamiseks kümme 
küsimust. Sarnaselt Mnemo-
turniiriga on ka kuulajail või-
malik saates osaleda, sest igas 
mängus esitatakse üks küsi-
mus ka neile. Hooaja lõpus, 
maikuus, kohtuvad kahe tur-
niiri meeskonnad - Minitur-
niiri võitjad ning Mnemotur-

niiri meeskond, et selgitada 
välja Maarjamaa parimad mä-
lumängurid. Eelmise hooaja 
võidukarika tõid Katoliku 
kooli õpilased Tartusse.

Head nuputamist lastele ja 
põnevat kaasaelamist lapseva-
nemaile!

KLIINIKUMI LEHT

Informaatikateenistus ja sise-
kontrolliteenistus tuletavad 
kõigile kliinikumi infosüstee-
mi kasutajatele meelde, et ka-
sutaja kohustuseks on mitte 
võimaldada teistel isikutel (sh 
kolleegidel, lastel, tuttavatel 
jne) kasutada oma kasutaja-
tunnust, st kliinikumi arvuti-
võrgu kasutajana peate taga-
ma, et teised isikud ei omaks 
juurdepääsu Teie kataloogide-
le, kirjadele jmt. Arvuti juu-
rest lahkumisel tuleb välja lo-

gida või arvuti lukustada!
Kliinikumi arvutivõrgu 

kasutajatunnuse saamiseks 
tuleb täita kasutajatunnuse 
taotlus aadressil https://intra-
net.kliinikum.ee/kasutajatun-
nuseavaldus/ 

Taotlus tuleb välja trükki-
da, allkirjastada taotleja ja klii-
niku juhi poolt ning edastada 
informaatikateenistusse. See 
protseduur on valutu!

Arvuti lukustamiseks 
tuleb vajutada klaviatuuril 

korraga kolme klahvi - Ctrl, 
Alt ja Delete ning seejärel va-
lida ekraanile ilmunud nime-
kirjast „Lock computer“. NB! 
Seda ei tohiks teha sellise 
arvutiga, mis on mitme tööta-
ja poolt ühiskasutuses (nt õde-
de valvelaud statsionaarses 
osakonnas).

Rakendusega eHL töö-
tades võib väikese tööpausi 
tegemiseks (näiteks tualett-
ruumi või kohvipausile mine-
kuks, teise kabinetti kolleegilt 

nõu küsima minekuks vms) 
kasutada nupu „Paus“ funkt-
sionaalsust. NB! Nupp „Paus“ 
ei ole mõeldud pikemaajali-
seks töö katkestamiseks (nt 
terveks ööks, nädalavahetu-
seks, puhkuse ajaks) vaid ku-
ni 15 minutit kestvaks tööpau-
siks.

KATI KORM
IT arendusosakonna juhataja

Kliinikumi Leht uuris Jaan 
Sütilt, millised on Tartu 
Arstide Liidu eredamad 
kordaminekud, mille üle 
uhkust tunda ning millised 
eesmärgid on eestseisuse 
juht endale seadnud.

Tartu Arstide Liidu eestsei-
suse esimehena tunnen uh-
kust, et just viimase aasta 
jooksul on õnnestunud saavu-
tada märkimisväärselt parane-
nud koostöö nii noorarstide 
kui arstitudengitega. Selle 
üheks väljenduseks oli aasta 
alguses toimunud õppejõudu-
dele ja üliõpilastele mõeldud 
ühine koolitussari, millele sai-
me osalejatelt väga positiivset 
tagasisidet. Sarnaseid koolitu-
si plaanime läbi viia ka edas-
pidi. 

Samuti võib rahul olla, et 
2012. aastal toimunud medit-
siinitöötajate streigi ajal ei jää-
nud ükski erakorralist abi va-
janud patsient abita. Streigi 
ajal õnnestus vaatamata eri-
meelsustele hoida konstruk-
tiivset suhet SA Tartu Ülikoo-
li Kliinikumi juhtkonnaga. 
Streigi oluliseks tulemuseks 
on, et arst-residentidele on 
nüüd eriarstidega analoogselt 

tasustatud kogu tööaeg, seal-
hulgas valvetöö. 

Kindlasti olid arst-õppe-
jõudude ootused streigile suu-
remad - ei saa rahul olla tõsi-
asjaga, et praegu on kogemus-
tega eriarsti ja veel ametit õp-
piva residendi palgatasemed 
sisuliselt võrdsed. Riikliku 
kollektiivlepingu kohapealne 
juurutamine ei vasta töötajate 
ootustele. Ka on löögi alla sat-
tunud arst-õppejõudude ame-
tikohtade statuut. Noorem-

arst-õppejõu palgatase sisuli-
selt kaotati ning riiklikku mii-
nimumi saavad nüüdsest arst-
õppejõud.

Lähituleviku suurima väl-
jakutsena näen kollektiivle-
pingu uuendamist SA Tartu 
Ülikooli Kliinikumi ja Tartu 
Arstide Liidu vahel. 

Tartu Arstide Liit on 25 
aasta pikkuse staažiga organi-
satsioon, selle juhtimine on 
suur väljakutse. Pean oluliseks 
tegutseda selles suunas, et iga-

le Kliinikumis töötavale arsti-
le oleks auasi kuuluda Tartu 
Arstide Liitu ning ühtlasi kut-
sun arste üles liituma meie or-
ganisatsiooniga.

Tartu Arstide Liidu eestsei-
suse liikmed on Vivika Adam-
son, Tuuliki Hion, Anne Kirss, 
Maire Lubi, Margit Närska, 
Neeme Tõnisson, Jaan Sütt, 
Peeter Tähepõld ja Tiit Vaas-
na. 

KLIINIKUMI LEHT

KADRI TIISEL
Miniturniiri toimetaja

Haarasime kliinikumi 
koostöö-ettepane-

kust kinni, sest vähemalt 
osa teie töötajaist on meie 
saate kuulajad ja kaasa-
elajad ning seepärast usku-
sin, et saame head küsimu-
sed. Meil on ka varem ol-

nud meditsiiniteemalisi 
küsimusi. Tervishoid on lai 
ja oluline teema, sestap ta-
hame seda ka lastele roh-
kem tutvustada. Kui päris 
aus olla, siis olid mul en-
dalgi sahtli põhja seekord 
ka mõned tervishoiualased 
küsimused varutud.

Ehitussüvend L. Puusepa 8 A-
hoone kõrval on suvekuude-
ga jõudnud projektijärgse sü-
gavuseni. Kaeve- ja pinnase-
tööde mõju A-korpusele jäl-
giti väga täpselt. Mõõdistused 
näitasid, et midagi märkimis-
väärset juhtunud ei ole – A-
korpuse nihkumine ehitussü-
vendi suunas on olnud mak-
simaalselt 8 mm, mis on iga-
ti lubatav tulemus. 

Hetkel ehitatakse J- korpu-
se seinu, täpsemalt valatakse 
-1 korruse monoliitseinu. Sel-
lele korrusele on kavandatud 
garderoobid, tehnilised ruu-
mid (nt elektrivarustuse sead-
mete ruumid, toruposti kesk-
jaam), koristuskeskus, abiruu-
mid (jäätmeruumid jm).

Maarjamõisa meditsiinilin-
naku uute korpuste ehitus 

kulgeb ajakavas.
L. Puusepa 8 A-korpuse N. 

Lunini tänava poolsetes ruu-
mides suvel toimunud kütte- 
ja ventilatsioonisüsteemide 
renoveerimine on lõppenud.

Ehitusplatsil toimuvaga 
saab end kursis hoida veebi-
kaamerate vahendusel: http://
www.kliinikum.ee/meditsiini-
l innak/kaamerad/ index.
php?mod=kaamerad 

Uute korpuste  nurgakivi 
saab paika pandud teisipäeval, 
12. novembril kell 13.00.

L. Puusepa 8 peaukse kõr-
val fuajees on välja pandud 
Maarjamõisa meditsiinilinna-
ku täiustatud makett, millel on 
J-, K- ja L- korpused näha. 

TOOMAS KIVASTIK
Projektijuht
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Meeldetuletuseks arvutikasutajaile 

Tartu Arstide Liidu 
eestseisuse esimees Jaan Sütt 
Alates 7. maist 2013. a. on Tartu Arstide Liidu eestseisuse esimees arst-õppejõud anestesioloogia 
erialal Jaan Sütt. 

Kuidas kulgeb Maarjamõisa medit-
siinilinnakus uute korpuste ehitus?

Kliinikum esitab väljakutse 
Miniturniirni mängijaile

KOMMENTAAR

Miniturniir on eetris 
reedeti kell 9.45, kordusena 
kell 18.30. 
Saated on järelkuulatavad 
ERR kodulehel Internetis 
www.err.ee 
Saatejuht on Ivo Linna, 
toimetaja Kadri Tiisel, 
helirežissöör Külliki Valdma.

Foto: Jaak Nilson

Foto: Jassu Hertsmann

Jaan Sütt.



Meditsiinitõdede iga on um-
bes viis aastat, siis võivad uued 
uurimistulemused ja teadmi-
sed asendada senikasutatavaid. 
Ülikiire infovoo tingimustes 
muutuvad üha olulisemaks 
infokäsitlemisega seotud tead-
mised ja oskused. Tänapäeva 
ühiskond on teabeühiskond, 
kus info leidmine, tõlgenda-
mine ja rakendamine on muu-
tunud ülioluliseks ja tihti ka 
edukuse määrajaks. Saamaks 
tõest ja uusimat informatsioo-
ni, peavad meditsiinitöötajad 
orienteeruma internetipõhis-
tes andmebaasides. Internetist 
vajaliku teabe otsimine ja leid-
mine nõuab nn infokirjaos-
kust, mida nimetatakse sageli 
„teiseks kirjaoskuseks“. Ot-
sing on seotud andmebaaside-
ga ja sinna sisestatud teabega 
(nt viited, faktid, tekstid, pil-
did, helikujundid). Meditsii-
nitöötajate oskused leida in-
ternetist vajalikku teavet on 

erinevad. Meditsiiniinfo kes-
kus püüab neid oskusi paren-
dada. 

Teist aastat on kasutusel 
uus meetodid – e-õpe. Kooli-
tus toimub Moodle interneti-
keskkonnas. E-kursuse kest-
vus on 8 nädalat ehk 120 aka-
deemilist tundi (loengud, 
praktiline tegevus, iseseisev 
töö). Kursuse läbides saab osa-
leja 4,5 EAP. 

Kursus on paindlik, sest  
erinevalt auditoorsest õppe-
tööst saavad osalejad valida 
materjalidega tutvumiseks so-
biva aja ning õppida jõukoha-
se tempoga. Kokkulepitud 
tähtajaks tuleb esitada kodu-
sed ülesanded. Kursus algab 
kergemate materjalide ja ül-
doskuste tutvustusega. Järk-
järgult raskusaste suureneb 
ning ka praktilised iseseisvad 
tööd lähevad keerulisemaks. 

Kursusel tutvustatakse klii-
nikumi andmebaase Ovid, 
UpToDate, Micromedex ning 
STAT!Ref ja EBSCO. 

Kursuse lõppedes oskavad 
arstid-õed kasutada erialaseid 
andmebaase, otsida sealt vaja-
minevat informatsiooni. In-
ternetikeskkonna kasutamise-
ga kaasneb sageli oht saada 
väärinfot, kuna allikate usal-
dusväärsus pole tihti kontrol-
litav. Väga tähtis on ka, et sel-
lel kursusel õpetatakse neile, 

kuidas hinnata andmebaasi-
dest ja internetist leitud 
infot. 

E-kursuse materjalid on  
koostanud Ludmilla Sööt, Pi-
ret Truu, Keiu Saarniit ning 
Riina Kuik.

Tänaseks on e-kursuse lä-
binud pea 100 kliinikumi ning 
erinevate Tallinna haiglate ars-
ti, õde jt erialade spetsialisti. 
Ettevalmistamisel on ka vene-
keelse kursuse materjalid.

Järgmine e-kursus kliini-
kumi töötajatele algab 1. ok-
toobril 2013. Samal ajal algab 
kursus ka Ida-Tallinna Kesk-
haigla, Põhja-Eesti Regionaal-
haigla ja Lääne-Tallinna Kesk-
haigla töötajatele. L isainfo 
meditsiiniinfo keskusest 
Ludmilla Söödilt. Eelregist-
reerumine kursusele toimub 
aadressil medinfo@kliini-
kum.ee
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Meditsiiniinfo keskuse õpetajad 
on kolinud Internetti!

LUDMILLA SÖÖT
Meditsiiniinfo keskuse 
spetsialist

Olles varem diplomi-
tööd tehes kokku puu-

tunud mõningate andme-
baasidega, ei olnud mul siis-

ki aimugi, kui palju erine-
vaid andmebaase tegelikult 
on ning kui informatiivsed 
võivad andmebaasid olla. 
Ning samuti ei teadnud ma 
varem, kui palju erinevaid 
võimalusi neis on. Nüüd kui 

kursus on läbitud, oskan ma 
iseseisvalt kasutada oma eri-
ala infoallikaid ning hinnata 
internetis kättesaadava info 
kvaliteeti. Oma töös saan ma 
neid andmebaase kasutada 
näiteks selleks, et  erinevate 

protseduuride/uuringute in-
folehti otsida, lugeda haigus-
te ja ravi kohta või end eri-
nevate meditsiiniliste artik-
lite ja uurimistöödega kurs-
si viia.

On väga südantliigutav, et 
õpetaja peale kursust 

tunneb huvi, kuidas endisel 
õpilasel läheb, kas ta saab 
teadmisi tööelus rakendada. 
See aitab õpilasel hoida too-
nust ja sunnib algteadmisi 
meelde tuletama. Mul vedas 
nii suurepärase ja professio-
naalse õpetajaga! 

Tegelikult teadsin enne 
e–kursust ainult, et interne-
tis on meditsiiniteemaalised 

andmebaasid. Tervishoiu 
kõrgkooli lõpetamisest on 
möödas 10 aastat ja ma ei ol-
nud väga kursis, et Meditsii-
niinfo keskuses saab andme-
baase kasutada. 

Koostame koos osakonna 
vanemõega Piret Videriga 
kõrvakliiniku kirurgia osa-
konna õdedele valve üleand-
mise juhendit. Olen otsinud 
informatsiooni Ovid–is. 
Leidsin mõningaid juhendi 
koostamise algaluseks sobi-
vaid artikleid. 

Andmebaaside kasutami-

se võimalus on väga oluline. 
Peame ennast pidevalt täien-
dama nii praktilises kui ka 
teoreetilises osas, seega on 
andmebaaside kasutamise 
oskus asendamatu. Elutem-
po läheb aina kiiremaks ja 
raamatukogu külastamine  
mõnikord lihtsalt ei mahu 
päevaplaani, samas võib olla 
raamat juba laenatud ja peab 
ootama. Aga teadmised ae-
guvad  või ununevad kiires-
ti. Tuleb, lihtsalt tuleb olla 
kaasaegne ja käia eluga ühte 
sammu – see tähendab olla 

kursis, olla teadlik, kust saab 
vajaliku info. Kõige kiirem 
ja kindlasti mugavam on 
Meditsiiniinfo keskuse and-
mebaaside kaudu info otsi-
mine. Infot saab sorteerida 
ja teha valikud, otsingu või-
malusi piirata - tulemus võib 
olla suurepärane. Nii suures 
baasis leiadki seda, mida saad 
oma töös rakendada. And-
mebaaside kasutamine hõl-
bustab ja soodustab inglise 
keele oskuse säilitamist ja 
arendamist.“

KOMMENTAAR

KATRIN PUURMAA
õde, sisekliinik

INNA RAUD
õde, kõrvakliinik

Meditsiiniinfo keskus 
on avatud uutes 
ruumides

Meditsiiniinfo keskus 
kolis suvel L. Puusepa 2, 
I korruse vastremonditud 
ruumidesse. Keskus on 
avatud tööpäeviti kell 
8.30-16.30.

Traditsiooniliselt tutvus-
tab keskus neljapäeviti 
kell 14.00 andmebaase 
ning keskuse tööga 
seonduvat.

Foto: Andres Tennus Fotod: Andres Tennus

Meditsiiniinfo keskus on e-õppe vormis koolitanud meditsiinialaste andmebaaside kasutamist 
kursusel „Meditsiinialased infoallikad. Infokirjaoskuse (information literacy) põhimõtted. 
Tõenduspõhise meditsiini infoallikad, PICO meetod. Vaba juurdepääsuga infoallikad internetis ja 
nende kvaliteedi hindamine.“ Ludmilla Sööt, Ivika Rande, Riina Kuik ja Keiu Saarniit.



Külalised tundsid huvi kliini-
kumi juhtimise, õenduse 
arengu, haiglas kasutatavate 
elektrooniliste süsteemide (nt. 
personaliarvestuse programm 
jt) ning personaliga seonduva 
vastu. Lähemalt sooviti teada 
õdede ja ämmaemandate am-
bulatoorsetest vastuvõttudest, 
patsiendiõpetusest, patsiendi-
turvalisuse tagamisest aga ka 
personali töötingimuste, puh-
kuste ja karjäärivõimaluste 
kohta kliinikumis. Külalised 
tegid kliinikumi ülem- ja va-
nemõdedele omalt poolt üle-
vaate kvaliteedijuhtimisest 
ning patsiendi kahju- ja ohu-
juhtumite registreerimise süs-
teemi toimimisest Kesk-Soo-
me haiglates.

Soome-Eesti õendusjuhti-
de ühisseminarid korraldatak-
se üks kord aastas erinevates 
Soome ja Eesti linnades (tä-

navune seminar oli arvult nel-
jateistkümnes!) ning neid  
koordineerib Kümenlaakso 
suveülikool eesotsas rektor 
Ritva Javanaineniga. Seekord-
se arvuka osavõtu tingis muu-

hulgas ka võimalus külastada 
Kliinikumi uusi ravikorpu-
seid. Kuna Kümenlaakso haig-
lapiirkonda planeeritakse uu-
te haiglahoonete ehitamist, 
siis nii tuldigi meie kogemus-

test õppima ning ideid ammu-
tama. Kahetunnise ringkäigu 
ajal jagati palju kiidusõnu õde-
de töö- ja puhketingimuste, 
uute ruumide funktsionaalsu-
se, avaruse ja kaasaegse sisus-
tuse kohta ning samas arutati 
personali töötingimuste, töö-
korralduse ja koolitusvõima-
luste üle. Külalistele avaldas 
muljet uute õdede kohanda-
mise ja õenduspersonali ates-
teerimise süsteemid.

Seminari kokkuvõtet tehes 
märkis Tiina Punkanen, et 
Eesti tervishoiu areneb Soo-
me omaga võrreldes tundu-
valt kiiremini. Tiina Punka-
neni hinnangul on kliinikum 
sama tempoga arenedes õige 
pea tasemel, kuhu Soomes 
soovitakse jõuda aastaks 
2030. 

KLIINIKUMI LEHT

Alates 3. septembrist alustab 
silmaarst Aleks Kree Lõuna-
Eesti Haiglas ambulatoorseid 
vastuvõtte. Dr Kree on koge-
mustega silmaarst ja kirurg, 
kes tegeleb silma eesmise osa 
ning silmapõhja haiguste diag-
nostika ja raviga. Ta omab ko-
gemusi keerulisemate silmat-
raumade käsitlemisel. 

Dr Aleks Kree vastuvõtt on 
Lõuna-Eesti haiglas Meego-
mäel, haiglamaja IV korrusel. 
Kabinetis on varustatud sil-
mahaiguste uuringuteks vaja-
liku aparatuuriga. 

Vastuvõtule pöördumi-
seks on vajalik eelnevalt re-
gistreeruda telefonil 731 9100 
või Lõuna-Eesti haigla regist-

ratuuris. 
Septembris ja oktoobris on 

silmaarsti vastuvõtud avatud 
teisipäeviti ja kolmapäeviti 
kell 9.00 - 16.00. Novembri-
kuus lisanduvad täienda-
vad vastuvõtud, mille kohta 
saate informatsiooni kliiniku-
mi registratuurist telefonil 
7319 100.

Silmaarsti konsultatsiooni-
le pöördumiseks ei ole saate-
kirja tarvis.

Võistlusdistants on 3,1 km 
ning kulgeb Kvissentalist Tar-
tu Ülikooli Akadeemilise 
Spordiklubi paadisillani.

Eesti esimene arstide sõu-
deregatt akadeemilistel kahek-
sapaatidel toimus mullu sügi-
sel, siis finišeeris esimesena 
residentide paatkond. Tollal 
kaotusega leppima pidanud 
eriarstid esitasid residentidele 
väljakutse samal alal võistle-
miseks 2013. aasta sügisel.

Mõlemasse paatkonda kuu-
lub 8+1 inimest, sooline, ea-

line, vanuseline jaotuvus po-
le kuidagi määratud. Võistlu-
se üheks ja peaaegu ainsaks 
tingimuseks on, et eriarstide 
võistkonda saavad kuuluda 

vaid võistluspäeva seisuga eri-
arstidiplomit omavad arstid ja 
residentide võistkonda vaid 
võistluspäeva seisuga residen-
tuuris õppivad arstid.

Olete oodatud Emajõe äär-
de omadele kaasa elama! 

Võistlus toimub iga ilma-
ga!

Kliinikumi käis uudistamas 
enam kui 100 värsket tuden-
git, kes on valinud õe, ämma-
emanda, radioloogiatehniku 
vmt tervishoiuga seotud eri-
ala.

 „Laager“ algas  A. Linkber-
gi auditooriumis, kus lasteki-
rurgia osakonna vanemõde 
Tatjana Oolo  tutvustas noor-
tele kliinikumi ning andis nä-
punäiteid, mida tudengid pea-
vad teadma ja silmas pidama 
haiglasse praktikale tulles. 

Paljud noored tunnevad 
huvi õe eriala vastu, kuid haig-
laga puutuvad ju kokku esi-

mest korda, sestap tulebki nei-
le tutvustada haigla kodukor-
da ja ootusi, sh kätehügieeni 
ning patsientide- ning nende 

omastega ja personaliga arves-
tavat suhtlemist. 

Tatjana Oolo: „Üliõpilaste-
ga tegeledes kasvatame endile 
häid ja toredaid kolleege, kes 
õige pea meiega koos tööle 
asuvad. Suhtlemine on alati 
kahepoolne, seepärast peame 
oma ootusi varakult tutvusta-
ma, et noored oleksid neist 
teadlikud.“

Seejärel jaguneti gruppi-
desse, et  suunduda kliiniku-
mi erinevatesse osakondades-
se. Rebastelaagri korraldamis-
se oli kaasatud ühtekokku ka-
heksa kliinikut. Suur  tänu 

kliinikutele, kes aitasid kaasa 
vastsetele tudengitele huvita-
va päeva korraldamisele! 

Sündmus on oluline sel-
leks, et tutvustada tudengite-
le kliinikumi eluolu ning luua 
algus headele suhetele edaspi-
diseks. 

Tudengid annavad oma uu-
dishimu ning aktiivsusega  li-
saenergiat personali tööpäeva.  

Head uut kooliaastat!

MERJE LEHTMETS
Koolituskeskuse projektijuht
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Augusti eelviimasel nädalal võõrustas kliinikum Soome-Eesti õendusjuhtide suveseminari, 
mil meie haiglat väisas 30 Kesk-Soome haiglate ülem- ja vanemõde. 

Kliinikum võõrustas Soome-Eesti 
õendusjuhtide suveseminari

Kliinikum laiendab silmaarsti 
ambulatoorseid vastuvõtte Lõuna-
Eesti haiglasse alates septembrist

Tartu Tervishoiu Kõrgkooli 
rebased kliinikumis
Vahetult enne uue kooliaasta algust, 31. augustil toimus Tartu Tervishoiu Kõrgkooli 
Rebastelaager 2013. 

Tatjana Oolo.

Aleks Kree.

Foto: Pille-Riin Pregel

Vastuvõtule 
registreerimine 
telefonil 7319 100 või 
Lõuna-Eesti haigla 
registratuuris.

Laupäeval, 21. septembril kell 15.00 on Emajõel sõuderegatt eriarstid vs residendid

Sõuderegatt eriarstid vs residendid

Fotod: Ave Abel

Foto: Erakogu
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Informaatikateenistus ootab kõiki uusi 
töötajaid ja neid, kellel pika suvepuhkuse 
tõttu on tekkinud vajadus eHL-i alaseid 
teadmisi värskendada 

eHL-i KOOLITUSTELE

Erinevad teemakoolitused, mida omalt poolt pakume:
• Ambulatoorse haigusjuhu (HJ) dokumenteerimise 

miinimumnõuded
• Statsionaarse haigusjuhu (HJ) dokumenteerimise 

miinimumnõuded
• Valvearsti vastuvõtu (VV) dokumenteerimine
• Päevastatsionaarne haigusjuht (HJ)
• Registratuuri töö
• Statsionaarse osakonna õe töö
• Dieetide määramine eHL-is
• Broneerimine ja registreerimine (nii ambulatoorses kui ka 

statsionaarses osakonnas)
• Voodipäevatasu (VPT) arve koostamine
• Visiiditasu  (VT) arve koostamine
• Operatsiooniprotokolli koostamine
• TISS lehe koostamine
• Töövõimetuslehe (TVL) koostamine
• Juurdepääsu lubamine eHL-is
• Digiretsepti koostamine eHL-is

Nimekiri pole lõplik, teemasid saavad kasutajad ise juurde 
pakkuda!

Koolitustele registreerimine https://intranet.kliinikum.ee/
koolitus või ehlkoolitus@kliinikum.ee 
Koolitused toimuvad IT õppeklassis L. Puusepa 2 II korrusel.
Rakenduse eHL juhendid leiate aadressilt http://ehlabi.kliini-
kum.ee/juhendid

Arstiteaduskonna aastapäev 

10.-11. oktoobril 2013
Kava

10. oktoober
Teaduskonverents Biomeedikumi auditooriumis 1006 
(Ravila 19, Tartu) 

9.00 - 9.10 Avamine
9.10 - 10.00 Akadeemiline loeng: juhtivteadur Toomas Neuman   
 "Diagnostika – Molekulaarse Meditsiini Alus"
10.15 - 12.00 Doktorantide sessioon (inglise keeles)
13.00 - 15.00 Õppejõudude, teadurite, magistrantide ja üliõpilaste   
 sessioon (eesti keeles)
15.30 - 17.00 Posterettekanded 
 Biomeedikumi 1. korruse parema tiiva koridoris 
 stendid posterettekannetega

11. oktoober
Biomeedikumi auditooriumis 1006 (Ravila 19, Tartu)

12.00 - 15.30 Psühhoneurofarmakoloogia loengupäev
 Loengupäeva raames toimub ka Oswald Schmiede-  
 bergi nimeline loeng ja Oswald Schmiedebergi 
 mälestusmedali üleandmine
18.00 – 22.00 Dekaani vastuvõtt TÜ Ajaloomuuseumi valges saalis
 Arstiteaduskonna medalite kätteandmine
 Teaduskonverentsi parimate autasustamine

Jälgige Kliinikumi tegemisi Facebookis!

3. augustil 2013. a. lahkus manalatee-
le kogenud anestesioloog Helle – Mai 
Sisask.

Helle – Mai Sisask (sünd. Brudel)  
sündis 7. septembril 1942. aastal Pär-
nus. Helle – Mai huvitus meditsiinist 
juba kooliajal, mil ta töötas Pärnu 
haiglas hooldajana. Aastatel 1962 – 
1968 õppis ta Tartu Ülikooli arstitea-
duskonnas, mille lõpetamise järel asus 
tööle Pärnu Linna Haiglasse operat-
sioonitoa arst-anestesioloogi ametiko-
hale.

Ajavahemikul 1972 – 1974 õppis 
Helle – Mai Sisask TRÜ arstiteadus-

konna kliinilises ordinatuuris, pärast 
lõpetamist töötas Pärnu Linna Haig-
las kiirabiosakonna arsti ametikohal 
kuni 1975. aasta märtsini.

Alates 15. märtsist 1975. a. asus 
kolleeg tööle Tartu Vabariiklikku Klii-
nilisse Haiglasse arst-anestesioloogi 
ametikohale. Raviasutuse nimi on ae-
gade jooksul küll mitmeid kordi muu-
tunud, kuid Helle – Mai Sisask  töö-
tas samas haiglas anestesioloogina, 
arst-õppejõuna anestesioloogia erialal 
kuni oma surmani.

Meie kolleeg oli kogenud aneste-
sioloog, kes töötas suure pühendu-

musega, ta oli alati valmis teisi aitama. 
Rasketes situatsioonides säilitas ta 
alati rahuliku, tasakaaluka meele.  
Helle – Mai Sisask on olnud paljude 
noorte anestesioloogide õpetajaks ja 
eeskujuks.

Vabal ajal armastas ta tegeleda aian-
dusega ja tundis rõõmu kokandusest. 
Teda jäävad suures kaotusvalus leina-
ma abikaasa ja poeg.

Jääme meenutama Helle – Mai 
Sisaskit kui alati rahulikku ja sõbra-
likku ning abivalmis kolleegi.

Üldanestesioloogia osakond

In memoriam

Dr. Helle – Mai Sisask
(7.09.1942 – 3.08.2013)


