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Eesti Arstide Päevade sessioonide lühitutvustused

JuhTimiskulTuur meDiTsiiNis
Meditsiinivaldkonna juhtimise teemal arutlevad tunnustatud spetsialistid ja teadlased kodusest Eestist ja välismaalt. 
Välismaised lektorid Carl Savage Karolinska instituudist ja dr Henno Ligi Helsingi linnahaiglast on vähem või rohkem 
seotud ka Eestiga. Inimeste, süsteemide ja muutuste juhtimise teemal arutlevad tunnustatud tippjuht Peeter Tohver ja 
psühholoog Tiina Saar-Veelma. Sessioonil otsime vastuseid järgmistele küsimustele: miks on vaja meditsiinis tervikuna 
õpetada juhtimist, kuidas juhtida iseennast, kas ja kuidas on võimalik juhtida arste, kuidas saavutada positiivne ja 
produktiivne töökeskkond, kas töötades saab olla õnnelik.

Korraldab Eesti Nooremarstide Ühendus.

iNsulDi k A A sAegNe k Ä siTlus
Sessioonil antakse ülevaade akuutse isheemilise insuldi käsitlusest ja sekundaarsest preventsioonist. Tutvustatakse 
hemorraagilise insuldi uusimaid ravivõimalusi. Vaadeldakse insuldi taastusravi olemust, sisu ja hetkeseisu ning võimalusi 
Eestis. Puudutatakse laste ja noorte täiskasvanute insuldi erinevaid aspekte. 

Sessioon toimub neuroloogide, lasteneuroloogide, neurokirurgide ja taastusarstide koostöös.

ArTroosi orTopeeDiliNe k Ä siTlus
Artroos on kõige sagedamini esinev probleem üle keskealistel ning rahvastiku vananemisega haigestumine järjest 
suureneb. Samas on suurte liigeste endoproteesimine tunnistatud kõige enam inimeste elukvaliteeti parandavaks 
tegevuseks. Artroos ei kahjusta ainult puusa- ja põlveliigeseid, vaid võib haarata ka väiksemaid liigeseid. Sessioonil 
käsitletakse artroosi diagnostikat ja ravi. Erialaspetsialistid edastavad aktuaalseimat infot ning räägitakse ka õla-, käe- 
ja labajalaliigeste artroosiga seotud iseärasustest. 

Korraldavad traumatoloogide-ortopeedide selts ja taastusarstide selts.

erAkorrAliNe meDiTsiiN eesTis eile, TÄNA JA homme
Sessioonil räägitakse erakorralise meditsiini eriala senisest arengust ja tulevikusuundadest. Koos perearstidega 
arutletakse teemal, missugune patsient peaks EMOsse pöörduma ja milline jääma esmatasandi arstiabi menetleda. 
Laste erakorralisi terviseprobleeme ja nendega tegelevate arstide erakorralise meditsiini koolitust tutvustatakse koos 
lastearstidega. Erakorralisest meditsiinist rääkides ei saa üle ega ümber ülekoormatusest ning läbipõlemisest, eriala 
vajalikkuses aga ei kahelda.

Korraldavad erakorralise meditsiini arstide selts, perearstide selts ja lastearstide selts.

elukesTeV õpe ArsTile – milleks?
Tauri Tallermaa räägib teemal „Kultuurne ja elukestev mälu”. Ümarlauas arutletakse, kas elukestvat õpet on arstile vaja; 
miks pädevust hinnata; kes teab, kas kolmandate riikide arstid on pädevad.

Korraldab Eesti arstide liit.

TerVes kehA s TerVe VAim
Sessioonil keskendutakse järgmistele küsimustele: millist toitu vajab inimorganism; mis on tervislikud eluviisid ja 
tervisesport ning kus on tervislikkuse piir. 

Korraldab Eesti arstide liit.

AbiArsTiNDus – süsTeemi heAD JA VeAD
Sessioonil tutvustatakse, kes on abiarst ja mis tööülesandeid ta võiks täita, millised on tema õigused ja kohustused. 
Samuti puudutatakse abiarstinduse süsteemi edasiminekuid alates selle loomisest aastal 2011 ning püütakse leida 
lahendusi püsima jäänud kitsaskohtadele.

Korraldab Eesti arstiteadusüliõpilaste Selts.


