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Eesti Arstide Päevad 2009

Eesti Arstide Liidu korraldusel on toimu-
nud kahepäevased EAP regulaarselt igal 
aastal alates 2004. aastast. Seekordsed ars-
tide päevad peeti 26. ja 27. märtsil Tartus 
pool aastat tagasi avatud moodsas Dorpati 
konverentsikeskuses. Meeldiv on tõdeda, et 
uue konverentsikeskuse avamisega on nüüd 
ülikoolilinnas palju paremad võimalused 
esinduslike konverentside korraldamiseks.

Päevadel osales kokku 550 kolleegi ning 
33 meditsiini- ja farmaatsiafi rmat. Käsitleti 
nelja teemaringi: „Kas ravimitest võiks olla 

rohkem kasu?”, erakorraline patsient, ak-
tuaalset kopsuhaigustest, eriti moodne me-
ditsiin. Esitati 18 ettekannet. Kutsutud oli ka 
kaks külalislektorit: Mark Personne Stock-
holmist, kes käsitles antidootravi võimalusi 
ägeda mürgistuse korral, ja Jorma Sipponen 
Helsingist, kes rääkis südamesiirdamise näi-
dustustest ja tulemustest Soomes.

Konverentsi programm pandi kokku 
koostöös Ravimiameti, Eesti Perearstide 
Seltsi, Eesti Erakorralise Meditsiini Arstide 
Seltsi ja Eesti Kopsuarstide Seltsiga. Selle 
koostamist koordineeris kolleeg program-
midirektor Vallo Volke. Päevade ettevalmis-
tuse ja ladusa korralduse eest kandsid hoolt 
EALi peasekretär Katrin Rehemaa ja EALi 
fi nantsdirektor Mai Taro.

Päevade avamisel esinesid tervituste-
ga EALi president Andrus Mäesalu, TÜ 
arstiteaduskonna dekaan Toomas Asser ja 
vastselt ametisse astunud sotsiaalminister 
Hanno Pevkur. Toomas Asser meenutas, 
et arstide päevade traditsioon ulatub Eesti 
Vabariigi algusaastatesse ja sellele on oma 
olulise panuse andnud meie meditsiini suur-
kuju professor Konstantin Konik.

Sel aastal osales päevadel palju arstiüliõpi-
lasi. Neile oli sissepääs vaba, nad osutasid ka 
tõhusat kaasabi päevade korraldamisel. Jääb 
loota, et tulevikus Eesti Arstiteaduse Üliõpi-
laste Seltsi (EAÜS) ja arstide liidu koostöö ja 
sidemed tihenevad veelgi. Üliõpilased hindasid 
kõrgelt võimalust osaleda arstide suurüritusel 
ega olnud kitsid omapoolsete kommentaari-
dega. Kadri Mahevits (EAÜSi president, stud. 
med. IV k): „Oli hea võimalus kontakteeruda 
arstidega, oleks lootnud kuulata enam prakti-
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Vaade konverentsisaali. Pildi autor Andres Tennus. 

lise suunitlusega ettekandeid. Paiguti oli loen-
gute sisu sama, mis praktikumides kuuldud.” 
Kristen Reinmann (stud. med. III k): „Üllatu-
seks oli diskussioonide vähesus, oleksin ooda-
nud rohkem arutelu.” Marju Raukas (stud. 
med. V k): „Rõõmu tegi huvitav ja kasulik prog-
ramm, veendusime, et igapäevane õpetami-
ne-õppimine on arstiteaduskonnas vähemalt 
teoreetilisest küljest igati tasemel ja ajakohane. 
Meie varajane kaasamine arstide tsunfti loob 
head eeldused selleks, et pärast ülikooli lõpeta-
mist oskaksime väärtustada arstkonna ühtsust 
ja EALi kuulumise tähtsust.”

Arstide päevade traditsioon kindlasti jät-
kub. Kujunenud üleilmse majandussurutise 
olukorras on eriti oluline, et arstkond oleks 
ühtne ning mõistaks oma rolli rahva tervise 
eest seisjana ja vajadust ka raskes olukorras 
olla koos rahvaga, nii nagu olime koos laulva 
revolutsiooni ajal.
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