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SELTSI AMETLIK HAALEPAEL
EESTI ARSTITEADUSULIOPILASTE

Ilusatkevadet!
Alles oli lumi maas ja juba mltas kuiv,
nii et m6nigi liirmakasja ebakainesolekus nooruk on asunud avastamaThrtu
parkide kevadist ilu.
Ilusad soojad ilmad on iiles sulata.
nud ka talveunne vajunud kirjamehi ja
seet6ttu leiate sellest numbrist taas
kord meelelahutusrubriigi. Ja mitte
ainult! Nimelt on esimestkorda meie
kohta avaldatud must-valgel kriitikat.
See on ainult positiivne niihtus ning
ilmselgetSestus,et meil onlugejaid, kes
viitsivad vigu otsida ja neist teavitada.
Jiirgmissenumbrisseootaks juba suurepliiatsid kette ja
mat vastukaja kribama! Kurbusega pean tddema, et
keha ja vaimu haaravastkevadvdsimusest pole puutumata j5iinud ka meie
tdogrupp, seepdrastei leia te sellest
numbrist ei viiljamaisestkeelest maakeelde iimber mugandatud jutte ega

peokirleldusi. Loodetavastiei halva va,
rakevadine madalseislehemehi pikemaks ajaks,niigi on seekordnenumber
ajagraafikusttublisti maha jiinnud palun mdistvat suhtumist, kui avastate
"Curare" veergudeltjuba aegunudteatisi ja iileskutseid.
Kevad on aeg,mil v6iks teha uuendusi. VSimalusi sellekson palju ning ka
EAUSiI on pakkuda uusi moodusi kirurgia ja biokeemia raamatute lugemisestiile jiiiiva aja sisustamiseks.K6igest
v6ite liihemalt lugeda lehest. Ise tahala
sin vaka all pesitsevateleKoidulatele ja
iirge
Krossidele sridamele panna hoidke oma andeid peidus, tooge nad
piiikesekette e liituge "Curare" todgrupiga. Meil oleks hiidasti tarvis noori
teotahtelisi ankeetktisitluste lilbiviij aid,
kriitikuid ja ka uut meelelahutajat,sest
"uumorinurga" toimetaja lahkub peagi

arstiteaduskonnastja seegajiiZib tema
ametipost vakantseks. Alati on meie
sekka oodatud ka piievapiltnikud, kes
tahaksid oma objektiivisilma labi talletatud ilu teistegagi jagada. Kindlasti
saate peagi stendidelt ning lendlehtedelt lugeda,kus ja kunas toimub toimetusse virske vere vlrbamine. Arge siis
hiibenegekaasaltiiia, doonorlus on v6gagi vajalik.
Sooja kevadet soovides,

Kristi Kajak,
peatoimetaja
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"Gurale"toimetus:
Kristi Kajak,
krissu@tdl.ee,
toimetab pAid

Kadri Lill'
lillekeS@ut.ee,
inspiratsioonita

Liina Pettai,
lina@ut.ee,
testib inimesi

Le Vallikivi,
le@ut.ee,
loeb raamatuid

Uku Visnapuu'
Uku_v@ut.ee,
ktilastabseminare

Hanna Piikke'
hannap@ut.ee,
tiiitsa vakka

Marek Prits'
Max.sokrates@mail.ee,
virtualiseeriblehte

Kristina Fogel,
IGistina.Pool@kliinikum.ee,
intervjueerib ja kajab
vastu

Mart Ellet,
meller@med.ut.ee,
kahjuks vakka

heietab
President
EAUS on tegutsenudalates 1991. aastast, L997. aastal oli m66naperiood
ning sisulist tegevust ei toimunud, aga
se[ele vaatamata v6ib 2002. aastat lugeda meie tiheteistktimnendaks tegevusaastaks.
Seltsi tegevuseja arengu suunajateks on aktiivsete liikmete valmidus
tegeleda pingelise koolit66 k6rvalt ka
tihiskondlike kohustustega, arendada
koostood teiste organisatsioonidega,
panna ennast proovile meeskonnatoos
ning seistapidevalt silmitsi limiteeritud
finantstingimustega.
Kokku vSttes eelmist, 2001. aastat,
v6ib oelda, et seeoli EAUSi jaoks murranguline : enesehinnangu suurenemi'
ne, uute liikmete kasvav huvi, uued
partnerlussuhtedning oma sisemisete'
gevuse funktsionaalsemaksmuutmine
ja
' timberkorraldamine.
Eelmine aasta oli neljas gnUSi
taastegutsemiseaastaja selleksajaksoli

Selts tiletanud oma peamisedkasvuras'
kused. Uh" aktuaalsemaksmuutus
uhiskonna tegevushuvides. Seosesv61j atootatud sponsorpoliitikagamuutus
ka EAUSi majanduslik olukord stabiilsemaks,kuigi sedaei saaveel heaks lugeda.Uldiselt voib oelda, et aastamoo'
dus uute ja traditsiooniliste projektidega tegeledesja Seltsi teadvustamisega
uutele liikmetele.
Ailsta 2002 t6otab tulla huvitav ja
vdimalusterohke. Esiteks on rneil kor'
raldada kolm suurt rahvusvahelist tiritust: IPPN\7 (Inrernational Physicians
for the Preqtentionof Nuclear War) kokkutulek aprillis; septembriskoos Noo'
remarstide Uhendusega korraldatav
Balti S5prusklubi koosolek.Ning ei tohiks alahinnata ka kohalikke projekte,
mis ei ole mitte vdiksema thhtsusega.
Ootan teid kOiki esmajoonesmeie
kevadiseletildkoosolekule,et heita pilk
mdodunud aastaleja tinavuse alguse'

le, ning kaasalooma Eesti Arstiteadusuli6pilaste Seltsi 2002. zrastatiritustel ja
projektides.
Lnhiajal EAUSis toimuv
Aprill
18.-L9. EAUSi 20 esindajaosalemine
Arstide Liidu pilevadel
Kevadpiievad - narkomaaniateemali'
ne seminar, doonoripAev, fotoniiitus
'Ars
titudengid viilismaal"
Mai
EAUSi kevadpiknik ehk jqhatuse
hooaja viimane koosolek KOIGILE

HUVILISTELE

lvlarkko Piirtelpoeg'
swd.med.V,
EaUSi president
markkop@hot.ee

Ialadk6hualt vilia ia tegutsema
EAUSis on viimastel andme tel236lii.
get - ktillaltki suur arv. Eriti hea tneel,
et just esimeseltkursuselt on lisandunud Seltsi palju uusi inimesi. Kuid peale liikmete arvule on oluline, et iili6pilased, kes on astunud EAUSi, ka osaleksid Seltsi tegevuses.Seeongi ju peamine mdte m6nda organisatsioonikuu.
lumisel.
"EAUS on
Korduvalt on r6hutatud:
(ei
jaoks!".
kujunda
Seltsi ei
liikmete
tohiks kujundada) k5putilis nn aktivis.
te, vaici k5ik liikmed. Lugedes EAUSi
aastaplaani,on n6ha, kuiv6rd palju iiritusi korraldatakse ning kui laiad on tegevusvaldkonnad. Ma arvan, et iga lii-

ge leiab midagi huvipakkuvat, milles
osaledaja korraldamiselekaasaaidata.
Uheski toogrupis pole kunagi liiga palju inimesi ja tegevustjagub kOigile.
Miks t<idgrupiga liituda? Kes on
Seltsi tegevusesaktiivsemalt osalenud,
teavad kui suur on r65m kordalainud
iiritusestv6i projektist.Julgenvhita, et
koikides toogruppideson toredad, vahvad ja l6busadinimesed.Seltsi tegevusesaktiivselt osalemineannab iihtedele kogemusi, teistele v6imaluse oma
oskusi, teadmisi ja ettevStlikust rakendada.
Rohkem infot gRUSi ja toogruPPide kohta saab Seltsi kodulehektiljelt

Samution igal kolmawww.ut.ee/eays.
p5eval kell 1,7-L9EAUSi ruumides
Pepleri32Iil korrus olemasinimesed,
kesaitavadn6u ja j6uga.
haid ideid,
Julgetpealehakkamist,
ja kordaminekuidkdi'
tegutsemisindu
kideleliikmetele!

Katrin Vassilko,
stud.med.IY,
adealal,
Asepresidentsiseasj
Kata15@ut.ee
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vilissuhetealal. Mineia avastamaailma!
Asepresidendilt
KS 2004. AAS-A ATEENA OLUMPIAMANGUDELE!
m6llus!Tegemiston IFMSA
ja ollaosalineoliimpiamlingude
vabatahtlikega
tuhandete
ktimnete
Vdimalusliiruda

Kreeka Arstiteadusiili6pilasteSeltsi
runnusrarudprojektiga.Lisainformatsioonja lingiJosav6tuankeedit5itmiseks
kodulehektiljelt: httP://w**t

I" SLOVENIAN MEDICINE AT WAR CONGRESS
Koht: Ljubljana,Sloveenia
Aegz72.-27. aprill2002
Lisainformatsioon:http: //www.ksmf.orglvm

zNCONTNRENCEOF STUDENTS, SCIENTIFIC SOCIETIES
Koht:'!7roclaw,Poola
Aeg: 12.-14.mai 2002
Lisainformatsioon:http://www.student.am.wroc.pl/stn/englishnn

INTERNATIONAL MEDICAL SCIENTIFIC SESSION
Koht: Pleven,Bulgaaria
Aeg:15.-17.mai2002
tiihtaeg:10.aprill 2002
Teesideesitamise
002'hit
Lisainformatsioon:http: //scisession'hmi2

TN1IERNANONAL CONGRESSOF MEDICAL STUDENTS AND YOUNG DOCTORS
Poola
Koht: Poznan,
2002
Aeg: 19.-20.mai
tiihtaeg:19.aprill 2002
Teesideesitamise
Lisainformatsioon:http://www.usoms.po4l9!.pl/sm

zS- NTTERNATIONAL MEDICAL STUDENTS SCIENTIFIC CONGRESS

Hiisti korraldatudkonverenmfanrastiliseltilusa Ohridi jarve liires. Allakirjutanu oskabsoovitada,
sestktilastasise 2001. aastakonverentsija jiii vdgarahule.
Koht: Ohrid, Makedoonia
Aeg:23,-26. mai200?
Teesideesitamisetdhtaeg:25. aprill 2007
: http ://www.mmsa'org'mk
Lisainformatsioon

ffiMERscHooLoNlxn,rcTIoUsDISEAsEsANDTRoPIcALMEDIcINE
Koht: Ismailiajt Suessikanali flf,rsedlinnad, Egiptus
Aeg:70-30. juuli 2007 ia3.-I3. september2002
Osav6tuksteatamisetiihtajad vastavalt1. juuni ja 1. august2002
Korraldaj a: SuezC anal Medical StudentsAssociation(SCMSA)
Lisainformatsioon: http: //www.scmsa.n.t/tgqlqgs.bggl

INTERNATIONAL TRAINING ON MATERNAL AND CHILD HEALTH
Koht: Semarang& Yogyakarta,Indoneesia
Aeg:4.-22.august2002
Lisainform atsio on: http : //www.mch- training.

ZNd INTERNATIONAL STUDENT CONFERENCE AGAINST LANDMINES
Koht: Sarajevo,Bosnia-Hertsegoviina
Aeg: 27.-3 1. oktoober 2007
Korraldaj a: B osnianand HerzegovinianMedical Students'Association
Lisainform atsioon : http ://welcome. to/sar aj evo conf

I3'h EUROPEAN STUDENTS' CONFERENCE
ja tunnustatud
vSitjateletuttav, iiilrmiseltkSrgetasemeline
Meie 2001. aasrafili6pilasteteaduskonverenrsi
Ka keesolevalaastalannabTeadusgruppoma parima,tegemaksantud konverentsil
rahvusvahelineteaduskonverents.
koost66d.Igal juhul tasubosav6tta k6igil, ka nendel, kes meie konverentsistosav6tta ei plaani,ning samuti ka nendt
kes tahavadosaledavaatlejana.Osavdtt annabhea rahvusvahelisekogemuseja hulgaliseltkontakte.
Koht: Berlin, Saksamaa
Aeg: 28. oktooberkuni 2. november2002
Teesideesitamisetihtaeg: 15. juuni 2002
Lisainform atsioon : h ttp ://www' esc'berlin'com

t-
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trehvamine
Rahvusuaheline
Jatlekord on p6hjustkokku tulla armsakssaanudWaide motelli. Sedapuhku
on 10.-14. aprillil toimumastiritus,
millest ootame osavStma inimesi k5igist neljastilmakaarest.Ggemist on
IPPN\U (IntemationalPlrysiciansfor the
Prevmtionof NuclearWar) iga-aastase
noorte kokkutulekuga,mille korraldamisdigusesel aastalsai Eesti.Ametlikult kannabettevStminepidulikku nimetust IntemationalTr ainingon Cuflict
Preventjut - IntegraAon,Disarrnament
andHeahh.

Ettekandjaidsaabolema palju ja
naguoeldud,palhuvitavaid,osalejaid,
judesterinevatestriikidest,kokku 70
inimest.Lisaksloengutele,treeninguteon kavas
le ja diskussioonigruppidele
sotsiaalprogramm ekskursioonidega
SiinkohalkutElvaja Thrtu timbruses.
sume "Curare" lugejaid,kel huvi ja
tahtmist,kaasalcidmavabatahdikena.
ja pall6busaseltskonna
Garanteerime
ju uusi p6nevaidtutvusi. Samuti on
kuulama-vaatama
oodatudk6ik soovijad. Oomajaja k5hutiiiesaamiseks
on

vajalik eelnevregistreerumine.(Thsuta) kohtadearv on vdgapiiratud,nii et
andkeendastteadateelenr@ut.eenii
ruttu kui v6imalik. Tiipsemaksinfoks
kiilastagemeiekodulehektilgeaadressil
ting2002.
www.hot.ee/ippnwmee
Kohtumiseni\Taides!
Liina Raskasov
stud.med.Yl,
korralduskomiteeliige,
liinar@ut.ee

Teesid!!!
Thason kette j6udnudkevadja liiheneb
tiliteesideesitamisetiihtaegstigiseseks
- esialg6pilasteteaduskonverentsiks
tiihtajakson31.
seteteesidelaekumise
mai ja parandatudvariandid peavad
laekuma31. juuliks.
Sel kevadelkorraldabGadusgrupp
loengusarja,mille eesmdrgikson tutvustadakOigilehuvilisteleteesideesita-

mise n6udeid ja arutadaeelnevatelaastatel tehtud peamisi vigu. Loenguid
peavad Urve Pirso (Eesti keele Insti"Ees,
tuut, Eesti Arsti keeletoimetaja)
ti keele kasutamine. Varasemate viga,
de analiiiis" ning Marek Prits (endine
"Teeside
vormistamine".
arstihakatis)
Loengusarion m6eldud eelk6ige neile,
kes sel kevadel esitavadteesid,oodatud

on ka k6ik teisedhuvilised.Tipsem
info on peagisaadavalEAUSi kodule.
hekiiljel ja stendidel.
Kohtumiseni!
Liivi Liivlaid'
swd.med.lY,
Gadusgrupijuht
liivil@ut.ee

KoGU(ATUK)
ARSTTTEADUSK0NNA
tiUoprrASESrNDArATE
...annab teada:
kursusekoosolekud,kus arutletaksejiirgmistelteemadel:
aprilli jooksultoimuvadkokkuleppelkursuseesindajatega
uus6ppeinfostisteem
ATUK - mis on toimunudselSppeaastal
6ppet6ogaseonduvadprobleemid
Labi viiakseka kiisitlus,mist6ttuon kohalolekiiilrmiseltva;alik!!!

IFMSATIABGTT
MEETIITE
2003. TALIINN.ESTONIA
joonistanudka maailmakaardi
nhitamaksEestimaaasukohta,v6ttesorientiiriks Austraalia.
Ainukandidaatolla on uhkeja haa.
Eriti just organisatsioonis,
kusliikmesjArgriike on iile 80,neistpotentsiaalne
miseiildassamblee
korraldajariikoleks
iga kolmasnenderiikide hulgast.SeeProloog
kord tootaskonkurentsivabadus
meie
SeekordselIFMSA iildkoosolekulJu- kasuks- Jugoslaaviast
tulime tagasi
goslaavias
oli l0.liikmeliselEestidele- Eesti v6iduga! Olime v6itnud endale
gatsiooniliiksjagusehkendamist.
Lisaks SigusekorraldadajiirjekordneIFMSA
p6hitd6len6udismeiekandidatuurjiir- miirtsikuineiildassamblee
2003.aastal
jekordseIFMSA miirtsikoosoleku
kor. Eestis.
raldajamaakohale todd pea igal samrnul,Tlihtsakssuurpdevaks,
mil kandidatuur kulmineerusametlikuesitlusega plenaaristungil700 inimeseees,oli
Eesti delegatsioonjdudnud seletada
enamustelehuvilistele,et Eestisei ole
jiiiikarusidja meil paistabka piiike,ning
Korraldataviiritus: 52. IFMS AMmch
Meeting
Toimumiseaeg:2.4. mirts 2003
Toimumisekoht: Hotell Oltimpia, Tal,
linn
Vastutavkorraldaja: Eesti Arstiteadu,
siili6pilaste Selts

Liihemalt
IFMSA (Intemational Federation"f
MedicalStulmts' Association)peab aasta jooksul maha kaks iildassambleed,
millest osav6tton liikmesriikidelekohustuslik. Assambleedleiavad aset
mdrtsis ja augustis(vastavalt March
Meetingja AugustMeeting)ning korraldatakse arstitudengite endi poolt.
toob kohusIFMSA 52. peaassamblee
tuslikuskorrasEestisseca80riigi arstitudengid,mis teebkokku ligi 500 arstitudengittile maailma.
EAUSi m6ningatetegelastepoolt
valjaoeldudhullumeelneideekorraldaEestis
da tiks IFMSA tildkoosolekutest
piirineb aastatagustelt
Arstide Liidu
piievadelt.Idee v6eti taaspflevakorrale septembril6pus, kui oli alustatud
toimumiskohaja fit66d potentsiaalse
nantseeringu
leidmiseks.Seltsij uhatus

