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Tere,kallid lugeiad!
meste tutvustamine; toogruppidej uhid,
kes on niiidanud, et oskavad vhheste
vahenditegakorda saatasuuri tegusid.
Moodunud aastapolnud ehk koige
edukam EeUSi aktiivsemate tegijateJa
tavaliikmete suhete soojendamisesei"Curare"
sukohalt ning ka
ilmnemine
on hakanud oma korrapdra kaotama.
Suur osaselleson finantsressurssidepiiratusel ja toetajaskonnapuudumisel,
jiiiib vaid loota, et uuel aastalavanevad
sponsorite rahakotirauad kergemini.
Siinkohal tahaks anda tihe uueaastalubaduseterve toimetuse nimel - korralikumat ja tilhtaegadestkinnipidavamat
leheneegerlust!! !
Seekordsesnumbris on toodud ka
"Thlveseminar
suurem ja parem osa
"Radioloogia
2003" e
eile, tdna, homme" ettekannetest- lugegeja m6elge,
ehk pesitsebka teis pisike radioloog,kes
otsib avaldumiseksv6imalust, v5i siis
hoopiski "talveseminarihuviline", sest
pealekasvuon vaja - gfln2yuseseminari peamine kontingent pdrinesvanema-

telt kursustelt ja kui nii edasi leheb,
"Vilistlassehakkab toimuma hoopiski
minar".
"kena
eestimaistkevadet"
Ehk olete
nautides saanud hetke aegam6elda ka
oma prioriteetide ule, ja kui on keegi,
kes tunneb, et tahaks anda oma panu"Curare"
ilmumisse v6i olla mdnel
se
teisel moel iihiskonnale kasulik, siis
iirge k6helge Pepleri tdnava maja kolmandale korrusele kiikamast ja EAUSi
tegemisteskaasal66mast. Kindlasti v6ite kasutadaka niitidisaegsemaidinfokanaleid - e-post, telefon, faksimasin
jne, aktiivsed inimesed on alati teretulnud.
Ilusat ja soojakevadet soovides

Tegijad ja info lk. 2

President MMil lk. 6

MM 2003 ja rahvatervis lk. 8

Fles!!!lk. z

IFMSA 52. peaassamblee
muljed lk. 7

Alternatiivmeditsiin aer sus
tavameditsiin lk. 8

SCORA, mina ja
SCORA-Estonia lk. 7

Jutustus t6elisest
inimesest lk. 9

MenetlusradioloogiaXXI sajandi kirurgia lk. 5

Milleks edendadameditsiiniha.
ridust? Minust saabhea
arst lk. 7

EAUSi kevadine
tildkoosolek lk, L0

Radioloogia residentuur Eestis
ja mujal Euroopaslk. 6

MM ja viilisvahetus lk. 8

Ilusat kevadet ja veelgi ilusamat suve
"Curare"
toimetuse poolt! ! !
Nagu linnulennul saigi lebi aasta
"tuutausend
kaks". Seda,kasseeoli teile edukas v5i mitte, oskate oelda vaid
ise. IgatahesEesti arstitudengitele v6ib
seda.pidadavdgagiedukaks s3512ft5
EAUS sai hakkama IFMSA e RahvusvaheliseArstiteadustiliopilaste Seltside
korraldaFoderatsiooni Peaassamblee
misega- Eesti arstitudengid on megatublid. Nii viiikese riigi jaoks on see
et tdisliikme staasuur au, seda..enam,
tuses on EAUS figureerinud vaid m6ned aastad.Nagu ndha, on oluline kvaliteet, mitte kvantiteet - eestlasedon
lihtsalt oma asjalikkuse,teotahte ja
pealehakkamisegapiisavalt palju silma
paistnud,et usaldadameile nii mahuka
urituse korraldamist. Siinkohal tuleb
tdnada koiki, kes on andnud oma panuse Eesti arstitudengite maine kujundamisseviljaspool kodukantsi - vllisvahetuses keinud, kelle Slul on olnud
"pidurahva" ja
teaduseinieestlastekui

Kristi Kajak,
"Curare" peatoimetaja

Sisikond

Moodsalt kiirtest lk. 3
Radioloogia eile, tijina,
homme ... lk.4
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"Gurale"toimetus:
Kristina Fogel,
Kristina.Pool@kliinikum.ee,
hetkel ouhkab

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

[ffi]
ffi

Kadri Lill'
lillekeB@ut.ee,
ekspert
rahvameditsiini

Mart Ellen
meller@med.ut.ee,
vaikib

@

Hanna Ptikke,
hannap@ut.ee,
vaikib

@

Le Vallikivi,
le@ut.ee,
loeb raamatuid

M

2003 teesideesitamise
teaduskonverentsi
Arstiteadustitiopilaste
n6uded
Esialgne tiihtaeg: 30,05.7,007
L6plik tiihtaeg: 31.07,7002
Kontaktandmed
Esitatud teesid peavad sisaldamatoo
pealkirja,k6igi autorite nimesidja kontaktandmeid ning kontaktisiku nime,
kusjuures pealkiri ja kontaktisiku nimi
peavad olema viilja trtikitud igal lehel.
Teesidelepeab olema mlrgitud ka too
priritolu (kliinik, instituut) ja juhendaja(d).
Keel
Gesid esitatakseeesti keelesingliskeelse kokkuv6ttega.

Maht ja vorm
Geside kogumaht on kaks A.5 lehektilge. Ingliskeele kokkuv6te v6iks moodustada uhe neljandiku.
Tiipsem info ja n6uded on saadaval
EAUSi kodulehekuljel: www.ut.ee/eays
+ TEADUSGRUPP + konverents
"loe
ka siit 7.003teeside n6uded -)
*+
kliki siial"
teesidevormistamine.doc
Esitamine
Gesid peab etteantud kuupdevaksesi.
tama e-posti teel (1iivi1@ut.ee)
3,5tollisel disketil ja paberkandlal,
mis tuleb toimetada EestiArstiteadusii.

FraS!!!

Kaisa lJprus,
stud.med.l,
Teadusgrupijuht,
kaisa.yprus@mail.ee

Peatselttulekul:

Tiiiipakkumine
tr Vajatakse osavate katega ohtralt
vaba ajaga ja kannatlikku inimest, kes
tahaks hakata tegelemaEAUSi kodulehekrilje piievakajalisusega.Tasuks on
meeldiv v6imalus suhelda toredate inimestega,arendadaoma oskusi IT vallas,
kuuluda EAUSi aktivistide ridadessejne.

li6pilasteSeltsi (Pepleri32,lII korrus).
Tiiienduste tegemist soovivatel teeside
esitajatel tuleb miirkida see teesidele.
K6ikide kiisimuste ja probleemidaga
poorduge teadusgrupi juhi poole!

Soovijatel palume saataiihe ,A.4pilc
aadressil
kune
motivatsioonikiri
president@Says.ee
v tuua see paberkandlal EAUSi kontorissePepleri 37III
korrus.

tr Kevadine korvpalliturniir vdrskes
5hus.
D ERUSi kevadpiknik ja juhatuse
hooajaviimanekoosolek.
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TALVESEMINAR 2OO3

Moodsaltkiirtest
Vahetult enne tdnavust vabariigi aastapdeva toimus EAUSi traditsiooniline
talveseminar juba traditsiooniliseks
\Uaide motell.
muutunud kohas Seekord oli teemaks radioloogia.

Tubtid sportlased

kohale tulnud nii m6nedki omaaegsed
suusakuulsusedETV tiimist, jalgpalliv6istkond, aeroobikattidrukud, tennisistid - uhesdnaga,kirev seltskond.
Muusikat tegid mehed Mljandimaalt, ja
et nad ka veidi hinge saaksidpuhata,
olid neile abiks Maris-Jalgpallur-Kitarrist ning Arie-Enrique-Jooksumees.
Toimus ka teatev6istlus,mille v6itja jiii
suure segadusetSttu kahluks vdlja selgitamata.Tirleb aga tunnistada, et arstiteaduskonnas on tublid spordiinimesed, kes jaksavad terve oo taie tinnaga
joosta ja jiirgmisel hommikul ka loengut
kuulata. Seminari viimane ettekanne
oli residentuurivdimalustest Eestis ja
mujal Euroopas (vt iilejiirgmine artikkel).
Kes thnavu talveseminarilt puudus,
olgu jiirgmisel aastal kindlasti kohal kohti jiltkub k6igile, kuigi arv on piiratud.

Vhulniik
Seminari v6ib pidada igati kordalainuks ja nuriseda vdiks vaid osalejate
vlhesuse frle - on juba tavaks saanud,
et just talveseminarinadalavahetusel
haigestubsuur osa arstiteaduskonnatudengeid
oluline on ikkagi kvaliteet, mitte kvantiteet. K5ik, kes olid
kohale tulnud, andsid parima urituse
6nnestumisse.
Esialgnekartus, et teema v5iks osutuda kuivaks ja arusaamatuks,ei pidanud Snneks paika. Pigem v6ib t6deda
(mitmete kohalviibinute kommentaare
kuulates),et tegemistoli seni k5ige harivama talveseminariga.Esinejateisikupdra ei lasknud ettekannetel igavaks
muutuda ja nii m6nigi kord tekkis elav
diskussioon,mis tuli lSpetadakorisevate k6htude t5ttu.
Pheva asjaliku osa l5petuseksolid
radioloogia residendid koostanud viiga-

Tantsullai

gi meelikoitva viktoriini, milles tuli rakendqda pieva jooksul kogutud teadmisi. Ohtu kulmineerussaunaja peoga
"Sport
labi aegade".Sellekspuhuks olid

Kristi Kajak'
talveseminaridealaline ktilaline
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eile,tina, homme...
Radioloogia
Millest k6ik algusesai?Maailma loomi'
sestmuidugi ...
Radioloogia algust saab aga isegi
kuupheva thpsusegamiiiiratleda - oli
8. november aastal 1895' kui \Vtirz'
burgi Ulikooli fuusikaprofessor Wilhelm Conrad Rontgen avastaskatoodkiirtega eksperimenteerides senitundmatu nnX-kiirguse, mis 6ige pea nimetati iimber rontgenikiirguseks. Esimese
rontgenogrammi tegi kiirguseavastaja
oma abikaasaBerta keest.

19. jaanuaril 1896 kirjutab Posti"Nagu
mees:
teada,on Wiirzburgi professor Rdntgen niisuguseleiduse teinud, et
labipuu seinateqtdibinimesijaltibiinime.
se liha luid pildistada (photografeerida)".
Juba 1896.aastajaanuari l5pus teostati
esimesikatseid )Lkiirtega ka Thrtu Uli"Kar
sed, mis hil.
koolis (A. Sadovski).
juti Jurjevi Ulikooli ftisikalises kabinetis
katodi valgusegaiira tehti, kestishtisti selge piildi ualmistamine inimesekiiest kAige
viihemaltpoolntndi ningkulus stiiiliw,res
nii palju elektrivdimu tira, kui paliu teda
selleaja seesutiikenedimmnunasm, mida
2,5 hobuse jduline gaasimootor kiiima
ajab, oleksv6inud simnitad.a."
Gade rontgenikiirguse esmakordsest kasutamisestarstiteaduslikul eesmiirgil Eestis pdrineb martsist 1896 ftirisikud tegid tihe noormehe kumne
aasta vanuse kuuliarmiga keest
rontgenogrammi, kus oli niiha kuul 1.
ka 2. kamblaluu vahel. Kuuldavasti
muudi seda pilti menukalt suveniirina
ajalehekontorisja kohalikes raamatu.
kauplustes.Peale meditsiini putiti uut
kiirgust kasutada ka mujal - markantsemaid niiiteid on vast soov kasutada
rontgenikiiri kingakauplustes sobivate
jalan6ude valimiseks. Hiljem, kui hakkas levima kuuldus uue kiirguse kahjulikust toimest, paisati varsti mtiiiki
rontgenikiirguseeest kaitsev ihupesu!
Esimeneeriaparatuur rontgenikiirte
tekitamiseks (tellituna Berliinist) v6eti
kasutusele Thllinnas 12. aprillil 1896
(koolidirektor \7. Petersen),kes lubas
selle kinkida reaalkoolile tingimusel, et

ka arstid sedahaigete uurimisel kasutada saaksid.Seegaalgasrontgenikiirte
rakendamine Eestishaigete uurimiseks
vaid m6ni kuu hiljem kui mujal maailmas!
Suuremas ulatusestehti esmakordselt rontgenoloogilisi uurimisi Thrtus
seoses s6javierongi 6nnetusega 13.
mail 1897 Puka jaama ligidal. Selleks
toodi kohale spetsiaalnerontgeniaparaat Peterburi S6jameditsiini Akadeemiast.
Mais L897 rajas Thllinnas esimese
tiiieliku sisustusegarontgenikabineti
fotograaf Bernhard Lais. Seda aparatuuri on kir;eldatud kui tolle aja moodsaimat Vene impeeriumis, vdimaldades
teha nii liibivalgustusi ka kui rontgenoli pooulesvStteid (ekspositsiooniaeg
lest minutist kuni veerand tunnini!).
Esimene sSltumatu radioloogiline
diagnoos patsiendi haigusloos piirineb
"Kahel korral tehtud
veebruarist 1899.
€rr€.
labiv algustus,s elgeltniiha p6ma SLLlLr
mine". Legendaarneradioloog dr Nils B.
Sachris on seda kommenteerinud alljiirgnevalt: "Esimesed radioloogidpidid
omarrla kas viiga tiliuslikl<u apar att'turi i a
kulli silmivoi headf antaasiat,ise olenntii.
nud lcibivalgustuselmittekontratitud pdrna 6igeharva".
1906.aastalosteti esimenevabrikutootena valminud meditsiiniotstarbeline rontgeniaparaat (Reiniger, Gebbert
"Ideal").
& Schall
Edasineradioloogia arengmaailmas
ja Eestison pShiliseltseotud aparatuuri tdiustumisegaja uute radioloogiliste
uurimismeetodite kasutuselevStuga
(eriti 20. sajandi viimastel k0mnenditel). Tiinapheva radioloogiaon kliiniliskonsultatiivne eriala, millel on tihe seos
kOigikliiniliste erialadegaja radioloogia
kvaliteet miliirab tdnases meditsiinis
paljuski hilisema ravitulemuse. Mitmeid radioloogilisi uurimismeetodeid
kasutatakse s6eluuringutel haiguste
varasemaksavastamiseks.Peale diag.
nostika on radioloogia arsenali viimastel aastakiimneteljitrjest j6ulisemaltlisandunud ka raviprotseduurid (menetlusradioloogia,nukleaarmeditsiin) .

Trlnapiieva radioloogiat v6ib j aotada alljiirgnevalt: konventsionaalne
radio-diagnostika (rontgeniulesv6tted
ja liibivalgustused); ultrahelidiagnosti'
ka; kompuuter- tomograafia; magnetre'
sonantstomograafia; menetlusradioloogia; nukleaarmeditsiin ja kiiritusravi. Et
suurem osa radioloogiast on viimasel
ajal muutnud digitaalseks,on ka Eestis
liihiajal v5imalik laialdasemalt kasutusele vStta PAKS (piltide arhiveerimise
ja kommunikatsiooni stisteem), mis on
seni ainsanakasutuselTU Kliinikumis.
See susteem v6imaldab nii radioloogidel kui ka klinitsistidel vaadata radio'
loogilisi kujutisi 0le veebiserveri oma
PC kuvaril v5i spetsiaalsestoojaamas.
Kaugemasperspektiiviskaovad rontge nifilmid tiiielikult kaibelt.
Kuna enamuse radioloogiliste
uuringute puhul (v.a. ultraheli- ja magnetuuring) on tegemist ioniseeriva kiirgusega, tuleb alati silmas pidada
ALARA printsiipi ("at low as rea'
sonablyachiaveble"),st patsiendi kiir'
gusdoospeab olema vSimalikult madal,

samaspeab klinitsist saamaradioloogilt
vaj alikku informatsiooni 5ige diagnoo'
si piistitamiseks. Selleks peavad ka klinitsistid teadma erinevate uurimismeetodite nhidustusi, eeliseid ja limitat'
sioone, et kavandada optimaalne
uuringute plaan. Tulevikus on ette nhha kahte p6hitendentsi: radioloogiliste
uuringute arv ja maht (informatsiooni
kasvavad, morfoloogilistele
hulk)
uuringutele lisandub iarjest funktsionaalseiduuringuid ja visualiseeritavate
muutuste tasand kiheneb jiirjest rohkem molekulaarkuvamisele. Seeliibi
kasvab pidevalt kompetentsete radioloogide tdhtsuskonsultandina patsien'
tide kiisitlemisel.

Sulev Ulp,
radioloog,
SA TUK Radioloogiateenistus

