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Tere!
Lugu siis selline, et kdes on uus aasta.
Loodetavasti kasutasite oma j5uluvaheaegaikka puhkamiseks ning kellelgi
"vabasid
ei tulnud piihe sisustadaoma
Shtupoolikuid" immunoloogia, patofiisioloogia vdi sisehaigustega,v6i viihemalt ei seganud need valgest rremme valmistamist ja piparkoogidki on
ntiiid ehk otsas.
Mul on hea meel et "Curare" on
pika ootamisejiirel jiille ilmunud - hu.
vitavat lugemist on nii Seltsi ja liikme.
te tegemistest, kui ka varia teemadel.
Varaseim artikkel i6udis toimetusse

juba kevadel, hilisemad hil1uti, seega
saate teada ennek6ike suvistestja siigisestesttegudestja m5tetest.
Nagu m5nigi terane silm v5i k6rv on
"Curare"
teadasaanud,on
vdljaandmist
asunud vedama uus toimetaja ehk siis
mina. Uudishimulikele tahan teada
"Curares"
anda, et
ei tule tohutuid ja
alusjuurteni raputavaid muutusi, vdhe malt pole neid plaanis.Krill on aga teada, et iga tillitis on natuke oma tegijate
nagu, eks siismuutu "Curaregi", nii hoo
pealt ja salamisi.Loodan, et veel paremaks ja huvitavamaks. Igatahesoota-

vad rakendamist m5ned ideed, mis ktill
osaliselt saadud m6ne aasta vanuste
"Curarede"
sirvimisel.
Eks siis aastatoob selgust,kui pallud
ilusatestlootustest tiiituvad.
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Uuedtegiiad
1. Miks sa selleleametipostilekandi,
deerisid?
2. Mida sa loodadEAUSist saada?
3. Kuidas plaanid oma tdogruppi/
ametiposti edendada?
Vastab vastvalitud EAUSi
asepresidentsiseasjade alal
Mait Altmets:
1. Leidsin endas j6udu ja
tahtmist Seltsi asjadegategeleda ning anda ka oma
panus. Ma olen tegelikult juba ammu
tahtnud olla aktiivne liige ja nritid tekkiski v6imalus.
Z. Kindlasti saan juhtimiskogemuse
(Selts on vast ainus koht, kust seda on
6pingute ajal vdimalik saada)ja arendada organiseerimisoskust.Lisakssellele kindlasd heid s6pru ja tuttavaid, kellega ka tulevikus midagi koos teha.
3. Kindlasti t5idan ma ametikir;elduses
antud kohustusi, veel tahaks suurendada liikmete arvu ning tSsta koigi (nii
arstiiili6pilaste kui ka teiste) huvi Seltsi tegemiste vastu.
Vastab uus Rahvatervise
toogrupi juht Mari Poola:
1. Kandideerisin tegelikult
toogrupi eelmisejuhi ja ka
teiste toogrupi liikmete survel. Ggelikult ka selle pii-

rast, et saadarohkem uusi kogemusi ja
6ppida suhtlema erinevate elualadeinimestega,erineva taustagalasteja noorukitega ning organiseerimist.
2. Loodan, et saanvanematelt olijatelt
palju 6ppida, nendega kogemusi vahe.
tada. Samasloodan teha rohkem koostood teiste toogruppidegaja ka Seltsi
lihtliikmerega.
3. Kavatsen jdtkata ja m6nel juhul ka
taaselustadato6grupi traditsioonilisi tiritusi (vastlapaev,jSulupidu, tuberkuloo.
sipiiev,lihtne eine, doonoripiiev jt).
Piiiian to6grupi liikmeid rohkem
aktiveerida ja loodan lisakskohustustele pakkuda neile ka rohkem rihiseid
l55gastushetki.Kavatsen j iitkuvalt vdrvata uusi aktiivseid ja noori t6ogrupi
liikmeid.
Kindlasti olen aldis uutele ideedele
ja projektidele, mida tulevikus ellu viia.
Nagu eespool juba mainitud, ptiuan
teha kindlasti rohkem koost6od teiste
toogruppide j a liikmetega.

"Curare"
Vastab ajakirja
peatoimetaja
Reigo
vastne
Reppo:
L. Kuna mulle meeldibise
lugusidkirjutada,olen ajakirjandustegevusegaka
varemkokku puutunudning k6ige15puks,kunaKajakulsaileheneegriame-

tist ktillalt, siishaarasinlihtsalt juhusest
kinni ja kandideerisin sellele kohale.
2. Loodan, et saan siin ametis uusi kogemusi, mis ehk marjaks kuluvad, teisalt on see ametipost suurepflranev5imalus arendadaoma emakeelt nii s6nas
kui kirjas. Samuti saabsiin suurepdrase
ulevaate k6igest, mis Seltsis toimub.
Ehk hoian kett elu v6i siis Seltsi pulsil.
3. Loodan et oma ameti jooksul6nnes'
tub mul leida uusi kirjutajaid, samas
mitte vanu kaotades.Oluline on ka see,
"Curarel" pole hetkel oma ptisispon'
et
sorit, kes tagaks iillitise pideva ning
muretu rahastamise.Loodan, et asi paraneb, kui probleemiga t5sisemalt tegeleda. See muidugi s6ltub peale minu ka
teistest teguritest, nditeks potentsiaal'
sete sponsoritevalmisolekustjms.
Vastab Vladlena Vnograi' uus Haridusgrupijuht:
1. Kandideerisin, sestmind huvitab haridusteemaja ma leian, et siin on veel
palju to6d teha.
2. Soovin saadauusi kogemusija tuttavaid.
3. Miirks6na: koostoo erinevate noorja Seltsi toogruppi'
teorganisatsioonide
dega.

Proiekt"Turualiselttiiskasvanul(s"
tunnetest
Meditsiinitudengid
ia seksist
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Kuidastekib kubemetiii?
Mida tehaksepetingusl

. Mitu korda vdib oopiieva jooksul
vahekorras olla?
. Kui suur on tupp?
. Kui naine on raseja ehmatab, kas ta
v5ib lapsestilma jaeda?
. Miks liihevad rinnanibud turri?
. Kuidas tehakse "maasikat" ja kuhu?
. Kuidas pimedas teada, et peenis liiheb 6igesseauku?
Just sellistelekiisimustele otsivad vastust L6una-Eesti p6hikoolide 5pilased.
Ometi ei kiisitleta paliudes koolides
taolisi teemasid, kuna 6petajad ise ei
taha ja 6pilastelgi on piinlik menopausile lilheneva autoriteediga tiirkavaid
seksuaalseidkujutelmi arutada.
Kes oleme ja mis teeme?
"Tirrvali$elt
tdiskasvanuks"
Projektis
(TT) osalevad EAUSi Reproduktiivtervise t6dgrupi aktiivsed liikmed (20), kes
peavad seksuaalkasvatuseseminareThr-

tu, Valga,Vdru ja P5lva maakonna koolide pShikooli klassidele.Projekti rahastas Eesti Haigekassa 7003. aastaks.
Loengute pidamise kogemusedolid
meil siiani ainult Thrtu linna koolidest,
kaugemale ei olnud me rahaliste vahendite puudumisel j6udnud. Projekt
"Tirrvaliselt
tiiiskasvanuks" on kirjutatud villjaspool trtut peetavateloengute kulude katteks ja see on pisikestele
maakoolidele ainulaadnev6imalus kutsuda noori seksikoolitajaid kaugele ka"asjast"
rulaande
riiiikima. Alustasime
"TT"
loengutega
raameskflesolevaaasta septembris ja esimesekuu jooksul
keisime 16 kooli 32 klassis.
Meie eesmiirgikson riidkida tunne,
test, seksist ja armastusest avameel,
selt, et sellistel teemadel riiikimine
oma partneriga ei tunduks noortele tu,
levikus piinlik. Samasselgitamevalearusaamuja ltikkame iimber iildtuntud
mtitte - teeme selgeks,et \7C-potilt
ikka AIDSi ei saa ning et eesnadreei
ole mitte peenisekoige distaalsemosa.

K6ikidele ktisimustele me vastata ei
oska ja see ei olegi meie eesmdrk.Selleks on meie vanemad kolleegid poli.
kliinikutes j a noorten6ustamiskeskustes, kelle kontaktandmed me ka noortele anname.
Meie isesaameagasellestk6igesthul.
ganisti positiivset energiat ja intiimsetel
teemadel riiiikimise kogemuse,mis tulevasesarstitoos kindlasti kasukstuleb.
Kas meie t<i6st tSuseb ka kasu?
United Narionsi korraldatud uuringu
kohaselt ilmnes noorte hulgas ohtlik
teadmiste puudulikkus HIV ja AIDSi
vallas.PooledHIV esmasjuhtudestesinevad 15-24.
Kuigi AIDSist ja HIVst on kuulnud
99o/o6pilastest, ainult 9% neist oskab
nimetada kolm viisi selle iirahoidmiseks.
Loengud L4-15 aastastele6pilaste.
le on eGktiivseim ja odavaim viis 5ige.
te kiiitumismudelite kujundamiseks
ning suguliselteel levivate haiguste en.
netamiseks.

"Turvaliselt TaiskasvaProjekti
nuks" l5pus selguvadtunnieelseteja jiirgsete kiisitluslehtede pShjal ka L6una-Eesti koolinoorte teadmised.
L6petuseks tahan tdnada k6iki aktiivseid loengupidajad- Piret llamer,
Tiina Toomson, Piret Tilk, Kadri
Maimets, Maris Keldrima, Mari,
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Anne Vals, Aliis Miinniste, Pilleriin
Ptitsepp,Paula Reemann, Mari,Liis
Kumm, Maarj a Vaikmaa, Kairi,ldarie
Riigor, Raul Laasik,Piret Asser,flar,
di Lipping ja Liis Parker - AITAH!

Pille Salumie,
to6grupijuht,
Reproduktiivtervise
"Tirrvaliselttiiiskasvanula"
Projekti
luht,
swd. med.Y,
pillesalumae@hotmail.com

Thhadka?- V6ta minugaiihendust!

Uitisvahetusetiitigrupiiuhi IFll[SAAugustMeeting2003
Augusti esimeselniidalal leidis vdikeses
Hollandi kuurortlinnas Egmond aan
Zee's ('Egmond mere Shres') aset
IFMSA augustikuine iildassamblee.Ma
loodan, et auvaert lugejad teavad, mis
on August Meeting (AM), IFMSA,
NEO ja SCOPE ... Endalgi hakkab vahel naljakas, milleks koik need ltihendid, 1u on nii lihtsam.
Igal juhul keisin seal minagi. Minek
tuli endalegiiillatusena,sestesiteksoli
kogu iirituse toimumine pikka aegakusimiirgi all ja teiseks oli kogu EAUSi
tegelasteosavStuganii palju jamasid
(sellesolid stiiidi pangad, internet, ahnus, Tema Majesteet Hollandi Kuninganna, Iraagi s6da, majanduslangus,
kapitalistlik imperialism jne jne), et olin
juba lootuse kaotanud. Ldpuks liiks ikkagi nii hdsti, et kihutasin Thllinnasse,
ostsin lennupiletid ja olingi kohal. Oma
iillatuseks kohtasin seal ka reproduktiivtervise, kaasa arvatud aidsi toogrupi juhti Pillet.

L6bu
omane,
NaguIFMSAkokkutulekutele
toimus AM luksuslikus hotellis mere
ii6res.Stitia anti nii, et leti llres seistes
jiii suu lahti. Rivis seisid kuhjas pajad
maailma kOigemaitsvamate roogadega,
kaasaarvatud krevetilaadung ja l6heiimber, jiiiitisemiigi ja koogikuhi. Vilga
siirreaalne pilt. Aga t6siselt - vahel
tekkis tunne, et me oleme ju k5igest
arstitudengid, milleks meile sedak6ike.
Eriti arvestades,et nende urituste osav6tumaksudon tisnasoolasedja inimesed tulevad kokku tervest maailmast,
nii et reisimise peale kulub kah terve
hunnik raha. Aga seeon juba teine jutt.
K5ige toredam oli kohtuda inimestega, kellega olin tutvunud teistel
IFMSA tiritustel ja keda nden heal juhul kord-kaks aastas.
Rand oli samuti imeilus. Eriti meeldis mulle pimedas siidelev liiv 1ahelendav meri. Nimelt paljunevad Hollandi
rannikul mingid vhga toredad mikroorganismid,kes hakkavad sdtendama,kui
neile peale astuda v6i vees kiitega korralikult vehkida. Ma ei tee nalja. Kui
l6in ialagapalli;a seeveeresmooda liiva, oli kollakasroheline sridelev jutt
taga. Vskasin sigaretikoni liivale ja astusin kannaga peale, aga sigarett ei
tahtnud 6ra kustuda. Hakkasin seda
niirviliselt taguma - mida rohkem ta-

gusin,sedarohkemh65gus.No ja siis
l6pukssainaru,et seeei olegituhk, mis
ei tahakustuda,vaidhoopisneedsamad
loomakesed.
Ohtuti toimusidhotelli diskobaaris
meeletuddiskopeod.Plrast diskopidu
jiitkus laulupidusealsamas
sltendaval
rannal.Uldseon hendekokkutulekute
melu raskekirjeldada,sedapeaksise
kogema.
loo

Nagu mainitud, ldksin Hollandisse
usna eksprompt, ma ei j6udnud kodus
valmis mdelda, milliste riikidega viilisvahetuslepinguid s6lmida. Teadsin
ainult, et neid v6iks olla palju, rohkem
kui eelmisel aastal. See iilesanne kujunes ootamatult raskeks,sest mSningate riikide esindajad,kes eelmistel aastatel olid Eestist huvitatud, titlesid lepingutest dra - niiiteks norrakad. Prantsuse neiu Marie jiii pika mangumise
peale n6usse,hollandlased ja t5el1hid
tahtsid kahe lepingu asemel tihte. Onneks leidsin teisi toredaid inimesi ja
maid, kellega lepinguid sdlmida. uute
riikidena on nimekirjas tuleval aastal
Rumeenia, Bulgaaria, Leti, Armeenia
ja Panama. Hablas espafiol! - \{31s5
Panamasse!
Peale selle keisin ka huvitavatel
workshop'idelja seminaridel. KSige p5nevama seminari teemaks oli'Arstid
arengumaades .- kas filantroopia v6i
turism?" Arutati, kas on hea ja kasulik,
kui L?iiinearstid lahevad mingiks ajaks
"appi", nagu
arengumaadesse
t6ole ehk
nad sedaise nimetavad. Naasteson nad
kogemusevdrra rikkamad ja puhta stidametunnistusega,kohalikud inimesed
agavirelevad endistviisi edasi.Kirjeldatikabrain drain'ie ajude ilravoolu. Niiiteks toodi t970. aastateHolland, kus
haridusministeeriumi valearvestuse
t6ttu koolitati liiga vilhe arste. Et olukorda parandada, v6eti lihtsustatud
korras to6le sadu arste endistest Hollandi kolooniatest Aafrikas. Sel moel
jiiid agahetta aafriklasedise,sestsealgi
polnud arsre iileliia. Kriisi lahendamiseks,saatisHollandi valitsus Aafrikasse sadu arste, kes peagi kodumaale
naasesid.Sama skeem toimib ka praegu - spetsialistidja viihegi haritud aafriklased tulevad Euroopasset66le, nende kodumaa jii?ib hetta, ja Euroopa
"tilesanne"
on neid aidata. Seminaril

kuulsin ka nallakaid m6tteid - tiks
Hispaania neiu lubas mitte kunagi oma
muy grande swimmingpool'ienam ujuma
minna, lootes sel viisil iira hoida maail'
ma eri piirkondade ebav6rdsust. Muu
hulgas selgus kurb tSsiasi, et LeaneEuroopa valitsused v5tavad Aafrikast
v6la tagasimaksetenamitu korda rohkem raha v61ja,kui abina sisseviivad.
Lepingud
Konkurss kohtadele algab detsembri
alguses, osa v6tta saavad kSik arstitudengid teisestviienda kursuseni,kes on
ka Seltsi liikmed. Kasuks tuleb muidu.
gi aktiivsus EAUSis (see vist ongi k6i'
ge tiihtsam! ! !), varasemad kandideeri.
mised ja motivatsioonikiri. Motivatsioonikiri on vhga thhtis, kuid paljud
kipuvad sedaalahindama. Eelmiselaastal saime mitu motivatsioonikirja, mis
koosnesidvaid paarist reast v6i siisp6hjendati soovi vhlisvahetusseminna d la
"pole varem viilismaal keinud".
Lepingute nimekiri:

Austria
Armeenia
Bulgaaria
Holland
Horvaatia
Hispaania
Iisrael
Itaalia
Lati
Kreeka
Makedoonia
Leedu
Panama
Prantsusmaa
Rootsi
Rumeenia
Saksamaa
Serbia& Montenegro
Sloveenia
Slovakkia
Soome
TSehhi
Venemaa

4
3
1
?

1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
t

Edukatkandideerimist!Jelgigeinfot !

Gabor Szirko,
Viilisvahetusetoogrupi
juht,
stud.med.IY,
gabor@ut.ee

