Meditsiin 2020 konverents
Sõna, tegu ja raha tervishoius
13.12.2019
Hotel Sokos Viru konverentsikeskus

Meditsiin 2020 toimub tänavu 10. aastat ja juubeliüritusele kohaselt peame seekord seda
pidulikumalt.
Konverentsi ajal kuulutame välja iga-aastase meditsiinimõjutaja, aga tänavu on vestlusringi palutud lisaks värskele mõjutajale ka kõik
varasemad – arvamust avaldama, kuidas Eesti tervishoius asjad käima peavad.
10 aasta jooksul on konverentsil esinenud õige mitu sotsiaalministrit. Tänavu räägib valitsuse nimel Tanel Kiik
Avame katet uue haiglavõrgu arengukavalt ja saame teada, mis seisus on uued üle-eestilised tervisekeskused
Mõtteid jagab patsient, kes vähihaigena on tervishoiusüsteemist kõik võtnud/saanud ja nüüd nõustab teisi
Tutvume arstiteadusüliõpilaste seltsi uue presidendiga
Saame teada, kuidas kulgeb Viljandis PAIK pilootprojekt tervikliku tervishoiukorralduse mudeli leidmiseks
Arutleme uute ravimitega seoses, on need kulurida eelarves või investeering

PROGRAMM
13.12.2019
8:30 - 9:30

Kogunemine, kohv

9:30 - 9:40

Avasõnad moderaatoritelt

9:40 - 9:50

Meditsiinimõjutaja 2019 väljakuulutamine

9:50 - 10:20

Patsiendiohutuse väljakutsed Eestis
Teele Orgse Pärnu haigla kvaliteedijuht

10:20 - 10:50

Patsiendi vaade tervishoiukorraldusele – soovid ja vajadused
Merike Värik Vaimse tervise õde, patsiendinõustaja PERHis

10:50 - 11:00

Küsimused ettekandjatele

11:00 - 11:20

Kohvipaus

11:20 - 11:50

Arstitudengid unistavad suurelt
Ann Leen Mahhov EAÜSi president

11:50 - 12:20

PAIK Viljandis
Mart Kull Viljandi haigla ülemarst

12:20 - 13:20

Lõuna

13:20 - 13:50

Ootused tervishoiule arsti pilgu läbi
Jaan Sütt Eesti Arstide Liidu president

13:50 - 14:20

Mida toob uus aasta tervishoiule?
Tanel Kiik Sotsiaalminister

14:20 - 14:50

Lisaraha ja e-tervis- kas tervishoiu võluvits?
Rain Laane Haigekassa juht

14:50 - 15:10

Kohvipaus

15:10 - 15:40

Uued ravimid – kulurida eelarves või investeering?
Alar Irs Ravimiameti meditsiininõunik

15:40 - 16:30

Meditsiinimõjutajate vestlusring: Hindame Eesti tervishoiu
tervist
Katrin Rehemaa Eesti Arstide Liidu peasekretär
Karmen Joller Kivimäe Perearstikeskuse perearst

Heli Paluste Sotsiaalministeeriumi tervishoiuvõrgu juht
Tõnis Allik Medicumi juhatuse liige
Peep Talving Põhja-Eesti Regionaalhaigla ülemarst
Kuido Nõmm TÜ Kliinikumi EMO arst
Peeter Mardna Radioloog
Ruth Kalda Tartu Ülikool, peremeditsiini ja rahvatervishoiu instituudi juhataja
16:30 - 16:40

Lõppsõnad

LISAINFO
Osalemise tingimused
Palume teatada mitteosalemisest kirjalikult vähemalt 10 tööpäeva enne ürituse toimumist aadressil registreerimine@aripaev.ee .
Sellisel juhul tagastame laekunud osalustasu või tühistame veel tasumata arve.
Kui teatate mitteosalemisest 5-9 tööpäeva enne konverentsi toimumist tagastame 50% tasutud maksumusest.
Kui teatate mitteosalemisest hiljem või unustate teatada, osalustasu ei tagastata.
Korraldaja võib üritusel teha pilte, videoid ja helisalvestisi ning jagada neid nii osalejatega kui ka avalikes meediakanalites, samuti kasutada
sarnaste ürituste turundamiseks.
Täpsemat teavet andmete kasutamise kohta leiab Äripäeva Privaatsustingimustest.

