Pneumokokknakkus
Avaldumise vormid, ravi, vaktsineerimine
14.01.2022
Veebiseminar
Veebiseminaril anname põhjaliku ülevaate pneumokokknakkusest: sõna saab nii infektsioonhaiguste
arst, pulmonoloog kui ka perearst

Pneumokokknakkuse tekitaja on mikroob nimega Streptococcus pneumoniae. Pneumokokk on gram-positiivne kaksikkerabakter
(diplokokk). Pneumokokil on palju serotüüpe, millest 10-12 põhjustavad 70% kõikidest invasiivsetest haigusjuhtudest. Pneumokokid võivad
põhjustada nii invasiivset kui mitteinvasiivset nakkust. Mitteinvasiivne nakkus piirdub ainult limaskestaga ning kõige sagedasemateks
haigusteks lastel on äge keskkõrva- ja põskkoopa- või kopsupõletik. Invasiivsetest nakkustest võib esineda baktereemia, meningiit,
baktereemiaga kulgev kopsupõletik, sepsis. Harva võib pneumokokk põhjustada ka endokardiiti, osteomüeliiti, perikardiiti ja pehmete
kudede nakkusi. Kuigi pneumokokknakkusesse võib haigestuda igas vanuses, põevad sagedamini seda nakkust alla kaheaastased
väikelapsed, vanemaealised ja immuunpuudulikkusega isikud.
Vaktsineerimise osas on paljudele teadmata, et juba aasta otsa saab teatud diagnoosidega ja teatud vanuses vaktsineerida raviteenuse
osana, st tasuta. Kõigest sellest veebiseminaril räägimegi.
Sihtgrupp – perearstid, teised teemast huvitatud arstid, (pere)õed. Veebiseminari sihtgrupp ei ole apteekrid.
Veebiseminari korraldajad: Meditsiiniuudised ja Medicumi Koolitus- ja Nõustamiskeskus.

Veebiseminari toetajad:

Lektorid: dr Pille Märtin, LTKH infektsioonhaiguste arst, dr Argo Lätt, Rapla perearstikeskuse arst ja dr Marily Jaagor, PERHi pulmonoloog
NB! Veebiseminar annab 2 täiendkoolituspunkti pärast e-testi edukat sooritamist.
Tunnistuse saamiseks on vaja osaleda veebikoolitusel ning pärast koolitust vastata valikvastustega küsimustikule, mis saadetakse osaleja
meiliaadressile. Küsimustiku täitmine on vabatahtlik, veebiseminari vaatamise eest tunnistust ei väljastata. Tunnistused väljastab Medicum
Koolitus- ja Nõustamiskeskus
NB! Veebiseminar on meditsiinitöötajatele tasuta, vajalik on eelnev registreerimine. Küsimusi esitama ja oma kogemusi vahetama on
oodatud kõik teemast huvitatud arstid ja õed.
Webinari ajal saate küsimusi esitada, kirjutades need vestluse kasti.
Veebiseminar toimub 14. jaanuaril kell 14:00-15.45 internetis Äripäeva veebiseminaride keskkonnas. Enne veebiseminari saadetakse
registreerunud kasutajatele infomeil lingiga, mille kaudu pääseb enne seminari algust veebiseminari keskkonda.
Seminari on võimalik jälgida oma arvutist töökohal, kodus või mujal Teile sobivas kohas ning selle jälgimiseks on tarvis arvutit,
internetiühendust ning mugavamaks kuulamiseks kõrvaklappe.
Veebiseminar on järelvaadatav kõigile registreerunutele 1 kuu jooksul pärast toimumist.
Tehnilist infot veebiseminari kohta saab küsida kirjutades hanna.sults@aripaev.ee , muudes küsimustes
kirjutage karin.tamm@aripaev.ee või helistades telefonil +372 513 8862 (Karin Tamm, Meditsiiniuudiste sündmuste juht).

PROGRAMM
14.01.2022
14:00 - 14:05

Sissejuhatus ja teema tutvustus
Kadi Heinsalu Meditsiiniuudiste peatoimetaja

14:05 - 14:35

Pneumokokk olemus, infektsiooni avaldumise vormid, uued
näidustused tasutavaktsineerimisele ja nakkusest
raporteerimine
Pille Märtin LTKH infektsioonhaiguste arst

14:35 - 15:05

Pneumokokk-nakkusega patsient esmatasandil:
diagnoosimine, ravi, jälgimine
Argo Lätt Rapla PAK perearst, Eesti Perearstide Seltsi juhatuse liige

15:05 - 15:35

Pneumokokknakkuse ravi
Marily Jaagor PERHi pulmonoloogiakeskuse pulmonoloog

15:35 - 15:37

Pfizeri tutvustav video

15:37 - 15:40

Veebiseminari lõppsõnad

LISAINFO
Osalemise tingimused
Palume teatada mitteosalemisest kirjalikult vähemalt 10 tööpäeva enne ürituse toimumist aadressil registreerimine@aripaev.ee .
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.
Veebiseminari materjalide ja sisu kopeerimine, salvestamine, reprodutseerimine või levitamine on ilma AS Äripäeva kirjaliku nõusolekuta
keelatud.

