
 

 
1. AASTA PEREMEDITSIINI RESIDENTIDE TEOREETILISE  

KOOLITUSE AJAKAVA 

2021-2022 õ.-a. 

 
 

29. september 2021 (kolmapäev) 

Koolituse teema: „Motiveeriv intervjueerimine I“  

Koolitajad: Anneli Rätsep ja Inga Karton 

Aeg: 10.00-16.30 (praktiline koolituspäev Tartus)  

Toimumise koht:  L. Puusepa 1a,  Tartu, r 0084a  (0 korrus)  

 

8. oktoober 2021 (reede) 

Koolituse teemad ja ajakava: 

❖ Kogunemine ja kohvi kell 10.00 

❖  „Töökorraldus Pirita Perearstikeskuses“ kell 10.30-11.30   

❖ „Pirita Perearstikeskuse tutvustus„ ja lõuna  kell 11.30 – 13.00 (tutvustus kahes grupis)  

❖ „Perearstitöös oluliste dokumentide koostamine ja kvaliteet“ – dr Katrin Martinson kell 13.00-

14.30 

❖ Paus kell 14.30-14.45 

❖ „Perearstitöös oluliste dokumentide koostamine ja kvaliteet“ – dr Katrin Martinson kell 14.45-

16.00 

Toimumise koht: Pirita Perearstikeskuses, aadressil Kloostrimetsa tee 29, Tallinn 

 

November 2021 

Koolituse teema: “Alkoholi liigtarvitamise varajasest avastamisest ja lühisekkumisest (ALVAL)“   

Koolitajad: Heli Tähepõld, Kadri Suija, Anneli Rätsep  

Koolitus toimub kahel päeval väikestes gruppides erinevatel kuupäevadel. Palun vaata grupi nimekirjast,  

millisesse gruppi kuulute ning vastavalt sellele tuleb osaleda koolitusel. 

I grupp 2. ja 3. novembril 2021 (teisipäev ja kolmapäev) – Anneli Rätsep 

II grupp 1. ja 2. novembril 2021 (esmaspäev ja teisipäev) – Kadri Suija 

III grupp 16. ja 17. novembril 2021 (teisipäev ja kolmapäev)  –  Anneli Rätsep 

IV grupp 16. ja 17. novembril 2021 (teisipäev ja kolmapäev)  – Heli Tähepõld 

Grupi nimekirjad on Moodle`i e-kursusel: https://moodle.ut.ee/course/view.php?id=5933 

Toimumise koht: veebis  

Koolitused toimuvad Zoomis või BigBlueButtonis. Koolitusel osalemiseks on vajalik toimiv 

internetiühendus ning töötavad seadmed – arvuti, mikrofon, veebikaamera, kõlarid. Palun veenduge enne 

https://moodle.ut.ee/course/view.php?id=5933
http://tervis.ut.ee/et


koolitust, et  tehnika on töökorras, sest koolituse läbimise eelduseks on aktiivne osavõtt ning Teie 

kuuldavus-nähtavus seega tähtis. Kui soovite õppematerjali ka paberkandjal, andke sellest mulle palun 

kirjalikult teada, märkides kirjas ära ka postiaadressi, millele materjal saata.  

 

10. detsember 2021 (reede)  

Koolituse teema: „Pisikirurgia perearstipraksises“ – dr Elle-Mall Sadrak 

Kuna koolitus hõlmab praktilisi tegevusi, siis koolitus toimub kahes grupis kell 9.00-13.00 ( I grupp)  ja 

13.30-17.30 ( II grupp).  

Grupi nimekirjad on Moodle`i e-kursusel: https://moodle.ut.ee/course/view.php?id=5933 

Toimumise koht: Laagri Perearstikeskuses, Tervise 2, Laagri  

 

07. jaanuar  2022 (reede)  

Koolituse teemad:  

kell 10.00-11.00  „Südame rütmihäirete käsitlusest perearstile“ – dr Eno-Martin Lotman 

kell 11.00-11.30 lõunapaus 

kell 11.30-14.00 -  „Rinnanäärmeprobleemidega naise käsitlus ja rindade enesekontrolli 

oskused“  –  dr Gabor Szirko 

Toimumise koht: veebis Zoom 

NB! Enne koolitust tuleb läbi vaadata videoloeng teemal  „Südame rütmihäirete käsitlusest perearstile“ ja 

mõelda küsimused Zoomi kohtumiseks kell 10.00-11.00 

 

04. veebruar  2022 (reede):  

Koolituse teema: „Mida peab perearst teadma kardiostimulaatoritest?“  

Koolitaja: dr.  Piibe Muda 

Aeg: 13.00-16.30  

Toimumise koht:  Zoomis 

 

04. märts 2022 (reede)  

Koolituse teemad:  

1. Polüfarmakoteraapia  – dr Maia Gavronski kell 9.30-14.00. Koolituse raames tuleb teha  iseseisev 

ülesanne enne seminari.  Täpsem juhis lisatud Moodle e-kursusele.  

2. Kõrgvererõhktõve diagnostika ja ravi perearstipraksises – dots Anneli Rätsep  

kell 14.30 – 17.00 

Toimumise koht:  L. Puusepa 1a,  Tartu, r 0084a  (0 korrus)  

 

 

 

https://moodle.ut.ee/course/view.php?id=5933


01. aprill 2022 (reede)  

Aeg: 16.00-17.00  

Ümarlaud  

Toimumise koht:  Zoomis  

 

19. aprill 2022 (reede)  

Aeg: 10.00-16.00 (praktiline koolituspäev Tartus)  

Koolituse teema: „Motiveeriv intervjueerimine II“ , kell 10.00-16.00 koos lõunapausiga 

Koolitajad: Anneli Rätsep ja Inga Karton 

Toimumise koht:  L. Puusepa 1a,  Tartu, r 0084a  (0 korrus)  

 

06. mai 2022 (reede) 

Koolitus  "Palliatiivne ravi ja valuravi" ja „Balint grupp“ 

"Palliatiivne ravi ja valuravi" 

Residentuuri erialadevahelise ühiskursuste raames toimuv Palliatiivne ravi ja valuravi koolitus on lisatud 

peremeditsiini teoreetilise koolituse programmi. Kursusele registreerib teid Liis Viitkar ning eraldi 

peremeditsiini residendid dekanaadis registreerima ei pea.  

Koolitus algab veebipõhisest osast alates 1.aprillil ja lõppeb kontaktkoolitusena 06. mail 2021 kell 

10.00-13.00 

Osalejad registreeritakse E-kursusele:  https://moodle.ut.ee/course/view.php?id=10906 

Kursuse kuraator: Kadri Suija 

„Balint grupp“  

Koolituseks on jagatud teid kaheks grupiks (vt grupi nimekirja e-kursusel)  

Grupp  1 – kell 14.00-15.15 

Grupp 2 – kell 15.30-16.45 

Koolitajad: Kadri Suija ja Roman Balõtšev 

Toimumise koht: L. Puusepa 1a,  Tartu, r 0084a  (0 korrus) 

 

Juunis või augustis 2022  

Residentide suvekool  

Korraldaja: MTÜ EESTI NOORED PEREARSTID  (NOPE) koostöös peremeditsiini õppetooliga  

 

https://moodle.ut.ee/course/view.php?id=10906

