
 

 
RESIDENTUURI PROGRAMM ALLERGOLOOGIA-IMMUNOLOOGIA ERIALAL 
 
 

1 PROGRAMMI  NIMETUS 
EESTI JA INGLISE KEELES 

Allergoloogia-immunoloogia 
Allergology-immunology 

2 ÕPPEASTE Residentuur 
3 VALDKOND Tervis ja heaolu 
4 
 

ERIALA(D) Allergoloogia-immunoloogia 
 

5 ÕPPEASUTUS(ED) Tartu Ülikool 
6 TEADUSKON(NA)D Arstiteaduskond 
7 NOMINAALNE ÕPPEAEG 5 aastat 
8 ÕPPETÖÖ VORM Päevane õpe 
9 ÕPPETÖÖ KEEL Eesti keel  
10 ÕPIVÄLJUNDITE 

SAAVUTAMISEKS 
VAJALIKUD TEISED 
KEELED 

erialakirjanduse lugemiseks vajalik inglise keele oskus 

11 ÕPPEKAVA VERSIOON 2013 
12 KINNITAMINE 1. Teaduskonna nõukogus 2013 

2. Ülikooli senatis  
13 VASTUVÕTUTINGIMUSED 1. Residentuuri võetakse konkursi alusel vastu isikuid, kes on 

registreeritud EV Terviseameti tervishoiutöötajate registris 
ja kes on lõpetanud:  
a. Tartu Ülikooli arstiõppe, olles immatrikuleeritud 

arstiõppesse 1997/1998. õppeaastal või hiljem;  
b. Tartu Ülikooli arstiõppe ja internatuuri, olles 

immatrikuleeritud arstiarstiõppesse enne 1997/1998. 
õppeaastat või  

c. kellel on vastav välisriigis omandatud kõrgharidus. 
2. Konkursitingimused määratakse residentuuri eeskirjas. 

14 
 

RESIDENTUURI 
ÜLDEESMÄRGID 

Residentuuri üldiseks eesmärgiks on anda arst-residendile 
üldarstina praktiseerimise kogemus, viia arst-residendi teadmised ja 
praktilised oskused tasemele, mis võimaldab arst-residendi 
iseseisvat tööd immuunsüsteemi funktsiooni ja haigusi tundva  
eriarstina. Omandatav haridus võimaldab asuda tervishoiusüsteemis 
tööle allergoloogia-immunoloogia eriarstina. 

15 ERIALAPROGRAMMI  
STRUKTUURI 
LÜHIKIRJELDUS 

Allergoloogia-immunoloogia residentuur toimub 5-aastase õppena, 
kokku 55 kuud, millele lisandub 5 puhkusekuud. Õpe koosneb 
praktilisest ja teoreetilisest koolitusest. Igale arst-residendile 
koostatakse individuaalne õpingukava, lähtudes alljärgnevast: 

1. Praktiline koolitus  
a. Kohustuslikud praktilise koolituse tsüklid – 

minimaalne summaarne kestus 41* 
b. Valikulised praktilise koolituse tsüklid – 

minimaalne summaarne kestus 3 kuud ** 
2. Teoreetiline koolitus 23 EAP mahus 

*,** - Kohustuslike praktilise koolituse tsüklite minimaalse mahu 
korral peab vastavalt individuaalplaanile suurenema valikuliste 
praktilise koolituse tsüklite maht ja vastupidi, tagamaks praktilise 
koolituse mahu täitmist. 

16 ANTAV KVALIFIKATSIOON/ 
KRAAD 

Allergoloog-immunoloogi kutse 
Allergologist-immunologist 



 

17 NÕUDED ÕPPEPROGRAMMI 
LÕPETAMISEKS 

Residentuuri programmi läbimine täies mahus ning lõpueksami 
edukas sooritamine. Residentuuri vältel peab arst-resident läbima 
kõik kohustuslikud praktilise koolituse tsüklid ning vähemalt kolm 
valikulist praktilise koolituse tsüklit.  

18 LÕPETAMISEL VÄLJASTA-
TAVAD DOKUMENDID 

Residentuuri lõpetamist tõendav tunnistus ja akadeemiline õiend  

19 LÕPUDOKUMENTE 
VÄLJASTAV(AD) 
KÕRGKOOL(ID) 

Tartu Ülikool  

20 RESIDENTUURI 
ÕPIEESMÄRGID 
(õpiväljundid ehk 
omandatavad/ 
arendatavad/erialased 
teadmised ja oskused, 
üldpädevused jms) 

Residentuuri programmi läbinud arst-resident: 
1) tunneb perearstipraktikas, erakorralise meditsiini, sisehaiguste ja 
kirurgia osakonnas ettetulevate  tavalisemate patsiendiprobleemide 
diferentsiaaldiagnostikat, oskab iseseisvalt korraldada nende 
haigusseisundite kindlakstegemiseks vajalikke uuringuid, oskab 
nendes osakondades ravitavate tavalisemate haiguste puhul 
koostada raviplaani; 
2) oskab osutada esmaabi erakorraliste terviseprobleemide korral; 
3) orienteerub Eesti tervishoiusüsteemis, oskab määratleda 
patsiendi jaoks optimaalse ravitasandi  
4) oskab välja kirjutada enamkasutatavaid ravimeid vastavalt Eestis 
kehtivatele reeglitele, omab arstitööks vajalikku 
dokumenteerimisoskust; 

5) on võimeline osutama allergoloogia-immunoloogia erialal 
kvaliteetset arstiabi, mis on vastavuses arstiteaduse 
uusimate saavutuste ja kõrgete eetiliste standarditega; 

6) omab arstikutsele vajalikke hoiakuid, küllaldasi erialaseid 
teadmisi, oskusi ja kliinilist kogemust;  

7) tunneb ja järgib teaduseetika ja meditsiinieetika ning 
tõenduspõhise meditsiini põhimõtteid; 

8) soovib oma tegevusega kaasa aidata nii meditsiini kui 
valdkonna kui ka arstiteaduse arengule;  

9) tunneb oma erialalise kompetentsuse piire ning oskab 
meditsiinisüsteemis kaasata optimaalselt teiste erialade 
arste ning teisi tervishoiuspetsialiste patsientide 
probleemide parimaks lahendamiseks;  

10) orienteerub Eesti tervishoiukorralduses ja vastavas 
seadusandluses;  

11) teab üldjoontes, missugused on allergoloogia-
immunoloogia valdkonna haiguste diagnostika, ravi ja 
profülaktika võimalused teistes Euroopa Liidu riikides, eriti 
sealsetes suuremates keskustes;  

12) oskab teha koostööd patsientide lähedaste, sotsiaalsüsteemi 
jm. tugivõrgustikega; 

13) omab süsteemseid ja põhjalikke teadmisi immunoloogias ja 
selle alaerialades kasutatavatest mõistetest, teoreetilistest 
printsiipidest ja uurimismeetoditest;  

14) suudab edastada meditsiinilisi teadmisi ja nende põhjal 
tehtud järeldusi nii patsientidele, kolleegidele kui ka 
avalikkusele;  

15) teadvustab vajadust jätkata meditsiinialaste ja 
immunoloogia valdkonna teadmiste ja oskuste täiendamist 
edaspidise professionaalse karjääri jooksul täiendusõppe 



 

abil ning on valmis elukestvaks õppeks;  
16) suudab iseseisvalt diagnoosida ning ravida 

immuunsüsteemi enamlevinud haigust, oskab hinnata 
immuunsüsteemi funktsiooni iseärasusi tervetel; 

17) oskab koostöös teiste erialade arstidega läbi viia 
diferentsiaaldiagnostikat keerukate haigusjuhtude korral 
kasutades optimaalselt tänapäevase instrumentaalse ja 
laboratoorse diagnostika võimalusi; 

18) oskab juhtida patsientide uuringuid ja ravi mitmete haiguste 
koosesinemisel, määrata uuringute ja ravi prioriteedid, 
hinnata erinevate sekkumisvõimaluste tulemuslikkust ning 
riske; 

19) oskab efektiivselt tegutseda immuunsüsteemi haiguste 
korral ettetulevate erakorralist abi vajavate probleemide 
lahendamisel; 

20) valdab tänapäevases intensiivravis kasutatavaid meetodeid 
immuunsüsteemi haiguste ravis; 

21) on suuteline korraldama immuunsüsteemi kaasasündinud ja 
omandatud häiretega patsientide pikaajalist ravi ja 
jälgimist, oskab teha koostööd teiste erialaarstidega 
patsientidele parimate diagnostika- ja ravivõtete 
rakendamiseks; 

22) oskab iseseisvalt sooritada järgmisi protseduure ja 
uuringuid: 

• nahatestid aeglast tüüpi ülitundlikkuse määramiseks; 
• nahatestid allergia diagnoosimiseks (torke-, 

intradermaalsed, epikutaansed testid); 
• eesmine rinoskoopia, otoskoopia; 
• PEF, spiromeetria; 
• allergia provokatsioonitestid (konjuktiivi, nasaalsed, 

bronhiaalsed, toidu, ravimite ja kutseallergeenide testid 
jm.) 

• laboratoorsed ekspressuuringud, nagu veresuhkru määra-
mine ja peitevere määramine väljaheites; 

• veenipunktsioon uuritava materjali võtmiseks 
eritingimustes töötlemiseks; 

• tähtsamate veregruppide määramine; 
• HLA I ja II klassi alleelide tüpiseerimine molekulaarsete 

meetoditega;  
• antikehade ja antigeenide määramise testid ensüüm-

vahendatud immunoadsorptsioonimeetodil, immuno-
histokeemilisel meetodil, radioimmuunmeetodil, immuno-
blotmeetodil ning testitulemuste interpreteerimine; 

• immunoloogiliste reaktantide määramine kehavedelikes 
kasutades multipleks- jm. analüsaatoreid, tulemuste 
interpreteerimine; 

• rakulise immuunsuse reaktsioonide määramine voolu-
tsütomeetri abil, tulemuste interpreteerimine; 

• ravi bioloogiliste preparaatidega; 
• desensibiliseeriv ravi. 

 
23) tunneb alljärgnevate uuringute ja protseduuride näidustusi 



 

ja vastunäidustusi, läbiviimise põhimõtteid, ning 
võimalikke tüsistusi  

• anafülaktilise shoki intensiivravi; 
• bronhiaalastma intensiivravi võtted; 
• süsteemse põletikureaktsiooni intensiivravi võtted; 
• splenektoomia; 
• vaktsineerimine; 
• kudede ja organite siirdamine; 
• imuunsüsteemi funktsiooni moduleerivate preparaatide 

manustamine; 
• geeniteraapia. 

21 MOODULI NIMETUS Praktiline koolitus – kohustuslikud praktilise koolituse tsüklid 
22 PRAKTILISE 

KOOLITUSE  SISU JA 
MAHT 

Kohustuslikud praktilise koolituse tsüklid (koos minimaalse 
kestvusega): 
Residentuuri 1.aastal: 
1. Erakorraline meditsiin 2 kuud 
2. Peremeditsiin 2 kuud 
3. Sisehaigused 2 kuud 
4. Kirurgia 2 kuud 
Residentuuri 2.-5.aastal: 

allergoloogia- immunoloogia 13 kuud 
laboratoorne immunoloogia 4 kuud 
pediaatria 4 kuud 
endokrinoloogia 1 kuu 
gastroenteroloogia 1 kuu 
infektsioonhaigused 1 kuu 
hematoloogia 1 kuu 
pulmonoloogia 3 kuud 
reumatoloogia 3 kuud 
dermatoloogia 2 kuud 

 
Kohustuslike praktilise koolituse tsüklite miinimumkestus on 
kokku 41  kuud 
Arst-residendi kohustused loetletud tsüklites on töö kliiniliste 
osakondade palatiarstina, osavõtt eriala ambulatoorsetest 
konsultatsioonidest koos juhendava eriarstiga, osavõtt osakonnas 
toimuvatest erialavisiitidest ja konsiiliumitest. Arst-resident teeb 
vähemalt kaks 12-tunnist valvet kuus. Arst-resident valvab kõigis 
kohustuslikes tsüklites, kus toimub valvetöö. Kitsamatel erialadel, 
kus on tagatud raviasutuses erialaspetsialisti valve, valvab arst-
resident koos erialaspetsialistiga. Arst-residendil tuleb teha 
haigusjuhtude demonstratsioone või lühiettekandeid kliinilisel 
osakonna (kliiniku) konverentsil. 
Praktilise koolituse kohustuslikest tsüklitest vähemalt üks kuu tuleb 
läbida Euroopa Liidu mõne teise riigi kliinilise immunoloogia ja 
allergoloogia valdkonna raviasutuses. 

23 MOODULI NIMETUS Praktiline koolitus – valikulised praktilise koolituse tsüklid 
24 PRAKTILISE 

KOOLITUSE  SISU JA 
MAHT 

Esimesel residentuuriaastal võib resident valida 3-kuulise 
valiktsükli vastavalt üldjuhendaja ja residendi kokkuleppele. 
Valikulised praktilise koolituse tsüklid: 



 

geneetika 
laboratoorne meditsiin 
nefroloogia 
neuroloogia 
onkoloogia 
radioloogia 

 
Arst-resident peab läbima vähemalt kolm valikulist praktilise 
koolituse tsüklit. Iga valikulise praktilise koolituse tsükli 
minimaalne kestvus on 1 kuu.  
Arst-residendi kohustused loetletud tsüklites kliinilistes 
osakondades on töö palatiarstina, osavõtt eriala ambulatoorsetest 
konsultatsioonidest koos juhendava eriarstiga, osavõtt osakonnas 
toimuvatest erialavisiitidest ja konsiiliumidest. Arst-resident valvab 
koos erialaspetsialistiga, tehes vähemalt kaks 12-tunnist valvet 
kuus. Arst-residendil tuleb teha haigusjuhtude demonstratsioone 
või lühiettekandeid kliinilisel osakonna (kliiniku) konverentsil.  

25 MOODULI NIMETUS Teoreetiline koolitus 23 EAP 
26 TEOREETILISE 

KOOLITUSE  SISU JA 
MAHT 

Residentuuri jooksul peab kliinilise immunoloogia arst-resident 
läbima alljärgneva teoreetilise koolituse: 
Üldresidentuuri kliinilised seminarid 6 EAP (esimesel 
residentuuriaastal) 
Residentuuri 2.-5.aastal: 

1. Kliinilised seminarid 4 EAP:  a 1 EAP aastas (TÜ Sise-
kliinik, PERH, ITK) 

2. Laboratoorne meditsiin 1 EAP 
3. Hematoloogia 1 EAP  
4. Lastehaigused 1 EAP 
5. Transplantoloogia 1 EAP 
6. Antibakteriaalne ravi 1 EAP 
7. Uurimistöö metoodika (s.h. oma uurimistöö, statistiline 

analüüs, ettekanded, eestikeelse teadusartikli kirjutamine, 
osalemine ingliskeelse artikli kirjutamises)  4 EAP (TÜ 
bio- ja siirdemeditsiini instituut, immunoloogia õppetool) 

8. vabalt valitud kursused kliinilise immunoloogiaga seotud 
erialadel 4 EAP 

Iga residentuuriaasta sisaldab kokku 1-2 nädalat teoreetilist 
koolitust kursustel ja seminaridel, osavõttu konverentsidest, 
iseseisvat tööd haigusjuhtude analüüsil, ettekannete ja referaatide 
koostamist, osalemist uurimistöös põhierialal. 

27 ÕPPEBAASID Kliinilise immunoloogia residentuuri baasasutustena kasutatakse 
alljärgnevaid raviasutusi: 
Residentuuri 1.aastal on baasideks AS Lõuna-Eesti Haigla, Valga 
haigla, Põlva haigla, Jõgeva haigla, Rakvere Haigla, Narva Haigla, 
Viljandi Haigla, Kuressaare haigla, Haapsalu Haigla, Rapla Haigla, 
Pärnu Haigla, Ida-Viru Keskhaigla, Lääne-Tallinna Keskhaigla, 
Ida- Tallinna keskhaigla, Põhja-Eesti Regionaalhaigla, SA TÜ 
Kliinikum, samuti perearstikeskused vastavalt TÜ ja baaside 
vahelisele lepingule.  
Residentuuri 2.-5.aastal: 
 
• TÜ Kliinikumi Sisekliinik, Kopsukliinik, Onkoloogia- ja 



 

Hematoloogiakliinik, Anestesioloogia- ja Intensiivravi Kliinik, 
Närvikliinik, Ühendlabor 

• TÜ bio- ja siirdemeditsiini instituudi immunoloogia õppetool 
• Põhja-Eesti Regionaalhaigla Sisehaiguste Kliinik, Onkoloogia- 

ja Hematoloogiakliinik, Diagnostikakliinik, 
Anestesioloogiakliinik, Kirurgiakliinik 

• Ida-Tallinna Keskhaigla Sisekliinik, Naistekliinik, 
Kirurgiakliinik, Diagnostikakliinik 

• Lääne-Tallinna Keskhaigla Nakkuskliinik, Nefroloogia Keskus 
• SA Tallinna Lastehaigla 

28 SAAVUTATUD 
ÕPIVÄLJUNDITE 
HINDAMISE VORMID JA 
KORD 

Edasijõudmist hinnatakse kaks korda aastas vastavalt residentuuri 
eeskirjas sätestatule, positiivse hinnangu eelduseks on kõigi 
ettenähtud ülesannete (nii praktilise koolituse kui teoreetilise 
koolituse) täitmine.  
Saavutatud õpiväljundeid hinnatakse iga tsükli lõpus juhendaja 
hinnangu alusel (kujundava hindamisena mitteeristaval skaalal) 
ning residentuuri lõpueksamil (lõpphindamisena eristaval skaalal).  

29 LÕPUEKSAMILE 
PÄÄSEMISE EELDUSED 

Kogu ettenähtud residentuuri programmi (nii praktilise koolituse 
kui teoreetilise koolituse) läbimine, positiivsed hinnangud kõigist 
läbitud praktilise koolituse tsüklitest.  

30 LÕPUEKSAMI SISULISED 
NÕUDED JA SOORITAMISE 
KORD 

Eksam, mille käigus hinnatakse teadmisi ja oskusi, koosneb 
kolmest osast (suuline ja kirjalik osa, patsiendi uurimine), eksami 
orienteeruv kestus on 3 tundi. Kõiki eksami osasid hindab 
eksamikomisjon, kuhu kuulub vähemalt 3 liiget. 
Teadmiste ja oskuste hindamise viis: 1) kirjalik töö kahe 
sagedamini esineva kliinilis-immunoloogilise probleemi 
teoreetiliste ja praktiliste aspektide kohta (maht arvestusega, et 
sellele jõuaks vastata 60 min. jooksul); 2) viie kliinilise situatsiooni 
analüüs ja vastamine komisjonile suuliselt (maht arvestusega, et 
vastata jõuab 90 min. jooksul); 3) 20-le valikvastustustega 
küsimustele vastamine, s.h. küsimustele, mis peegeldavad 
eksamisooritaja praktilisi (laboratoorsed uuringud, ravivõtted) ja 
teoreetilisi (immuunsüsteemi funktsiooni iseärasused erinevate 
kliiniliste situatsioonide korral jm.) teadmisi, arvestusega, et sellele 
kulub kokku kuni 30 min.  
 
Eksami struktuur ja proportsioonid: 
1. Teadmiste kirjalik hindamine 30% 
2. Kliiniliste situatsioonide analüüs ja vastamine: anamnees, 

objektiivne uurimine, uuringuplaani koostamine, 
diagnoosimine ning ravi ja edaspidise jälgimise kavandamine 
50% 

3. Valikvastused küsimustele praktilistest ja teoreetilistest 
oskustest 20% 
 

31 LÕPUEKSAMI 
HINDAMISE 
KRITEERIUMID 
 

A: Arst-resident tunneb suurepäraselt immuunsüsteemi funktsiooni 
põhimõtteid nii tervetel (erinevates vanusegruppides) kui ka 
immuunsüsteemi haaratusega haiguste korral, teades neil puhkudel 
haiguse kliinilist pilti, etiopatogeneesi, diagnostikat ja 
diferentsiaaldiagnostikat, ravi ning profülaktikat. Arst-resident 
oskab töötada välja iga konkreetse patsiendi kohta optimaalse 
kliiniliste uuringute plaani, osates oma valikuid suurepäraselt 
põhjendada, saadud uuringute tulemusi interpreteerida, arvestades 
kõiki diferentsiaaldiagnostilisi võimalusi. Ta on suuteline 



 

igakülgselt määratlema patsiendi praeguseid ja tulevikus tekkida 
võivaid muid immuunsüsteemi funktsiooni eripärasusega 
seostuvaid terviseprobleeme ning kaalutlema nende tähtsust. Arst-
residendi poolt soovitatavad ravimeetodid on parimad võimalikest 
ja kõige otstarbekamad. Ta tunneb suurepäraselt kasutatavate 
ravimeetodite kõrvaltoimeid ja piiranguid ning teab suurepäraselt, 
kuidas oma erialaseid teadmisi täiendada, kasutades erialaajakirju 
ja rahvusvaheliste teaduslike erialaühenduste internetiportaale. 
 
B: Arst-resident tunneb väga hästi immuunsüsteemi funktsiooni 
põhimõtteid nii tervetel (erinevates vanusegruppides) kui ka 
immuunsüsteemi haaratusega haiguste korral, teades neil puhkudel 
haiguse kliinilist pilti, etiopatogeneesi, diagnostikat ja 
diferentsiaaldiagnostikat, ravi ning profülaktikat. Arst-resident 
oskab töötada välja iga konkreetse patsiendi kohta optimaalse 
kliiniliste uuringute plaani, osates oma valikuid väga hästi 
põhjendada, saadud uuringute tulemusi interpreteerida, arvestades 
enamikke diferentsiaaldiagnostilisi võimalusi. Ta on suuteline 
määratlema väga hästi patsiendi praeguseid ja tulevikus tekkida 
võivaid muid immuunsüsteemi funktsiooni eripärasusega 
seostuvaid terviseprobleeme ning kaalutlema nende tähtsust. Arst-
residendi poolt soovitatavad ravimeetodid on asjakohased ja 
otstarbekad. Ta tunneb väga hästi kasutatavate ravimeetodite 
kõrvaltoimeid ja piiranguid ning teab väga hästi kuidas oma 
erialaseid teadmisi täiendada, kasutades erialaajakirju ja 
rahvusvaheliste teaduslike erialaühenduste internetiportaale. 
 
C: Arst-resident tunneb hästi immuunsüsteemi funktsiooni 
põhimõtteid nii tervetel (erinevates vanusegruppides) kui ka 
immuunsüsteemi haaratusega haiguste korral, teades neil puhkudel 
hästi haiguse kliinilist pilti, etiopatogeneesi, diagnostikat ja 
diferentsiaaldiagnostikat, ravi ning profülaktikat. Arst-resident 
oskab töötada välja iga konkreetse patsiendi kohta hea kliiniliste 
uuringute plaani, osates oma valikuid enamasti põhjendada, saadud 
uuringute tulemusi interpreteerida, arvestades hästi 
diferentsiaaldiagnostilisi võimalusi. Ta on suuteline määratlema 
hästi patsiendi praeguseid ja tulevikus tekkida võivaid muid 
immuunsüsteemi funktsiooni eripärasusega seostuvaid 
terviseprobleeme ning kaalutlema nende tähtsust. Arst-residendi 
poolt soovitatavad ravimeetodid on õiged, ilmneb aga mõningaid 
puudujääke ravi otstarbekuse põhjendamisel. Ta tunneb hästi 
kasutatavate ravimeetodite kõrvaltoimeid ja piiranguid ning teab 
hästi kuidas oma erialaseid teadmisi täiendada, kasutades 
erialaajakirju ja rahvusvaheliste teaduslike erialaühenduste 
internetiportaale. 
 
D: Arst-resident tunneb immuunsüsteemi funktsiooni põhimõtteid 
nii tervetel (erinevates vanusegruppides) kui ka immuunsüsteemi 
haaratusega haiguste korral, teades neil puhkudel rahuldavalt 
haiguse kliinilist pilti, etiopatogeneesi, diagnostikat ja 
diferentsiaaldiagnostikat, ravi ning profülaktikat. Arst-resident 
oskab töötada välja iga konkreetse patsiendi kohta rahuldava 
kliiniliste uuringute plaani, osates oma valikuid enamasti 
põhjendada, saadud uuringute tulemusi interpreteerida, arvestades 
rahuldavalt diferentsiaaldiagnostilisi võimalusi. Ta on suuteline 



 

põhijoontes määratlema patsiendi praeguseid ja tulevikus tekkida 
võivaid muid immuunsüsteemi funktsiooni eripärasusega 
seostuvaid terviseprobleeme ning kaalutlema nende tähtsust. Arst-
residendi poolt soovitatavad ravimeetodid on küll õiged, ilmneb 
puudujääke ravi otstarbekuse põhjendamisel. Ta tunneb rahuldavalt 
kasutatavate ravimeetodite kõrvaltoimeid ja piiranguid ning teab 
mõningal määral kuidas oma erialaseid teadmisi täiendada, 
kasutades erialaajakirju ja rahvusvaheliste teaduslike 
erialaühenduste internetiportaale. 
 
E: Arst-resident tunneb immuunsüsteemi funktsiooni üldisi 
põhimõtteid nii tervetel (erinevates vanusegruppides) kui ka 
immuunsüsteemi haaratusega haiguste korral, teades neil puhkudel 
väga üldiselt haiguse kliinilist pilti, etiopatogeneesi, diagnostikat ja 
diferentsiaaldiagnostikat, ravi ning profülaktikat. Teadmistes 
puudub süstemaatilisus, detailides esineb põhimõttelisi eksimusi. 
Arst-resident oskab  töötada välja iga konkreetse patsiendi kohta 
väga üldise kliiniliste uuringute plaani, oskamata oma valikuid 
sageli piisavalt põhjendada, saadud uuringutulemuste 
interpreteerimisel esineb olulisi puudusi. Uurimismeetodite 
ratsionaalses valikus ning diferentsiaaldiagnostiliste võimaluste 
arvestamisel ilmneb puudujääke. Ta on suuteline määratlema 
mõningaid patsiendi praeguseid ja tulevikus tekkida võivaid muid 
immuunsüsteemi funktsiooni eripärasusega seostuvaid 
terviseprobleeme, aga nende tähtsuse hindamisel esineb 
vajakajäämisi. Soovitatavad ravimeetodid on õiged, ent kõiki 
asjakohaseid ravimeetodeid arst-resident ei tunne piisavalt ega oska 
nende vajadust põhjendada. Ta tunneb väga üldiseid kasutatavate 
ravimeetodite kõrvaltoimeid ja piiranguid. Oma erialaste teadmiste 
täiendamise võimaluste osas on arst-residendi teadmised väga 
piiratud.   
 
F: Arst-resident ei tunne immuunsüsteemi funktsiooni põhimõtteid 
nii tervetel (erinevates vanusegruppides) kui ka immuunsüsteemi 
haaratusega haiguste korral, tema teadmised vastavate haiguste 
kliinilise pildi, etiopatogeneesi, diagnostika ja 
diferentsiaaldiagnostika, ravi ning profülaktika osas on puudulikud. 
Arst-resident ei oska  töötada välja patsiendi kliiniliste uuringute 
plaani, teadmised uurimis ja ravimeetoditest on puudulikud. Arst-
residendi oskused patsiendi erinevate terviseprobleemide 
määratlemiseks ei ole nõuetele vastavad, esineb puudujääke 
probleemide prioriteetsuse määratlemisel ning prognoosi 
põhjendamisel. Ilmnevad olulised puudujäägid ravi kavandamisel. 
Oma erialaste teadmiste täiendamise võimalusi arst-resident ei 
tunne.   
 
Eksami erinevatest osadest kogutud punktid summeeritakse, hinne 
kujuneb alljärgnevalt: 
   A= 96-100% 
   B= 91-95% 
   C= 81-90 % 
   D= 71-80% 
   E= 61-70% 
   F= 0-60% 
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RESIDENTUURI PROGRAMM ANESTESIOLOOGIA JA INTENSIIVRAVI 
ERIALAL 
 

1 PROGRAMMI  
NIMETUS EESTI JA 
INGLISE KEELES 

Anestesioloogia ja intensiivravi                                 
Anaesthesiology and intensive care 

2 ÕPPEASTE Residentuur 
3 VALDKOND Tervis ja heaolu 
4 
 

ERIALA Anestesioloogia ja intensiivravi 
 

5 ÕPPEASUTUS Tartu Ülikool 
6 TEADUSKOND Arstiteaduskond 
7 NOMINAALNE ÕPPEAEG 5 aastat 
8 ÕPPETÖÖ VORM Päevane õpe 
9 ÕPPETÖÖ KEEL Eesti keel  
10 ÕPIVÄLJUNDITE 

SAAVUTAMISEKS 
VAJALIKUD TEISED 
KEELED 

erialakirjanduse lugemiseks vajalik inglise keele oskus 

11 ÕPPEKAVA VERSIOON 2012 
12 KINNITAMINE 1. Teaduskonna nõukogus 2012 

2. Ülikooli senatis  
13 VASTUVÕTUTINGIMUSE

D 
1. Residentuuri võetakse konkursi alusel vastu isikuid, kes on 

registreeritud EV Terviseameti tervishoiutöötajate registris 
ja kes on lõpetanud:  
a. Tartu Ülikooli arstiõppe, olles immatrikuleeritud 

arstiõppesse 1997/1998. õppeaastal või hiljem;  
b. Tartu Ülikooli arstiõppe ja internatuuri, olles 

immatrikuleeritud arstiõppesse enne 1997/1998. 
õppeaastat või  

c. kellel on vastav välisriigis omandatud kõrgharidus. 
2. Konkursitingimused määratakse residentuuri eeskirjas. 
 

14 
 

RESIDENTUURI 
ÜLDEESMÄRGID 

Residentuuri üldiseks eesmärgiks on anda arst-residendile 
üldarstina praktiseerimise kogemus, viia arst-residendi 
teadmised ja praktilised oskused iseseisva eriarstina töötamise 
tasemele. Omandatav haridus võimaldab asuda 
tervishoiusüsteemis tööle anestesioloogia ja intensiivravi 
eriarstina. 

15 ERIALAPROGRAMMI  
STRUKTUURI 
LÜHIKIRJELDUS 

Anestesioloogia ja intensiivravi residentuur toimub 5-aastase 
õppena, kokku 55 kuud, millele lisandub 5 puhkusekuud. Õpe 
koosneb praktilisest ja teoreetilisest koolitusest. Igale arst-
residendile koostatakse individuaalne õpingukava, lähtudes 
alljärgnevast: 
1. Praktiline koolitus  

a. Kohustuslikud praktilise koolituse tsüklid – minimaalne 
summaarne kestus 50 kuud* 

b. Valikulised praktilise koolituse tsüklid – minimaalne 
summaarne kestus 5 kuud** 

2. Teoreetiline koolitus 36 EAP mahus 



 

 
*,** - Kohustuslike praktilise koolituse tsüklite minimaalse 
mahu korral peab vastavalt individuaalplaanile suurenema 
valikuliste praktilise koolituse tsüklite maht ja vastupidi, 
tagamaks praktilise koolituse mahu täitmist. 

16 ANTAV 
KVALIFIKATSIOON/ 
KRAAD 

Anestesioloogi kutse 
Anaesthesiologist 

17 NÕUDED 
ÕPPEPROGRAMMI 
LÕPETAMISEKS 

Residentuuri programmi läbimine täies mahus ning 
lõpueksami edukas sooritamine. Residentuuri vältel peab arst-
resident läbima kõik kohustuslikud praktilise koolituse tsüklid 
ning vähemalt ühe valikulise praktilise koolituse tsükli.  

18 LÕPETAMISEL 
VÄLJASTA-TAVAD 
DOKUMENDID 

Residentuuri lõpetamist tõendav tunnistus ja akadeemiline 
õiend  

19 LÕPUDOKUMENTE 
VÄLJASTAV KÕRGKOOL 

Tartu Ülikool  

20 RESIDENTUURI 
ÕPIEESMÄRGID 
(õpiväljundid ehk 
omandatavad/ 
arendatavad/erialased 
teadmised ja oskused, 
üldpädevused jms) 

 
Koolituse sisu ja põhinõudmised vastavad The European 
Union of Medical Specialists (EUMS) juures tegutseva 
anestesioloogia sektsiooni The European Board of 
Anaesthesiology soovitustele koolituse läbiviimiseks. 
Residentuuri lõpetades on saavutatud erialased oskused, mis 
võimaldavad iseseisvalt anestesioloogina töötada.  
Residentuuri programmi läbinud arst-resident: 
- tunneb perearstipraktikas, erakorralise meditsiini, 
sisehaiguste ja kirurgia osakonnas ettetulevate  tavalisemate 
patsiendiprobleemide diferentsiaaldiagnostikat, oskab 
iseseisvalt korraldada nende 
haigusseisundite kindlakstegemiseks vajalikke uuringuid, 
oskab nendes osakondades ravitavate tavalisemate haiguste 
puhul koostada raviplaani; 
- oskab osutada esmaabi erakorraliste terviseprobleemide 
korral; 
- orienteerub Eesti tervishoiusüsteemis, oskab määratleda 
patsiendi jaoks optimaalse ravitasandi  
- oskab välja kirjutada enamkasutatavaid ravimeid vastavalt 
Eestis kehtivatele reeglitele, omab arstitööks vajalikku 
dokumenteerimisoskust; 
- Omab piisavat kliinilist kogemust pre-, peri- ja 

postoperatiivse perioodi käsitlemiseks kirurgilistel 
haigetel;  

- valdab kõiki anesteesia meetodeid iseseisvaks tööks 
piisaval määral; 

- valdab ägeda valu ja postoperatiivse valu ravi ning tunneb 
kroonilise valu ravi põhimõtteid;  

- suudab läbi viia kriitiliste seisundite esmast diagnostikat ja 
ravi, sh. valdab taaselustamise võtteid; 

- valdab täiskasvanute ja laste intensiivravi üldpõhimõtteid; 
- tunneb erakorralise meditsiini üldpõhimõtteid (nii 



 

haiglaeelne ravi kui ka esmane käsitlus erakorralise 
meditsiini osakonnas);  

- on kursis erialase teaduskirjandusega;  
- on korrektne suhtluses patsientide ja nende lähedastega, 

samuti kolleegide ja kaastöölistega.  
Lisaks: 
- omab arstikutsele vajalikke hoiakuid;  
- tunneb ja järgib teaduseetika ja meditsiinieetika ning 

tõenduspõhise meditsiini põhimõtteid; 
- soovib oma tegevusega kaasa aidata meditsiini kui 

valdkonna ning arstiteaduse arengule;  
- orienteerub Eesti tervishoiukorralduses ja vastavas 

seadusandluses;  
- suudab edastada meditsiinilisi teadmisi ja nende põhjal 

tehtud järeldusi nii patsientidele, kolleegidele kui ka 
avalikkusele;  

- teadvustab vajadust jätkata erialaste teadmiste ja oskuste 
täiendamist edaspidise professionaalse karjääri jooksul 
ning on valmis elukestvaks õppeks. 

 
21 MOODULI NIMETUS Praktiline koolitus – kohustuslikud praktilise koolituse 

tsüklid 
22 PRAKTILISE 

KOOLITUSE  SISU JA 
MAHT 

Kohustuslikud praktilise koolituse tsüklid (koos minimaalse 
kestvusega): 
Residentuuri 1.aastal: 
1. Erakorraline meditsiin 2 kuud 
2. Peremeditsiin 2 kuud 
3. Sisehaigused 2 kuud 
4. Kirurgia 2 kuud 
 
Residentuuri 2.-5.aastal: 
 
1) Üldanestesioloogia – 17 kuud.  

Baasosakonnaks TÜ Kliinikumi anestesioloogia- ja 
intensiivravi kliiniku üldanestesioloogia osakond. 
Maakonnahaigla töö eripärade omandamiseks toimub osa 
õppest vastavalt teistes haiglates. 

2) Üldintensiivravi – 14   kuud.  
Baasosakondadeks TÜ Kliinikumi anestesioloogia- ja 
intensiivravi kliiniku üldintensiivravi ja 
pulmointensiivravi osakonnad. Osa õpet võib toimuda ka 
Põhja-Eesti Regionaalhaigla intensiivravi osakondades 
ning Ida-Tallinna Keskhaiglas.  

3) Kardioanesteesia ja -intensiivravi – 5 kuud. 
3 kuud Põhja-Eesti Regionaalhaigla kardioanesteesia- ja 
operatsioonijärgses osakonnas ning kardiointensiivravi 
osakonnas, 1 kuu TÜ Kliinikumi kardioloogiakliiniku 
erakorralise kardioloogia osakonnas ning 1 kuu TÜ 
Kliinikumi südamekliiniku kardiokirurgia osakonnas.  



 

4) Lasteanesteesia ja -intensiivravi – 3 kuud. 
2 kuud Tallinna Lastehaigla anestesioloogia ja 
intensiivravi osakonnas, 1 kuu TÜ Kliinikumi 
anestesioloogia- ja intensiivravi kliiniku lasteintensiivravi 
osakonnas 

5) Neurointensiivravi – 2 kuud. 
Õpe toimub TÜ Kliinikumi anestesioloogia- ja 
intensiivravi kliiniku neurointensiivravi osakonnas. 

6) Sünnitusabi anesteesia ja valutustamine – 1 kuu. 
Õpe toimub Ida-Tallinna Keskhaigla anestesioloogia ja 
intensiivravi osakonnas.  

 
Individuaalne õpingukava koostatakse igale residendile eriala 
üldjuhendaja poolt. Läbida tuleb kõik ülaltoodud praktilise 
koolituse tsüklid. Erandjuhtudel on võimalik 
üldanestesioloogia ja üldintensiivravi tsüklite kestust muuta 
sõltuvalt residendi tulevasest kitsamast spetsialiseerumisest. 
Praktilise koolituse kohustuslikest tsüklitest vähemalt pool 
peab toimuma ülikoolihaiglas (SA TÜ Kliinikumis). Osa 
tsükleid võib resident läbida ülikoolihaiglates välismaal, kui 
finantseerimist tagavad riigieelarvevälised allikad.  
 
Praktilise koolituse sisu: 
Residentuuri vältel tuleb läbi viia vähemalt 1200 
üldanesteesiat (vähemalt 400 endotraheaalset) ja 150 
spinaalanesteesiat, paigaldada vähemalt 100 epiduraalkateetrit. 
Resident peab omandama järgmised oskused: trahhea 
intubtsioon (k.a. raske intubatsiooni protokolli valdamine); 
veenipunktsioon, veenisektsioon; tsentraalveeni (v. subclavia, 
v. jugularis interna) perkutaanne kanüleerimine (70 
protseduuri);  a. radialise perkutaanne kanüleerimine (50 
protseduuri). Pleurapunktsioon ja -drenaaž. 
Fiiberbronhoskoopia (osalemine 10 protseduuril). 
Trahheostoomia (osalemine 10 protseduuril). 
 
Resident peab oskama kasutada õppebaasides kasutuselolevaid 
narkoosi- ja hingamisaparaate, patsiendimonitore; peab 
oskama interpreteerida instrumentaalseid ning radioloogilisi 
uuringuid (ultraheliuuringud, rindkere röntgenülesvõtted, 
kompuutertomograafia jt.), anesteesia- ja intensiivravipraktikas 
kasutatavaid laboratoorseid analüüse.  
 
Resident võtab valvegraafiku alusel osa baasosakonna 
valvetööst. Valvetöö koormus arvestatakse vastavalt osakonna 
0,8 arsti ametkoha koormusele. Arst-residendil tuleb teha 
haigusjuhtude demonstratsioone või lühiettekandeid kliinilisel 
osakonna (kliiniku) konverentsil. 
 
Teostatud anesteesiad ja protseduurid tuleb dokumenteerida 
logiraamatus, kus märgitakse patsiendi vanus, ASA riisiko, 



 

operatsiooni tüüp, anesteesia liik, eriprotseduurid 
(tsentraalveeni kanüleerimine, vms.) ning tüsistused ja 
probleemid. 
 

23 MOODULI NIMETUS Praktiline koolitus – valikulised praktilise koolituse tsüklid 
24 PRAKTILISE 

KOOLITUSE  SISU JA 
MAHT 

Valikulised praktilise koolituse tsüklid: 
1.residentuuriaastal võib resident valida 3-kuulise valiktsükli 
vastavalt üldjuhendaja ja residendi kokkuleppele. 

Üldkirurgia – 2 kuud 
Radioloogia – 1 kuu 

 
Õpe toimub üldkirurgia ja radioloogia residentuuri vastavates 
õppebaasides. 
 

25 MOODULI 
NIMETUS 

Teoreetiline koolitus 36 EAP 

26 TEOREETILISE 
KOOLITUSE  SISU JA 
MAHT 

Õppeprogramm, mille alusel omandatakse teoreetilised 
teadmised ja praktilised oskused, koosneb anestesioloogiast ja 
intensiivravist alljärgnevate alaosadena: 
 
Üldresidentuuri kliinilised seminarid 6 EAP (esimesel 
residentuuriaastal 
 
Anestesioloogia (15 EAP) 
1. Üldosa. 

a. Preoperatiivne visiit. Premedikatsioon. 
b. Kliiniline farmakoloogia. Farmakokineetika ja 

farmakodünaamika põhiprintsiibid. 
c. Anestesioloogias kasutatavad ravimid 

- Intravenoossed anesteetikumid ja sedatiivsed 
preparaadid 

- Opiaadid 
- Lihasrelaksandid 
- Inhalatsioonianesteetikumid 
- Lokaalanesteetikumid 

d. Protseduurid anestesioloogias 
- Veenide kanüleerimine. Anatoomia. Tehnika. 

Tüsistused 
- Vabade hingamisteede tagamine. Maosisu 

aspiratsiooni profülaktika. Raske intubatsioon 
- Spinaal- ja epiduraalpunktsioon. Anatoomia. 

Tüsistused. 
e. Anesteesia aparatuur. Perioperatiivne monitooring 

- Anesteesia töökoha standardnõuded 
- Hingamiskontuurid. Aurustid 
- Aparatuuri kontroll 
- Pulssoksümeetria. Kapnograafia 
- Neuromuskulaarse blokaadi monitooring 
- Anesteesia sügavuse hindamine 
- Ultraheli kasutamine anestesioloogias 



 

f. Anesteesia molekulaarsed alused 
g. Kliiniline füsioloogia 

- Kardiovaskulaarsüsteem. Ravimid 
- Hingamissüsteem 
- Närvisüsteem 
- Neerude kliiniline füsioloogia 
- Gastrointestinaaltrakt 
- Vere hüübimise füsioloogia 

h. Anesteesia tehnikad 
- Inhalatsioonianesteesia, sh. kõrimaskanesteesia, 

madala pealevoolu anesteesia 
- Lokoregionaalanesteesia 
- Intravenoosne anesteesia, sh. target-control infusion 

i. Perioperatiivsed komplikatsioonid. Anesteesia 
tüsistused. 
- Anesteesia riski hindamine 
- Anesteesia suremus 
- Anafülaksia 
- Maliigne hüpertermia 
- Postoperatiivne iiveldus ja oksendamine 
- Regionaalanesteesia tüsistused  
- Prolongeerunud lihasrelaksatsioon 
- Larüngospasm. Bronhospasm 
- Kopsuarteri trombemboolia kirurgilisel haigel 
- Perioperatiivne antibiootikumprofülaktika 

 
2. Erianestesioloogia 

a. Anesteesia sünnitusabis ja günekoloogias 
b. Lasteanesteesia 
c. Anesteesia südame- ja veresoontekirurgias 
d. Anesteesia neurokirurgias 
e. Anesteesia kopsukirurgias 
f. Anesteesia endokriinkirurgias 
g. Anesteesia LOR kirurgias ja silmakirurgias 
h. Anesteesia ambulatoorses kirurgias 
i. Anesteesia vanuritel 
j. Anesteesia ja harvaesinevad haigused 
k. Ägeda ja kroonilise valu ravi 

 
Intensiivravi (15 EAP) 
1. Üldosa 

a. Intensiivravi haige monitooring  
- Tsentraalse hemodünaamika monitooring 

b. Skooringsüsteemid. Intensiivravi haige prognoosi 
hindamine. 

c. Protseduurid intensiivravis 
- Tsentraalsete veeniteede rajamine, hooldus 
- Trahheostoomia 
- Mehhaaniline ventilatsioon 
- Dialüüsravi põhimõtted 



 

- Analgosedatsioon 
d. Transfusioonravi. Verepreparaatide kasutamise 

näidustused. 
e. Infusioonravi ja happe-alus tasakaal 
f. Šokk. Etioloogia, patofüsioloogia, ravi 
g. Organpuudulikkused intensiivravis. Etioloogia, 

patofüsioloogia. Diagnostika ja ravi põhimõtted 
- Hingamispuudulikkus 
- Neerupuudulikkus 
- Maksapuudulikkus 
- Seedetrakti puudulikkus 
- Kesknärvisüsteemi häired. Teadvuseta haige. 

Krambisündroom. Deliirium 
2. Eri-intensiivravi 

a. Taaselustamine kliinilisest surmast 
- Haiglaeelse taaselustamise põhimõtted 
- Haiglasisene taaselustamine 
- Vastsündinute elustamine 
- Elustamisjärgne ravi 

b. Kardiointensiivravi 
c. Neurointensiivravi 
d. Laste ja vastsündinute intensiivravi 
e. Üldkirurgiliste haigete postoperatiivne ravi 
f. Raske trauma haige käsitlus 
g. Infektsioonhaigused ja intensiivravi 
h. Endokriinhäired ja intensiivravi 
i. Põletushaige  

 
Teoreetiline ettevalmistus toimub TÜ anestesioloogia ja 
intensiivravi kliiniku poolt organiseeritud seminarides ja 
loengutes. Esimesel residentuuriaastal toimuvad igas kuus 4 
seminari (a 2 tundi), järgneval kolmel aastal toimub õppetöö 
igakuiste kahepäevaste õppepäevadena. Seminarid toimuvad 
programmi lisana toodud kava alusel. Osavõtt seminaridest on 
kohustuslik. 
 
Lisaks toimuvad õppebaasides kord kuus seminarid, kus 
residendid kannavad ette huvipakkuvaid haigusjuhte oma 
praktikast.  
 
Resident tegeleb pidevalt iseseisva teoreetilise 
ettevalmistusega. Eriala üldjuhendaja antud nimekirja alusel 
peab läbi töötama olulisema erialase õppekirjanduse ja 
perioodika. Resident peab õppebaasides peetavatel seminaridel 
esitama nelja aasta jooksul vähemalt kaks teoreetilist 
ettekannet ja/või haigusloo analüüsi. 
 

27 ÕPPEBAASID Residentuuri 1.aastal on baasideks AS Lõuna-Eesti Haigla, 
Valga haigla, Põlva haigla, Jõgeva haigla, Rakvere Haigla, 
Narva Haigla, Viljandi Haigla, Kuressaare haigla, Haapsalu 



 

Haigla, Rapla Haigla, Pärnu Haigla, Ida-Viru Keskhaigla, 
Lääne-Tallinna Keskhaigla, Ida- Tallinna keskhaigla, Põhja-
Eesti Regionaalhaigla, SA TÜ Kliinikum., samuti 
perearstikeskused vastavalt TÜ ja baaside vahelisele lepingule.  
Residentuuri 2.-5.aasta baasid: 
Anestesioloogia ja intensiivravi residentuuri baasasutustena 
kasutatakse alljärgnevaid raviasutusi: 
- TÜ Kliinikumi Anestesioloogia- ja Intensiivravi Kliinik 
- TÜ Kliinikumi Kardioloogiakliinik  
- TÜ Kliinikumi Radioloogiakliinik  
- TÜ Kliinikumi Kirurgiakliinik  
- SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla Anestesioloogia ja 

Intensiivravi kliinik 
- SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla Kirurgiakliinik 
- SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla Diagnostikakliinik 
- Tallinna Lastehaigla, anestesioloogia-intensiivravi osakond 
- AS Ida-Tallinna Keskhaigla, anestesioloogia- ja 

intensiivravi osakond 
- SA Tartu Kiirabi 
- Pärnu Haigla 
- AS Lõuna-Eesti Haigla 
 

28 SAAVUTATUD 
ÕPIVÄLJUNDITE 
HINDAMISE VORMID JA 
KORD 

Residendi üleviimine järgmisele kursusele toimub jooksva 
arvestuse põhjal. Arvestuse sooritamise eelduseks on residendi 
kirjalik aruanne residendi päevikus iga läbitud tsükli kohta,  
mille on kinnitanud oma allkirjaga tsükli juhendaja. Teise aasta 
kevadsemestri lõpul toimub valikvastustega testi vormis 
kirjalik eksam senise õppe käigus omandatud teoreetiliste 
baasteadmiste hindamiseks. Teadmiste kontrolli viib läbi eriala 
üldjuhendaja. Üleminekueksami hindamise kord sätestatakse 
eraldi dokumendis.  
 

29 LÕPUEKSAMILE 
PÄÄSEMISE EELDUSED 

Kogu ettenähtud residentuuri programmi (nii praktilise 
koolituse kui teoreetilise koolituse) läbimine, positiivsed 
hinnangud kõigist läbitud praktilise koolituse tsüklitest. 
Positiivsele hindele sooritatud teoreetiliste baasteadmiste 
eksam. Logiraamatu esitamine, kus on  dokumenteeritud 
minimaalne vajalik arv anesteesiaid ja protseduure (punkt 26). 
 

30 LÕPUEKSAMI SISULISED 
NÕUDED JA 
SOORITAMISE KORD 

Eksami käigus hinnatakse teadmisi ja oskusi kahes osas: 
anestesioloogias ja intensiivravis. Eksamit hindab 
eksamikomisjon, kuhu kuulub vähemalt 3 liiget. 
Teadmiste ja oskuste hindamise viis:  suuline küsimustele 
vastamine (üks küsimus anestesioloogiast, üks küsimus 
intensiivravist), s.h. ka teatud praktiliste oskuste kontrollimine 
(laboratoorsed analüüsid, EKG, radioloogilised uuringud), 
arvestusega, et ühele küsimusele  kulub kuni 30 min.  
 
Eksami struktuur ja proportsioonid: 
1. Anestesioloogia 50 % 



 

2. Intensiivravi 50 %  
 

31 LÕPUEKSAMI 
HINDAMISE 
KRITEERIUMID 
 

A: Arst-resident tunneb suurepäraselt anesteesia  meetodeid, 
erinevate kriitiliste seisundite kliinilist pilti, etiopatogeneesi, 
diagnostikat ja diferentsiaaldiagnostikat, ravi ning 
profülaktikat. Omandatu on hästi süstematiseeritud. Arst-
resident oskab suurepäraselt patsienti kliiniliselt uurida, 
loogiliselt põhjendada anesteesiameetodite valikut, valdab 
suurepäraselt kõiki diferentsiaaldiagnostilisi võimalusi, suudab 
suurepäraselt määratleda patsiendi erinevad terviseprobleemid 
ning nende tähtsuse, hinnata adekvaatselt patsiendi prognoosi. 
Soovitatavad ravimeetodid on parimad võimalikest ja kõige 
otstarbekamad. 
 
B: Arst-resident tunneb väga hästi anesteesia meetodeid, 
erinevate kriitiliste seisundite kliinilist pilti, etiopatogeneesi, 
diagnostikat ja diferentsiaaldiagnostikat, ravi ning 
profülaktikat. Omandatu kontrollil olulisi eksimusi ei ilmne. 
Arst-resident oskab väga hästi patsienti kliiniliselt uurida, 
loogiliselt põhjendada anesteesiameetodite valikut, valdab  
kõiki diferentsiaaldiagnostilisi võimalusi, suudab hästi 
määratleda patsiendi erinevad terviseprobleemid ning nende 
tähtsuse, hinnata adekvaatselt patsiendi prognoosi. 
Soovitatavad ravimeetodid on asjakohased ning otstarbekad. 
 
C: Arst-resident tunneb hästi anesteesia meetodeid, erinevate 
kriitiliste seisundite kliinilist pilti, etiopatogeneesi, diagnostikat 
ja diferentsiaaldiagnostikat, ravi ning profülaktikat. Kontrollil 
ilmnevad mõningad eksimused, mis ei ole väga olulised ega 
põhimõttelist laadi. Arst-resident oskab hästi patsienti 
kliiniliselt uurida, loogiliselt põhjendada anesteesiameetodite 
valikut, valdab diferentsiaaldiagnostilisi võimalusi, suudab 
selgelt määratleda patsiendi erinevad terviseprobleemid ning 
nende tähtsuse, hinnata adekvaatselt patsiendi prognoosi. 
Soovitatavad ravimeetodid on õiged, ilmneb mõningaid 
puudujääke ravi otstarbekuse põhjendamisel. 
 
D: Arst-resident tunneb anesteesia meetodeid, erinevate 
kriitiliste seisundite kliinilist pilti, etiopatogeneesi, diagnostikat 
ja diferentsiaaldiagnostikat, ravi ning profülaktikat, ent aine 
süstemaatilisel tundmisel esineb ebatäpsusi ning mõningaid 
lünki.   Arst-resident oskab patsienti kliiniliselt uurida, 
põhjendada anesteesiameetodite valikut, valdab 
diferentsiaaldiagnostilisi võimalusi, suudab määratleda 
patsiendi erinevad terviseprobleemid ning nende tähtsuse, 
hinnata patsiendi prognoosi, ent esineb mõningaid puudujääke 
probleemide prioriteetsuse määratlemisel. Soovitatavad 
ravimeetodid on õiged, kuid ilmneb puudujääke erinevate 
ravimeetodite kasutamise põhjendamisel. 
 



 

E: Arst-resident teab erinevatest anesteesiameetoditest, tunneb 
üldjoontes kriitiliste seisundite etiopatogeneesi, diagnostikat ja 
diferentsiaaldiagnostikat, ravi ning profülaktikat, ent aine 
süstemaatiline ja sügavam tundmine on lünklik ning esineb 
põhimõttelisi eksimusi. Arst-resident oskab üldiselt patsienti 
kliiniliselt uurida, põhjendada anesteesiameetodite valikut. 
Kriitilises seisundis haige uurimismeetodite ratsionaalses 
valikus ning diferentsiaaldiagnostiliste võimaluste arvestamisel 
ilmneb puudujääke. Arst-resident suudab määratleda patsiendil 
erinevaid terviseprobleeme, ent nende tähtsuse hindamisel 
esineb vajakajäämisi. Arst-resident oskab üldjoontes hinnata 
patsiendi prognoosi, ent esineb puudujääke probleemide 
prioriteetsuse määratlemisel ning prognoosi põhjendamisel. 
Soovitatavad ravimeetodid on õiged, ent kõiki asjakohaseid 
ravimeetodeid arst-resident ei tunne piisavalt. 
 
F: Arst-residendi teadmised anesteesiameetoditest ning samuti 
kriitiliste seisundite  kliinilise pildi, etiopatogeneesi, 
diagnostika ja diferentsiaaldiagnostika, ravi ning profülaktika 
osas on puudulikud. Arst-residendi oskused patsiendi 
kliiniliseks uurimiseks, diagnooside põhjendamiseks ning 
anesteesiameetodite kasutamiseks on puudulikud. Arst-
residendi oskused patsiendi erinevate terviseprobleemide 
määratlemiseks ei ole nõuetele vastavad, esineb puudujääke 
probleemide prioriteetsuse määratlemisel ning prognoosi 
põhjendamisel. Ilmnevad olulised puudujäägid ravi 
kavandamisel. 
 
Eksami erinevatest osadest kogutud punktid summeeritakse, 
hinne kujuneb alljärgnevalt: 
A= 96-100% 
B= 91-95% 
C= 81-90 % 
D= 71-80% 
E= 61-70% 
F= 0-60% 
 

32 SOOVITATAV 
KIRJANDUS 
 

Põhiõpikud:  
Anestesioloogia: 
- Miller RD (Ed.) Anesthesia. 7-th edition, Churchill 

Livingstone, 2010. 
- Aitkinhead AR, Rowbotham DJ, Smith G (Ed.) Textbook 

of Anaesthesia. 5-th edition, Churchill Livingstone, 2007 
- Fleisher LA. Anesthesia and Uncommon Diseases. 5-th 

edition, Saunders Elsevier 2006. (Benumofi asemel) 
-  Hadzic A. Textbook of Regional Anesthesia and Acute 

Pain. McGraw-Hill Professional, 2006 
 
Intensiivravi: 
- Rippe JM. Intensive Care Medicine. Little, Brown, 1996. 



 

- Webb AR. Oxford textbook of Critical care. Oxford 
Medical Publications, 1999. 

- Tintinalli JE. Emergency Medicine. McGraw-Hill, 1996. 
- Irwin RS. Procedures and Tehniques in Intensive Care, 

1999.  
- Brent J, Wallace KL, Burkhart KK, Philips SD, Donovan 

JW (Ed.). Critical Care Toxicology. Elsevier Mosby, 2005. 
 

 



 

 
RESIDENTUURI  PROGRAMM  DERMATOVENEROLOOGIA  ERIALAL 
 
 
1 Programmi nimetus 

eesti ja inglise keeles 
Dermatoveneroloogia                                     
Dermatovenereology 

2 Õppeaste Residentuur 
3 Valdkond Tervis ja heaolu 
4 Eriala Dermatoveneroloogia 
5 Õppeasutus Tartu Ülikool 
6 Teaduskond Arstiteaduskond 
7 Nominaalne õppeaeg 5 aastat 
8 Õppetöö vorm Päevane õpe 
9 Õppetöö keel Eesti keel 
10 Õpiväljundite 

saavutamiseks 
vajalikud teised 
keeled 

Inglise keele oskus erialakirjanduse lugemiseks 

11 Õppekava versioon 2012 
12 Kinnitamine 1. Teaduskonna nõukogus 2012 

2. Ülikooli senatis  
13 Vastuvõtutingimused  1. Residentuuri võetakse konkursi alusel vastu isikuid, kes on 

registreeritud EV Terviseameti tervishoiutöötajate registris ja 
kes on lõpetanud:  
1.1.Tartu Ülikooli arstiõppe, olles immatrikuleeritud arsti- või 
hambaarstiõppesse 1997/1998. õppeaastal või hiljem;  
1.2.Tartu Ülikooli arstiõppe ja internatuuri, olles immatri- 
kuleeritud arsti- või hambaarstiõppesse enne 1997/1998. õppe- 
aastat või  
1.3. kellel on vastav välisriigis omandatud kõrgharidus. 
2. Konkursitingimused määratakse residentuuri eeskirjas. 

14 Residentuuri 
üldeesmärgid 

Residentuuri eesmärgiks on anda arst-residendile üldarstina 
praktiseerimise kogemus, arendada arst-residendi teadmisi ja 
praktilisi oskusi tasemele, mis võimaldab tal iseseisvalt 
tervishoiusüsteemis dermatoveneroloogina töötada.  

15 Erialaprogrammi 
ülesehituse 
lühikirjeldus 

Dermatoveneroloogia residentuur toimub 5-aastase õppena, 
kestab 55 kuud, millele lisandub 5 puhkusekuud. Õpe koosneb 
praktilisest ja teoreetilisest koolitusest Igale arst-residendile 
koostatakse individuaalne õpingukava, lähtudes alljärgnevast: 
1. Praktiline koolitus  

a. Kohustuslikud praktilise koolituse tsüklid – minimaalne 
summaarne kestus 52 kuud* 

b. Valikulised praktilise koolituse tsüklid – minimaalne 
summaarne kestus 3 kuud** 

 
2. Teoreetiline koolitus 26 EAP mahus 

 
*,** - Kohustuslike praktilise koolituse tsüklite minimaalse mahu 
korral peab vastavalt individuaalplaanile suurenema valikuliste 
praktilise koolituse tsüklite maht ja vastupidi, tagamaks 



 

praktilise koolituse mahu täitmist. 
 

16 Antav 
kvalifikatsioon/kraad 

Dermatoveneroloogi kutse 
Dermato-venerologist 

 
17 Nõuded 

õppeprogrammi 
lõpetamiseks 

Residentuuri programmi läbimine täies mahus ning lõpueksami 
edukas sooritamine. 

18 Lõpetamisel 
väljastatavad 
dokumendid 

Residentuuri lõpetamist tõendav tunnistus ja akadeemiline õiend. 

19 Lõpudokumente 
väljastav kõrgkool 

Tartu Ülikool 

20 Residentuuri 
õpieesmärgid 
(õpiväljundid ehk 
omandatavad/ 
arendatavad/erialased 
teadmised ja 
oskused,  
üldpädevused jms) 

Residentuuri programmi läbinud arst-resident: 
 1) tunneb perearstipraktikas, erakorralise meditsiini, 
sisehaiguste ja kirurgia osakonnas ettetulevate  tavalisemate 
patsiendiprobleemide diferentsiaaldiagnostikat, oskab iseseisvalt 
korraldada nende haigusseisundite kindlakstegemiseks vajalikke 
uuringuid, oskab nendes osakondades ravitavate tavalisemate 
haiguste puhul koostada raviplaani; 
2) oskab osutada esmaabi erakorraliste terviseprobleemide 
korral; 
3) orienteerub Eesti tervishoiusüsteemis, oskab määratleda 
patsiendi jaoks optimaalse ravitasandi  
4) oskab välja kirjutada enamkasutatavaid ravimeid vastavalt 
Eestis kehtivatele reeglitele, omab arstitööks vajalikku 
dokumenteerimisoskust; 
 

5) on võimeline osutama dermatoveneroloogia alal kvali-
teetset arstiabi, mis on vastavuses arstiteaduse uusimate 
saavutuste ja kõrgete eetiliste standarditega; 

6) omab arstikutsele vajalikke hoiakuid, küllaldasi eri-
alaseid teadmisi, oskusi ja kliinilist kogemust; 

7) tunneb ja järgib teadus- ja meditsiinieetika ning 
tõenduspõhise meditsiini põhimõtteid; 

8) soovib oma tegevuses kaasa aidata nii meditsiini 
valdkonna kui ka arstiteaduse arengule; 

9) tunneb oma erialalise kompetentsuse piire ning oskab 
meditsiinisüsteemis optimaalselt kaasata teiste erialade 
arste ning teisi tervishoiuspetsialiste patsientide 
probleemi parimaks lahendamiseks; 

10) orienteerub Eesti tervishoiukorralduses ja vastavas 
seadusandluses; 

11) oskab teha koostööd patsientide lähedaste, sotsiaal- 
süsteemi jm tugivõrgustikega; 

12) omab süsteemseid ja põhjalikke teadmisi dermatovene- 
roloogias kasutatavatest mõistetest, teoreetilistest print- 
siipidest ja uurimismeetoditest; 

13) suudab edastada meditsiinilisi teadmisi ja nende põhjal 
tehtud järeldusi nii patsientidele, kolleegidele kui ka 



 

avalikkusele; 
14) teadvustab vajadust jätkata meditsiinialaste teadmiste ja 

oskuste täiendamist edaspidise professionaalse karjääri 
jooksul täiendõppe abil ning on valmis elukestvaks 
õppeks; 

15) suudab iseseisvalt diagnoosida ning ravida naha- ja 
suguhaigusi; 

16) oskab läbi viia naha- ja suguhaiguste diferentsiaal- 
diagnostikat, kasutades erialaseid teadmisi ja  kaasaegset 
laboratoorsete uuringute kompleksi; keerukate haigus- 
juhtude korral teeb koostööd teiste erialade spetsialis- 
tidega;  

 
 
 
 
 
 
  17) on suuteline korraldama krooniliste nahahaigustega 

patsientide pikaajalist ravi ja jälgimist; mitmete haiguste 
koosesinemisel tegema koostööd teiste erialade 
spetsialistidega;  

18) omab järgmisi praktilisi oskusi: 
• füüsikalised uurimisvõtted nahahaiguste diagnoosimisel 

(skarifikatsioonitest, dermografismi proov, Nikolski, 
Asboe-Hanseni ja Darier-Unna testid ) 

• nahabiopsia (puur- ja lõikebiopsia) võtmine 
• materjali võtmine uuringuteks seen-, bakteriaalsete ja 

viirushaiguste suhtes 
• veneroloogilise haige läbivaatus ja materjali võtmine 

laboratoorseteks uuringuteks 
• natiivpreparaadi hindamine (T.vaginalis, Tr.pallidum, 

pärmseened, dermatofüüdid) 
• värvitud preparaadi hindamine (gonokokid)  
• dermatoskoopia 
• naha vaatlus Wood (UVK) lambiga  
• krüo- ja diatermoravi kasutamine  
19) teab järgmiste uuringute näidustusi ja oskab tulemusi 

interpreteerida: 
• naha patohistoloogiline uuring 
• naha immuunhistokeemiline uuring 
• naha torketestid 
• naha aplikatsioontestid 
• valgusravi ja fotokemoteraapia 
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Praktilise koolituse 
sisu ja maht 
 
 
 

Kohustuslikud praktilise koolituse tsüklid (koos minimaalse 
kestvusega): 
Residentuuri 1.aastal: 
1. Erakorraline meditsiin 2 kuud 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Peremeditsiin 2 kuud 
3. Sisehaigused 2 kuud 
4. Kirurgia 2 kuud 
 
Residentuuri 2.aastal: 1. Dermatoveneroloogia 7 kuud 
2. Reumatoloogia 2 kuud 
3. Allergoloogia 2 kuud 
Residentuuri 3.aastal: 

1. Dermatoveneroloogia 7 kuud 
2. Labor   1 kuu 
3. Patohistoloogia  2 kuud 
4. Androloogia  1 kuu 

 
Residentuuri 4.aastal:  
Dermatoveneroloogia 7 kuud 
Hemato-onkoloogia 2 kuud 
Günekoloogia 2 kuud 
 
Residentuuri 5.aastal: 
Dermatoveneroloogia 7 kuud 
Dermato-onkoloogia 2 kuud 
Patohistoloogia 2 kuud 
 
Tsüklite kestus kokku on 52 kuud. 
Dermatoveneroloogia tsükkel koosneb statsionaarsest õppest  
kestusega 19 kuud, mis toimub SA TÜK nahakliinikus või 
PERH nahahaiguste osakonnas. Resident õpib kogenud 
juhendaja käe all võtma haigelt anamneesi, omandama p.14. 
loetletud oskusi, püstitama diagnoosi, arvestama diagnoosimisel 
diferentsiaaldiagnostilisi aspekte, planeerima uuringuid ja ravi 
ning täitma elektroonset haiguslugu. Resident kureerib esimesel 
aastal 5 haiget, teistel aastatel 7 haiget päevas. Ambulatoorne ja 
päevaravi õpe kestab kokku12 kuud. Selle aja sees teostab 
resident juhendaja käe all naha- ja veneroloogiliste haigete 
ambulatoorset vastuvõttu, omandab krüo-, diatermo-, valgus-, 
fotokemoteraapia ja dermatoskoopia võtteid, tutvub laserravi 
põhimõtetega, õpib tegema lõikebiopsiat.  
Arst-residendi kohustused erialavälistes tsüklites on töö 
palatiarstina, osalemine koos juhendajaga ambulatoorsetel 
vastuvõttudel, osakonna visiitidel ja konsiiliumitel. Praktilise 
koolituse kohustuslikest tsüklitest vähemalt pool toimub SA TÜ 
Kliinikumis, pool võib toimuda  väljaspool.  
Patohistoloogiaalane väljaõpe toimub SA TÜK Patoloogia- 
teenistuses, kus resident saab ülevaate patoloogilistest 
muutustest nahas ja õpib juhendaja käe all vaatama ning 
tõlgendama nahabioptaate. 



 

22 MOODULI NIMETUS Praktiline koolitus – valikulised praktilise koolituse tsüklid 

23 PRAKTILISE 
KOOLITUSE  SISU 
JA MAHT 

Valikulised praktilise koolituse tsüklid: 
1.residentuuriaastal võib resident valida 3-kuulise valiktsükli 
vastavalt üldjuhendaja ja residendi kokkuleppele. 
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Teoreetilise koolituse 
sisu ja maht 

Üldmaht 26 EAP 
1.Üldresidentuuri kliinilised seminarid 6 EAP (esimesel 
residentuuriaastal) 
2. Euroopa dermatoveneroloogia residentide koolitus või 
    Salzburgi seminar 4 EAP (EADV/ Austria TK Fond) 
3. Autoimmuunsed nahahaigused 1 EAP (TÜ Nahakliinik) 
4. Erütematoos-skvamoossed nahahaigused 1EAP (TÜ Naha- 
    kliinik) 
5. Uurimistöö koostamine 3 EAP (TÜ Nahakliinik) 
6. Antibakteriaalne ravi 1 EAP (TÜ Sisekliinik) 
7. Geriaatria 1 EAP (TÜ Sisekliinik) 
8. Psühhiaatria 1 EAP ( TÜ Psühhiaatriakliinik) 
9. Arst-residendil on kohustus osa võtta vähemalt kahest eriala- 
    devahelisest üldkursusest: ( kardioloogia, endokrinoloogia, 
    oftalmoloogia, radioloogia, immuniseerimine)  2 EAP 
10. Vabalt valitud kursused dermatoveneroloogia ja sellega 
    seotud erialadel  6 EAP 
Iga residentuuriaasta sisaldab 1-2 nädalat teoreetilist koolitust 
kursustel ja seminaridel, osavõttu konverentsidest, iseseisvat 
tööd haigusjuhtude analüüsil, ettekannete koostamist, osalemist 
eriala uurimistöös. 
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Õppebaasid Residentuuri 1.aastal on baasideks AS Lõuna-Eesti Haigla, 
Valga haigla, Põlva haigla, Jõgeva haigla, Rakvere Haigla, 
Narva Haigla, Viljandi Haigla, Kuressaare haigla, Haapsalu 
Haigla, Rapla Haigla, Pärnu Haigla, Ida-Viru Keskhaigla, 
Lääne-Tallinna Keskhaigla, Ida- Tallinna keskhaigla, Põhja-
Eesti Regionaalhaigla, SA TÜ Kliinikum., samuti 
perearstikeskused vastavalt TÜ ja baaside vahelisele lepingule.  
Residentuuri 2.-5.aasta baasid: 
TÜ Kliinikumi Nahakliinik 
TÜ Kliinikumi Sisekliinik 
TÜ Kliinikumi Kardioloogiakliinik 
TÜ Kliinikumi Onkoloogia- ja Hematoloogiakliinik 
TÜ Kliinikumi Naistekliinik 
Põhja-Eesti Regionaalhaigla (naha-, sisehaiguste, kardioloogia, 
günekoloogia, kirurgia, hematoloogia, allergoloogia osakonnad)  
Ida-Tallinna Keskhaigla (naha-, sisehaiguste, kardioloogia, 
günekoloogia, kirurgia, hematoloogia, allergoloogia osakonnad) 
Pärnu Haigla  nahahaiguste osakond 
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Saavutatud 
õpiväljundite 

Arst-residendi edasijõudmist hinnatakse kaks korda aastas 
vastavalt residentuuri eeskirjas sätestatule, positiivse hinnangu 



 

 
 

hindamine ja kord 
 
 

eelduseks on  kõigi ettenähtud ülesannete täitmine. Saavutatud 
õpiväljundeid hinnatakse iga tsükli lõpus juhendaja hinnangu 
alusel (kujundava hindamisena mitteeristaval skaalal) ning 
residentuuri lõpueksamil (lõpphindamisena eristaval skaalal). 
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Lõpueksamile 
pääsemise eeldused 

Kogu ettenähtud residentuuri programmi (praktilise ja 
teoreetilise koolituse) läbimine, positiivsed hinnangud kõigist 
läbitud praktilise koolituse tsüklitest. 
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Lõpueksami sisulised 
nõuded ja sooritamise 
kord 

Eksam, mille käigus hinnatakse teadmisi ja oskusi, koosneb 
kolmest osast (suuline ja kirjalik osa, patsiendi uurimine), 
eksami orienteeruv kestus on 2 tundi. Eksami sooritust hindab 
komisjon, kuhu kuulub vähemalt 3 liiget. 
Teadmiste ja oskuste hindamise viis: 1) kirjalik töö (mahus, 
millele jõuab vastata 60 min jooksul); 2) patsiendi uurimine ja 
vastamine suuliselt (haige uurimiseks 30min, vastamiseks 
15min); 3) suuline küsimustele vastamine (mahus 15min). 
Eksami struktuur ja proportsioonid: 
1.  Teadmiste kirjalik hindamine 50% 
2. Patsiendi uurimine ja vastamine: anamnees, objektiivne 
uurimine (lokaalne staatus), uuringuplaani koostamine, 
diagnoosi püstitus ja ravi kavandamine 40% 
3.  Teadmiste suuline hindamine 10% 
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Lõpueksami 
hindamise 
kriteeriumid 

A: Arst-resident tunneb suurepäraselt naha- ja suguhaiguste 
etioloogiat, patogeneesi, kliinilist pilti, diagnostikat ja 
diferentsiaaldiagnostikat, ravi ning profülaktikat. Oskab 
omandatud teadmisi hästi süstematiseerida. Oskab suurepäraselt 
koguda haigelt anamneesi, interpreteerida kliinilist leidu ja 
vastavalt teadmistele püstitada diagnoosi hüpoteesid, esitada 
diferentsiaaldiagnostilised momendid, kavandada edasised 
uuringud ja ordineerida parim võimalik ravi. 
 
B: Arst-resident teab väga hästi naha- ja suguhaiguste 
etioloogiat, patogeneesi, kliinilist pilti, diagnostikat ja 
diferentsiaaldiagnostikat, ravi ning profülaktikat. Oskab väga 
hästi koguda haigelt anamneesi, interpreteerida kliinilist leidu ja 
vastavalt nendele teadmistele püstitada diagnoosi hüpoteesid, 
esitada diferentsiaaldiagnostilised momendid ning kavandada 
edasised uuringud ja ravi. 
 
C: Arst-resident teab hästi naha- ja suguhaiguste etioloogiat, 
patogeneesi, kliinilist pilti, diagnostikat ja diferent- 
siaaldiagnostikat, ravi ning profülaktikat. Esineb mitteolulisi 
puudusi haigelt anamneesi kogumisel, kliinilise leiu 
interpreteerimisel, diagnoosi hüpoteeside püstitamisel, dife- 
rentsiaaldiagnostiliste momentide esitamisel ning edasiste 
uuringute ja ravi kavandamisel. 
 
D: Arst-resident teab naha- ja suguhaiguste etioloogiat, 
patogeneesi, kliinilist pilti, diagnostikat ja diferentsiaal- 
diagnostikat, ravi ning profülaktikat, kuid teadmistes esineb 
ebatäpsusi ja lünki. Oskuses võtta haigelt anamneesi, kirjeldada 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

kliinilist leidu ja vastavalt teadmistele püstitada diagnoosi 
hüpoteesid, esitada diferentsiaaldiagnostilised momendid, 
kavandada edasised uuringud ja ravi, esineb puudusi. 
 
E: Arst-residendi teadmised naha- ja suguhaiguste etioloogia, 
patogeneesi, kliinilise pildi, diagnostika, diferentsiaal- 
diagnostika, ravi ning profülaktika osas ei ole põhjalikud. Haige 
käsitlus anamneesi kogumise, kliinilise leiu edasiandmise, 
diagnoosi, diferentsiaaldiagnoosi, uuringute ja raviplaani 
kavandamise osas jätab soovida. 
 
F: Arst-residendi teadmised naha- ja suguhaiguste etioloogia, 
patogeneesi, kliinilise pildi, diagnostika, diferentsiaal-
diagnostika, ravi ning profülaktika osas on puudulikud. 
Resident ei tule toime haigelt anamneesi kogumise, haiguskolde 
kirjeldamise, diagnoosi püstitamise, diferentsiaaldiagnostiliste 
momentide edastamise, uuringute ja raviplaani koostamisega. 
 
Eksami erinevatest osadest kogutud punktid summeeritakse, 
hinne kujuneb alljärgnevalt: 
A= 96-100% 
B= 91-95% 
C= 81-90% 
D= 71-80% 
E= 61-70% 
F= 0-60% 
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Soovitatav kirjandus TÜ elektroonilises andmebaasis sisalduvad erialaajakirjad ja -
õpikud 
Käsiraamatud: 
Rook´s Textbook of Dermatology. Ed. by Burns T, Breathnach 
S, Cox N, Griffiths C. Blackwell Science, 2004 
 
Braun-Falco´s Dermatology. Ed by Burgdorf WHC, Plewig G, 
Wolff HH, Landthaler M. Springer, 2009 
 
Textbook of Pediatric Dermatology. Ed by Harper J, Oranje A, 
Prose N. Blackwell Publishing, 2006 
 
Sexually transmitted diseases. Ed by Holmes KK, Kohen M, 
Stamm WA et al. McGraw-Hill Education, 2008 
 
Synopsis and atlas of Lever´s histopathology of the skin. Ed by 
Elder D, Elenitsas R, Johnson B, Ioffreda M, Miller JJ, Miller 
OF. Lippincott Williams & Wilkins, 1999 

 
 
 



 

 
RESIDENTUURI PROGRAMM ENDOKRINOLOOGIA ERIALAL 
 
 

1 PROGRAMMI  NIMETUS 
EESTI JA INGLISE KEELES 

Endokrinoloogia                                                   
Endocrinology 

2 ÕPPEASTE Residentuur 
3 VALDKOND Tervis ja heaolu 
4 
 

ERIALA(D) Endokrinoloogia 
 

5 ÕPPEASUTUS(ED) Tartu Ülikool 
6 TEADUSKON(NA)D Arstiteaduskond 
7 NOMINAALNE ÕPPEAEG 5 aastat 
8 ÕPPETÖÖ VORM Päevane õpe 
9 ÕPPETÖÖ KEEL Eesti keel  
10 ÕPIVÄLJUNDITE 

SAAVUTAMISEKS 
VAJALIKUD TEISED 
KEELED 

Erialakirjanduse lugemiseks ja erialaste loengute ning suuliste 
ettekannete kuulamiseks vajalik inglise keele oskus 

11 ÕPPEKAVA VERSIOON 2012 
12 KINNITAMINE 1. Teaduskonna nõukogus 2012 

2. Ülikooli senatis  
13 VASTUVÕTUTINGIMUSED 1. Residentuuri võetakse konkursi alusel vastu isikuid, kes on 

registreeritud EV Terviseameti tervishoiutöötajate registris 
ja kes on lõpetanud:  
a. Tartu Ülikooli arstiõppe, olles immatrikuleeritud 

arstiõppesse 1997/1998. õppeaastal või hiljem;  
b. Tartu Ülikooli arstiõppe ja internatuuri, olles 

immatrikuleeritud arstiõppesse enne 1997/1998. 
õppeaastat või  

c. kellel on vastav välisriigis omandatud kõrgharidus. 
2. Konkursitingimused määratakse residentuuri eeskirjas. 

 
14 
 

RESIDENTUURI 
ÜLDEESMÄRGID 

Residentuuri üldiseks eesmärgiks on anda arst-residendile üldarstina 
praktiseerimise kogemus, viia arst-residendi teadmised ja praktilised 
oskused iseseisva endokrinoloogina töötamise tasemele. Omandatav 
haridus võimaldab asuda tervishoiusüsteemis tööle 
endokrinoloogina. 

15 ERIALAPROGRAMMI  
STRUKTUURI 
LÜHIKIRJELDUS 

Endokrinoloogia residentuur toimub 5-aastase õppena, kokku 55 
kuud, millele lisandub 5 puhkusekuud. Õpe koosneb praktilisest ja 
teoreetilisest koolitusest. Igale arst-residendile koostatakse 
individuaalne õpingukava, lähtudes alljärgnevast: 

1. Praktiline koolitus  
a. Kohustuslikud praktilise koolituse tsüklid – 

minimaalne summaarne kestus 49 kuud* 
b. Valikulised praktilise koolituse tsüklid – minimaalne 

summaarne kestus 4 kuud** 
2. Teoreetiline koolitus 30 EAP mahus 

 
 
*,** - Kohustuslike praktilise koolituse tsüklite minimaalse 
mahu korral peab vastavalt individuaalplaanile suurenema 
valikuliste praktilise koolituse tsüklite maht ja vastupidi, 
tagamaks praktilise koolituse mahu täitmist. 



 

 

16 ANTAV 
KVALIFIKATSIOON/ 
KRAAD 

Endokrinoloogi kutse 
Endocrinologist 

17 NÕUDED 
ÕPPEPROGRAMMI 
LÕPETAMISEKS 

Residentuuri programmi läbimine täies mahus ning lõpueksami 
edukas sooritamine. Residentuuri vältel peab arst-resident läbima 
kõik kohustuslikud praktilise koolituse tsüklid ning vähemalt kaks 
valikulist praktilise koolituse tsüklit.  

18 LÕPETAMISEL VÄLJASTA-
TAVAD DOKUMENDID 

Residentuuri lõpetamist tõendav tunnistus ja akadeemiline õiend  

19 LÕPUDOKUMENTE 
VÄLJASTAV(AD) 
KÕRGKOOL(ID) 

Tartu Ülikool  

20 RESIDENTUURI 
ÕPIEESMÄRGID 
(õpiväljundid ehk 
omandatavad/ 
arendatavad/erialased 
teadmised ja oskused, 
üldpädevused jms) 

Residentuuri programmi läbinud arst-resident: 
1) tunneb perearstipraktikas, erakorralise meditsiini, sisehaiguste ja 
kirurgia osakonnas ettetulevate  tavalisemate patsiendiprobleemide 
diferentsiaaldiagnostikat, oskab iseseisvalt korraldada nende 
haigusseisundite kindlakstegemiseks vajalikke uuringuid, oskab 
nendes osakondades ravitavate tavalisemate haiguste puhul koostada 
raviplaani; 
2) oskab osutada esmaabi erakorraliste terviseprobleemide korral; 
3) orienteerub Eesti tervishoiusüsteemis, oskab määratleda patsiendi 
jaoks optimaalse ravitasandi  
4) oskab välja kirjutada enamkasutatavaid ravimeid vastavalt Eestis 
kehtivatele reeglitele, omab arstitööks vajalikku 
dokumenteerimisoskust; 
 

5) on võimeline osutama endokrinoloogia erialal kvaliteetset 
arstiabi, mis on vastavuses arstiteaduse uusimate saavutuste 
ja kõrgete eetiliste standarditega; 

6) omab arstikutsele vajalikke hoiakuid, küllaldasi erialaseid 
teadmisi, oskusi ja kliinilist kogemust;  

7) tunneb ja järgib teaduseetika ja meditsiinieetika ning 
tõenduspõhise meditsiini põhimõtteid; 

8) soovib oma tegevusega kaasa aidata nii meditsiini kui 
valdkonna kui ka arstiteaduse arengule;  

9) tunneb oma erialalise kompetentsuse piire ning oskab 
meditsiinisüsteemis kaasata optimaalselt teiste erialade arste 
ning teisi tervishoiuspetsialiste patsientide probleemide 
parimaks lahendamiseks;  

10) orienteerub Eesti tervishoiukorralduses ja vastavas 
seadusandluses;  

11) oskab teha koostööd patsientide lähedaste, sotsiaalsüsteemi 
jm. tugivõrgustikega; 

12) omab süsteemseid ja põhjalikke teadmisi endokrinoloogias 
kasutatavatest mõistetest, teoreetilistest printsiipidest ja 
uurimismeetoditest;  

13) suudab edastada meditsiinilisi teadmisi ja nende põhjal 
tehtud järeldusi nii patsientidele, kolleegidele kui ka 
avalikkusele;  



 

14) teadvustab vajadust jätkata meditsiinialaste teadmiste ja 
oskuste täiendamist edaspidise professionaalse karjääri 
jooksul täiendusõppe abil ning on valmis elukestvaks 
õppeks;  

15) suudab iseseisvalt diagnoosida ning ravida kõiki 
endokriinhaigusi; 

16) oskab koostöös teiste erialade arstidega läbi viia 
diferentsiaaldiagnostikat keerukate haigusjuhtude korral 
kasutades optimaalselt kogu kaasaegset instrumentaalsete ja 
laboratoorsete uuringute kompleksi; 

17) oskab juhtida patsientide uuringuid ja ravi mitmete haiguste 
koosesinemisel, määrata uuringute ja ravi prioriteedid, 
hinnata erinevate sekkumisvõimaluste tulemuslikkust ning 
riske; 

18) oskab efektiivselt tegutseda endokrinoloogias ettetulevate 
erakorralist abi vajavate probleemide lahendamisel; 

19) valdab tänapäevases intensiivravis kasutatavaid meetodeid 
endokrinoloogiliste haiguste ravis; 

20) on suuteline korraldama krooniliste endokriinhaigustega  
patsientide (eelkõige suhkruhaigete) pikaajalist ravi ja 
jälgimist, oskab teha koostööd teiste erialaarstidega 
patsientidele parimate diagnostika- ja ravivõtete 
rakendamiseks; 

21) oskab iseseisvalt sooritada järgmisi protseduure ja 
uuringuid: 

• Kilpnäärme ultraheliuuring; 
• kilpnäärme peennõelapunktsioon ultraheli kontrolli all ja 

ilma ultraheli kontrollita; 
• hormonaalsed stimulatsiooni- ja supressioonitestid ning 

nende interpreteerimine; 
• EKG salvestamine ja interpreteerimine erakorralistes 

situatsioonides 
• veeni- ja arteripunktsioon 
• kliinilises surmas oleva haige elustamine, 
22) tunneb alljärgnevate uuringute ja protseduuride näidustusi ja 

vastunäidustusi, läbiviimise põhimõtteid, ning võimalikke 
tüsistusi  

• endokriinhaiguste isotoopdiagnostika ja ravi, 
• kompuutertomograafia, tuumamagnetresonantstomograafia, 

positronemissioontomograafia jt. kaasaegse radioloogia 
uurimismeetodid 

• endokriinorganite veenide selektiivne kateteriseerimine 
hormonaalse diagnostika eesmärgil, 

• endokriinorganite kasvajate tsütoloogiline ja histoloogiline 
diagnostika, 

• peritoneaal- ja hemodialüüsi metoodika, neerupuudulik-
kusega haige ravi ja jälgimine, 

• luukoe densitomeetria 
 

21 MOODULI NIMETUS Praktiline koolitus – kohustuslikud praktilise koolituse tsüklid 
22 PRAKTILISE 

KOOLITUSE  SISU JA 
Kohustuslikud praktilise koolituse tsüklid (koos minimaalse 



 

MAHT kestvusega):  
Residentuuri 1.aastal: 
1. Erakorraline meditsiin 2 kuud 
2. Peremeditsiin 2 kuud 
3. Sisehaigused 2 kuud 
4. Kirurgia 2 kuud 
 
Residentuuri 2.-5.aastal: 
 

Endokrinoloogia 21 kuud 
Lasteendokrinoloogia 3 kuud 
Kardioloogia 3 kuud 
Sisehaigused 3 kuud 
Erakorraline meditsiin 3 kuud 
Günekoloogiline endokrinoloogia 2 kuud 
Nefroloogia 2 kuud 
Endokriinhaiguste nukleaarmeditsiiniline diagnostika ja ravi 2 
kuud 
Endokriinhaiguste  tsütoloogiline ja histoloogiline diagnostika  1 
kuu 

Kohustuslike praktilise koolituse tsüklite miinimumkestus on kokku 
49 kuud 
Arst-residendi kohustused loetletud tsüklites on töö palatiarstina, 
osavõtt eriala ambulatoorsetest konsultatsioonidest koos juhendava 
eriarstiga, osavõtt osakonnas toimuvatest erialavisiitidest ja 
konsiiliumitest. Igas kuus tuleb teha kuni neli 12-tunnist valvet, neist 
2 öövalvet. Arst-resident valvab kõigis kohustuslikes tsüklites, v.a. 
nendes tsüklites, kus valvetööd ei toimu. Kitsamatel erialadel, kus 
on tagatud raviasutuses erialaspetsialisti valve, valvab resident koos 
erialaspetsialistiga. Arst-residendil tuleb teha haigusjuhtude 
demonstratsioone või lühiettekandeid kliinilisel osakonna (kliiniku) 
konverentsil. Viimase residentuuriaasta jooksul teeb arst-resident 4 
kuu ulatuses iseseisvat ambulatoorset vastuvõttu, omades võimalust 
konsulteerida vahetult oma juhendajat.  
Praktilise koolituse kohustuslikud tsüklid toimuvad järgmistes 
haiglates: SA TÜ Kliinikum, Põhja-Eesti Regionaalhaigla, Ida-
Tallinna Keskhaigla, Lääne-Tallinna Keskhaigla ja Tallinna 
Lastehaigla. Endokrinoloogia tsüklist toimub vähemalt 1/3 (7 kuud) 
SA TÜ Kliinikumis. 
 

23 MOODULI NIMETUS Praktiline koolitus – valikulised praktilise koolituse tsüklid 
24 PRAKTILISE 

KOOLITUSE  SISU JA 
MAHT 

Esimesel residentuuriaastal võib resident valida 3-kkulise valiktsükli 
vastavalt üldjuhendaja ja residendi kokkuleppele.  
Valikulised praktilise koolituse tsüklid: 

Neuroloogia 
Reumatoloogia 
Gastroenteroloogia 
Pulmonoloogia  
Laborimeditsiin 
Endokriinkirurgia 



 

Arst-resident peab läbima vähemalt kaks valikulist praktilise 
koolituse tsüklit. Iga valikulise praktilise koolituse tsükli 
minimaalne kestus on üks kuu.  
Arst-residendi kohustused loetletud tsüklites on töö palatiarstina, 
osavõtt eriala ambulatoorsetest konsultatsioonidest koos juhendava 
eriarstiga, osavõtt osakonnas toimuvatest erialavisiitidest ja konsii-
liumitest. Erialadel, millel toimub valvetöö, tuleb igas kuus teha 
kaks 12-tunnist valvet, neist üks öövalve. Arst-resident valvab koos 
erialaspetsialistiga. Arst-residendil tuleb teha haigusjuhtude 
demonstratsioone või lühiettekandeid kliinilisel osakonna (kliiniku) 
konverentsil. 

25 MOODULI NIMETUS Teoreetiline koolitus 30 EAP 
26 TEOREETILISE 

KOOLITUSE  SISU JA 
MAHT 

Residentuuri jooksul peab endokrinoloogia arst-resident läbima 
alljärgneva teoreetilise koolituse: 
1. Üldresidentuuri kliinilised seminarid 6 EAP 

2. Endokrinoloogia 6 EAP (TÜ Sisekliinik, Eesti 
Endokrinoloogia Seltsi koosolekud, diabeedi ja 
endokrinoloogia Euroopa aastakongressid) 

3. Kliinilised seminarid 8 EAP: a`2 EAP aastas (TÜ Sise-
kliinik, PERH, ITK) 

4. Nukleaarmeditsiin 4 EAP (Põhja-Eesti Regionaalhaigla) 
5. Uurimistöö metoodika (s.h. oma uurimistöö, ettekanded) 2 

EAP (TÜ Sisekliinik) 
6. vabalt valitud kursused endokrinoloogia siduserialadel 4 

EAP 
Iga residentuuriaasta sisaldab kokku 1-2 nädalat teoreetilist koolitust 
kursustel ja seminaridel, osavõttu konverentsidest, iseseisvat tööd 
haigusjuhtude analüüsil, ettekannete ja referaatide koostamist, 
osalemist uurimistöös põhierialal. 
 

27 ÕPPEBAASID Endokrinoloogia residentuuri baasasutustena kasutatakse alljärgne-
vaid raviasutusi:  
Residentuuri 1.aastal on baasideks AS Lõuna-Eesti Haigla, Valga 
haigla, Põlva haigla, Jõgeva haigla, Rakvere Haigla, Narva Haigla, 
Viljandi Haigla, Kuressaare haigla, Haapsalu Haigla, Rapla Haigla, 
Pärnu Haigla, Ida-Viru Keskhaigla, Lääne-Tallinna Keskhaigla, Ida- 
Tallinna keskhaigla, Põhja-Eesti Regionaalhaigla, SA TÜ 
Kliinikum., samuti perearstikeskused vastavalt TÜ ja baaside 
vahelisele lepingule.  
 
Residentuuri 2.-5.aastal on baasideks: 
 
• TÜ Kliinikumi Sisekliinik  
• TÜ Kliinikumi Kardioloogiakliinik  
• TÜ Kliinikumi Kopsukliinik 
• TÜ Kliinikumi Lastekliinik 
• TÜ Kliinikumi Naistekliinik  
• TÜ Kliinikumi Radioloogiakliinik 
• TÜ Kliinikumi Patoloogiateenistus 
• TÜ Kliinikumi Anestesioloogia- ja Intensiivravi Kliinik 
• TÜ Kliinikumi Kirurgiakliinik 
• TÜ Kliinikumi Ühendlabor 



 

• Põhja-Eesti Regionaalhaigla Sisehaiguste Kliinik, 
Diagnostikakliinik ja Anestesioloogiakliinik  

• Ida-Tallinna Keskhaigla Sisehaiguste Kliinik, Diagnostikakliinik 
ja Kirurgiakliinik 

• Lääne-Tallinna Keskhaigla Sisekliiniku Nefroloogia keskus 
• Tallinna Lastehaigla Endokrinoloogiateenistus 
 

28 SAAVUTATUD 
ÕPIVÄLJUNDITE 
HINDAMISE VORMID JA 
KORD 

Edasijõudmist hinnatakse kaks korda aastas vastavalt residentuuri 
eeskirjas sätestatule, positiivse hinnangu eelduseks on kõigi 
ettenähtud ülesannete (nii praktilise koolituse kui teoreetilise 
koolituse) täitmine.  
Saavutatud õpiväljundeid hinnatakse iga tsükli lõpus juhendaja 
hinnangu alusel (kujundava hindamisena mitteeristaval skaalal) ning 
residentuuri lõpueksamil (lõpphindamisena eristaval skaalal).  

29 LÕPUEKSAMILE 
PÄÄSEMISE EELDUSED 

Kogu ettenähtud residentuuri programmi (nii praktilise koolituse kui 
teoreetilise koolituse) läbimine, positiivsed hinnangud kõigist läbitud 
praktilise koolituse tsüklitest.  

30 LÕPUEKSAMI SISULISED 
NÕUDED JA SOORITAMISE 
KORD 

Eksam on suuline ja selle käigus tuleb orienteeruvalt 1 tunni jooksul 
vastata 5 põhiküsimusele: neist 3 on teoreetilisemat ja 2 praktilisemat 
laadi (puudutavad konkreetsete haigete uurimise ja ravi algoritmi). 
Suulisele vastamisele eelneb ettvalmistus orienteeruva kestusega 1 
tund. Põhiküsimustele vastamise järgselt võib komisjon esitada 
lisaküsimusi. Eksamikomisjoni kuulub vähemalt 4 liiget, kellest 
vähemalt pool on väljaspoolt ülikooli. 

31 LÕPUEKSAMI 
HINDAMISE 
KRITEERIUMID 
 

A: Arst-resident tunneb suurepäraselt erinevate endokriinhaiguste 
kliinilist pilti, etiopatogeneesi, diagnostikat ja 
diferentsiaaldiagnostikat, ravi ning profülaktikat. Omandatu on hästi 
süstematiseeritud. Arst-resident oskab suurepäraselt patsienti 
kliiniliselt uurida, loogiliselt põhjendada tema diagnoosi erinevate 
uurimismeetodite võimalusi kasutades, uuringutulemusi 
interpreteerides ning kõiki diferentsiaaldiagnostilisi võimalusi 
arvestades, suudab suurepäraselt määratleda patsiendi erinevad 
terviseprobleemid ning nende tähtsuse, hinnata adekvaatselt patsiendi 
prognoosi. Soovitatavad ravimeetodid on parimad võimalikest ja 
kõige otstarbekamad. 
 
B: Arst-resident teab väga hästi erinevate endokriinhaiguste kliinilist 
pilti, etiopatogeneesi, diagnostikat ja diferentsiaaldiagnostikat, ravi 
ning profülaktikat. Omandatu kontrollil olulisi eksimusi ei ilmne. 
Arst-resident oskab väga hästi patsienti kliiniliselt uurida, loogiliselt 
põhjendada tema diagnoosi erinevate uurimismeetodite võimalusi 
kasutades, uuringutulemusi interpreteerides ning kõiki 
diferentsiaaldiagnostilisi võimalusi arvestades, suudab väga hästi 
määratleda patsiendi erinevad terviseprobleemid ning nende tähtsuse, 
hinnata adekvaatselt patsiendi prognoosi. Soovitatavad ravimeetodid 
on asjakohased ning otstarbekad. 
 
C: Arst-resident teab hästi erinevate endokriinhaiguste kliinilist pilti, 
etiopatogeneesi, diagnostikat ja diferentsiaaldiagnostikat, ravi ning 
profülaktikat. Kontrollil ilmnevad mõningad eksimused, mis ei ole 
väga olulised ega põhimõttelist laadi. Arst-resident oskab hästi 
patsienti kliiniliselt uurida, loogiliselt põhjendada tema diagnoosi 
erinevate uurimismeetodite võimalusi kasutades, uuringutulemusi 
interpreteerides ning diferentsiaaldiagnostilisi võimalusi arvestades, 



 

suudab selgelt määratleda patsiendi erinevad terviseprobleemid ning 
nende tähtsuse, hinnata adekvaatselt patsiendi prognoosi. 
Soovitatavad ravimeetodid on õiged, ilmneb mõningaid puudujääke 
ravi otstarbekuse põhjendamisel. 
 
D: Arst-resident tunneb erinevate endokriinhaiguste kliinilist pilti, 
etiopatogeneesi, diagnostikat ja diferentsiaaldiagnostikat, ravi ning 
profülaktikat, ent aine süstemaatilisel tundmisel esineb ebatäpsusi 
ning mõningaid lünki. Arst-resident oskab patsienti kliiniliselt 
uurida, põhjendada tema diagnoosi erinevate uurimismeetodite 
võimalusi kasutades, uuringutulemusi interpreteerides ning 
diferentsiaaldiagnostilisi võimalusi arvestades, suudab määratleda 
patsiendi erinevad terviseprobleemid ning hinnata patsiendi 
prognoosi, ent esineb mõningaid puudujääke probleemide 
prioriteetsuse määratlemisel. Soovitatavad ravimeetodid on õiged, 
ilmneb puudujääke erinevate ravimeetodite kasutamise 
põhjendamisel. 
 
 
E: Arst-resident teab erinevate endokriinhaiguste kliinilist pilti, 
tunneb üldjoontes nende haiguste etiopatogeneesi, diagnostikat ja 
diferentsiaaldiagnostikat, ravi ning profülaktikat, ent aine 
süstemaatiline ja sügavam tundmine on lünklik ning esineb 
põhimõttelisi eksimusi. Arst-resident oskab üldiselt patsienti 
kliiniliselt uurida, põhjendada tema diagnoosi erinevate 
uurimismeetodite võimalusi kasutades, uuringutulemusi 
interpreteerides ning diferentsiaaldiagnostilisi võimalusi arvestades. 
Uurimismeetodite ratsionaalses valikus ning 
diferentsiaaldiagnostiliste võimaluste arvestamisel ilmneb 
puudujääke. Arst-resident suudab määratleda patsiendil erinevaid 
terviseprobleeme, ent nende tähtsuse hindamisel esineb 
vajakajäämisi. Arst-resident oskab üldjoontes hinnata patsiendi 
prognoosi, ent esineb puudujääke probleemide prioriteetsuse 
määratlemisel ning prognoosi põhjendamisel. Soovitatavad 
ravimeetodid on õiged, ent kõiki asjakohaseid ravimeetodeid arst-
resident ei tunne piisavalt. 
 
 
F: Arst-residendi teadmised endokriinhaiguste kliinilise pildi, 
etiopatogeneesi, diagnostika ja diferentsiaaldiagnostika, ravi ning 
profülaktika osas on puudulikud. Arst-residendi oskused patsiendi 
kliiniliseks uurimiseks, diagnooside põhjendamiseks ning 
uurimismeetodite kasutamiseks on puudulikud. Arst-residendi 
oskused patsiendi erinevate terviseprobleemide määratlemiseks ei ole 
nõuetele vastavad, esineb puudujääke probleemide prioriteetsuse 
määratlemisel ning prognoosi põhjendamisel. Ilmnevad olulised 
puudujäägid ravi kavandamisel. 
 
Eksami erinevatest osadest kogutud punktid summeeritakse, hinne 
kujuneb alljärgnevalt: 
 
A= 96-100% 
B= 91-95% 
C= 81-90 % 
D= 71-80% 



 

E= 61-70% 
F= 0-60% 
 

32 SOOVITATAV 
KIRJANDUS 
 

Williams Textbook of Endocrinology. 11th ed., ed. by H.M. 
Kronenberg, S. Melmed, K.S. Polonsky, P.R. Larsen. Saunders 
Elsevier, 2008 
 
Werner & Ingbar’s The Thyroid: A Fundamental and Clinical Text. 
9th ed., ed. by L. E. Bravermann, R.D. Utiger. Lippincott Williams 
& Wilkins, 2005 
 
Harrison’s Principles of Internal Medicine. 17th ed., ed. by 
A.S.Fauci,  E.Braunwald, D.L.Kasper, S.L.Hauser, D.L.Longo, 
J.L.Jameson, J.Loscalzo. McGraw-Hill Medical, 2008 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
RESIDENTUURI PROGRAMM ERAKORRALISE MEDITSIINI ERIALAL 
 
 

1 PROGRAMMI  
NIMETUS EESTI JA 
INGLISE KEELES 

Erakorraline meditsiin                                               
Emergency medicine 

2 ÕPPEASTE Residentuur 
3 VALDKOND Tervis ja heaolu 
4 
 

ERIALA Erakorraline meditsiin 
 

5 ÕPPEASUTUS Tartu Ülikool 
6 TEADUSKOND Arstiteaduskond 
7 NOMINAALNE ÕPPEAEG 5 aastat 
8 ÕPPETÖÖ VORM Päevane õpe 
9 ÕPPETÖÖ KEEL Eesti keel  
10 ÕPIVÄLJUNDITE 

SAAVUTAMISEKS 
VAJALIKUD TEISED 
KEELED 

erialakirjanduse lugemiseks vajalik inglise keele oskus 

11 ÕPPEKAVA VERSIOON 2012 
12 KINNITAMINE 1. Teaduskonna nõukogus 2012 

2. Ülikooli senatis  
13 VASTUVÕTUTINGIMUSE

D 
1. Residentuuri võetakse konkursi alusel vastu isikuid, kes on 

registreeritud EV Terviseameti tervishoiutöötajate registris 
ja kes on lõpetanud:  
a. Tartu Ülikooli arstiõppe, olles immatrikuleeritud arsti 

õppesse 1997/1998. õppeaastal või hiljem;  
b. Tartu Ülikooli arstiõppe ja internatuuri, olles 

immatrikuleeritud arstiõppesse enne 1997/1998. 
õppeaastat või  

c. kellel on vastav välisriigis omandatud kõrgharidus. 
2. Konkursitingimused määratakse residentuuri eeskirjas. 
 

14 
 

RESIDENTUURI 
ÜLDEESMÄRGID 

Residentuuri üldiseks eesmärgiks on anda arst-residendile 
üldarstina praktiseerimise kogemus, viia arst-residendi 
teadmised ja praktilised oskused iseseisva eriarstina töötamise 
tasemele. Omandatav haridus võimaldab asuda 
tervishoiusüsteemis tööle erakorralise meditsiini eriarstina. 

15 ERIALAPROGRAMMI  
STRUKTUURI 
LÜHIKIRJELDUS 

Erakorralise meditsiini residentuur toimub 5-aastase õppena, 
kokku 55 kuud, lisaks kokku 5 puhkusekuud. Õpe koosneb 
praktilisest ja teoreetilisest koolitusest. Igale arst-residendile 
koostatakse individuaalne õpingukava, lähtudes alljärgnevast: 
 
1. Praktiline koolitus  

a) Kohustuslikud praktilise koolituse tsüklid –  
        summaarne kestus 52 kuud* 

b) Valikulised praktilise koolituse tsüklid – 
minimaalne summaarne kestus 3 kuud** 

2. Teoreetiline koolitus 36 EAP mahus 



 

*,** - Kohustuslike praktilise koolituse tsüklite minimaalse 
mahu korral peab vastavalt individuaalplaanile suurenema 
valikuliste praktilise koolituse tsüklite maht ja vastupidi, 
tagamaks praktilise koolituse mahu täitmist. 

 
16 ANTAV 

KVALIFIKATSIOON/ 
KRAAD 

Erakorralise meditsiini arsti kutse 
Emergency physician 

17 NÕUDED 
ÕPPEPROGRAMMI 
LÕPETAMISEKS 

Residentuuri programmi läbimine täies mahus ning 
lõpueksami edukas sooritamine. Residentuuri vältel peab arst-
resident läbima kõik kohustuslikud praktilise koolituse tsüklid.  

18 LÕPETAMISEL 
VÄLJASTA-TAVAD 
DOKUMENDID 

Residentuuri lõpetamist tõendav tunnistus ja akadeemiline 
õiend  

19 LÕPUDOKUMENTE 
VÄLJASTAV KÕRGKOOL 

Tartu Ülikool  

20 RESIDENTUURI 
ÕPIEESMÄRGID 
(õpiväljundid ehk 
omandatavad/ 
arendatavad/erialased 
teadmised ja oskused, 
üldpädevused jms) 

Residentuuri programmi läbinud arst-resident: 
- tunneb perearstipraktikas, erakorralise meditsiini, 
sisehaiguste ja kirurgia osakonnas ettetulevate  tavalisemate 
patsiendiprobleemide diferentsiaaldiagnostikat, oskab 
iseseisvalt korraldada nende 
haigusseisundite kindlakstegemiseks vajalikke uuringuid, 
oskab nendes osakondades ravitavate tavalisemate haiguste 
puhul koostada raviplaani; 
- oskab osutada esmaabi erakorraliste terviseprobleemide 
korral; 
- orienteerub Eesti tervishoiusüsteemis, oskab määratleda 
patsiendi jaoks optimaalse ravitasandi  
- oskab välja kirjutada enamkasutatavaid ravimeid vastavalt 
Eestis kehtivatele reeglitele, omab arstitööks vajalikku 
dokumenteerimisoskust; 
- oskab rakendada meditsiinilise prioriteedi määramise 

põhimõtteid (triaaž) haiglaeelsel etapil, erakorralise 
meditsiini osakonnas ja suurõnnetuste korral;   

- suudab läbi viia kriitiliste seisundite esmast diagnostikat ja 
ravi, sh. kasutada kaasaegseid taaselustamisvõtteid; 

- omab teadmisi ja praktilisi oskusi ägedate haiguste,       
traumade ja mürgistuste esmases diagnostikas ja ravis    
patsientidel kõikides vanusegruppides;  

- on võimeline koostöös teiste erialade arstidega langetama 
õigeid kliinilisi otsuseid erakorraliste seisundite 
käsitlemisel erakorralise meditsiini osakonnas (re-triaaž, 
diagnostiliste uuringute,  esmase ravi ja patsiendi 
edaspidise liikumise korraldamine); 

- oskab korrektselt täita meditsiinilist dokumentatsiooni  
- tunneb meeskonna koostöö üldpõhimõtteid ning oskab 

töötada nii meeskonnajuhina kui meeskonnaliikmena; 
- on korrektne suhtluses patsientide ja nende lähedastega, 

samuti kolleegide ja kaastöölistega;  



 

- orienteerub Eesti tervishoiukorralduses ja erakorralise 
meditsiini seadusandluses; 

- oskab analüüsida oma tööd ja on kursis erialase 
teaduskirjandusega. 

 
21 MOODULI NIMETUS Praktiline koolitus – kohustuslikud praktilise koolituse 

tsüklid 
22 PRAKTILISE 

KOOLITUSE  SISU JA 
MAHT 

Praktiline koolitus koosneb järgnevatest tsüklitest: 
Residentuuri 1.aastal: 
 
1. Erakorraline meditsiin 2 kuud 
2. Peremeditsiin 2 kuud 
3. Sisehaigused 2 kuud 
4. Kirurgia 2 kuud 
 
 
 
Residentuuri 2.-5.aastal: 
 

1) Erakorraline meditsiin – 13  kuud 
Baasosakonnaks SA TÜ Kliinikumi Anestesioloogia 
ja Intensiivravi kliiniku erakorralise meditsiini 
osakond . Osa õpet võib toimuda ka SA Põhja-Eesti 
Regionaalhaigla ja AS Ida-Tallinna Keskhaigla 
erakorralise meditsiini osakondades. 

2) Üldanestesioloogia – 3 kuud 
SA TÜ Kliinikumi Anestesioloogia ja Intensiivravi 
kliiniku üldanestesioloogia osakonnas või SA Põhja-
Eesti Regionaalhaigla anestesioloogiakliinikus.  

3) Üldintensiivravi - 6 kuud 
Baasosakondadeks TÜ Kliinikumi Anestesioloogia ja 
Intensiivravi kliiniku üldintensiivravi osakond – 4 
kuud, pulmointensiivravi osakond –1 kuu, 
neurointensiivravi osakond – 1 kuu. 

4) Traumatoloogia – 5 kuud 
SA TÜ Kliinikumi Traumatoloogia ja Ortopeedia 
kliiniku ambulatoorses osakonnas või SA Põhja-Eesti 
Regionaalhaigla Anestesioloogiakliiniku erakorralise 
meditsiini osakonnas. 

5) Kardioloogia – 4 kuud 
SA TÜ Kliinikumi Südamekliiniku erakorralise 
kardioloogia osakonnas või SA Põhja-Eesti 
Regionaalhaigla kardioloogiakeskuse 
kardiointensiivravi osakonnas. 

6) Radioloogia – 3 kuud 
       SA TÜ Kliinikumi Radioloogiakliinikus või SA 
Põhja-Eesti      
        Regionaalhaigla diagnostikakliiniku 



 

radioloogiakeskuses. 
7)  Lastehaigused – 3 kuud 

SA TÜ Kliinikumi Lastekliinikus või SA Tallinna 
Lastehaiglas. 

8) Kõrva-nina ja kurguhaigused – 1 kuu 
SA TÜ Kliinikumi Kõrvakliinikus või AS Ida –
Tallinna Keskhaigla kõrva-nina kurguhaiguste 
keskuses. 

9) Silmahaigused - 1 kuu  
SA TÜ Kliinikumi Silmakliinikus või AS Ida-Tallinna 
Keskhaigla silmakliinikus. 

10)  Sünnitusabi ja erakorraline günekoloogia – 2 kuud 
 SA TÜ Kliinikumi  Naistekliinikus või AS Ida-
Tallinna  Keskhaigla naistekliinikus. 

11) Akuutpsühhiaatria – 1 kuu 
SA TÜ Kliinikumi Psühhiaatriakliiniku 
akuutpsühhiaatria osakonnas või SA Põhja-Eesti 
Regionaalhaigla psühhiaatriakliiniku statsionaarse ravi 
keskuses. 

12) Haiglaeelne erakorraline meditsiin – 2 kuud 
SA Tartu Kiirabis või SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla 
erakorralise meditsiini keskuse reanimobiiliosakonnas 

 
Individuaalne õpingukava koostatakse igale residendile eriala 
üldjuhendaja poolt. Läbida tuleb kõik ülaltoodud praktilise 
koolituse tsüklid. Esimesel õppeaastal toimuvad 
anestesioloogia, erakorralise meditsiini ja intensiivravialased 
tsüklid. Teisel õppeaastal läbitakse erakorralise meditsiini, 
intensiivravi tsüklid, millele lisanduvad kardioloogia, 
traumatoloogia või radioloogia. Kolmandal ja neljandal 
õppeaastal läbitakse ülejäänud tsüklid. Erakorralise meditsiini 
resident, kes teeb residentuuri jooksul kiirabivalved brigaadi 
vastutava liikmena võib asendada  haiglaeelse erakorralise 
meditsiini (kiirabi) tsükli teiste erakorralise meditsiini erialaga 
seotud tsüklitega Tartu või Tallinna tervishoiuasutustes, samuti 
praktiseerida maakonna haiglate erakorralise meditsiini 
osakondades, kus on olemas hea baas ja juhendaja. Osa 
tsükleid võib resident läbida ülikoolihaiglates välismaal, kui 
finantseerimist tagavad riigieelarvevälised allikad.  
 
Praktilise koolituse sisu: 
 
Erakorralise meditsiini osakonnas omandab erakorralise 
meditsiini resident teadmised ja praktilised oskused ägedate 
haiguste, traumade ja mürgistuste esmases diagnostikas ja 
ravis. Vastutava erakorralise meditsiini valvearsti (vanema 
residendi) juhtimisel õpib erakorralise meditsiini resident 
käsitlema erakorralisi haigeid mittediferentseeritud 
populatsioonis, samuti mitut erakorralist haiget korraga.  
 



 

Residentuuri vältel tuleb omandada järgmised oskused: 
 
Taaselustamine kliinilisest surmast. 
Spetsiaalseid taaselustamisvõtted, mis tulenevad kaasaegsetest 
ILCOR ravijuhistest (sh terapeutiline hüpotermia).   
 
Hingamisteede käsitlus. 
Vabade hingamisteede tagamine  (oro- ja nasofarüngeaalsed 
õhuteed), endotrahheaalne intubatsioon (vähemalt 70 
protseduuri) ägeda hingamispuudulikkusega (ka koomas) 
haigel müorelaksantide kasutamisega ja ilma, samuti 
endotrahheaalse anesteesia läbiviimiseks. Alternatiivsete 
vahendite kasutamine (nt. kõrimask, kõritoru, 
krikotüreotoomia). Kiirinduktsiooni ja raske intubatsiooni 
protokolli valdamine. 
 
Anesteesia, analgeesia ja sedatsioon. 
Valuravi erinevate meetodite kasutamine (sh lokaal- ja 
regionaalanesteesia tehnika). Vähemalt 30 intravenoosset 
anesteesiat. 
 
Hingamise kontroll ja kunstlik kopsude ventilatsioon. 
Hapnikravi. Veregaaside analüüsi, pulssoksümeetria ja 
kapnograafia näitude interpreteerimine. Ventilatsioon Ambu 
koti ja maskiga. Pleurapunktsioon ja pleuraõnne drenaaz (10 
protseduuri). Fiiberbronhoskoopia (osalemine 10 protseduuril). 
Trahheostoomia (osalemine 10 protseduuril). Invasiivase ja 
mitteinvasiivse kunstliku kopsude ventilatsiooni meetodite 
kasutamine. 
 
Vereringe kontroll ja säilitamine. 
Infusioonravi rakendamine. EKG ja vereringe monitooring. 
Defibrillatsioon ja kardiostimulatsioon (sh kardioversioon, 
nahakaudne ja söögitorusisene kardiostimulatsioon). 
Erakorraline perikardiotsentees. Veenipunktsioon, 
veenisektsioon; tsentraalveeni (v. subclavia, v. jugularis 
interna) perkutaanne kanüleerimine (vähemalt 30 protseduuri);  
a. radialise perkutaanne kanüleerimine (vähemalt 50 
protseduuri), intraossaalse tee rajamine. 
 
Diagnostilised protseduurid. 
EKG, laboratoorsete analüüside ja radioloogiliste uuringute 
interpreteerimine.Sonograafia kasutamine hemo-
pneomotooraksi, hemoperitoneumi ja hemoperikardi 
diagnoosimisel, samuti veresoonte kanüleerimisel. 
 
 
Gastrointestinaalsed protseduurid. 
Nasogastraalsondi asetamine, maoloputus, intraabdominaalse 
rõhu mõõtmine, peritoneaallavaaz, abdominaalse songa 



 

repositsioon, abdominaalne paratsentees, söögitoru 
veenilaiendite balloontamponaad,  proktoskoopia 
 
Uroloogilised protseduurid 
Põiekateetri asetamine, suprapuubiline tsüstostoomia 
(vähemalt 5 protseduuri) 
 
Hügieenilised protseduurid. 
Patsiendi ja ümbruse dekontaminatsioon, patsiendi isolatsioon 
ja personali kaitse. 
 
Skeleti ja lihassüsteem. 
Aseptiline liigesepunktsioon, murdude immobilisatsioon, 
luksatsioonide paigaldamine,  lülisamba immobilisatsioon, 
compartment sündroomi käsitlus, fastsiotoomia 
 
Neuroloogilised protseduurid. 
Teadvushäirete hindamine, fundoskoopia, lumbaalpunktsioon 
(vähemalt 30 lumbaalpunktsiooni) 
 
Sünnitusabi ja günekoloogilised protseduurid. 
Erakorralise sünnituse käsitlus, vaginaalne vaatlus 
günekoloogilise peegli abil, seksuaalse vägivalla ohvri 
hindamine 
 
Oftalmoloogilised protseduurid. 
Võõrkeha eemaldamine silmast, oftalmoskoobi kasutamine 
 
Kehatemperatuuri kontroll. 
Kehatemperatuuri monitooring, jahutamise ja  
ülessoojendamise tehnika, hüper- ja hüpotermia ravi ja 
profülaktika 
 
Kriitilises seisundis patsiendi transport. 
Kiirabiauto varustuse kasutamine, monitooringu ja ravi 
spetsiifilised aspektid transpordi ajal 
 
Haavade käsitlus. 
Abstsessi avamine ja dreneerimine (vähemalt 30 intsisiooni 
pehmete kudede mädase kolde avamiseks), aseptika reeglite 
täitmine, haavade ja pehmete kudede vigastuste ravi (vähemalt 
50 kirurgilist haavade korrastust) 
Resident võtab valvegraafiku alusel osa baasosakonna 
valvetööst. Valvetöö koormus arvestatakse vastavalt osakonna 
1.0 arsti ametkoha koormusele. Arst-residendil tuleb teha 
haigusjuhtude demonstratsioone või lühiettekandeid kliinilisel 
osakonna (kliiniku) konverentsil. 
 
Teostatud protseduurid ja anesteesiad tuleb dokumenteerida 
logiraamatus, kus märgitakse patsiendi vanus, ning 



 

kommentaarid protseduuri õnnestumise või ebaõnnestumise 
kohta.  
 

23 MOODULI NIMETUS Praktiline koolitus – valikulised praktilise koolituse tsüklid 
24 PRAKTILISE 

KOOLITUSE  SISU JA 
MAHT 

 
         Esimesel residentuuriaastal võib resident valida 3-kuulise 
valiktsükli vastavalt üldjuhendaja ja residendi kokkuleppele. 
 
 

25 MOODULI 
NIMETUS 

Teoreetiline koolitus 36 EAP 

26 TEOREETILISE 
KOOLITUSE  SISU JA 
MAHT 

Õppeprogramm, mille alusel omandatakse teoreetilised 
teadmised ja praktilised oskused, põhineb Euroopa 
Erakorralise Meditsiini Seltsi soovitustel (European 
Curriculum for Emergency Medicine, 2008 , www eusem.org) 
 
Üldresidentuuri kliinilised seminarid 6 EAP (esimesel 
residentuuriaastal) 
 
Organsüsteemi-põhised teadmised: 
 

1. Erakorraline patsient (täiskasvanud ja lapsed) 
kardiovaskulaarse  patoloogiaga (südamerütmihäired, 
kongenitaalsed südamehaigused, südame 
pumbafunktsiooni puudulikkus, põletikulised ja 
infektsioossed südamekahjustused, südame 
isheemiatõbi, traumaatilised vigastused, vaskulaarsed 
ja trombemboolilised haigused) 

2. Erakorraline patsient (täiskasvanud ja lapsed) 
kopsupatoloogiaga (kongeniaalsed haigused, põletikulised 
ja infektsioossed haigused, trauma, kasvajad, KATE, muud 
haigused) 

3. Erakorraline patsient (täiskasvanud ja laps) 
gastrointestinaalse patoloogiaga (kongenitaalsed haigused, 
põletikulised ja infektsioossed haigused, maksahaigused ja 
maksapuudulikkus, võõrkehad, songad,  soolesulgus, 
isheemia  ja verejooksud, tüsistused meditsiinilistest 
protseduuridest) 

4. Erakorraline patsient (täiskasvanud ja lapsed) 
neuroloogilise patoloogiaga (põletikulised ja infektsioossed 
haigused, neurotrauma, kasvajad, vaskulaarsed häired, 
müasteenia, epilepsia ja muud  probleemid) 

5. Vee ja elektrolüütide ainevahetuse ja happe-alus 
tasakaalu 

häired 
6. Erakorraline patsient (täiskasvanud ja lapsed) 

endokriinsete ja  metaboolsete häiretega (glükoosi 
metabolismi häired,  adrenaalne puudulikkus ja kriis, 
kilpnäärme talituse häired) 

7. Infektsioossed haigused ja sepsis täiskasvanutel ja 



 

lastel 
8. Erakorraline patsient (täiskasvanud ja lapsed) neeru- ja 

uroloogilise patoloogiaga (põletikulised ja infektsioossed 
haigused, äge neerupuudulikkus, nefrootiline sündroom, 
neerukivitõbi, ureemia, trauma, kasvajad, verejooks, 
dialüüsi ja neerutransplantasiooni, samuti uroloogiliste 
protseduuride tüsistused, hemolüütilis-ureemiline 
sündroom) 

9. Trauma täiskasvanutel ja lastel (põletused, 
tömptrauma, 

penetreeriv trauma, erinevate anatoomiliste piirkondade 
vigastused, polütrauma) 

10. Erakorraline patsient lihas-skeletisüsteemi 
patoloogiaga 

(kongeniaalsed haigused, põletikulised ja infektsioossed 
haigused, metaboolsed tüsistused, traumaatilised ja 
degeneratiivsed haigused, kasvajad) 

11. Erakorraline patsient (täiskasvanud ja lapsed) kurgu-
nina ja kõrva haigustega (verejooksud, kasvaja 
tüsistused, 

võõrkehad, põletikulised ja infektsioossed haigused, 
trauma) 

12. Erakorralised seisundid günekoloogias ja sünnitusabis 
(põletikulised ja infektsioossed haigused, kasvajad, 
sünnituse patoloogia, , verejooksud) 

13. Erakorraline patsient (täiskasvanud ja lapsed) 
hematoloogilise ja onkoloogilise patoloogiaga (aneemiad, 
lümfoomi ja  leukeemia  tüsistused, kongenitaalsed 
haigused, põletikulised   ja infektsioossed haigused, 
verejooksud, transfusiooni reaktsioonid) 

14. Erakorraline patsient (täiskasvanud ja lapsed) 
immunoloogilise patoloogiaga (allergilised reaktsioonid, 
anafülaksia, vaskuliidi tüsistused) 

15. Erakorraline patsient silmahaigustega (põletikulised ja 
infektsioossed haigused, trauma, isheemia , verejooks, äge 
glaukoom, võrkkesta irdumine) 

16. Erakorraline patsient psühhiaatrilise patoloogiaga. 
17. Erakorraline patsient (täiskasvanud ja lapsed) 

dermatoloogilise patoloogiaga 
 
Enamlevinud sümptomid: 
 

1. Äge kõhuvalu  
2. Käitumise probleemid ja erutusseisundid 
3. Teadvushäired täiskasvanutel ja lastel 
4. Seljavalu 
5. Verejooks (mittetraumaatiline) 
6. Südameseiskus 
7. Valu rinnus 
8. Nuttev laps 



 

9. Diarröa 
10. Düspnoe 
11. Hüpertermia (endogeensed põhjused) 
12. Peavalu (täiskasvanud ja lapsed) 
13. Ikterus 
14. Käevalu 
15. Jalavalu 
16. Südamerütmihäired 
17. Krambid (täiskasvanud ja lapsed) 
18. Šokk (täiskasvanud ja lapsed) 
19. Nahailmingud (täiskasvanud ja lapsed) 
20. Minestus e sünkoop 
21. Düsuuria, oliguanuuria, polüuuria 
22. Pearinglus 
23. Oksendamine 

 
 
Erakorralise meditsiini spetsiifilised aspektid 
 

1. Vägivald ja kuritarvitamine (täiskasvanud ja lapsed) 
2. Vigastuste ennetamine ja tervise edendamine 
3. Analgeesia ja sedatsioon täiskasvanutel ja lastel 
4. Katastroofimeditsiin 
5. Õnnetusjuhtumid välisteguritest täiskasvanutel ja lastel 
6. Kohtumeditsiin 
7. Patsiendi käsitlus erakorralise meditsiini osakonnas 
8. Toksikoloogia  
9. Haiglaeelne erakorraline meditsiin 
10. Psühhosotsiaalsed probleemid 

 
 
Teoreetiline ettevalmistus toimub TÜ Kliinikumi 
anestesioloogia ja intensiivravi kliiniku, TÜ Arstide 
Täienduskeskuse, SA Tartu Kiirabi koolituskeskuse, samuti 
SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla poolt organiseeritavate 
erialaste ja interdistsiplinaarsete kursuste, konverentside ning 
seminaridena.  Kohustuslikud seminarid ja praktilised õppused 
kestvusega kuni kuus tundi toimuvad TÜ Kliinikumi 
erinevates kliinikutes kuni 3 korda kuus kogu residentuuri 
vältel vastavalt koostatud plaanile. Lisaks võtavad erakorralise 
meditsiini residendid valikuliselt osa teiste erialade 
residentidele korraldatud seminaridest. Erakorralise meditsiini 
resident valmistab ettekanded seminarideks ja erialasteks 
konverentsideks, samuti osaleb korraldatavates 
katastroofimeditsiini õppustes.  
Erakorralise meditsiini resident tegeleb teoreetilise 
enesetäiendamisega, mis on suunatud erakorralise meditsiini 
teoreetiliste ja praktiliste oskuste omandamisele ning traumade 
ja haiguste profülaktikale, samuti soovi korral võtab osa 
erialasest teaduslikust tööst.  



 

 
27 ÕPPEBAASID Erakorralise meditsiini residentuuri baasasutustena kasutatakse 

alljärgnevaid raviasutusi: 
Residentuuri 1.aastal on baasideks AS Lõuna-Eesti Haigla, 
Valga haigla, Põlva haigla, Jõgeva haigla, Rakvere Haigla, 
Narva Haigla, Viljandi Haigla, Kuressaare haigla, Haapsalu 
Haigla, Rapla Haigla, Pärnu Haigla, Ida-Viru Keskhaigla, 
Lääne-Tallinna Keskhaigla, Ida- Tallinna keskhaigla, Põhja-
Eesti Regionaalhaigla, SA TÜ Kliinikum., samuti 
perearstikeskused vastavalt TÜ ja baaside vahelisele lepingule.  
 
Residentuuri 2.-5.aastal on baasideks: 
- TÜ Kliinikumi Anestesioloogia- ja Intensiivravi Kliinik 
- TÜ Kliinikumi Kardioloogiakliinik  
- TÜ Kliinikumi Ortopeedia ja Traumatoloogia Kliinik 
- TÜ Kliinikumi Radioloogiakliinik  
- TÜ Kliinikumi Kirurgiakliinik  
- TÜ Kliinikumi Lastekliinik 
- TÜ Kliinikumi Naistekliinik 
- TÜ Kliinikumi Kõrvakliinik 
- TÜ Kliinikumi Silmakliinik 
- TÜ Kliinikumi Psühhiaatriakliinik 
- SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla Anestesioloogiakliinik 
- SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla Kardioloogiakeskus  
- SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla Kirurgiakliinik 
- SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla Diagnostikakliinik 
- SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla Psühhiaatriakliinik 
- SA Tallinna Lastehaigla 
- AS Ida-Tallinna Keskhaigla Kirurgiakliinik 
- AS Ida-Tallinna Keskhaigla Naistekliinik 
- AS Ida-Tallinna Haigla Silmakliinik 
- SA Tartu Kiirabi 
- SA Pärnu Haigla 
- SA Ida-Viru Keskhaigla 
- AS Lõuna-Eesti Haigla 
 

28 SAAVUTATUD 
ÕPIVÄLJUNDITE 
HINDAMISE VORMID JA 
KORD 

Edasijõudmist hinnatakse kaks korda aastas vastavalt 
residentuuri eeskirjas sätestatule, positiivse hinnangu eelduseks 
on kõigi ettenähtud ülesannete (nii praktilise koolituse kui 
teoreetilise koolituse) täitmine. 
Saavutatud õpiväljundeid hinnatakse iga tsükli lõpus juhendaja 
hinnangu alusel (kujundava hindamisena mitteeristaval skaala) 
ning residentuuri lõpueksamil (lõpphindamisena eristaval 
skaalal). 
 

29 LÕPUEKSAMILE 
PÄÄSEMISE EELDUSED 

Kogu ettenähtud residentuuri programmi (nii praktilise 
koolituse kui teoreetilise koolituse) läbimine, positiivsed 
hinnangud kõigist läbitud praktilise koolituse tsüklitest.  
 

30 LÕPUEKSAMI SISULISED Residentuur lõppeb komisjonieksamiga, mis koosneb 



 

NÕUDED JA 
SOORITAMISE KORD 

kirjalikust testist (30 min) ja suulisest osast. Suuline osa 
sisaldab kaks etteantud kliinilist ülesannet (haigusjuhtu), mille 
lahendamiseks kuulub kokku kuni 30 min.  Eksamit hindab 
eksamikomisjon, kuhu kuulub vähemalt 3 liiget.  
 
Eksami struktuur ja proportsioonid: 
1. Kirjaliku testi hindamine 20% 
2. Suulise osa hindamine 40%+40% 
 

31 LÕPUEKSAMI 
HINDAMISE 
KRITEERIUMID 
 

A: Arst-resident tunneb suurepäraselt erinevate erakorraliste 
seisundite kliinilist pilti, etiopatogeneesi, diagnostikat ja 
diferentsiaaldiagnostikat, ravi ning profülaktikat. Omandatu on 
hästi süstematiseeritud. Arst-resident oskab suurepäraselt 
patsienti kliiniliselt uurida, loogiliselt põhjendada tema 
diagnoosi erinevate uurimismeetodite võimalusi kasutades, 
uuringutulemusi interpreteerides ning kõiki 
diferentsiaaldiagnostilisi võimalusi arvestades, suudab 
suurepäraselt määratleda patsiendi erinevad terviseprobleemid 
ning nende tähtsuse, hinnata adekvaatselt patsiendi prognoosi. 
Soovitatavad ravimeetodid on parimad võimalikest ja kõige 
otstarbekamad. 
 
B: Arst-resident tunneb väga hästi erinevate erakorraliste 
seisundite kliinilist pilti, etiopatogeneesi, diagnostikat ja 
diferentsiaaldiagnostikat, ravi ning profülaktikat. Omandatu 
kontrollil olulisi eksimusi ei ilmne. Arst-resident oskab väga 
hästi patsienti kliiniliselt uurida, loogiliselt põhjendada  tema 
diagnoosi erinevate uurimismeetodite võimalusi kasutades, 
uuringutulemusi interpreteerides ning kõiki 
diferentsiaaldiagnostilisi võimalusi arvestades, suudab 
suurepäraselt määratleda patsiendi erinevad terviseprobleemid 
ning nende tähtsuse, hinnata adekvaatselt patsiendi prognoosi. 
Soovitatavad ravimeetodid on asjakohased ja  otstarbekad. 
 
C: Arst-resident tunneb hästi erinevate erakorraliste seisundite 
kliinilist pilti, etiopatogeneesi, diagnostikat ja 
diferentsiaaldiagnostikat, ravi ning profülaktikat. Kontrollil 
ilmnevad mõningad eksimused, mis ei ole väga olulised ega 
põhimõttelist laadi. Arst-resident oskab hästi patsienti 
kliiniliselt uurida, loogiliselt põhjendada tema diagnoosi 
erinevate uurimismeetodite võimalusi kasutades, 
uuringutulemusi interpreteerides ning diferentsiaaldiagnostilisi 
võimalusi arvestades suudab selgelt määratleda patsiendi 
erinevad terviseprobleemid ning nende tähtsuse, hinnata 
adekvaatselt patsiendi prognoosi. Soovitatavad ravimeetodid 
on õiged, ilmneb mõningaid puudujääke ravi otstarbekuse 
põhjendamisel. 
 
D: Arst-resident tunneb erinevate erakorraliste seisundite 
kliinilist pilti, etiopatogeneesi, diagnostikat ja 



 

diferentsiaaldiagnostikat, ravi ning profülaktikat, ent aine 
süstemaatilisel tundmisel esineb ebatäpsusi ning mõningaid 
lünki.   Arst-resident oskab patsienti kliiniliselt uurida, 
põhjendada  tema diagnoosi erinevate uurimismeetodite 
võimalusi kasutades, uuringutulemusi interpreteerides ning 
diferentsiaaldiagnostilisi võimalusi arvestades, suudab 
määratleda patsiendi erinevad terviseprobleemid ning nende 
tähtsuse, hinnata patsiendi prognoosi, ent esineb mõningaid 
puudujääke probleemide prioriteetsuse määratlemisel. 
Soovitatavad ravimeetodid on õiged, kuid ilmneb puudujääke 
erinevate ravimeetodite kasutamise põhjendamisel. 
 
E: Arst-resident teab erinevate erakorraliste seisundite kliinilist 
pilti, tunneb üldjoontes nende seisundite etiopatogeneesi, 
diagnostikat ja diferentsiaaldiagnostikat, ravi ning 
profülaktikat, ent aine süstemaatiline ja sügavam tundmine on 
lünklik ning esineb põhimõttelisi eksimusi. Arst-resident oskab 
üldiselt patsienti kliiniliselt uurida, põhjendada tema diagnoosi 
erinevate uurimismeetodite võimalusi kasutades, 
uuringutulemusi interpreteerides ning diferentsiaaldiagnostilisi 
võimalusi arvestades. Erakorraliste seisundite  
uurimismeetodite ratsionaalses valikus ning 
diferentsiaaldiagnostiliste võimaluste arvestamisel ilmneb 
puudujääke. Arst-resident suudab määratleda patsiendil 
erinevaid terviseprobleeme, ent nende tähtsuse hindamisel 
esineb vajakajäämisi. Arst-resident oskab üldjoontes hinnata 
patsiendi prognoosi, ent esineb puudujääke probleemide 
prioriteetsuse määratlemisel ning prognoosi põhjendamisel. 
Soovitatavad ravimeetodid on õiged, ent kõiki asjakohaseid 
ravimeetodeid arst-resident ei tunne piisavalt. 
 
F: Arst-residendi teadmised erakorraliste seisundite  kliinilise 
pildi, etiopatogeneesi, diagnostika ja diferentsiaaldiagnostika, 
ravi ning profülaktika osas on puudulikud. Arst-residendi 
oskused patsiendi kliiniliseks uurimiseks, diagnooside 
põhjendamiseks ning uurimismeetodite kasutamiseks on 
puudulikud. Arst-residendi oskused patsiendi erinevate 
terviseprobleemide määratlemiseks ei ole nõuetele vastavad, 
esineb puudujääke probleemide prioriteetsuse määratlemisel 
ning prognoosi põhjendamisel. Ilmnevad olulised puudujäägid 
ravi kavandamisel. 
 
Eksami erinevatest osadest kogutud punktid summeeritakse, 
hinne kujuneb alljärgnevalt: 
 
A= 96-100% 
B= 91-95% 
C= 81-90 % 
D= 71-80% 
E= 61-70% 



 

F= 0-60% 
 

32 SOOVITATAV 
KIRJANDUS 
 

 
-      Tintinalli`s Emergency Medicine: A Comprehensive Study 
Guide. 
       7th Revised edition. Tintinalli, Judith E. (Ed). McGraw-
Hill        
        Education-Europe, 2010 
 
-       Emergency Medicine: a comprehensive study guide. 
American      
        College of Emergency Physicians, Judith E.Tintinalli 
(Ed).  
        McGraw-Hill, Health Professions Division. 1996, 2003 
 
-       Emergency Medicine Manual. 6-th ed. O. John Ma, David 
M.  
        Cline, Judith E. Tintinalli. McGraw-Hill Companies, 2003 
 
-      Rosen`s Emergency medicine. Concepts and Clinical 
Practice.  
        5th ed. Mosby, A.Harcourt Health Sciences Company, 
2002 
 
-       Advanced Trauma Life Support for Doctors. ATLS. 
Student  
        Course Manual. 8-th ed. American College of Surgeons, 
2008 
 
- Anaesthesia and Analgesia in Emergency Medicine. Karen 

A.      
        Illingworth, Karen H.Simpson. Oxford University Press. 
1998 
 
- Ellenhorn`s Medical Toxicology. Ellenhorn M.J.  Williams 

and Wilkins, 1997  
 

- Critical Care Toxicology. Brent J, Wallace KL, Burkhart 
KK, Philips SD, Donovan JW (Ed.). Elsevier Mosby, 2005 
 

-  Procedures and Techniques in Intensive Care Medicine. 
Irwin   R.S. Lippincot Williams and Wilkins, 1999 

 
 

 



 

 
RESIDENTUURI PROGRAMM FÜSIAATRIA JA TAASTUSRAVI ERIALA KOOS 
SPORDIMEDITSIINI KÕRVALERIALAGA 
 
 

1 PROGRAMMI  NIMETUS 
EESTI JA INGLISE KEELES 

Füsiaatria ja taastusravi                        
Physical and rehabilitation medicine 

2 ÕPPEASTE Residentuur 
3 VALDKOND Tervis ja heaolu 
4 
 

ERIALA(D) Füsiaatria ja taastusravi 
Võimalik kõrvaleriala - spordimeditsiin 
 

5 ÕPPEASUTUS(ED) Tartu Ülikool 
6 TEADUSKON(NA)D Arstiteaduskond 
7 NOMINAALNE ÕPPEAEG 5 aastat 
8 ÕPPETÖÖ VORM Päevane õpe 
9 ÕPPETÖÖ KEEL Eesti keel  
10 ÕPIVÄLJUNDITE 

SAAVUTAMISEKS 
VAJALIKUD TEISED 
KEELED 

erialakirjanduse lugemiseks vajalik inglise keele oskus 

11 ÕPPEKAVA 
VERSIOON 

November 2012 

12 KINNITAMINE 1. Teaduskonna nõukogus 2012 
2. Ülikooli senatis  

13 VASTUVÕTUTINGIMUSED 1. Residentuuri võetakse konkursi alusel vastu isikuid, kes on 
registreeritud EV Terviseameti tervishoiutöötajate registris 
ja kes on lõpetanud: 

a.  Tartu Ülikooli arstiõppe, olles immatrikuleeritud arstiõppesse 
1997/1998. õppeaastal või hiljem; 
b. Tartu Ülikooli arstiõppe ja internatuuri, olles 

immatrikuleeritud arstiõppesse enne 1997/1998. õppeaastat 
või  

c. kellel on vastav välisriigis omandatud kõrgharidus. 
2. Konkursitingimused määratakse residentuuri eeskirjas. 

 
14 
 

RESIDENTUURI 
ÜLDEESMÄRGID 

Residentuuri üldiseks eesmärgiks on anda arst-residendile üldarstina 
praktiseerimise kogemus, viia arst-residendi teadmised ja praktilised 
oskused iseseisva eriarstina töötamise tasemele. Omandatav haridus 
võimaldab asuda tervishoiusüsteemis tööle taastusravi eriarstina või 
spordiarstina 

15 ERIALAPROGRAMMI  
STRUKTUURI 
LÜHIKIRJELDUS 

Füsiaatria ja taastusravi residentuur koos spordimeditsiini 
kõrvaleriala omandamisega toimub 5-aastase õppena, kokku 55 
kuud, lisaks 5 puhkusekuud. Õpe koosneb praktilisest ja 
teoreetilisest koolitusest. 
Igale arst-residendile koostatakse individuaalne õpingukava, 
lähtudes alljärgnevast: 
1. Praktiline koolitus   

Kohustuslikud praktilise koolituse tsüklid – minimaalne 
summaarne kestus 50 kuud* 

2. Valikulised praktilise koolituse tsüklid- minimaalne summaarne 
kestus 2 kuud** 
3. Teoreetiline koolitus 46 EAP mahus 
 



 

*,** - Kohustuslike praktilise koolituse tsüklite minimaalse 
mahu korral peab vastavalt individuaalplaanile suurenema 
valikuliste praktilise koolituse tsüklite maht ja vastupidi, 
tagamaks praktilise koolituse mahu täitmist 
 
Kokku on kõrvaleriala omandav arst-resident õppes 55 kuud 

16 ANTAV 
KVALIFIKATSIOON/ 
KRAAD 

Taastusarsti kutse ja spordiarsti kõrvaleriala  
Physical medicine and rehabilitation physician 
Sports physician 
 

17 NÕUDED 
ÕPPEPROGRAMMI 
LÕPETAMISEKS 

Residentuuri programmi läbimine täies mahus ning lõpueksami 
edukas sooritamine. Residentuuri vältel peab arst-resident läbima 
kõik kohustuslikud praktilise koolituse tsüklid ja kõik kõrvaleriala 
praktilise koolituse tsüklid. 

18 LÕPETAMISEL VÄLJASTA-
TAVAD DOKUMENDID 

Residentuuri lõpetamist tõendav tunnistus ja akadeemiline õiend  

19 LÕPUDOKUMENTE 
VÄLJASTAV(AD) 
KÕRGKOOL(ID) 

Tartu Ülikool  

20 RESIDENTUURI 
ÕPIEESMÄRGID 
(õpiväljundid ehk 
omandatavad/ 
arendatavad/erialased 
teadmised ja oskused, 
üldpädevused jms) 

Residentuuri programmi läbinud arst-resident: 
 
1) tunneb perearstipraktikas, erakorralise meditsiini, sisehaiguste ja 
kirurgia osakonnas ettetulevate  tavalisemate patsiendiprobleemide 
diferentsiaaldiagnostikat, oskab iseseisvalt korraldada nende 
haigusseisundite kindlakstegemiseks vajalikke uuringuid, oskab 
nendes osakondades ravitavate tavalisemate haiguste puhul koostada 
raviplaani; 
2) oskab osutada esmaabi erakorraliste terviseprobleemide korral; 
3) orienteerub Eesti tervishoiusüsteemis, oskab määratleda patsiendi 
jaoks optimaalse ravitasandi  
4) oskab välja kirjutada enamkasutatavaid ravimeid vastavalt Eestis 
kehtivatele reeglitele, omab arstitööks vajalikku 
dokumenteerimisoskust; 

5) on võimeline osutama füsiaatria ja taastusravi erialal 
kvaliteetset arstiabi, mis on vastavuses arstiteaduse uusimate 
saavutuste ja kõrgete eetiliste standarditega; 

6) suudab hinnata patsiendi seisundit kaebuste ja objektiivse 
leiu alusel 

7) hindab patsiendi funktsionaalset suutlikkust ja muutuste 
prognoosi kasutades rahvusvaheliselt aktsepteeritud 
mõõdikuid ja  kaasates siduserialade spetsialiste 
(füsioterapeut, logopeed, tegevusterapeut, psühholoog ) 

8) koostab patsiendile sobiva ja konkreetsetes tingimustes 
võimaliku taastusravi plaani 

9) planeerib konkreetse haige taastusravi eesmärgid ja 
tegevuskava nende optimaalseks realiseerimiseks lähi- ja 
kaugemas perspektiivis 

10) oskab vältida ja ravida komplikatsioone  (kontraktuurid, 
lamatised, tromboemboolilised tüsistused) 

11) tunneb taastusravi spetsiifiliste raviprotseduuride 
(spastilisuse ravi Botulinum toxini süstetega, 
intraartikulaarsed süsted, funktsionaalne elektriline 
stimulatsioon) metoodikat  

12) hindab ja mõõdab ravi tulemust kasutades funktsionaalset 



 

suutlikkust hindavaid teste ja rahvusvaheliselt tunnustatud 
mõõdikuid (sh. vaeguste biopsühhosotsiaalne mudel. ICF) 

13) juhib taastusravi meeskonna tööd, sh. regulaarseid 
patsientide kompleksset arutelu sisaldavaid meeskonnatöö 
koosolekuid 

14) omab arstikutsele vajalikke hoiakuid, küllaldasi erialaseid 
teadmisi, oskusi ja kliinilist kogemust;  

15) tunneb ja järgib teaduseetika ja meditsiinieetika ning 
tõenduspõhise meditsiini põhimõtteid; 

16) soovib oma tegevusega kaasa aidata nii meditsiini kui 
valdkonna kui ka arstiteaduse arengule;  

17) tunneb oma erialalise kompetentsuse piire ning oskab 
meditsiinisüsteemis kaasata optimaalselt teiste erialade arste 
ning teisi tervishoiuspetsialiste patsientide probleemide 
parimaks lahendamiseks;  

18) orienteerub Eesti tervishoiukorralduses ja vastavas 
seadusandluses;  

19) oskab teha koostööd patsientide lähedaste, sotsiaalsüsteemi 
jm. tugivõrgustikega; 

20) omab süsteemseid ja põhjalikke teadmisi füsiaatria ja 
taastusravi erialal kasutatavatest mõistetest, teoreetilistest 
printsiipidest ja uurimismeetoditest;  

21) suudab edastada meditsiinilisi teadmisi ja nende põhjal 
tehtud järeldusi nii patsientidele, kolleegidele kui ka 
avalikkusele;  

22) teadvustab vajadust jätkata meditsiinialaste teadmiste ja 
oskuste täiendamist edaspidise professionaalse karjääri 
jooksul täiendusõppe abil ning on valmis elukestvaks 
õppeks;  

23) oskab juhtida patsientide uuringuid ja ravi mitmete haiguste 
koosesinemisel, määrata uuringute ja ravi prioriteedid, 
hinnata erinevate sekkumisvõimaluste tulemuslikkust ning 
riske; 

24) oskab efektiivselt tegutseda füsiaatria ja taastusravi erialal 
ettetulevate erakorralist abi vajavate probleemide 
lahendamisel. 

 
Spordimeditsiini kõrvaleriala läbinud arst-resident omandab lisaks 
füsiaatria ja taastusravi residentuuri programmile: 

1) teadmisi järgmistes spetsiifilistes valdkondades 
• spordifüsioloogia ja -biokeemia (kardiovaskulaarne, 

respiratoorne, neuromuskulaarne ja hormonaalne 
adaptatsioon kehalisele koormusele, kehaliste võimete 
arendamise printsiibid, treeningprotsessi monitooring, 
treenimine erinevates keskkonnatingimustes,  
spordigenoomika jne)  

• kliiniline ja funktsionaalne anatoomia, biomehhaanika – 
peab oskama hinnata vigastuste (ülekoormusvigastuste) 
riski eripärasid erinevate spordialade esindajatel ning 
oskama rakendada vastavaid ennetavaid meetmeid,  

• toitumine sportlastel (toitainete- ja energia vajadus 



 

sportlastel, hüdratatsioon, keha koostis, kehakaalu 
manipulatsiooniga seonduvad probleemid sportlastel, 
toitumine erinevatel spordialadel, toidulisandid, 
toitumishäired sportlastel jne) 

• haiguslike seisundite diagnostika, selle eripärad 
sportlastel; haigusike seisundite hindamine, mis piiravad 
sportlikku tegevust, ülekoormusega seotud haiguslike 
seisundite diagnoosimine sportlastel. Äkksurmad 
spordis (põhjused, preventsioon)  

• spordivigastuste diagnostika, preventsioon, ägeda ja 
ülekoormusvigastuse meditsiiniline käsitlus, esmaabi 
vigastuste korral 

• dopinguainete kasutamise probleemid spordis 
• psühhosotsiaalsed aspektid spordis 
• kehaline aktiivsus ja sportimine erinevates 

sihtrühmades, sh erivajadustega sihtrühmades 
(noorukid, eakad, invasportlased jne) 

• spordimeditsiini eetilised aspektid 
• terviseedendus – peab oskama hinnata ja propageerida 

kehalise aktiivsuse soodsat toimet tervisele, peab 
omandama epidemioloogiliste uuringute läbiviimise 
põhitõed (uuringukavand, metoodiline arsenal jms)  

 
2) praktilisi oskusi: 
• EKG semiootika, EKG eripärad sportlastel  
• koormusEKG testi läbiviimine ja hindamine, 

kardiopulmonaalse koormustesti läbiviimine ja tulemuste 
tõlgendamine, spordiala-spetsiifiliste koormustestide 
läbiviimine ja tulemuste tõlgendamine (laboratoorsetes ja 
välitingimustes) 

• hingamisfunktsiooni hindamine  
• keha koostise määramine, selle interpreteerimine erinevatel 

spordialadel, toitumise kvalitatiivne ja kvantitatiivne 
analüüs, menüü koostamine sportlastele  

• südame ehhokardiograafilise uuringu tõlgendamine 
• perioodiliste terviseuuringute läbiviimine sportlastel 
• terviseuuringute tulemuste ja kehalise võimekuse hindamine 

sõltuvalt vanusest, soost, spordiala spetsiifikast ja 
kaasuvatest terviseprobleemidest  

• isokineetiliste ja teiste lihasjõudlust hindavate testide 
läbiviimine ja interpreteerimine 

• ägedate ja ülekoormusvigastuste diagnostika, esmaabi 
andmine ägedate vigastuste korral 

• spordimeditsiini-spetsiifiliste raviprotseduuride metoodika 
(lihase- ja liigesesisesed süsted jms)  

• elustamine 
 

21 MOODULI NIMETUS Praktiline koolitus – kohustuslikud praktilise koolituse tsüklid 
22 PRAKTILISE 

KOOLITUSE  SISU JA 
Kohustuslikud praktilise koolituse tsüklid (koos minimaalse 
kestvusega):  Residentuuri 1.aastal: 



 

MAHT 1. Erakorraline meditsiin 2 kuud 
2. Peremeditsiin 2 kuud 
3. Sisehaigused 2 kuud 
4. Kirurgia 2 kuud 
 
Residentuuri 2.-5.aastal: 
 

• Traumatoloogia ja ortopeedia 4 kuud 
• Neuroloogia ja neurokirurgia 2 kuud 
• Kardioloogia 4 kuud 
• Sisehaigused 1 kuu 
• Kopsuhaigused 1 kuu 
• Lastehaigused 2 kuud 
• Uuringud (kliiniline füsioloogia, neurofüsioloogia, 

radioloogia, kõnnianalüüs) 1 kuu  
• Füsiaatria ja taastusravi 16 kuud 
• Spordimeditsiin 10 kuud (sealhulgas praktiline koolitus 

spordivõistkondade juures 1 kuu)  
• Erakorraline meditsiin 1 kuu 
 

Kohustuslike praktilise koolituse tsüklite miinimumkestus on kokku  
50 kuud.  
Arst-residendi kohustused loetletud tsüklites on töö palatiarstina, 
osavõtt diagnostilistest uuringutest, osavõtt eriala ambulatoorsetest 
konsultatsioonidest koos juhendava eriarstiga, osavõtt osakonnas 
toimuvatest erialavisiitidest ja konsiiliumitest. Arst-resident valvab 
kõigis kohustuslikes tsüklites koos erialaspetsialistiga. Arst-
residendil tuleb teha haigusjuhtude demonstratsioone või 
lühiettekandeid kliinilisel osakonna (kliiniku) konverentsil. 
Praktilise koolituse tsüklid toimuvad residentuuri kavas ettenähtud 
baasasutustes 
 

23 MOODULI NIMETUS Praktiline koolitus – valikulised praktilise koolituse tsüklid 
24 PRAKTILISE 

KOOLITUSE  SISU JA 
MAHT 

Esimesel residentuuriaastal võib resident valida 3-kuulise valiktsükli 
vastavalt üldjuhendaja ja residendi kokkuleppele. Valikulised 
praktilise koolituse tsüklid: 

• Endokrinoloogia 
• Infektsioonhaigused 
• Peremeditsiin 

Arst-resident peab läbima vähemalt kaks valikulist praktilise 
koolituse tsüklit. Iga valikulise praktilise koolituse tsükli 
minimaalne kestvus on 1 kuud.  
Arst-residendi kohustused loetletud tsüklites on töö palatiarstina, 
osavõtt eriala ambulatoorsetest konsultatsioonidest koos juhendava 
eriarstiga, osavõtt osakonnas toimuvatest erialavisiitidest ja konsii-
liumitest. Arst-resident valvab koos erialaspetsialistiga. Arst-
residendil tuleb teha haigusjuhtude demonstratsioone või 
lühiettekandeid kliinilisel osakonna (kliiniku) konverentsil. 

25 MOODULI NIMETUS Teoreetiline koolitus 46 EAP 
26 TEOREETILISE Residentuuri jooksul peab füsiaatria ja taastusravi arst-resident 



 

KOOLITUSE  SISU JA 
MAHT 

läbima alljärgneva teoreetilise koolituse: 
Üldresidentuuri kliinilised seminarid 6 EAP (esimesel 
residentuuriaastal) 
 
2.-5.residentuuriaastal: 
 

1. Kliinilised seminarid (ca ´10 seminari aastas, TÜ Kliinikum, 
ITK, HNRK ) -10 EAP  

2. Funktsionaalse seisundi hindamise meetodid (TÜ Kliinikumi 
spordimeditsiini ja taastusravi kliinik) – 4 EAP 

3. Haiguste/puuete biopsühholoogiline hindamine (ICF) - 4 
EAP  

4. Uurimistöö metoodika füsiaatria ja taastusravi erialal (TÜ 
spordimeditsiini ja taastusravi kliinik) - 3 EAP 

5. Neuroloogia 1 EAP  (TÜ Närvikliinik) 
6. Radioloogia 1 EAP (TÜ Radioloogiakliinik) 
7. Antibakteriaalne ravi 1 EAP (TÜ Sisekliinik) 
8. Vabalt valitud kursused füsiaatria ja taastusraviga seotud eri-

aladel - 6 EAP 
9. Spordifüsioloogia, spordibiokeemia, treeninguõpetus  3 EAP 

(TÜ Kliinikum) 
10. Söömise printsiibid sportlastel 2 EAP (TÜ Kliinikum) 
11. Uurimistöö metoodika spordimeditsiini valdkonnas, 

uurimistöö tulemuste publitseerimine  3 EAP  
12. Osavõtt spordimeditsiinilistest seminaridest, konverentsidest, 

spordimeditsiini erialaga seotud täiendkoolitustest  2 EAP 
 

Iga residentuuriaasta sisaldab kokku 1-2 nädalat teoreetilist koolitust 
kursustel ja seminaridel, osavõttu konverentsidest, iseseisvat tööd 
haigusjuhtude analüüsil, ettekannete ja referaatide koostamist, 
osalemist uurimistöös füsiaatria ja taastusravi erialal. 
 

   
27 Õppebaasid Füsiaatria ja taastusravi residentuuri baasasutustena kasutatakse 

alljärgnevaid raviasutusi: 
 
Residentuuri 1.aastal on baasideks AS Lõuna-Eesti Haigla, Valga 
haigla, Põlva haigla, Jõgeva haigla, Rakvere Haigla, Narva Haigla, 
Viljandi Haigla, Kuressaare haigla, Haapsalu Haigla, Rapla Haigla, 
Pärnu Haigla, Ida-Viru Keskhaigla, Lääne-Tallinna Keskhaigla, Ida- 
Tallinna keskhaigla, Põhja-Eesti Regionaalhaigla, SA TÜ 
Kliinikum., samuti perearstikeskused vastavalt TÜ ja baaside 
vahelisele lepingule.  
 
2.-5.residentuuriaastal: 
 
• TÜ Kliinikum 
• Ida-Tallinna Keskhaigla  
• PERH 
• Haapsalu Neurorehabilitatsiooni Keskus 
• Keila Taastusravi Keskus 



 

• Lääne-Tallinna Keskhaigla Sclerosis Multiplexi keskus  
• Perearstipraksised, mis on kinnitatud peremeditsiini residentuuri 

läbiviimiseks 
 
 

28 Saavutatud õpiväljundite 
hindamise vormid ja kord 

Edasijõudmist hinnatakse kaks korda aastas vastavalt residentuuri 
eeskirjas sätestatule, positiivse hinnangu eelduseks on kõigi 
ettenähtud ülesannete (nii praktilise koolituse kui teoreetilise 
koolituse) täitmine.  
Saavutatud õpiväljundeid hinnatakse iga tsükli lõpus juhendaja 
hinnangu alusel (kujundava hindamisena mitteeristaval skaalal) ning 
residentuuri lõpueksamil (lõpphindamisena eristaval skaalal).  

29 Lõpueksamile pääsemise 
eeldused 

Kogu ettenähtud residentuuri programmi (nii praktilise koolituse kui 
teoreetilise koolituse) läbimine, positiivsed hinnangud kõigist läbitud 
praktilise koolituse tsüklitest.  

30 Lõpueksami sisulised 
nõuded ja sooritamise 
kord 

Lõpueksam koosneb kahest iseseisvast eksamist: 
 
1) Füsiaatria ja taastusravi kirjalik eksam, mille käigus hinnatakse 
taastusravi ja füsiaatria-alaseid teadmisi, ning mis koosneb 100-st 
valikvastusega küsimusest.  
 
2) Spordimeditsiini kõrvaleriala eksam, mille käigus hinnatakse 
teadmisi ja praktilisi oskusi. Eksam koosneb järgmistest osadest:  
 
a)     kirjalik test (10 valikküsimust + 10 lühiküsimust)  
b) spordimeditsiinilise terviseuuringu läbiviimine (patsiendi 
uurimine) ja vastamine: anamnees, objektiivne uurimine, 
koormustesti läbiviimine, tulemuste tõlgendamine, nõustamine, ravi)  
Eksamihinde kujunemise proportsioonid spordimeditsiini 
kõrvaleriala eksamil: 

• kirjalik test - 50%,  
• spordimeditsiinilise terviseuuringu läbiviimine, esitamine ja 

analüüs - 50% 
 
Mõlemad eksamid tuleb sooritada positiivsele hindele (vt hindamise 
kriteeriumid). 
 
Kõiki eksami osasid hindab eksamikomisjon, kuhu kuulub vähemalt 
3 liiget. 
 
 

31 LÕPUEKSAMI 
HINDAMISE 
KRITEERIUMID 
 

Lõpueksami hindamise kriteeriumid spordimeditsiini 
kõrvalerialal: 
 
A (suurepärane): 
Arst-resident tunneb suurepäraselt füsiaatrias ja taastusravis ning 
spordimeditsiinis kasutatavaid erinevaid funktsionaalse seisundi 
hindamise metoodikaid,  erinevaid taastusravi meetodeid ning 
näidustusi nende rakendamiseks; orienteerub suurepäraselt 
sagedamini esinevate haigusseisundite diagnostikas ja 
medikamentoosses ravis.  Omandatu on hästi süstematiseeritud. Arst-
resident oskab suurepäraselt patsienti/sportlast  kliiniliselt uurida ja 
loogiliselt põhjendada tema seisundist tulenevalt vajadust edasisteks 
kliinilis-laboratoorseteks uuringuteks; suudab suurepäraselt 



 

määratleda patsiendi/sportlase erinevad terviseprobleemid ning 
nende tähtsuse ja kujundada kordushaigestumise ennetamise 
järjepidevad mudelid. Arst-resident suudab  adekvaatselt hinnata 
patsiendi/sportlase terviseprobleemidest tulenevat prognoosi. 
Soovitatavad ravimeetodid on parimad võimalikest ja kõige 
otstarbekamad. Arst-resident tunneb suurepäraselt taastusravi ja 
spordimeditsiini meeskonnatöö koordineerimise  põhimõtteid. 
 
B (väga hea): 
Arst-resident teab väga hästi füsiaatrias ja taastusravis ning 
spordimeditsiinis kasutatavaid erinevaid funktsionaalse seisundi 
hindamise metoodikaid, erinevaid taastusravi meetodeid ning 
näidustusi nende rakendamiseks; orienteerub suurepäraselt l 
sagedamini esinevate haigusseisundite diagnostikas ja 
medikamentoosses ravis. Omandatu kontrollil olulisi eksimusi ei 
ilmne. Arst-resident oskab väga hästi patsienti/sportlast  kliiniliselt 
uurida ja loogiliselt põhjendada tema seisundist tulenevalt vajadust 
edasisteks kliinilis-laboratoorseteks uuringuteks; suudab väga hästi 
määratleda patsiendi/sportlase erinevad terviseprobleemid ning 
nende tähtsuse ja kujundada kordushaigestumise ennetamise 
järjepidevad mudelid. Arst-resident suudab  adekvaatselt hinnata 
patsiendi/sportlase terviseprobleemidest tulenevat prognoosi. 
Soovitatavad ravimeetodid on asjakohased ning otstarbekad. Arst-
resident tunneb väga hästi taastusravi ja spordimeditsiini 
meeskonnatöö koordineerimise  põhimõtteid. 
 
 
C (hea): 
Arst-resident tunneb füsiaatrias ja taastusravis ning spordimeditsiinis 
kasutatavaid erinevaid funktsionaalse seisundi hindamise 
metoodikaid, erinevaid taastusravi meetodeid ning näidustusi nende 
rakendamiseks; orienteerub hästi sagedamini esinevate 
haigusseisundite diagnostikas ja medikamentoosses ravis. Omandatu 
kontrollil olulisi eksimusi ei ilmne. Arst-resident oskab hästi 
patsienti/sportlast  kliiniliselt uurida ja loogiliselt põhjendada tema 
seisundist tulenevalt vajadust edasisteks kliinilis-laboratoorseteks 
uuringuteks; suudab hästi määratleda patsiendi/sportlase erinevad 
terviseprobleemid ning nende tähtsuse ja kujundada 
kordushaigestumise ennetamise järjepidevad mudelid. Arst-resident 
suudab  adekvaatselt hinnata patsiendi/sportlase terviseprobleemidest 
tulenevat prognoosi. Soovitatavad ravimeetodid on õiged, ilmneb 
mõningaid puudujääke ravi otstarbekuse põhjendamisel. Arst-
resident tunneb hästi taastusravi ja spordimeditsiini meeskonnatöö 
koordineerimise  põhimõtteid. 
 
D (rahuldav): 
Arst-resident teab hästi füsiaatrias ja taastusravis ning 
spordimeditsiinis kasutatavaid erinevaid funktsionaalse seisundi 
hindamise metoodikaid, erinevaid taastusravi meetodeid ning 
näidustusi nende rakendamiseks; orienteerub sagedamini esinevate 
haigusseisundite diagnostikas ja medikamentoosses ravis, ent  aine 
süstemaatilisel tundmisel esineb ebatäpsusi ning mõningaid lünki. 
Arst-resident oskab patsienti/sportlast  kliiniliselt uurida ja 
põhjendada tema seisundist tulenevalt vajadust edasisteks kliinilis-
laboratoorseteks uuringuteks; suudab määratleda patsiendi/sportlase 



 

erinevad terviseprobleemid ning nende tähtsuse ja kujundada 
kordushaigestumise ennetamise järjepidevad mudelid. Arst-resident 
suudab hinnata patsiendi/sportlase terviseprobleemidest tulenevat 
prognoosi. Soovitatavad ravimeetodid on õiged, ilmneb puudujääke 
erinevate ravimeetodite kasutamise põhjendamisel. Arst-resident 
tunneb üldjoontes taastusravi ja spordimeditsiini meeskonnatöö 
koordineerimise  põhimõtteid. 
 
E (kasin): 
Arst-resident teab füsiaatrias ja taastusravis ning spordimeditsiinis 
kasutatavaid erinevaid funktsionaalse seisundi hindamise 
metoodikaid, erinevaid taastusravi meetodeid ning näidustusi nende 
rakendamiseks; orienteerub sagedamini esinevate haigusseisundite 
diagnostikas ja medikamentoosses ravis, ent aine süstemaatiline ja 
sügavam tundmine on lünklik ning esineb põhimõttelisi eksimusi.  
Arst-resident oskab üldiselt patsienti/sportlast  kliiniliselt uurida ja 
põhjendada tema seisundist tulenevalt vajadust edasisteks kliinilis-
laboratoorseteks uuringuteks; suudab määratleda patsiendi/sportlase 
erinevad terviseprobleemid ning nende tähtsuse ja kujundada 
kordushaigestumise ennetamise järjepidevad mudelid. Arst-resident 
suudab hinnata patsiendi/sportlase terviseprobleemidest tulenevat 
prognoosi. Soovitatavad ravimeetodid on õiged, ilmneb puudujääke 
erinevate ravimeetodite kasutamise põhjendamisel. Arst-resident 
tunneb üldjoontes taastusravi ja spordimeditsiini meeskonnatöö 
koordineerimise  põhimõtteid 
 
F (mitterahuldav): 
Arst-residendi teadmised füsiaatrias ja taastusravis ning 
spordimeditsiinis kasutatavate erinevate  funktsionaalse seisundi 
hindamise metoodikate ja erinevate  taastusravi meetodite  ning 
nende näidustatuse osas on puudulikud. Arst-resident ei orienteeru 
põhiliste haigusseisundite diagnostikas ja medikamentoosses ravis. 
Arst-residendi oskused patsiendi/sportlase kliiniliseks uurimiseks, 
diagnooside põhjendamiseks ning uurimismeetodite kasutamiseks on 
puudulikud. Arst-residendi oskused patsiendi/sportlase erinevate 
terviseprobleemide määratlemiseks ei ole nõuetele vastavad, esineb 
puudujääke probleemide prioriteetsuse määratlemisel ning prognoosi 
põhjendamisel. Ilmnevad olulised puudujäägid ravi kavandamisel. 
Arst-resident ei tunne taastusravi ja spordimeditsiini meeskonnatöö 
koordineerimise põhimõtteid 
 
Eksami erinevatest osadest kogutud punktid summeeritaks, hinne 
kujuneb alljärgnevalt: 
A=96-100% 
B=91-95% 
C=81-90% 
D=71-80% 
E=61-70% 
F=0-60% 
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RESIDENTUURI PROGRAMM FÜSIAATRIA JA TAASTUSRAVI ERIALAL 
 
 

1 PROGRAMMI  NIMETUS 
EESTI JA INGLISE KEELES 

Füsiaatria ja taastusravi                                             
Physical and rehabilitation medicine 

2 ÕPPEASTE Residentuur 
3 VALDKOND Tervis ja heaolu 
4 
 

ERIALA(D) Füsiaatria ja taastusravi 
 

5 ÕPPEASUTUS(ED) Tartu Ülikool 
6 TEADUSKON(NA)D Arstiteaduskond 
7 NOMINAALNE ÕPPEAEG 4 aastat 
8 ÕPPETÖÖ VORM Päevane õpe 
9 ÕPPETÖÖ KEEL Eesti keel  
10 ÕPIVÄLJUNDITE 

SAAVUTAMISEKS 
VAJALIKUD TEISED 
KEELED 

erialakirjanduse lugemiseks vajalik inglise keele oskus 

11 ÕPPEKAVA VERSIOON 2012 
12 KINNITAMINE 1. Teaduskonna nõukogus 2012 

2. Ülikooli senatis  
13 VASTUVÕTUTINGIMUSED 1. Residentuuri võetakse konkursi alusel vastu isikuid, kes on 

registreeritud EV Terviseameti tervishoiutöötajate registris 
ja kes on lõpetanud: 

a.  Tartu Ülikooli arstiõppe, olles immatrikuleeritud arstiõppesse 
1997/1998. õppeaastal või hiljem; 
b. Tartu Ülikooli arstiõppe ja internatuuri, olles 

immatrikuleeritud arstiõppesse enne 1997/1998. õppeaastat 
või  

c. kellel on vastav välisriigis omandatud kõrgharidus. 
2. Konkursitingimused määratakse residentuuri eeskirjas. 

 
14 
 

RESIDENTUURI 
ÜLDEESMÄRGID 

Residentuuri üldiseks eesmärgiks on anda arst-residendile üldarstina 
praktiseerimise kogemus, viia arst-residendi teadmised ja praktilised 
oskused iseseisva eriarstina töötamise tasemele. Omandatav haridus 
võimaldab asuda tervishoiusüsteemis tööle taastusravi eriarstina. 

15 ERIALAPROGRAMMI  
STRUKTUURI 
LÜHIKIRJELDUS 

Füsiaatria ja taastusravi residentuur toimub 4-aastase õppena, kokku 
44 kuud, lisaks 4 puhkusekuud. Õpe koosneb praktilisest ja 
teoreetilisest koolitusest. Igale arst-residendile koostatakse 
individuaalne õpingukava, lähtudes alljärgnevast: 

1. Praktiline koolitus  
a. Kohustuslikud praktilise koolituse tsüklid – 

minimaalne summaarne kestus 38 kuud* 
b. Valikulised praktilise koolituse tsüklid – minimaalne 

summaarne kestus 2 kuud** 
2. Teoreetiline koolitus 36 EAP mahus 

 
 
*,** - Kohustuslike praktilise koolituse tsüklite minimaalse 
mahu korral peab vastavalt individuaalplaanile suurenema 
valikuliste praktilise koolituse tsüklite maht ja vastupidi, 
tagamaks praktilise koolituse mahu täitmist. 
 



 

16 ANTAV 
KVALIFIKATSIOON/ 
KRAAD 

Taastusarsti kutse 
Physical medicine and rehabilitation physician 

17 NÕUDED 
ÕPPEPROGRAMMI 
LÕPETAMISEKS 

Residentuuri programmi läbimine täies mahus ning lõpueksami 
edukas sooritamine. Residentuuri vältel peab arst-resident läbima 
kõik kohustuslikud praktilise koolituse tsüklid ning vähemalt kaks 
valikulist praktilise koolituse tsüklit.  

18 LÕPETAMISEL VÄLJASTA-
TAVAD DOKUMENDID 

Residentuuri lõpetamist tõendav tunnistus ja akadeemiline õiend  

19 LÕPUDOKUMENTE 
VÄLJASTAV(AD) 
KÕRGKOOL(ID) 

Tartu Ülikool  

20 RESIDENTUURI 
ÕPIEESMÄRGID 
(õpiväljundid ehk 
omandatavad/ 
arendatavad/erialased 
teadmised ja oskused, 
üldpädevused jms) 

Residentuuri programmi läbinud arst-resident: 
     1) tunneb perearstipraktikas, erakorralise meditsiini, sisehaiguste 
ja kirurgia osakonnas ettetulevate  tavalisemate 
patsiendiprobleemide diferentsiaaldiagnostikat, oskab iseseisvalt 
korraldada nende haigusseisundite kindlakstegemiseks vajalikke 
uuringuid, oskab nendes osakondades ravitavate tavalisemate 
haiguste puhul koostada raviplaani; 
2) oskab osutada esmaabi erakorraliste terviseprobleemide korral; 
3) orienteerub Eesti tervishoiusüsteemis, oskab määratleda patsiendi 
jaoks optimaalse ravitasandi  
4) oskab välja kirjutada enamkasutatavaid ravimeid vastavalt Eestis 
kehtivatele reeglitele, omab arstitööks vajalikku 
dokumenteerimisoskust; 

5) on võimeline osutama füsiaatria ja taastusravi erialal 
kvaliteetset arstiabi, mis on vastavuses arstiteaduse uusimate 
saavutuste ja kõrgete eetiliste standarditega; 

6) suudab hinnata patsiendi seisundit kaebuste ja objektiivse 
leiu alusel 

7) hindab patsiendi funktsionaalset suutlikkust ja muutuste 
prognoosi kasutades rahvusvaheliselt aktsepteeritud 
mõõdikuid ja  kaasates siduserialade spetsialiste 
(füsioterapeut, logopeed, tegevusterapeut, psühholoog ) 

8) koostab patsiendile sobiva ja konkreetsetes tingimustes 
võimaliku taastusravi plaani 

9) planeerib konkreetse haige taastusravi eesmärgid ja 
tegevuskava nende optimaalseks realiseerimiseks lähi- ja 
kaugemas perspektiivis 

10) oskab vältida ja ravida komplikatsioone  (kontraktuurid, 
lamatised, tromboemboolilised tüsistused) 

11) tunneb taastusravi spetsiifiliste raviprotseduuride 
(spastilisuse ravi Botulinum toxini süstetega, 
intraartikulaarsed süsted, funktsionaalne elektriline 
stimulatsioon) metoodikat  

12) hindab ja mõõdab ravi tulemust kasutades funktsionaalset 
suutlikkust hindavaid teste ja rahvusvaheliselt tunnustatud 
mõõdikuid (sh. vaeguste biopsühhosotsiaalne mudel. ICF) 

13) juhib taastusravi meeskonna tööd, sh. regulaarseid 
patsientide kompleksset arutelu sisaldavaid meeskonnatöö 
koosolekuid 

14) omab arstikutsele vajalikke hoiakuid, küllaldasi erialaseid 
teadmisi, oskusi ja kliinilist kogemust;  

15) tunneb ja järgib teaduseetika ja meditsiinieetika ning 



 

tõenduspõhise meditsiini põhimõtteid; 
16) soovib oma tegevusega kaasa aidata nii meditsiini kui 

valdkonna kui ka arstiteaduse arengule;  
17) tunneb oma erialalise kompetentsuse piire ning oskab 

meditsiinisüsteemis kaasata optimaalselt teiste erialade arste 
ning teisi tervishoiuspetsialiste patsientide probleemide 
parimaks lahendamiseks;  

18) orienteerub Eesti tervishoiukorralduses ja vastavas 
seadusandluses;  

19) oskab teha koostööd patsientide lähedaste, sotsiaalsüsteemi 
jm. tugivõrgustikega; 

20) omab süsteemseid ja põhjalikke teadmisi füsiaatria ja 
taastusravi erialal kasutatavatest mõistetest, teoreetilistest 
printsiipidest ja uurimismeetoditest;  

21) suudab edastada meditsiinilisi teadmisi ja nende põhjal 
tehtud järeldusi nii patsientidele, kolleegidele kui ka 
avalikkusele;  

22) teadvustab vajadust jätkata meditsiinialaste teadmiste ja 
oskuste täiendamist edaspidise professionaalse karjääri 
jooksul täiendusõppe abil ning on valmis elukestvaks 
õppeks;  

23) oskab juhtida patsientide uuringuid ja ravi mitmete haiguste 
koosesinemisel, määrata uuringute ja ravi prioriteedid, 
hinnata erinevate sekkumisvõimaluste tulemuslikkust ning 
riske; 

24) oskab efektiivselt tegutseda füsiaatria ja taastusravi erialal 
ettetulevate erakorralist abi vajavate probleemide 
lahendamisel; 

 
21 MOODULI NIMETUS Praktiline koolitus – kohustuslikud praktilise koolituse tsüklid 
22 PRAKTILISE 

KOOLITUSE  SISU JA 
MAHT 

Kohustuslikud praktilise koolituse tsüklid (koos minimaalse 
kestvusega): 
 
Residentuuri 1.aastal: 
1. Erakorraline meditsiin 2 kuud 
2. Peremeditsiin 2 kuud 
3. Sisehaigused 2 kuud 
4. Kirurgia 2 kuud 
 
Residentuuri 2.-4.aastal: 

• Traumatoloogia ja ortopeedia 2 kuud 
• Neuroloogia ja neurokirurgia 2 kuud 
• Kardioloogia 1 kuu 
• Reumatoloogia1 kuu 
• Kopsuhaigused 1 kuu 
• Lastehaigused 2 kuud 
• Uuringud (kliiniline füsioloogia, neurofüsioloogia, 

radioloogia, kõnnianalüüs) 1 kuu  



 

• Füsiaatria ja taastusravi (sh. spordimeditsiin) 20 kuud 
 
Kohustuslike praktilise koolituse tsüklite miinimumkestus on kokku 
38 kuud 
Arst-residendi kohustused loetletud tsüklites on töö palatiarstina, 
osavõtt diagnostilistest uuringutest, osavõtt eriala ambulatoorsetest 
konsultatsioonidest koos juhendava eriarstiga, osavõtt osakonnas 
toimuvatest erialavisiitidest ja konsiiliumitest. Arst-resident valvab 
kõigis kohustuslikes tsüklites koos erialaspetsialistiga. Arst-
residendil tuleb teha haigusjuhtude demonstratsioone või 
lühiettekandeid kliinilisel osakonna (kliiniku) konverentsil. 
Praktilise koolituse tsüklid toimuvad residentuuri kavas ettenähtud 
baasasutustes 
 

23 MOODULI NIMETUS Praktiline koolitus – valikulised praktilise koolituse tsüklid 
24 PRAKTILISE 

KOOLITUSE  SISU JA 
MAHT 

Esimesel residentuuriaastal võib resident valida 3-kuulise valiktsükli 
vastavalt üldjuhendaja ja residendi kokkuleppele. Valikulised 
praktilise koolituse tsüklid: 

• Erakorraline meditsiin 
• Onkoloogia 
• Infektsioonhaigused 
• Peremeditsiin 

Arst-resident peab läbima vähemalt kaks valikulist praktilise 
koolituse tsüklit. Iga valikulise praktilise koolituse tsükli 
minimaalne kestvus on 1 kuud.  
Arst-residendi kohustused loetletud tsüklites on töö palatiarstina, 
osavõtt eriala ambulatoorsetest konsultatsioonidest koos juhendava 
eriarstiga, osavõtt osakonnas toimuvatest erialavisiitidest ja konsii-
liumitest. Arst-resident valvab koos erialaspetsialistiga. Arst-
residendil tuleb teha haigusjuhtude demonstratsioone või 
lühiettekandeid kliinilisel osakonna (kliiniku) konverentsil. 

25 MOODULI NIMETUS Teoreetiline koolitus 36 EAP 
26 TEOREETILISE 

KOOLITUSE  SISU JA 
MAHT 

Residentuuri jooksul peab füsiaatria ja taastusravi arst-resident 
läbima alljärgneva teoreetilise koolituse: 
 

1. Üldresidentuuri kliinilised seminarid 6 EAP (esimesel 
residentuuriaastal) 

2. Kliinilised seminarid (ca ´10 seminari aastas, TÜ Kliinikum, 
ITK, HNRK ) -10 EAP  

3. Funktsionaalse seisundi hindamise meetodid (TÜ 
Kliinikumi spordimeditsiini ja taastusravi kliinik) – 4AP 

4. Haiguste/puuete biopsühholoogiline hindamine (ICF) -4AP  
5. Uurimistöö metoodika (TÜ spordimeditsiini ja taastusravi 

kliinik)- 3 EAP 
6. Neuroloogia 1 AP  (TÜ Närvikliinik) 
7. Radioloogia 1 EAP (TÜ Radioloogiakliinik) 
8. Antibakteriaalne ravi 1 EAP (TÜ Sisekliinik) 
9. Vabalt valitud kursused füsiaatria ja taastusraviga seotud 

erialadel 6 EAP 
Iga residentuuriaasta sisaldab kokku 1-2 nädalat teoreetilist koolitust 
kursustel ja seminaridel, osavõttu konverentsidest, iseseisvat tööd 



 

haigusjuhtude analüüsil, ettekannete ja referaatide koostamist, 
osalemist uurimistöös põhierialal. 
 

27 ÕPPEBAASID Füsiaatria ja taastusravi residentuuri baasasutustena kasutatakse 
alljärgnevaid raviasutusi: 
 
Residentuuri 1.aastal on baasideks AS Lõuna-Eesti Haigla, Valga 
haigla, Põlva haigla, Jõgeva haigla, Rakvere Haigla, Narva Haigla, 
Viljandi Haigla, Kuressaare haigla, Haapsalu Haigla, Rapla Haigla, 
Pärnu Haigla, Ida-Viru Keskhaigla, Lääne-Tallinna Keskhaigla, Ida- 
Tallinna keskhaigla, Põhja-Eesti Regionaalhaigla, SA TÜ 
Kliinikum., samuti perearstikeskused vastavalt TÜ ja baaside 
vahelisele lepingule.  
 
Residentuuri 2.-4.aastal: 
• TÜ Kliinikum 
• Ida-Tallinna Keskhaigla  
• PERH 
• Haapsalu Neurorehabilitatsiooni Keskus 
• Keila Taastusravi Keskus 
• Lääne-Tallinna Keskhaigla Sclerosis Multiplexi keskus  
• Perearstipraksised, mis on kinnitatud peremeditsiini residentuuri 

läbiviimiseks 
 

28 SAAVUTATUD 
ÕPIVÄLJUNDITE 
HINDAMISE VORMID JA 
KORD 

Edasijõudmist hinnatakse kaks korda aastas vastavalt residentuuri 
eeskirjas sätestatule, positiivse hinnangu eelduseks on kõigi 
ettenähtud ülesannete (nii praktilise koolituse kui teoreetilise 
koolituse) täitmine.  
Saavutatud õpiväljundeid hinnatakse iga tsükli lõpus juhendaja 
hinnangu alusel (kujundava hindamisena mitteeristaval skaalal) ning 
residentuuri lõpueksamil (lõpphindamisena eristaval skaalal).  

29 LÕPUEKSAMILE 
PÄÄSEMISE EELDUSED 

Kogu ettenähtud residentuuri programmi (nii praktilise koolituse kui 
teoreetilise koolituse) läbimine, positiivsed hinnangud kõigist läbitud 
praktilise koolituse tsüklitest.  

30 LÕPUEKSAMI SISULISED 
NÕUDED JA SOORITAMISE 
KORD 

Kirjalik eksam, mille käigus hinnatakse taastusravi ja füsiaatria-
alaseid teadmisi, koosneb 100 valikvastusega küsimusest. 
Maksimaalne eksami sooritamiseks ettenähtud aeg on 3 tundi.  
 

31 LÕPUEKSAMI 
HINDAMISE 
KRITEERIUMID 
 

A (suurepärane)= 96-100% 
B (väga hea)= 91-95% 
C (hea)= 81-90 % 
D(rahuldav)= 71-80% 
E (kasin)= 61-70% 
F (mitterahuldav) = 0-60% 
Kirjalik eksam loetakse sooritatuks, kui õigesti vastatud küsimusi on 
61% ja enam kogu eksami mahust 

32 SOOVITATAV 
KIRJANDUS 
 

1. Sara J. Cuccurullo 
Physical Medicine and Rehabilitation Board Review 
Demos Medical Publishing 2009 
 
2. Randall L. Braddom "Physical Medicine and Rehabilitation" (4th 
Edition) Saunders 2011 
 
3. S. Brent Brotzman ; Kevin E. Wilk 

http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_1?_encoding=UTF8&sort=relevancerank&search-alias=books&field-author=Sara%20J.%20Cuccurullo
http://www.ebookee.net/Randall-L-Braddom-quot-Physical-Medicine-and-Rehabilitation-quot-3rd-Edition-_263760.html
http://www.ebookee.net/Randall-L-Braddom-quot-Physical-Medicine-and-Rehabilitation-quot-3rd-Edition-_263760.html


 

Clinical Orthopaedic Rehabilitation 
Mosby, 2003 
  
4. P. M. Davies Steps to Follow 
The Comprehensive Treatment of Patients with Hemiplegia 
Springer 2000 
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RESIDENTUURI PROGRAMM  GASTROENTEROLOOGIA  ERIALAL 
 
 

1 PROGRAMMI  NIMETUS 
EESTI JA INGLISE KEELES 

GASTROENTEROLOOGIA                              
GASTROENTEROLOGY 

2 ÕPPEASTE Residentuur 
3 VALDKOND Tervis ja heaolu 
4 
 

ERIALA(D) Gastroenteroloogia 
 

5 ÕPPEASUTUS(ED) Tartu Ülikool 
6 TEADUSKON(NA)D Arstiteaduskond 
7 NOMINAALNE ÕPPEAEG 5 aastat 
8 ÕPPETÖÖ VORM Päevane õpe 
9 ÕPPETÖÖ KEEL Eesti keel  
10 ÕPIVÄLJUNDITE 

SAAVUTAMISEKS 
VAJALIKUD  KEELED 

erialakirjanduse lugemiseks vajalik inglise keele oskus 

11 ÕPPEKAVA VERSIOON 2012 
12 KINNITAMINE 1. Teaduskonna nõukogus 2012 

2. Ülikooli senatis  
13 VASTUVÕTUTINGIMUSED 1. Residentuuri võetakse konkursi alusel vastu isikuid, kes on 

registreeritud EV Terviseameti tervishoiutöötajate registris ja kes on 
lõpetanud:  

• Tartu Ülikooli arstiõppe, olles immatrikuleeritud 
arstiõppesse 1997/1998. õppeaastal või hiljem;  

• Tartu Ülikooli arstiõppe ja internatuuri, olles 
immatrikuleeritud arstiõppesse enne 1997/1998. õppeaastat; 

• või kellel on vastav välisriigis omandatud kõrgharidus. 
2. Konkursitingimused määratakse residentuuri eeskirjas. 
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RESIDENTUURI 
ÜLDEESMÄRGID 

Residentuuri eesmärgiks on anda arst-residendile üldarstina 
praktiseerimise kogemus, saavutada erialased teadmised ja 
praktilised oskused, mis võimaldavad tal töötada iseseisvalt 
gastroenteroloogina.  

15 ERIALAPROGRAMMI  
STRUKTUURI 
LÜHIKIRJELDUS 

Gastroenteroloogia residentuur toimub 5-aastase õppena, kokku 55 
kuud, millele lisandub 5 puhkusekuud. Õpe koosneb praktilisest ja 
teoreetilisest koolitusest. Igale arst-residendile koostatakse 
individuaalne õpingukava, lähtudes alljärgnevast: 
1. Praktiline koolitus  

• kohustuslikud praktilise koolituse tsüklid – minimaalne 
summaarne kestus 41 kuud* 

• valikulised praktilise koolituse tsüklid – minimaalne 
summaarne kestus 3 kuud* 

2. Teoreetiline koolitus 30 EAP mahus 
* kohustusliku praktilise koolituse minimaalse mahu korral peab 
vastavalt individuaalplaanile suurenema valikulisi praktilise 
koolituse maht ja vastupidi, tagamaks praktilise koolituse mahu 
täitmist. 

16 ANTAV 
KVALIFIKATSIOON/ 
KRAAD 

 
gastroenteroloogi kutse 
gastroenterologist 
 

17 NÕUDED 
ÕPPEPROGRAMMI 

Residentuuri programmi läbimine täies mahus ning lõpueksami 
edukas sooritamine. Residentuuri vältel peab resident läbima kõik 
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LÕPETAMISEKS kohustuslikud praktilise koolituse tsüklid ning vähemalt kolm 
valiktsüklit.  

18 LÕPETAMISEL VÄLJASTA-
TAVAD DOKUMENDID 

Residentuuri lõpetamist tõendav tunnistus ja akadeemiline õiend  

19 LÕPUDOKUMENTE 
VÄLJASTAV(AD) 
KÕRGKOOL(ID) 

Tartu Ülikool  

20 RESIDENTUURI 
ÕPIEESMÄRGID 
(õpiväljundid ehk 
omandatavad/ 
arendatavad/erialased 
teadmised ja oskused, 
üldpädevused jms) 

Gastroenteroloogia residentuuri programmi läbinud arst-resident: 
1) tunneb perearstipraktikas, erakorralise meditsiini, sisehaiguste ja 
kirurgia osakonnas ettetulevate  tavalisemate patsiendiprobleemide 
diferentsiaaldiagnostikat, oskab iseseisvalt korraldada nende 
haigusseisundite kindlakstegemiseks vajalikke uuringuid, oskab 
nendes osakondades ravitavate tavalisemate haiguste puhul koostada 
raviplaani; 
2) oskab osutada esmaabi erakorraliste terviseprobleemide korral; 
3) orienteerub Eesti tervishoiusüsteemis, oskab määratleda patsiendi 
jaoks optimaalse ravitasandi  
4) oskab välja kirjutada enamkasutatavaid ravimeid vastavalt Eestis 
kehtivatele reeglitele, omab arstitööks vajalikku 
dokumenteerimisoskust; 
5) on võimeline osutama gastroenteroloogia erialal kvaliteetset 
arstiabi, mis on vastavuses arstiteaduse uusimate saavutuste ja 
kõrgete eetiliste standarditega; 
6) omab arstikutsele vajalikke hoiakuid, on arenenud iseseisva ja 
kriitilise mõtlemisega; 
7) omab süsteemseid ja põhjalikke gastroenteroloogia-alaseid 
teadmisi, oskusi ja kliinilist kogemust: 

• teab seedeelundite haiguste etioloogiat, patogeneesi, kulgu, 
diagnoosimist  ja seedeelundite haiguste levimust ja 
esmashaigestumust Eestis; 

• tunneb seedeelundite haiguste diagnoosimiseks vajalikke 
uuringuid, oskab uuringuid teostada, tunneb nende 
näidustusi, vastunäidustusi, tüsistusi ja tüsistuste ravi; 

• oskab ravida seedeelundite haigusi, tunneb kasutatavaid 
ravimeid ning nende kõrvaltoimeid ja koostoimeid; 

• oskab efektiivselt tegutseda erakorraliste probleemide 
lahendamisel, elustada kliinilises surmas haiget; 

• oskab töötada konsultandina oma erialal; 
8) tunneb ja järgib teaduseetika ja meditsiinieetika ning tõenduspõ-
hise meditsiini põhimõtteid; 
9) soovib oma tegevusega kaasa aidata nii meditsiini kui valdkonna 
kui ka arstiteaduse arengule;  
10) tunneb oma erialalise kompetentsuse piire ning oskab kaasata 
optimaalselt teisi eriarste ning tervishoiuspetsialiste patsiendi 
probleemide parimaks lahendamiseks ning on võimeline koostööks 
kolleegidega kasutades optimaalselt kaasaegsete instrumentaalsete ja 
laboratoorsete uuringute võimalusi ning parimaid ravivõimalusi; 
11) orienteerub Eesti tervishoiukorralduses ja vastavas 
seadusandluses;  
12) oskab teha koostööd patsiendi lähedaste, sotsiaalsüsteemi jm. 
tugivõrgustikega; 
13) suudab edastada erialaseid teadmisi ja nende põhjal tehtud 
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järeldusi nii patsientidele, kolleegidele kui avalikkusele;  
14) teadvustab vajadust jätkata oma erialaste teadmiste ja oskuste 
täiendamist edaspidise professionaalse karjääri jooksul täiendõppes 
ning on valmis elukestvaks õppeks. 
 
Gastroenteroloogia residentuuri lõpetav arst-resident on omandanud 
peamiste endoskoopiliste ja erialal vajalike mitte-endoskoopiliste 
uuringute (näiteks paratsentees, sternaalpunktsioon jt) teostamise 
oskused: 
1) teab endoskoopilise aparatuuri hoolduse, käsitlemise ja 
puhastamise põhiprintsiipe; 
2) on iseseisvalt teostanud (minimaalne nõutav uuringute  arv): 

• gastroduodenoskoopia - 200 
• koloskoopia - 100 
• paratsentees ja/või maksabiopsia - 50 
• polüüpektoomia - 50 
• seedekanali ülaosa verejooksu raviendoskoopia - 30 
• sonograafia - 300* 

*juhul kui arst-resident oma edasises töös teeb sonograafiaid 
3) järgnevate uuringute iseseisev teostamine ei kuulu residentuuri 
põhiprogrammi ja ei ole kohustuslik residenduuri põhiprogrammi 
raames: 

• endoskoopiline striktuuride laiendamine, stentimine - 150 
• ultraheliendoskoopia - 150 
• endoskoopiline retrograadne kolangiopankreatograafia - 150 
• söögitoru ja jämesoole funktsiooniuuringud (pH-meetria, 

manomeetria jt) - 50 
4) tunneb seedeelundite haiguste diagnoosimiseks vajalike uuringute 
ja protseduuride näidustusi ja vastunäidustusi, läbiviimise 
põhimõtteid ning võimalikke tüsistusi (näiteks 
kompuutertomograafiat, tuumamagnetresonantstomograafiat jt 
kaasaegse radioloogia uurimismeetodeid). 

21 MOODULI NIMETUS Praktiline koolitus – kohustuslikud praktilise koolituse tsüklid 
22 PRAKTILISE 

KOOLITUSE  SISU JA 
MAHT 

Kohustuslikud õppetsüklid kokku (koos minimaalse kestvusega):   
Residentuuri 1.aastal: 
1. Erakorraline meditsiin 2 kuud 
2. Peremeditsiin 2 kuud 
3. Sisehaigused 2 kuud 
4. Kirurgia 2 kuud 
Residentuuri 2.-5.aastal: 

• gastroenteroloogia - 29 kuud 
• lastegastroenteroloogia - 1 kuu 
• onkoloogia (raviendoskoopia või keemiaravi) -  1 kuu 
• kirurgia   - 1 kuu 
• radioloogia  - 1 kuu 

Arst-residendi kohustused gastroenteroloogia tsüklis on kõigil 
residentuuriaastatel põhisisu poolest sarnased: töö palatiarstina, 
uuringute teostamine, osavõtt osakonna konsultatsioonidest ja 
ambulatoorseist gastroenteroloogia alastest konsultatsioonidest koos 
juhendajaga; osavõtt osakonnavisiitidest ja konsiiliumitest; töö 
endoskopistina; haigusjuhu arutelu või lühiettekanne vähemalt ühel 
sisemeditsiini valdkonna konverentsil õppeaasta jooksul. Arst-
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resident valvab üldarstina või gastroenteroloogi endoskoopiavalveis 
kaks kuni neli 12-tunnist valvet kuus. 
Lastegastroenteroloogia õppetsüklis töötab arst-resident koos 
lastegastroenteroloogiga nii osakonnas kui ka ambulatoorsetel 
konsultatsioonidel, valved tööülesannete hulka ei kuulu. Õppetsükli 
juhendaja otsustusel teeb arst-resident haigusjuhu demonstratsioone 
või lühiettekandeid osakonna (kliiniku) konverentsil. 
Radioloogia õppetsüklis omandab resident teadmised seedeelundite 
ultraheliuuringute iseseisvaks tegemiseks ning jälgib teisi sellel 
erialal tehtavaid uuringuid. Õppetsükli juhendaja otsustusel teeb 
arst-resident haigusjuhu demonstratsioone või lühiettekandeid 
osakonna (kliiniku) konverentsil. 
Kirurgia- ja onkoloogia õppetsüklites jälgib resident seal 
teostatavaid raviendoskoopilisi protseduure ja õpib neid protseduure 
läbi viima. Onkoloogia õppetsüklis tutvub arst-resident 
seedeelundite kasvajate keemiaraviga. Õppetsükli juhendaja 
otsustusel teeb arst-resident haigusjuhu demonstratsioone või 
lühiettekandeid osakonna (kliiniku) konverentsil. 
Vajadus valik-raviendoskoopiliste uuringute omandamiseks 
otsustatakse eriala üldjuhendaja ja arst-residendi poolt iga-aastase 
õpingukava koostamisel eraldi.  

23 MOODULI NIMETUS Praktiline koolitus – valikulised praktilise koolituse tsüklid 
24 PRAKTILISE 

KOOLITUSE  SISU JA 
MAHT 

Esimesel residentuuriaastal võib resident valida 3-kuulise valiktsükli 
vastavalt üldjuhendaja ja residendi kokkuleppele.  
Kolm valikõppetsüklit kestusega 6 kuud  (iga tsükkel kestusega kuni 
2 kuud) valitakse järgmiste erialade seast:  

• sisehaigused 
• kardioloogia 
• reumatoloogia 
• endokrinoloogia 
• erakorraline meditsiin 
• infektsioonhaigused 
• patoloogia 

Arst-residendi kohustused loetletud tsüklites on töö palatiarstina, 
osavõtt eriala ambulatoorsetest konsultatsioonidest koos juhendava 
eriarstiga, osavõtt osakonnas toimuvatest erialavisiitidest ja konsii-
liumitest. Arst-resident valvab koos eriarstiga (va patoloogia) kuni 
neli 12-tunnist valvet kuus (va erakorraline meditsiin , kus toimub 
valvetöö).  
Õppetsükli juhendaja otsustusel teeb arst-resident haigusjuhu 
demonstratsioone või lühiettekandeid osakonna (kliiniku) 
konverentsil. 

25 MOODULI NIMETUS Teoreetiline koolitus 30 EAP 
26 TEOREETILISE 

KOOLITUSE  SISU JA 
MAHT 

Residentuuri jooksul peab gastroenteroloogia arst-resident läbima 
alljärgneva teoreetilise koolituse: 
 
Üldresidentuuri kliinilised seminarid 6 EAP (esimesel 
residentuuriaastal) 
  
Residentuuri 2.-5.aastal: 
1) arstiteaduskonna täienduskeskuse täienduskursus (kursus 
Gastroenteroloogiast gastroenteroloogidele, 1 EAP aastas)- kokku  4 
EAP; 
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2) kaks vabalt valitud kursust gastroenteroloogiaga seotud erialadelt 
aastas (2 EAP aastas) -  kokku 8 EAP; 
3) kliinilised seminarid sisemeditsiini erialade arst-residentidele ja 
residentide kevadkonverents (aastas 2 EAP) – kokku 8 EAP; 
4) uurimistöö metoodika (sh iseseisev uurimistöö, kirjanduse 
ülevaade, artikli kirjutamine) - 4 EAP 
Lisaks sellele sisaldab iga residentuuriaasta osavõttu seminaridest ja 
konverentsidest, erialaseltsi koosolekuist, iseseisvat tööd 
haigusjuhtude analüüsil, ettekannete koostamist, osalemist 
gastroenteroloogia-alases uurimistöös. 

27 ÕPPEBAASID Gastroenteroloogia residentuuri gastroenteroloogia õppetsükkel 
toimub 1.aastal baasides: 
 
AS Lõuna-Eesti Haigla, Valga haigla, Põlva haigla, Jõgeva haigla, 
Rakvere Haigla, Narva Haigla, Viljandi Haigla, Kuressaare haigla, 
Haapsalu Haigla, Rapla Haigla, Pärnu Haigla, Ida-Viru Keskhaigla, 
Lääne-Tallinna Keskhaigla, Ida- Tallinna keskhaigla, Põhja-Eesti 
Regionaalhaigla, SA TÜ Kliinikum., samuti perearstikeskused 
vastavalt TÜ ja baaside vahelisele lepingule.  
 
Gastroenteroloogia residentuuri gastroenteroloogia õppetsükkel 
toimub residentuuri 2.-5.aastal: 
 
TÜ Kliinikumis, Ida-Tallinna Keskhaiglas, Lääne-Tallinna 
Keskhaiglas, Põhja-Eesti Regionaalhaiglas. 
Lastegastroenteroloogia õppetsükkel toimub TÜ Kliinikumi 
Lastekliinikus või Tallinna Lastehaiglas. 
Onkoloogia, kirurgia ja radioloogia õppetsüklid toimuvad TÜ 
Kliinikumis, Ida-Tallinna Keskhaiglas, Lääne-Tallinna Keskhaiglas, 
Põhja-Eesti Regionaalhaiglas. 
Valiktsüklid toimuvad TÜ Kliinikumis, Ida-Tallinna Keskhaiglas, 
Lääne-Tallinna Keskhaiglas, Põhja-Eesti Regionaalhaiglas.  

28 SAAVUTATUD 
ÕPIVÄLJUNDITE 
HINDAMISE VORMID JA 
KORD 

Edasijõudmist hinnatakse kaks korda aastas vastavalt residentuuri 
eeskirjas sätestatule, positiivse hinnangu eelduseks on kõigi 
ettenähtud ülesannete (plaanitud õppetsüklite, praktilise koolituse 
kui teoreetilise koolituse) täitmine.  
Saavutatud õpiväljundeid hinnatakse iga õppetsükli lõpus õppetsükli 
juhendaja hinnangu alusel (kujundava hindamisena mitteeristaval 
skaalal) ning residentuuri lõpueksamil (lõpphindamisena eristaval 
skaalal).  

29 LÕPUEKSAMILE 
PÄÄSEMISE EELDUSED 

Kogu ettenähtud residentuuri programmi (praktilise koolituse, 
teoreetilise koolituse) läbimine ning positiivsed hinnangud kõigist 
läbitud praktilise koolituse tsüklitest. Lõpueksamile lubamise 
eeldusena peab arst-residendil olema täidetud minimaalne iseseisvalt 
teostatud uuringute arv. Eksamikomisjoni võib küsida soovi korral 
aruannet endoskoopiliste uuringute arvu kohta. 

30 LÕPUEKSAMI SISULISED 
NÕUDED JA SOORITAMISE 
KORD 

Lõpueksam toimub kirjalikult ning hinnatakse teoreetilisi teadmisi. 
Arst-resident  peab vastama kirjalikult viiele gastroenteroloogiat 
käsitlevale küsimusele. Iga vastus moodustab 20% lõpueksami 
hindest. Kirjalikult  eksamiküsimustele vastamiseks on arvestatud 30 
minutit küsimuse kohta. Eksami kestus kokku on 2.5 tundi. 
Eksamit hindab eksamikomisjon, kuhu kuulub vähemalt 3 liiget. 

31 LÕPUEKSAMI 
HINDAMISE 

A: Arst-resident tunneb suurepäraselt erinevate seedeelundite 
haiguste kliinilist pilti, etioloogiat ja patogeneesi, diagnoosimist ja 
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KRITEERIUMID 
 

eristusdiagnoosi, ravi ning ennetusvõimalusi. Omandatu on hästi 
süstematiseeritud. Arst-resident oskab suurepäraselt patsienti uurida, 
loogiliselt põhjendada tema diagnoosi erinevate uurimismeetodite 
võimalusi kasutades, uuringutulemusi interpreteerides ning kõiki 
diferentsiaaldiagnostilisi võimalusi arvestades, suudab suurepäraselt 
määratleda patsiendi erinevad terviseprobleemid ning nende 
tähtsuse, hinnata adekvaatselt patsiendi prognoosi. Soovitatavad 
ravimeetodid on parimad võimalikest ja kõige otstarbekamad. 
B: Arst-resident teab väga hästi erinevate seedeelundite haiguste 
kliinilist pilti, etioloogiat ja patogeneesi, diagnoosimist ja 
eristusdiagnoosi, ravi ning ennetusvõimalusi. Omandatu kontrollil 
olulisi eksimusi ei ilmne. Arst-resident oskab väga hästi patsienti 
uurida, loogiliselt põhjendada diagnoosi erinevate uurimismeetodite 
võimalusi kasutades, uuringutulemusi interpreteerides ning kõiki 
diferentsiaaldiagnostilisi võimalusi arvestades, suudab väga hästi 
määratleda patsiendi erinevad terviseprobleemid ning nende 
tähtsuse, hinnata adekvaatselt patsiendi prognoosi. Soovitatavad 
ravimeetodid on asjakohased ning otstarbekad. 
C: Arst-resident teab hästi erinevate seedeelundite haiguste kliinilist 
pilti, etioloogiat ja patogeneesi, diagnoosimist ja eristusdiagnoosi, 
ravi ning ennetusvõimalusi. Kontrollil ilmnevad mõningad 
eksimused, mis ei ole olulised ega põhimõttelist laadi. Arst-resident 
oskab hästi patsienti uurida, loogiliselt põhjendada tema diagnoosi 
erinevate uurimismeetodite võimalusi kasutades, uuringutulemusi 
interpreteerides ning diferentsiaaldiagnostilisi võimalusi arvestades, 
suudab selgelt määratleda patsiendi erinevad terviseprobleemid ning 
nende tähtsuse, hinnata adekvaatselt patsiendi prognoosi. 
Soovitatavad ravimeetodid on õiged, on puudujääke ravi 
põhjendamisel. 
D: Arst-resident teab erinevate seedeelundite haiguste kliinilist pilti, 
etioloogiat ja patogeneesi, diagnoosimist ja eristusdiagnoosi, ravi 
ning ennetusvõimalusi, ent aine süstemaatilisel tundmisel esineb 
ebatäpsusi ning mõningaid lünki. Arst-resident oskab patsienti 
uurida, põhjendada tema diagnoosi erinevate uurimismeetodite 
võimalusi kasutades, uuringutulemusi interpreteerides ning 
diferentsiaaldiagnostilisi võimalusi arvestades, suudab määratleda 
patsiendi erinevad terviseprobleemid ning hinnata prognoosi, ent 
esineb puudujääke probleemide prioriteetsuse määratlemisel. 
Soovitatavad ravimeetodid on õiged, on puudujääke  ravi  
põhjendamisel. 
E: Arst-resident teab erinevate seedeelundite haiguste kliinilist pilti, 
tunneb üldjoontes nende haiguste etioloogiat ja patogeneesi, 
diagnoosimist ja eristusdiagnoosi, ravi ning ennetusvõimalusi, ent 
aine süstemaatiline ja sügavam tundmine on lünklik ning esineb 
põhimõttelisi eksimusi. Arst-resident oskab patsienti uurida, 
põhjendada diagnoosi erinevaid uurimismeetodeid kasutades, 
uuringutulemusi interpreteerides ning diferentsiaaldiagnostilisi 
võimalusi arvestades. Uurimismeetodite ratsionaalses valikus ning 
diagnostiliste võimaluste arvestamisel ilmneb puudujääke. Arst-
resident suudab määratleda patsiendil erinevaid terviseprobleeme, 
ent nende tähtsuse hindamisel esineb vajakajäämisi. Arst-resident 
oskab üldjoontes hinnata patsiendi prognoosi, ent esineb puudujääke 
probleemide prioriteetsuse määratlemisel ning prognoosi 
põhjendamisel. Soovitatavad ravimeetodid on õiged, ent kõiki 
asjakohaseid ravimeetodeid arst-resident ei tunne piisavalt. 
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F: Arst-residendi teadmised seedeelundite haiguste kliinilise pildi, 
etioloogia ja patogeneesi, diagnoosimise ja eristusdiagnoosi, ravi 
ning ennetusvõimaluste osas on puudulikud. Arst-residendi oskused 
patsiendi uurimiseks, diagnooside põhjendamiseks ning 
uurimismeetodite kasutamiseks on puudulikud. Arst-residendi 
oskused patsiendi erinevate terviseprobleemide määratlemiseks ei 
ole nõuetele vastavad, esineb puudujääke probleemide prioriteetsuse 
määratlemisel ning prognoosi põhjendamisel. Ilmnevad olulised 
puudujäägid ravimeetodite kavandamisel ja põhjendamisel. 
Eksami erinevatest osadest kogutud punktid summeeritakse, hinne 
kujuneb alljärgnevalt: 
A=96-100% 
B=91-95% 
C=81-90% 
D=71-80% 
E=61-70% 
F= 0-60% 

32 SOOVITATAV 
KIRJANDUS 
 

Textbook of Gastroenterology. Ed. by Tadataka Yamada. 
Wiley&Blackwell, 5th edition, 2008. 
 
Zakim and Boyer`s Hepatology: A Textbook of Liver Disease. Ed. 
by Thomas D Boyer, Arun J Sanyal, Michael P Manns. Elsevier, 6th 
edition 2011. 
 
Kirsner`s Inflammatory Bowel Diseases. Ed. by R Balfour Sartor, 
William Sandborn. Saunders, 6th edition 2004. 
 
Gastroenterological Endoscopy. Classen M, Tytgat NJ, Lightdale 
CJ. Thieme, 2nd edition, 2010. 

 



 

 
RESIDENTUURI PROGRAMM  HEMATOLOOGIA ERIALAL 
 
 

1 PROGRAMMI  NIMETUS 
EESTI JA INGLISE KEELES 

Hematoloogia                                                      
Hematology 

2 ÕPPEASTE Residentuur 
3 VALDKOND Tervis ja heaolu 
4 
 

ERIALA(D) Hematoloogia 
 

5 ÕPPEASUTUS(ED) Tartu Ülikool 
6 TEADUSKON(NA)D Arstiteaduskond 
7 NOMINAALNE ÕPPEAEG 5 aastat 
8 ÕPPETÖÖ VORM Päevane õpe 
9 ÕPPETÖÖ KEEL Eesti keel  
10 ÕPIVÄLJUNDITE 

SAAVUTAMISEKS 
VAJALIKUD TEISED 
KEELED 

erialakirjanduse lugemiseks vajalik inglise keele oskus 

11 ÕPPEKAVA VERSIOON 2012 
12 KINNITAMINE 1. Teaduskonna nõukogus 2012 

2. Ülikooli senatis  
13 VASTUVÕTUTINGIMUSED 1. Residentuuri võetakse konkursi alusel vastu isikuid, kes on 

registreeritud EV Terviseameti tervishoiutöötajate registris 
ja kes on lõpetanud:  
a. Tartu Ülikooli arstiõppe, olles immatrikuleeritud 

arsti- või hambaarstiõppesse 1997/1998. õppeaastal või 
hiljem;  

b. Tartu Ülikooli arstiõppe ja internatuuri, olles 
immatrikuleeritud arsti- või hambaarstiõppesse enne 
1997/1998. õppeaastat või  

c. kellel on vastav välisriigis omandatud kõrgharidus. 
2. Konkursitingimused määratakse residentuuri eeskirjas. 
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RESIDENTUURI 
ÜLDEESMÄRGID 

Residentuuri üldiseks eesmärgiks on anda arst-residendile üldarstina 
praktiseerimise kogemus, valmistada ette hematoloogia eriala 
spetsialistid, kellel on nii teoreetiline kui ka praktiline igakülgne 
väljaõpe iseseisvaks tööks hematoloogina. 

15 ERIALAPROGRAMMI  
STRUKTUURI 
LÜHIKIRJELDUS 

Hematoloogia residentuur toimub 5-aastase õppena, kokku 55 kuud, 
millele lisandub 5 puhkusekuud. Õpe koosneb nii praktilisest kui ka 
teoreetilisest koolitusest. Arst-residentidele koostatakse 
individuaalne õpingukava: 
Õpingukava sisaldab: 

1. Praktilist koolitust 
a. kohustuslikud tsüklid – minimaalselt kokku 50 kuud 
b. valikulised tsüklid kokku 2 kuud 

2.   Teoreetilist koolitust 30 EAP mahus 
 

16 ANTAV 
KVALIFIKATSIOON/ 
KRAAD 

Hematoloogi kutse 
Hematologist 

17 NÕUDED 
ÕPPEPROGRAMMI 
LÕPETAMISEKS 

Residentuuri programmi läbimine täies mahus ning lõpueksami 
edukas sooritamine. Residentuuri vältel peab arst-resident läbima 
kõik kohustuslikud praktilise koolituse tsüklid ning vähemalt kaks 



 

valikulist praktilise koolituse tsüklit.  
18 LÕPETAMISEL VÄLJASTA-

TAVAD DOKUMENDID 
Residentuuri lõpetamist tõendav tunnistus ja akadeemiline õiend  

19 LÕPUDOKUMENTE 
VÄLJASTAV(AD) 
KÕRGKOOL(ID) 

Tartu Ülikool  

20 RESIDENTUURI 
ÕPIEESMÄRGID 
(õpiväljundid ehk 
omandatavad/ 
arendatavad/erialased 
teadmised ja oskused, 
üldpädevused jms) 

Residentuuri programmi täitnud arst-resident: 
1. tunneb perearstipraktikas, erakorralise meditsiini, sisehaiguste ja 
kirurgia osakonnas ettetulevate  tavalisemate patsiendiprobleemide 
diferentsiaaldiagnostikat, oskab iseseisvalt korraldada nende 
haigusseisundite kindlakstegemiseks vajalikke uuringuid, oskab 
nendes osakondades ravitavate tavalisemate haiguste puhul koostada 
raviplaani; 
2.  oskab osutada esmaabi erakorraliste terviseprobleemide korral; 
3. orienteerub Eesti tervishoiusüsteemis, oskab määratleda patsiendi 
jaoks optimaalse ravitasandi  
4. oskab välja kirjutada enamkasutatavaid ravimeid vastavalt Eestis 
kehtivatele reeglitele, omab arstitööks vajalikku 
dokumenteerimisoskust; 

5. Omab kogu kompententsi, et töötada iseseisvalt 
hematoloogina nii ambulatoorse kui ka statsionaarse arstiabi 
süsteemis; 

6. On omandanud biomeditsiinieetika põhiprintsiibid ja oskab 
neid igapäevapraktikas rakendada; 

7. On omandanud suhtlemise erinevad aspektid – arsti-haige, 
meeskonnasisese, haige perekonnaliikmetega; 

8. Orienteerub Eesti tervishoiusüsteemis ja vajalikus 
seadusandluses; 

9. Omab täielikku ettevalmistust järgnevates eriala aspektides 
a. Kliiniline hematoloogia 
a.a. Punavere patoloogia 
a.b. Luuüdi puudulikkus 
a.c. Mittekasvajalised leukotsütaarsed patoloogiad 
a.d. Hematoloogilised kasvajad: 

• Krooniline müeloidne leukeemia 
• Polütsüteemia 
• Müelofibroos 
• Hüpereosinofiilne sündroom 
• Mastotsütoos 
• Essentsiaalne trombotsüteemia 
• Äge müeloidne leukeemia (erinevad variandid) 
• Äge lümfoidne leukeemia (variandid) 
• Müelodüsplastiline sündroom 
• B-rakulised lümfoomid (follikulaarne, 

suurerakuline, marginaaltsooni, mantelrakuline, 
lümfoplasmotsütaarne, Burkitti) 

• B-rakulised lümfoomid (teised alatüübid 
kaasaarvatud transplantatsioonijärgsed EBV 
indutseeritud) 



 

• Hodgkini tõbi 
• Perifeersed T-rakulised lümfoomid 
• Teised T-rakulised ja loomulike killerrakkude 

päritoluga lümfoproliferatiivsed haigused 
• Histiotsütaarsed kasvajad 
• Dendriitrakulised kasvajad 
• Krooniline lümfoidne leukeemia 
• Karvrakuline leukeemia 
• Prolümfotsütaarne leukeemia 
• Multiipelne müeloom ja plasmotsütoom 
• Monoklonaalsed gammopaatiad 
• Waldenströmi tõbi 
• Amüloidoos 
• Castelmani haigus 

a.e. Vereloome tüvirakkude transplantatsioon: 
• Näidustused ja riskid autoloogse ning allogeense 

transplantatsiooni korral 
• Tüvirakkude allikad, doonori valik 
• Autoloogse transplantatsiooni patsientide käsitlus 
• Allogeense transplantatsiooni patsientide käsitlus 
• Luuüdi kogumine 
• Perifeerse vere tüvirakkude mobiliseerimine 
• Autoloogse transplantatsiooni tüsistuste vältimine, 

ravi 
• Allogeense transplantatsiooni tüsistuste vältimine, 

ravi 
a.f. Hematoloogilise patoloogia ravi aspektid: 

• Kemoteraapia (toimemehhanismid, farmakoloogia, 
ravimresistentsus) 

• Radioteraapia 
• Monoklonaalsed antikehad 
• Immuunsupressiivsed ravimid 
• Kasvufaktorid 
• Geeniteraapia 
• Uued ravimid 
• Ravi võimalikud komplikatsioonid 
• Hematoloogiliste kasvajate käsitlus raseduse ajal 

a.g. Toetusravi ja erakorraline abi: 
• Tuumori lüüsi sündroom 
• Seljaaju kompressioon 
• Dissemineeritud intravaskulaarne koagulatsioon 
• Mikroangiopaatilised häired 
• Hüperleukotsütoos 



 

• Hüperviskoossus 
• Ülemise õõnesveeni sündroom 
• Infektsioossete tüsistuste vältimine, diagnoosimine 

ja ravi 
• Mukosiit 
• Oksendamine 
• Neuroloogilised ja psühhiaatrilised häired 
• Valu 
• Toitmine (enteraalne/parenteraalne) 
• Veenitee käsitlemine 
• Palliatiivne ravi 
• Elu lõpuperioodi toetamine 

a.h. Erinevad situatsioonid: 
• Splenomegaalia 
• Lümfisõlmede suurenemine 
• Vererakkude kvantitatiivsed muutused  
• Paraproteineemiad, kaasaarvatud 

krüoglobulineemia 
• Hemosideroos 
• Kaasasündinud metaboolsete häirete 

hematoloogilised manifestatsioonid 
• Hematoloogilised muutused raseduse ajal 
• Hematoloogilised muutused HIVi ja teiste 

infektsioonide korral 
• Geneetiliste ja molekulaargeneetiliste testide 

interpreteerimine 
a.i. Pediaatriline hematoloogia: 

• Hematoloogiliste haiguste pärilikkuse alused 
• Geneetilised polümorfismid 
• Geneetiline nõustamine 
• Embrüonaalne ja fetaalne hemopoees, 

postnataalsed muutused 
• Neonataalne alloimmuunne trombotsütopeenia 
• Pärilikud ja omandatud hüübimishäired 
• Vastsündinute hemolüütiline haigus 
• Hematoloogiliste kasvajate käsitlus lastel 
• Juveniilne müelomonotsütaarne leukeemia 
• Hemofagotsütaarne lümfohistiotsütoos 
•  Fetaalne transfusioon 
• Neonataalne transfusioon 
• Transfusioonid lastel 

b. Diagnoosimine 
b.a. Morfoloogia: 

• Peamised laboratoorsed meetodid verenäitajate 



 

määramiseks 
• Luuüdi aspiratsioon ja biopsia, 

lumbaalpunktsioon, lümfisõlme 
aspiratsioonbiopsia 

• Vere ja luuüdi äigepreparaatide valmistamine, 
värvimine, fikseerimine, interpreteerimine 

• Luuüdi histoloogilise uuringu interpreteerimine 
• Lümfisõlme biopsia uurimine 

b.b. Punavere laboratoorsed uuringud: 
• Hemoglobiini elektroforees 
• Vere ja luuüdi äiete interpreteerimine 
• Er. ensüümide uuringud 
• Raua ainevahetuse parameetrid 
• Toitumisaneemiate laboratoorne käsitlus 
• Primaarse hemokromatoosi laboratoorne 

diagnostika 
b.c. Immuunhematoloogia. 

• Verepangas kasutatavad rutiinmeetodid 
b.d. Immuunfenotüpiseerimine 

• Läbivoolu tsütomeetria hematoloogiliste 
patoloogiate diagnoosimisel 

b.e. Geneetika ja molekulaarbioloogia 
• Hematoloogiliste kasvajate korral esinevad 

peamised geneetilised iseärasused 
 

c. Trombootilised ja hemostaatilised patoloogiad: 
c.a. Laboratoorsed uuringud 
c.b. Omandatud veritsused 
c.c. Kaasasündinud veritsused 
c.d. Trombotsüütide patoloogiad 
c.e. Trombofiilia/tromboos, trombolüütilised preparaadid 
 

d. Transfusioonimeditsiin 
d.a. Veredoonorlus 
d.b. Sobivustestimine 
d.c. Vere ja vere komponentide kasutamist reguleeriv 
seadusandlus, juhendid 
d.d. Transfusiooni praktiline teostamine, reaktsioonid, nende 
käsitlemine 
d.e. Koesobivusantigeenid, nende testimine 
d.f. Flebotoomia raviotstarbeline kasutamine 
 
e. Üldised oskused 
e.a. Kliiniliste uuringute läbiviimise põhimõtted 
e.b. oskus kasutada meditsiini andmebaase kliiniliste otsuste 



 

tõenduspõhisuse toetamiseks 
e.c. tõenduspõhise, personaliseeritud ja süsteemse meditsiini 
põhimõtete tundmine 
 

21 MOODULI NIMETUS Praktiline koolitus – kohustuslikud praktilise koolituse tsüklid 
22 PRAKTILISE 

KOOLITUSE  SISU JA 
MAHT 

Kohustuslikud praktilise koolituse tsüklid: 
 
Residentuuri 1.aastal (koos minimaalse kestvusega): 
 
1. Erakorraline meditsiin 2 kuud 
2. Peremeditsiin 2 kuud 
3. Sisehaigused 2 kuud 
4. Kirurgia 2 kuud 
 
Residentuuri 2.-5-aastal: 
 

• Laboratoorne hematoloogia  7 kuud (vere ja luuüdi, 
lümfisõlmede morfoloogia, immuunfenotüpiseerimine) 

•  Transfusioloogia 2 kuud  (immuunhematoloogia, 
koesobivustestimine, transplantatsiooni immunoloogia, 
verekomponentide valmistamine, kvaliteedi tagamine, 
kontroll, verekomponentide kasutamine) 

• Kliiniline hematoloogia I 10 kuud (punavere patoloogiad, 
hüübimishäired, immuunpuudulikkus, lümfoproliferatiivsed 
haigused, ambulatoorne ja statsionaarne) 

• Kliiniline hematoloogia II 10 kuud (ägedad leukeemiad, 
müeproliferatiivsed haigused, paraproteineemiad, 
ambulatoorne ja statsionaarne) 

• Kliiniline hematoloogia III 6 kuud (pediaatriline 
hematoloogia) 

• Onkoloogia-soliidtuumorid   3 kuud (kemoteraapia) 
• Vereloome tüvirakkude transplantatsioon 4 kuud  
 
Kohustuslik praktilise koolituse tsüklite kestus 50 kuud 
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24 PRAKTILISE 

KOOLITUSE  SISU JA 
MAHT 

Esimesel residentuuriaastal võib resident valida 3-kuulise valiktsükli 
vastavalt üldjuhendaja ja residendi kokkuleppele.  
Onkoloogia – kiiritusravi 
Väliskoolitus – rahvusvaheliselt tunnustatud keskustes 
Valikulise praktilise koolitustsükli pikkus on 2 kuud.  

25 MOODULI NIMETUS Teoreetiline koolitus 30 EAP 
26 TEOREETILISE 

KOOLITUSE  SISU JA 
MAHT 

Hematoloogia arst-resident peab läbima järgneva teoreetilise 
koolituse: 
 
Üldresidentuuri kliinilised seminarid 6 EAP (esimesel 
residentuuriaastal) 
 

1. Kliinilised seminarid 12 EAP, 3 EAP aastas (TÜ 
Hematoloogia-onkoloogia kliinik) 

2. Uurimistöö metoodika 3 EAP (TÜ Hematoloogia-



 

onkoloogia kliinik) 
3. Kaasaegsed uurimismeetodid hematoloogiliste haiguste 

diagnostikas 3 EAP (TÜ Hematoloogia-onkoloogia kliinik, 
Füsioloogia Instituut, TÜ Loodusteaduskond) 

4. Vabalt valitud kursused 6 EAP interdistsiplinaarsuse 
lähtekohalt 

27 ÕPPEBAASID Hematoloogia residentuuri baasasutused on: 
Residentuuri 1.aastal on baasideks AS Lõuna-Eesti Haigla, Valga 
haigla, Põlva haigla, Jõgeva haigla, Rakvere Haigla, Narva Haigla, 
Viljandi Haigla, Kuressaare haigla, Haapsalu Haigla, Rapla Haigla, 
Pärnu Haigla, Ida-Viru Keskhaigla, Lääne-Tallinna Keskhaigla, Ida- 
Tallinna keskhaigla, Põhja-Eesti Regionaalhaigla, SA TÜ 
Kliinikum, samuti perearstikeskused vastavalt TÜ ja baaside 
vahelisele lepingule.  
Residentuuri 2.-5.aastal: 
SA TÜ Kliinikumi Hematoloogia-Onkoloogia kliinik 
SA TÜ Kliinikumi Verekeskus 
SA TÜ Kliinikumi Ühendlabor 
SA TÜ Kliinikumi Patoloogiateenistus 
Põhja Eesti Regionaalhaigla Onkoloogia-Hematoloogia kliinik  

28 SAAVUTATUD 
ÕPIVÄLJUNDITE 
HINDAMISE VORMID JA 
KORD 

Edasijõudmist hinnatakse kaks korda aastas vastavalt residentuuri 
eeskirjas sätestatule, positiivse hinnangu eelduseks on kõigi 
ettenähtud ülesannete (nii praktilise koolituse kui teoreetilise 
koolituse) täitmine.  
Saavutatud õpiväljundeid hinnatakse iga tsükli lõpus juhendaja 
hinnangu alusel (kujundava hindamisena mitteeristaval skaalal) ning 
residentuuri lõpueksamil (lõpphindamisena eristaval skaalal).  

29 LÕPUEKSAMILE 
PÄÄSEMISE EELDUSED 

Kogu ettenähtud residentuuri programmi (nii praktilise koolituse kui 
teoreetilise koolituse) läbimine, positiivsed hinnangud kõigist läbitud 
praktilise koolituse tsüklitest.  

30 LÕPUEKSAMI SISULISED 
NÕUDED JA SOORITAMISE 
KORD 

Eksami käigus hinnatakse arst-residendi teadmisi-oskusi. 
Eksamikomisjoni kuulub vähemalt kolm liiget. Teadmisi hinnatakse 
suulise vastamise vormis. Küsimused koostatakse arvestusega, et 
programmi osade käigus omandatud teadmistest ja oskustest tekiks 
selge ülevaade – laboratoorne diagnostika, haiguste, 
diferentsiaaldiagnoos, kliiniliste situatsioonide lahendamine, ülevaate 
omamine aktuaalsetest erialalistest küsimustest. 

31 LÕPUEKSAMI 
HINDAMISE 
KRITEERIUMID 
 

Lõpueksami hindamise kriteeriumid: 
A: Arst-resident näitab suurepäraseid teadmisi hematoloogiliste 
patoloogiate erinevate probleemide käsitlemisel. Eriti positiivne on 
aktuaalsete  - uute – innovatiivsete lähenemiste tundmine erialasest 
perioodikast.  
B Arst-residendi teadmised on väga head hematoloogiliste 
patoloogiate käsitlemisel. 
C: Arst-residendi teadmised hematoloogiliste patoloogiate 
käsitlemisel on head. Esineb mõningat ebakindlust vastuste 
formuleerimisel või üksik eksimus, mis pole põhimõttelise 
tähendusega. 
D: Arst-resident oskab põhimõtteliselt vastata hematoloogilist 
patoloogiat käsitlevatele küsimustele. Ilmneb rida ebatäpsusi/vigu 
aine tundmisel. 
E: Arst-residendi teadmised hematoloogiliste patoloogiate 
käsitlemisel on pinnapealsed, täpsemal küsitlemisel on raskusi 
vastamisega. 
F: Arst-residendi teadmised on äärmiselt lünklikud, kohati 



 

põhimõttelistes aspektides väärad. 
32 SOOVITATAV 

KIRJANDUS 
 

• B Bain Haematology: A Core Curriculum, Imperial College 
Pr, 2010 

• R S Hillman, K A Ault, H M Rinder: Haematology in 
Clinical Practice, Mc Graw – Hill Professional Pub, Ed 5 
2010 

• Harrison`s Hematology and Oncology, 1st Ed, by DL Longo 
Ed, 2010 

• G Smith: Problem Solving in Haematology, Clinical  Pub 
Serv, 2010 

• P Wiemik: Hematologic and Oncologic Emergencies, Mc 
Graw-Hill, 2010 

• Pediatric Haematology and Oncology, 1st Ed, S Bailey Ed, 
Oxford Univ Pr, 2010 

 
 
 
 
 
  
 
 



 

 
RESIDENTUURI PROGRAMM INFEKTSIOONHAIGUSTE ERIALAL 
 
 

1 PROGRAMMI  NIMETUS 
EESTI JA INGLISE KEELES 

Infektsioonhaigused                                                  
Infectious Diseases 

2 ÕPPEASTE Residentuur 
3 VALDKOND Tervis ja heaolu 
4 
 

ERIALA(D) Infektsioonhaigused 
 

5 ÕPPEASUTUS(ED) Tartu Ülikool 
6 TEADUSKON(NA)D Arstiteaduskond 
7 NOMINAALNE ÕPPEAEG 5 aastat 
8 ÕPPETÖÖ VORM Päevane õpe 
9 ÕPPETÖÖ KEEL Eesti keel  
10 ÕPIVÄLJUNDITE 

SAAVUTAMISEKS 
VAJALIKUD TEISED 
KEELED 

erialakirjanduse lugemiseks vajalik inglise keele oskus 

11 ÕPPEKAVA VERSIOON 2012 
12 KINNITAMINE 1. Teaduskonna nõukogus 2012 

2. Ülikooli senatis  
13 VASTUVÕTUTINGIMUSED 1. Residentuuri võetakse konkursi alusel vastu isikuid, kes on 

registreeritud EV Terviseameti tervishoiutöötajate registris 
ja kes on lõpetanud:  
a. Tartu Ülikooli arstiõppe, olles immatrikuleeritud 

arstiõppesse 1997/1998. õppeaastal või hiljem;  
b. Tartu Ülikooli arstiõppe ja internatuuri, olles 

immatrikuleeritud arstiõppesse enne 1997/1998. 
õppeaastat või  

c. kellel on vastav välisriigis omandatud kõrgharidus. 
2. Konkursitingimused määratakse residentuuri eeskirjas. 

 
14 
 

RESIDENTUURI 
ÜLDEESMÄRGID 

Residentuuri üldiseks eesmärgiks on anda arst-residendile üldarstina 
praktiseerimise kogemus, viia arst-residendi teadmised ja praktilised 
oskused iseseisva infektsioonhaiguste eriarstina töötamise tasemele. 
Omandatav haridus võimaldab asuda tervishoiusüsteemis tööle 
infektsioonhaiguste eriarstina. 

15 ERIALAPROGRAMMI  
STRUKTUURI 
LÜHIKIRJELDUS 

Infektsioonhaiguste residentuur toimub 5-aastase õppena, kokku 55 
kuud, millele lisandub 5 puhkusekuud. Õpe koosneb praktilisest ja 
teoreetilisest koolitusest. Igale arst-residendile koostatakse 
individuaalne õpingukava, lähtudes alljärgnevast: 

1. Praktiline koolitus  
a. Kohustuslikud praktilise koolituse tsüklid – 

minimaalne summaarne kestus 37 kuud* 
b. Valikulised praktilise koolituse tsüklid – minimaalne 

summaarne kestus 10 kuud** 
2. Teoreetiline koolitus 30 EAP mahus 

 
 
*,** - Kohustuslike praktilise koolituse tsüklite minimaalse 
mahu korral peab vastavalt individuaalplaanile suurenema 
valikuliste praktilise koolituse tsüklite maht ja vastupidi, 
tagamaks praktilise koolituse mahu täitmist. 



 

 

16 ANTAV 
KVALIFIKATSIOON/ 
KRAAD 

Infektsioonhaiguste arsti kutse 
Infectious diseases physician 

17 NÕUDED 
ÕPPEPROGRAMMI 
LÕPETAMISEKS 

Residentuuri programmi läbimine täies mahus ning lõpueksami 
edukas sooritamine. Residentuuri vältel peab arst-resident läbima 
kõik kohustuslikud praktilise koolituse tsüklid ning vähemalt kaks 
valikulist praktilise koolituse tsüklit.  

18 LÕPETAMISEL VÄLJASTA-
TAVAD DOKUMENDID 

Residentuuri lõpetamist tõendav tunnistus ja akadeemiline õiend  

19 LÕPUDOKUMENTE 
VÄLJASTAV(AD) 
KÕRGKOOL(ID) 

Tartu Ülikool  

20 RESIDENTUURI 
ÕPIEESMÄRGID 
(õpiväljundid ehk 
omandatavad/ 
arendatavad/erialased 
teadmised ja oskused, 
üldpädevused jms) 

Residentuuri programmi läbinud arst-resident: 
1) tunneb perearstipraktikas, erakorralise meditsiini, sisehaiguste ja 
kirurgia osakonnas ettetulevate  tavalisemate patsiendiprobleemide 
diferentsiaaldiagnostikat, oskab iseseisvalt korraldada nende 
haigusseisundite kindlakstegemiseks vajalikke uuringuid, oskab 
nendes osakondades ravitavate tavalisemate haiguste puhul koostada 
raviplaani; 
2) oskab osutada esmaabi erakorraliste terviseprobleemide korral; 
3) orienteerub Eesti tervishoiusüsteemis, oskab määratleda patsiendi 
jaoks optimaalse ravitasandi  
4) oskab välja kirjutada enamkasutatavaid ravimeid vastavalt Eestis 
kehtivatele reeglitele, omab arstitööks vajalikku 
dokumenteerimisoskust; 

5) on võimeline osutama infektsioonhaiguste erialal 
kvaliteetset arstiabi, mis on vastavuses arstiteaduse uusimate 
saavutuste ja kõrgete eetiliste standarditega; 

6) omab arstikutsele vajalikke hoiakuid, küllaldasi erialaseid 
teadmisi, oskusi ja kliinilist kogemust;  

7) tunneb ja järgib teaduseetika ja meditsiinieetika ning 
tõenduspõhise meditsiini põhimõtteid; 

8) soovib oma tegevusega kaasa aidata nii meditsiini kui 
valdkonna kui ka arstiteaduse arengule;  

9) tunneb oma erialalise kompetentsuse piire ning oskab 
meditsiinisüsteemis kaasata optimaalselt teiste erialade arste 
ning teisi tervishoiuspetsialiste patsientide probleemide 
parimaks lahendamiseks;  

10) orienteerub Eesti tervishoiukorralduses ja vastavas 
seadusandluses;  

11) oskab teha koostööd patsientide lähedaste, sotsiaalsüsteemi 
jm. tugivõrgustikega; 

12) omab süsteemseid ja põhjalikke teadmisi sisemeditsiinis  
kasutatavatest mõistetest, teoreetilistest printsiipidest ja 
uurimismeetoditest;  

13) suudab edastada meditsiinilisi teadmisi ja nende põhjal 
tehtud järeldusi nii patsientidele, kolleegidele kui ka 
avalikkusele;  

14) teadvustab vajadust jätkata meditsiinialaste teadmiste ja 



 

oskuste täiendamist edaspidise professionaalse karjääri 
jooksul täiendusõppe abil ning on valmis elukestvaks 
õppeks;  

15) suudab iseseisvalt diagnoosida ning ravida enamlevinud 
infektsioonhaigusi; 

16) oskab koostöös teiste erialade arstidega läbi viia 
diferentsiaaldiagnostikat keerukate haigusjuhtude korral 
kasutades optimaalselt kogu kaasaegset instrumentaalsete ja 
laboratoorsete uuringute kompleksi; 

17) oskab juhtida patsientide uuringuid ja ravi mitmete haiguste 
koosesinemisel, määrata uuringute ja ravi prioriteedid, 
hinnata erinevate sekkumisvõimaluste tulemuslikkust ning 
riske; 

18) oskab efektiivselt tegutseda infektsioonhaiguste erialal 
ettetulevate erakorralist abi vajavate probleemide 
lahendamisel; 

19) valdab tänapäevases intensiivravis kasutatavaid meetodeid 
infektsioonhaiguste ravis; 

20) on suuteline korraldama krooniliste infektsioonhaigustega 
patsientide pikaajalist ravi ja jälgimist, oskab teha koostööd 
teiste erialaarstidega patsientidele parimate diagnostika- ja 
ravivõtete rakendamiseks; 

21) oskab iseseisvalt sooritada järgmisi protseduure ja 
uuringuid: 

• mikrobioloogiline ja immuundiagnostika; 
• lumbaalpunktsioon; põlveliigese ja pleuraõõne 

punkteerimine; gastroskoopia; rektoskoopia ja 
kolonoskoopia; bronhoskoopia; maksabiopsia; 

• EKG; 
• oftalmoskoopia, otoskoopia; 
• kliinilises surmas oleva haige elustamine, 
22) tunneb alljärgnevate uuringute ja protseduuride näidustusi ja 

vastunäidustusi, läbiviimise põhimõtteid, ning võimalikke 
tüsistusi  

• angiograafilised uuringud, 
• bronhiaalastma haigete intensiivravi, 
• kopsuhaiguste radioloogiline ja bronhograafiline 

diagnostika, 
• gastroskoopia, koloskoopia, endoskoopiline retrograadne 

kolangio- pankreatograafia, papillotoomia ja sapiteede 
proteesimine, 

• sapiteede, maksa, kõhunäärme, neerude ja südame ultra-
heliuuringud, 

• maksa, südame ja neeruhaiguste korral rakendatav iso-
toopdiagnostika, 

• trepaanbiopsia, 
• peritoneaal- ja hemodialüüsi metoodika, neerupuudulik-

kusega haige ravi ja jälgimine, 
• luuüdi siirdamise metoodika ja tehnika, leukeemia ja lüm-

foomihaigete ravi ja jälgimine, 
• kompuutertomograafia, tuumamagnetresonantstomograafia 

jm kaasaegse radioloogia uurimismeetodid 
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22 PRAKTILISE 

KOOLITUSE  SISU JA 
MAHT 

Kohustuslikud praktilise koolituse tsüklid (koos minimaalse 
kestvusega): 
 
Residentuuri 1.aastal: 
1. Erakorraline meditsiin 2 kuud 
2. Peremeditsiin 2 kuud 
3. Sisehaigused 2 kuud 
4. Kirurgia 2 kuud 
 
Residentuuri 2.-5.aastal: 

1.Täiskasvanute infektsioonhaigused 13 või 19 kuud* 
2. Laste infektsioonhaigused 6 või 12 kuud* 
3. Mikrobioloogiline diagnostika 4 kuud 
 

* sõltub sellest, kas pärast residentuuri lõpetamist spetsialiseerutakse 
täiskasvanute või laste infektsioonhaigustele 
Kohustuslike praktilise koolituse tsüklite miinimumkestus on kokku 
37 kuud 
Arst-residendi kohustused loetletud tsüklites on töö palatiarstina või 
laboriarstina, osavõtt eriala ambulatoorsetest konsultatsioonidest 
koos juhendava eriarstiga, osavõtt osakonnas toimuvatest 
erialavisiitidest ja konsiiliumitest. Palatiosakonnas tuleb teha neli 
12-tunnist valvet kuus, neist 2 öövalvet. Arst-residendil tuleb teha 
haigusjuhtude demonstratsioone või lühiettekandeid kliinilisel 
osakonna (labori) konverentsil. 
Praktilise koolituse kohustuslikud tsüklid toimuvad SA TÜ 
Kliinikumis või Lääne-Tallinna keskhaiglas. 
 

23 MOODULI NIMETUS Praktiline koolitus – valikulised praktilise koolituse tsüklid 
24 PRAKTILISE 

KOOLITUSE  SISU JA 
MAHT 

Esimesel residentuuriaastal võib resident valida 3-kkulise valiktsükli 
vastavalt üldjuhendaja ja residendi kokkuleppele. Valikulised 
praktilise koolituse tsüklid: 
- hospitaalinfektsioonide kontroll; 
- troopiline ja reisimeditsiin; 
- tuberkuloos; 
- immuunpuudulikkusega haige; 
- neuroinfektsioonid; 
- günekoloogilised infektsioonid, infektsioonid rasedatel;  
- kardiovaskulaarsed infektsioonid; 
- naha- ja pehmete kudede infektsioonid, luude ja liigeste 
infektsioonid; 
- naha- ja suguhaigused; 
- intensiivravi, sepsis ja septiline shokk; 
- uroinfektsioonid; neeruasendusravi infektsioonid. 
 
Arst-resident peab läbima vähemalt kaks valikulist praktilise 
koolituse tsüklit. Iga valikulise praktilise koolituse tsükli 
minimaalne kestvus on 2 kuud.  
Arst-residendi kohustused loetletud tsüklites on töö palatiarstina, 



 

osavõtt eriala ambulatoorsetest konsultatsioonidest koos juhendava 
eriarstiga, osavõtt osakonnas toimuvatest erialavisiitidest ja konsii-
liumitest. Arst-resident valvab koos erialaspetsialistiga, igas kuus 
tuleb teha neli 12-tunnist valvet, neist 2 öövalvet. Arst-residendil 
tuleb teha haigusjuhtude demonstratsioone või lühiettekandeid 
kliinilisel osakonna (kliiniku) konverentsil. 

25 MOODULI NIMETUS Teoreetiline koolitus 30 EAP 
26 TEOREETILISE 

KOOLITUSE  SISU JA 
MAHT 

Residentuuri jooksul peab infektsioonhaiguste arst-resident läbima 
alljärgneva teoreetilise koolituse: 
 
Üldresidentuuri kliinilised seminarid 6 EAP (esimesel 
residentuuriaastal) 
 

1. Sissejuhatus erialasse 1 EAP (TÜ Sisekliinik) 
2. Antibakteriaalne ravi 1 EAP (TÜ Sisekliinik) 
3. Kliinilised seminarid 8 EAP:  a`2 EAP aastas (TÜ Sise-

kliinik, PERH, ITK, LTKH) 
4. Uurimistöö metoodika (s.h. oma uurimistöö, ettekanded) 2 

EAP (TÜ Sisekliinik) 
5. Vabalt valitud kursused infektsioonhaigustega seotud eri-

aladel 12 EAP  
 

Iga residentuuriaasta sisaldab kokku 1-2 nädalat teoreetilist koolitust 
kursustel ja seminaridel, osavõttu konverentsidest, iseseisvat tööd 
haigusjuhtude analüüsil, ettekannete ja referaatide koostamist, 
osalemist uurimistöös põhierialal. 
 

27 ÕPPEBAASID Infektsioonhaiguste residentuuri baasasutustena kasutatakse 
alljärgnevaid raviasutusi: 
Residentuuri 1.aastal on baasideks AS Lõuna-Eesti Haigla, Valga 
haigla, Põlva haigla, Jõgeva haigla, Rakvere Haigla, Narva Haigla, 
Viljandi Haigla, Kuressaare haigla, Haapsalu Haigla, Rapla Haigla, 
Pärnu Haigla, Ida-Viru Keskhaigla, Lääne-Tallinna Keskhaigla, Ida- 
Tallinna keskhaigla, Põhja-Eesti Regionaalhaigla, SA TÜ 
Kliinikum., samuti perearstikeskused vastavalt TÜ ja baaside 
vahelisele lepingule.  
Residentuuri 2.-5.aastal on baasideks: 
• TÜ Kliinikum 
• Lääne-Tallinna Keskhaigla 
• Põhja-Eesti Regionaalhaigla 
• Ida-Tallinna Keskhaigla 
• Ida-Viru Keskhaigla 
• Narva Haigla 
• Pärnu Haigla 

 
28 SAAVUTATUD 

ÕPIVÄLJUNDITE 
HINDAMISE VORMID JA 
KORD 

Edasijõudmist hinnatakse kaks korda aastas vastavalt residentuuri 
eeskirjas sätestatule, positiivse hinnangu eelduseks on kõigi 
ettenähtud ülesannete (nii praktilise koolituse kui teoreetilise 
koolituse) täitmine.  
Saavutatud õpiväljundeid hinnatakse iga tsükli lõpus juhendaja 
hinnangu alusel (kujundava hindamisena mitteeristaval skaalal) ning 
residentuuri lõpueksamil (lõpphindamisena eristaval skaalal).  



 

29 LÕPUEKSAMILE 
PÄÄSEMISE EELDUSED 

Kogu ettenähtud residentuuri programmi (nii praktilise koolituse kui 
teoreetilise koolituse) läbimine, positiivsed hinnangud kõigist läbitud 
praktilise koolituse tsüklitest.  

30 LÕPUEKSAMI SISULISED 
NÕUDED JA SOORITAMISE 
KORD 

Eksam, mille käigus hinnatakse teadmisi ja oskusi, koosneb kolmest 
osast (suuline ja kirjalik osa, patsiendi uurimine), eksami orienteeruv 
kestus on 2 tundi. Kõiki eksami osasid hindab eksamikomisjon, kuhu 
kuulub vähemalt 3 liiget. 
Teadmiste ja oskuste hindamise viis: 1) kirjalik töö (maht 
arvestusega, et sellele jõuaks vastata 30 min. jooksul); 2) patsiendi 
uurimine ja vastamine komisjonile suuliselt (arvestusega, et haige 
uurimiseks on aega 30 min. ja vastamiseks läheb aega 30 min.); 3) 
suuline küsimustele vastamine arvestusega, et sellele kulub kokku 
kuni 30 min.  
 
Eksami struktuur ja proportsioonid: 
1. Teadmiste kirjalik hindamine 20 % 
2. Patsiendi uurimine ja vastamine: anamnees, objektiivne 

uurimine, uuringuplaani koostamine, diagnoosi panemine ja ravi 
kavandamine 60 % 

3. Teadmiste suuline hindamine 20% 
 

31 LÕPUEKSAMI 
HINDAMISE 
KRITEERIUMID 
 

A: Arst-resident tunneb suurepäraselt erinevate infektsioonhaiguste 
kliinilist pilti, etiopatogeneesi, diagnostikat ja 
diferentsiaaldiagnostikat, ravi ning profülaktikat. Omandatu on hästi 
süstematiseeritud. Arst-resident oskab suurepäraselt patsienti 
kliiniliselt uurida, loogiliselt põhjendada tema diagnoosi erinevate 
uurimismeetodite võimalusi kasutades, uuringutulemusi 
interpreteerides ning kõiki diferentsiaaldiagnostilisi võimalusi 
arvestades, suudab suurepäraselt määratleda patsiendi erinevad 
terviseprobleemid ning nende tähtsuse, hinnata adekvaatselt patsiendi 
prognoosi. Soovitatavad ravimeetodid on parimad võimalikest ja 
kõige otstarbekamad. 
 
 
B: Arst-resident teab väga hästi erinevate infektsioonhaiguste 
kliinilist pilti, etiopatogeneesi, diagnostikat ja 
diferentsiaaldiagnostikat, ravi ning profülaktikat. Omandatu 
kontrollil olulisi eksimusi ei ilmne. Arst-resident oskab väga hästi 
patsienti kliiniliselt uurida, loogiliselt põhjendada tema diagnoosi 
erinevate uurimismeetodite võimalusi kasutades, uuringutulemusi 
interpreteerides ning kõiki diferentsiaaldiagnostilisi võimalusi 
arvestades, suudab väga hästi määratleda patsiendi erinevad 
terviseprobleemid ning nende tähtsuse, hinnata adekvaatselt patsiendi 
prognoosi. Soovitatavad ravimeetodid on asjakohased ning 
otstarbekad. 
 
C: Arst-resident teab hästi erinevate infektsioonhaiguste kliinilist 
pilti, etiopatogeneesi, diagnostikat ja diferentsiaaldiagnostikat, ravi 
ning profülaktikat. Kontrollil ilmnevad mõningad eksimused, mis ei 
ole väga olulised ega põhimõttelist laadi. Arst-resident oskab hästi 
patsienti kliiniliselt uurida, loogiliselt põhjendada tema diagnoosi 
erinevate uurimismeetodite võimalusi kasutades, uuringutulemusi 
interpreteerides ning diferentsiaaldiagnostilisi võimalusi arvestades, 
suudab selgelt määratleda patsiendi erinevad terviseprobleemid ning 
nende tähtsuse, hinnata adekvaatselt patsiendi prognoosi. 



 

Soovitatavad ravimeetodid on õiged, ilmneb mõningaid puudujääke 
ravi otstarbekuse põhjendamisel. 
 
D: Arst-resident tunneb erinevate infektsioonhaiguste kliinilist pilti, 
etiopatogeneesi, diagnostikat ja diferentsiaaldiagnostikat, ravi ning 
profülaktikat, ent aine süstemaatilisel tundmisel esineb ebatäpsusi 
ning mõningaid lünki. Arst-resident oskab patsienti kliiniliselt 
uurida, põhjendada tema diagnoosi erinevate uurimismeetodite 
võimalusi kasutades, uuringutulemusi interpreteerides ning 
diferentsiaaldiagnostilisi võimalusi arvestades, suudab määratleda 
patsiendi erinevad terviseprobleemid ning hinnata patsiendi 
prognoosi, ent esineb mõningaid puudujääke probleemide 
prioriteetsuse määratlemisel. Soovitatavad ravimeetodid on õiged, 
ilmneb puudujääke erinevate ravimeetodite kasutamise 
põhjendamisel. 
 
 
E: Arst-resident teab erinevate infektsioonhaiguste kliinilist pilti, 
tunneb üldjoontes nende haiguste etiopatogeneesi, diagnostikat ja 
diferentsiaaldiagnostikat, ravi ning profülaktikat, ent aine 
süstemaatiline ja sügavam tundmine on lünklik ning esineb 
põhimõttelisi eksimusi. Arst-resident oskab üldiselt patsienti 
kliiniliselt uurida, põhjendada tema diagnoosi erinevate 
uurimismeetodite võimalusi kasutades, uuringutulemusi 
interpreteerides ning diferentsiaaldiagnostilisi võimalusi arvestades. 
Uurimismeetodite ratsionaalses valikus ning 
diferentsiaaldiagnostiliste võimaluste arvestamisel ilmneb 
puudujääke. Arst-resident suudab määratleda patsiendil erinevaid 
terviseprobleeme, ent nende tähtsuse hindamisel esineb 
vajakajäämisi. Arst-resident oskab üldjoontes hinnata patsiendi 
prognoosi, ent esineb puudujääke probleemide prioriteetsuse 
määratlemisel ning prognoosi põhjendamisel. Soovitatavad 
ravimeetodid on õiged, ent kõiki asjakohaseid ravimeetodeid arst-
resident ei tunne piisavalt. 
F: Arst-residendi teadmised infektsioonhaiguste kliinilise pildi, 
etiopatogeneesi, diagnostika ja diferentsiaaldiagnostika, ravi ning 
profülaktika osas on puudulikud. Arst-residendi oskused patsiendi 
kliiniliseks uurimiseks, diagnooside põhjendamiseks ning 
uurimismeetodite kasutamiseks on puudulikud. Arst-residendi 
oskused patsiendi erinevate terviseprobleemide määratlemiseks ei ole 
nõuetele vastavad, esineb puudujääke probleemide prioriteetsuse 
määratlemisel ning prognoosi põhjendamisel. Ilmnevad olulised 
puudujäägid ravi kavandamisel. 
 
Eksami erinevatest osadest kogutud punktid summeeritakse, hinne 
kujuneb alljärgnevalt: 
 
A= 96-100% 
B= 91-95% 
C= 81-90 % 
D= 71-80% 
E= 61-70% 
F= 0-60% 
 

32 SOOVITATAV Mandell, Douglas, and Bennett’s Principles and Practice of 



 

KIRJANDUS 
 

Infectious Diseases 7th ed., Ed. by Gerald L. Mandell, John E. 
Bennett, Raphael Dolin. Churchill Livingstone, 2010. 
 
Principles and Practice of Pediatric Infectious Diseases 3rd ed., Ed. 
by Sarah S. Long, Larry K. Pickering, Charles G. Prober. Saunders, 
2009. 
 
Harrison’s Principles of Internal Medicine. 17th ed., Ed. by 
A.S.Fauci,  E.Braunwald, D.L.Kasper, S.L.Hauser, D.L.Longo, 
J.L.Jameson, J.Loscalzo. McGraw-Hill Medical, 2008 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
RESIDENTUURI PROGRAMM KARDIOKIRURGIA ERIALAL 
 
 

1 PROGRAMMI  NIMETUS 
EESTI JA INGLISE KEELES 

Kardiokirurgia  
Cardiac Surgery 
 

2 ÕPPEASTE Residentuur 
 

3 VALDKOND Tervis ja heaolu 
 

4 
 

ERIALA(D) Kardiokirurgia  

5 ÕPPEASUTUS(ED) Tartu Ülikool 
 

6 TEADUSKON(NA)D Arstiteaduskond 
 

7 NOMINAALNE ÕPPEAEG 6 aastat 
 

8 ÕPPETÖÖ VORM Päevane õpe 
 

9 ÕPPETÖÖ KEEL Eesti keel 
 

10 ÕPIVÄLJUNDITE 
SAAVUTAMISEKS 
VAJALIKUD TEISED 
KEELED 

Erialakirjanduse lugemiseks vajalik inglise keele oskus 
 

11 ÕPPEKAVA VERSIOON 2013 
 

12 KINNITAMINE 1. Teaduskonna nõukogus 2013 
2. Ülikooli senatis  
 

13 VASTUVÕTUTINGIMUSED 1. Residentuuri võetakse konkursi alusel vastu isikuid, kes on 
registreeritud EV Terviseameti tervishoiutöötajate registris ja 
kes on lõpetanud:  
a. Tartu Ülikooli arstiõppe, olles immatrikuleeritud 

arstiõppesse 1997/1998. õppeaastal või hiljem;  
b. Tartu Ülikooli arstiõppe ja internatuuri, olles 

immatrikuleeritud arstiarstiõppesse enne 1997/1998. 
õppeaastat või  

c. kellel on vastav välisriigis omandatud kõrgharidus. 
2. Konkursitingimused määratakse residentuuri eeskirjas. 

 
14 
 

RESIDENTUURI 
ÜLDEESMÄRGID 

Residentuuri üldiseks eesmärgiks on anda arst-residendile üldarstina 
praktiseerimise kogemus, viia arst-residendi teadmised ja praktilised 
oskused iseseisva kardiokirurgia eriarstina töötamise tasemele. 
Omandatav haridus võimaldab asuda tervishoiusüsteemis tööle 
kardiokirugia eriarstina. 
 

15 ERIALAPROGRAMMI  
STRUKTUURI 
LÜHIKIRJELDUS 

Kardiokirurgia residentuur toimub 6 aastase õppena, millest 33 
esimest kuud moodustab baasõpe ja järgnevad 33 kuud erialaõpe 
ning millele lisandub 6 puhkusekuud. Õpe koosneb praktilisest ja 
teoreetilisest koolitusest.  

16 ANTAV Kardiokirurgi kutse 



 

KVALIFIKATSIOON/ 
KRAAD 

Cardiac surgeon 

17 NÕUDED 
ÕPPEPROGRAMMI 
LÕPETAMISEKS 

Residentuuri programmi läbimine täies mahus ning lõpueksami 
edukas sooritamine 
 

18 LÕPETAMISEL VÄLJASTA-
TAVAD DOKUMENDID 

Residentuuri lõpetamist tõendav tunnistus ja akadeemiline õiend  

19 LÕPUDOKUMENTE 
VÄLJASTAV(AD) 
KÕRGKOOL(ID) 

Tartu Ülikool  

20 RESIDENTUURI 
ÕPIEESMÄRGID 
(õpiväljundid ehk 
omandatavad/ 
arendatavad/erialased 
teadmised ja oskused, 
üldpädevused jms) 

Residentuuri programmi läbinud arst-resident: 
1) tunneb perearstipraktikas, erakorralise meditsiini, sisehaiguste ja 
kirurgia osakonnas ettetulevate  tavalisemate patsiendiprobleemide 
diferentsiaaldiagnostikat, oskab iseseisvalt korraldada nende 
haigusseisundite kindlakstegemiseks vajalikke uuringuid, oskab 
nendes osakondades ravitavate tavalisemate haiguste puhul koostada 
raviplaani; 
2) oskab osutada esmaabi erakorraliste terviseprobleemide korral; 
3) orienteerub Eesti tervishoiusüsteemis, oskab määratleda patsiendi 
jaoks optimaalse ravitasandi  
4) oskab välja kirjutada enamkasutatavaid ravimeid vastavalt Eestis 
kehtivatele reeglitele, omab arstitööks vajalikku 
dokumenteerimisoskust; 
 
5) on võimeline osutama kardiokirurgia erialal kvaliteetset 

arstiabi, mis on vastavuses arstiteaduse uusimate saavutuste ja 
kõrgete eetiliste standarditega; 

6) omab arstikutsele vajalikke hoiakuid, küllaldasi erialaseid 
teadmisi, oskusi ja kliinilist kogemust;  

7) tunneb ja järgib teaduseetika ja meditsiinieetika ning tõendus-
põhise meditsiini põhimõtteid; 

8) soovib oma tegevusega kaasa aidata nii meditsiini kui 
valdkonna kui ka arstiteaduse arengule;  

9) tunneb oma erialalise kompetentsuse piire ning oskab 
meditsiinisüsteemis kaasata optimaalselt teiste erialade arste 
ning teisi tervishoiuspetsialiste patsientide probleemide 
parimaks lahendamiseks;  

10) orienteerub Eesti tervishoiukorralduses ja vastavas 
seadusandluses;  

11) oskab teha koostööd patsientide lähedaste, sotsiaalsüsteemi jm. 
tugivõrgustikega; 

12) omab süsteemseid ja põhjalikke teadmisi kardiokirurgias  
kasutatavatest mõistetest, teoreetilistest printsiipidest ja 
uurimismeetoditest;  

13) suudab edastada meditsiinilisi teadmisi ja nende põhjal tehtud 
järeldusi nii patsientidele, kolleegidele kui ka avalikkusele;  

14) teadvustab vajadust jätkata meditsiinialaste teadmiste ja oskuste 
täiendamist edaspidise professionaalse karjääri jooksul 
täiendusõppe abil ning on valmis elukestvaks õppeks;  

15) suudab iseseisvalt diagnoosida ning ravida enamlevinud 
kardiokirurgilisi haigusi (nii plaanilisi kui erakorralisi); 

16) tunneb operatsioonide näidustusi nii erakorralises kui 



 

plaanilises kirurgias; 
17) oskab koostöös teiste erialade arstidega läbi viia 

diferentsiaaldiagnostikat keerukate haigusjuhtude korral 
kasutades optimaalselt kogu kaasaegset instrumentaalsete ja 
laboratoorsete uuringute kompleksi; 

18) oskab juhtida patsientide uuringuid ja ravi mitmete haiguste 
koosesinemisel, määrata uuringute ja ravi prioriteedid, hinnata 
erinevate sekkumisvõimaluste tulemuslikkust ning riske; 

19) Oskab analüüsida ja hinnata teostatud operatsioonide ja 
protseduuride tulemusi. 

20) valdab tänapäevases intensiivravis kasutatavaid meetodeid 
kardiokirurgiliste haiguste ravis; 

21) oskab iseseisvalt sooritada järgmisi operatsioone ja 
protseduure: 

- Veenide isoleerimine koronaararterite rekonstruktsiooniks 
- Arterite isoleerimine koronaararterite rekonstruktsiooniks  
- Sternotoomia 
- Kunstliku vereinge rakendamine, k.a. perifeersetelt soontelt 
- Koronaararterite rekonstruktsioon 
- Ühe südameklapi proteesimine 
- Kodade virvendusarütmia kirurgiline ablatsioon 
- Posoperatiivse tamponaadi lahendamine  
22) on osalenud ja oskab assisteerida järgmisi operatsioone: 
-    Kaasasündinud südamerikete korrektsioon kinnisel ja avatud 
südamel 
-  Südameklappide korrektsioon 
-  Kordusoperatsioonid südamekirurgias 
-  Torakaalaordil tehtavad operatsioonid 
-  Südame tuumorite operatsioonid 

21 MOODULI NIMETUS Praktiline koolitus baasõppes (esimesel kuni kolmandal 
residentuuri aastal) 
 

22 PRAKTILISE 
KOOLITUSE  SISU JA 
MAHT 

Praktilise koolituse ajakava, kokku  33 kuud:  
 
Residentuuri 1.aastal (koos minimaalse kestvusega): 
1. Erakorraline meditsiin 2 kuud 
2. Peremeditsiin 2 kuud 
3. Sisehaigused 2 kuud 
4. Kirurgia 2 kuud 
Esimesel residentuuriaastal võib resident valida 3-kuulise valiktsükli 
vastavalt üldjuhendaja ja residendi kokkuleppele. 
 
Residentuuri 2.-3.aastal: 
Üldkirurgia 9 kuud 
Ortopeedia 5 kuud 
Uroloogia 2 kuud 
Anestesioloogia ja intensiivravi 2 kuud 
Veresoontekirurgia  2 kuud 



 

Torakaalkirurgia 2 kuud 
 
Arst-residendi kohustused loetletud tsüklites (väljaarvatud 
anestesioloogia ja intensiivravi) on töö palatiarstina, osavõtt 
ambulatoorsetest konsultatsioonidest koos juhendava eriarstiga, 
osavõtt osakonnas toimuvatest visiitidest. Osalemine operatsioonidel 
assistendina ning küllaldase praktilise kogemuse tekkel juhendaja 
otsusel sooritama iseseisvalt lihtsamaid operatsioone juhendaja 
assisteerimisel.  
Igas kuus tuleb teha kaks või enam 12-tunnist valvet (reeglina 
üldkirurgias ja ortopeedias) sõltuvalt vajadusest eriala optimaalseks 
omandamiseks.  
 
Arst-residendi kohustused anestesioloogia-intensiivravi tsüklis: 
1 kuu anestesioloogia  
Kogu tsükli vältel igapäevane töö, sh valvetöö operatsioonitoas 
anestesioloogi juhendamisel. Resident peab omandama järgnevad 
teadmised ja oskused:  
haige üldseisundi hindamine ja operatsiooniks ettevalmistus 
plaanilises ja erakorralises kirurgias. Perkutaanne veenide 
kanüleerimine. Vabade hingamisteede tagamine - ventilatsioon 
maski abil, endotraheaalne intubatsioon, juhitav hingamine. 
Patsiendi monitooring, tähtsamate rütmihäirete diagnostika. Üld- ja 
regionaalanesteesia läbiviimine,  perioperatiivne infusioonravi 
plaanilises ja erakorralises kirurgias, postoperatiivne valutustamine. 
1 kuu intensiivravi 
Kogu tsükli vältel igapäevane töö vastavalt valvegraafikule 
intensiivraviarsti juhendamisel. Resident peab omandama 
teoreetilised teadmised ja esmased praktilised oskused kriitilises 
seisundis haige käsitlemisel. Haige monitooring, raviprintsiibid 
erinevate šokivormide puhul. Elustamisvõtete rakendamine. 
Tegutsemine ägeda hingamispuudulikkuse, südamepuudulikkuse, 
neerude puudulikkuse, maksapuudulikkuse korral. Liittrauma haige. 
Sepsise diagnostika, ravipõhimõtted. 
 

23 MOODULI NIMETUS Praktiline koolitus erialaõppes (neljas kuni kuues 
residentuuriaasta) 
 

24 PRAKTILISE 
KOOLITUSE  SISU JA 
MAHT 

Praktilise koolituse ajakava, kokku  33 kuud:  
Kardiokirurgia              24 kuud 
Veresontekirurgia    3 kuud 
Diagnostiline ja interventsionaalne angiograafia  6 kuud 
 
Arst-residendi kohustused loetletud tsüklites on töö palatiarstina, 
osavõtt ambulatoorsetest konsultatsioonidest koos juhendava 
eriarstiga, osavõtt osakonnas toimuvatest visiitidest. Osalemine 
operatsioonidel assistendina ning küllaldase praktilise kogemuse 
tekkel sooritama iseseisvalt operatsioone juhendaja assisteerimisel. 
Residentuuri jooksul tuleb sooritada iseseisvalt vähemalt 300 
operatsiooni (v.a ambulatoorne pisikirurgia) ja sealhulgas vähemalt 
50 iseseisvat kardiokirurgilist operatsiooni. 
Igas kuus tuleb teha vähemalt neli 12-tunnist valvet. 
 

25 MOODULI NIMETUS Teoreetiline koolitus baas- ja erialalõppes 
26 TEOREETILISE Üldresidentuuri kliinilised seminarid 6 EAP (esimesel 



 

KOOLITUSE  SISU JA 
MAHT 

residentuuriaastal) 
Residentuuri 2.-6.aasta 
Tsükli pikkus reeglina 3 päeva (20h) 
 
I aasta - endoskoopiline kirurgia ja mikrokirurgia  
 - anestesioloogia ja intensiivravi  
 - üldkirurgia  
 - onkoloogia (seedetrakt, rind)  
 - trauma+ortopeedia  
II aasta - veresoontekirurgia  
 - uroloogia  
 - torakaalkirurgia ja kardiokirurgia*  
 - lastekirurgia  
 - plastikakirurgia   
III aasta    - käekirurgia 
 
* tsükli pikkus 5 päeva (30h) 
 

27 ÕPPEBAASID Residentuuri 1.aastal on baasideks AS Lõuna-Eesti Haigla, Valga 
haigla, Põlva haigla, Jõgeva haigla, Rakvere Haigla, Narva Haigla, 
Viljandi Haigla, Kuressaare haigla, Haapsalu Haigla, Rapla Haigla, 
Pärnu Haigla, Ida-Viru Keskhaigla, Lääne-Tallinna Keskhaigla, Ida- 
Tallinna keskhaigla, Põhja-Eesti Regionaalhaigla, SA TÜ 
Kliinikum., samuti perearstikeskused vastavalt TÜ ja baaside 
vahelisele lepingule.  
Residentuuri 2.-6.aasta: 
TÜ Kliinikum  (baasõpe, erialaõpe) 
Põhja-Eesti Regionaalhaigla  (baasõpe, erialaõpe) 
Ida-Tallinna Keskhaigla  (baasõpe, erialaõpe) 
Lääne-Tallinna Keskhaigla (baasõpe) 
Pärnu Haigla (baasõpe) 
Ida-Viru Keskhaigla (baasõpe) 
Lõuna-Eesti Haigla (baasõpe) 
Viljandi Haigla (baasõpe) 
Rakvere Haigla (baasõpe) 
Valga Haigla (baasõpe) 
Narva Haigla (baasõpe) 
Järvamaa Haigla (baasõpe) 
 

28 SAAVUTATUD 
ÕPIVÄLJUNDITE 
HINDAMISE VORMID JA 
KORD 

Edasijõudmist hinnatakse kaks korda aastas vastavalt residentuuri 
eeskirjas sätestatule, positiivse hinnangu eelduseks on kõigi 
ettenähtud ülesannete (nii praktilise koolituse kui teoreetilise 
koolituse) täitmine.  
Saavutatud õpiväljundeid hinnatakse iga tsükli lõpus juhendaja 
hinnangu alusel (kujundava hindamisena mitteeristaval skaalal) ning 
residentuuri lõpueksamil (lõpphindamisena eristaval skaalal). 
Baasõppe läbimisel (2. a. lõpus) toimub vaheeksam, mis koosneb 
kirjalikust testist ja suulisest vestlusest, hõlmates kõiki läbitud 
tsükleid. Kirjalik test loetakse arvestatuks, kui vähemalt 60% on 
õigesti vastatud. Vaheeksami edukas sooritamine võimaldab 
residendil jätkata praktilise koolitusega erialaõppes.  
 

29 LÕPUEKSAMILE 
PÄÄSEMISE EELDUSED 

Kogu ettenähtud residentuuri programmi (nii praktilise koolituse kui 
teoreetilise koolituse) läbimine, positiivsed hinnangud kõigist läbitud 



 

praktilise koolituse tsüklitest.  
 

30 LÕPUEKSAMI SISULISED 
NÕUDED JA SOORITAMISE 
KORD 

Residentuuri erialaõpe lõpeb erialaeksamiga, mis koosneb kirjalikust 
ja suulisest osast. Kardiokirurgia residentuuri lõpueksamil nõutavad 
teadmised hõlmavad täies mahus kardiokirurgia eriala.  
o Kirjalik eksam toimub testi või essee vormis. Tulemusi 

kontrollivad eksamikomisjoni liikmed. 
o Suuline eksam toimub samal päeval pärast kirjalikku eksamit. 

Suulises osas täpsustatakse kirjalikku eksamit aluseks võttes 
eksamineeritava teoreetilisi teadmisi, esitades lisaküsimusi. 
Samuti kontrollitakse residentuuri jooksul tehtud praktilist 
tegevust. Viimase aluseks on residendi poolt eksamikomisjonile 
esitatav 5 aasta kokkuvõte praktilisest tööst (praktika päevikud): 
iseseisvalt sooritatud operatsioonid, assisteerimised, tüsistuste ja 
letaalsete juhtude analüüs.  

  
Eksami lõpphinne moodustub kirjaliku eksami ja suulise eksami 
hinde summana, kusjuures osakaalud lõpphinde kujunemisel on 
võrdsed. 
 

31 LÕPUEKSAMI 
HINDAMISE 
KRITEERIUMID 
 

A: Arst-resident tunneb suurepäraselt erinevate kardiokirurgiliste 
haiguste kliinilist pilti, etiopatogeneesi, diagnostikat ja 
diferentsiaaldiagnostikat, ravi ning profülaktikat. Arst-residendi 
praktiliste oskuste maht ja ampluaa on oluliselt suurem kui nõutav 
miinimum, s.t iseseisvalt sooritanud enam kui 450 operatsiooni, mis 
hõlmavad 90% kardiokirurgias tehtavatest operatsioonitüüpidest.  
 
B: Arst-resident teab väga hästi erinevate kardiokirurgiliste haiguste 
kliinilist pilti, etiopatogeneesi, diagnostikat ja diferentsiaal-
diagnostikat, ravi ning profülaktikat. Arst-residendi praktiliste 
oskuste maht ja ampluaa on suurem kui nõutav miinimum, s.t 
iseseisvalt sooritanud enam kui 400 operatsiooni, mis hõlmavad 80% 
kardiokirurgias tehtavatest operatsioonitüüpidest.  
 
C: Arst-resident teab hästi erinevate kardiokirurgiliste haiguste 
kliinilist pilti, etiopatogeneesi, diagnostikat ja 
diferentsiaaldiagnostikat, ravi ning profülaktikat. Arst-residendi 
praktiliste oskuste maht ja ampluaa on mõnevõrra suurem kui nõutav 
miinimum, s.t iseseisvalt sooritanud enam kui 350 operatsiooni, mis 
hõlmavad 70% kardiokirurgias tehtavatest operatsioonitüüpidest.  
 
D: Arst-resident tunneb erinevate kardiokirurgiliste haiguste kliinilist 
pilti, etiopatogeneesi, diagnostikat ja diferentsiaaldiagnostikat, ravi 
ning profülaktikat, ent aine süstemaatilisel tundmisel esineb 
ebatäpsusi ning mõningaid lünki. Arst-residendi praktiliste oskuste 
maht ja ampluaa vastab miinimum nõuetele, s.t iseseisvalt sooritanud 
300 operatsiooni, mis hõlmavad 60% kardiokirurgias tehtavatest 
operatsioonitüüpidest.  
 
E: Arst-resident teab erinevate kardiokirurgiliste haiguste kliinilist 
pilti, tunneb üldjoontes nende haiguste etiopatogeneesi, diagnostikat 
ja diferentsiaaldiagnostikat, ravi ning profülaktikat, ent aine 
süstemaatiline ja sügavam tundmine on lünklik ning esineb 
põhimõttelisi eksimusi. Arst-residendi praktiliste oskuste maht ja 
ampluaa vastab miinimum nõuetele, s.t iseseisvalt sooritanud 300 



 

operatsiooni, mis hõlmavad 60% kardiokirurgias tehtavatest 
operatsioonitüüpidest.  
 
F: Arst-residendi teadmised kardiokirurgiliste haiguste kliinilise 
pildi, etiopatogeneesi, diagnostika ja diferentsiaaldiagnostika, ravi 
ning profülaktika osas on puudulikud. Arst-residendi praktiliste 
oskuste maht ja ampluaa on väiksem nõutavast miinimumist.  
 
A= 96-100% 
B= 91-95% 
C= 81-90 % 
D= 71-80% 
E= 61-70% 
F= 0-60% 
 

32 SOOVITATAV 
KIRJANDUS 
 

Cardiac Surgery in the Adult 
   http://cardiacsurgery.ctsnetbooks.org/ 
 
Multimedia Manual of Cardiothoracic Surgery 
 http://mmcts.ctsnetjournals.org/ 
 
DP. Zipes; P Libby; RO. Bonow; E Braunwald. Braunwald's Heart 
Disease, Textbook of Cardiovascular Medicine 11th Ed 2011 
 
T Gardner, TL. Spray.  Operative Cardiac Surgery 2004 
  
AF Corno. Congenital Heart Defects. Decision Making for Cardiac 
Surgery: Common Defects 2004 
 

 
 

http://cardiacsurgery.ctsnetbooks.org/
http://mmcts.ctsnetjournals.org/


 

 
RESIDENTUURI PROGRAMM KARDIOLOOGIA ERIALAL 
 
 

1 PROGRAMMI  NIMETUS 
EESTI JA INGLISE KEELES 

Kardioloogia 
Cardiology 

2 ÕPPEASTE Residentuur 
3 VALDKOND Tervis ja heaolu 
4 
 

ERIALA(D) Kardioloogia 

5 ÕPPEASUTUS(ED) Tartu Ülikool 
6 TEADUSKON(NA)D Arstiteaduskond 
7 NOMINAALNE ÕPPEAEG 6 aastat 
8 ÕPPETÖÖ VORM Päevane õpe 
9 ÕPPETÖÖ KEEL Eesti keel  
10 ÕPIVÄLJUNDITE 

SAAVUTAMISEKS 
VAJALIKUD TEISED 
KEELED 

erialakirjanduse lugemiseks vajalik inglise keele oskus 

11 ÕPPEKAVA VERSIOON 2012 
12 KINNITAMINE 1. Teaduskonna nõukogus 2012 

2. Ülikooli senatis  
13 VASTUVÕTUTINGIMUSED 1. Residentuuri võetakse konkursi alusel vastu isikuid, kes on 

registreeritud EV Terviseameti tervishoiutöötajate registris 
ja kes on lõpetanud:  
a. Tartu Ülikooli arstiõppe, olles immatrikuleeritud arsti- 

või hambaarstiõppesse 1997/1998. õppeaastal või 
hiljem;  

b. Tartu Ülikooli arstiõppe ja internatuuri, olles 
immatrikuleeritud arsti- või hambaarstiõppesse enne 
1997/1998. õppeaastat või  

c. kellel on vastav välisriigis omandatud kõrgharidus. 
2. Konkursitingimused määratakse residentuuri eeskirjas. 

 
14 
 

RESIDENTUURI 
ÜLDEESMÄRGID 

Residentuuri üldiseks eesmärgiks on anda arst-residendile üldarstina 
praktiseerimise kogemus, viia arst-residendi teadmised ja praktilised 
oskused iseseisva kardioloogia eriala arstina töötamise tasemele. 
Omandatav haridus võimaldab asuda tervishoiusüsteemis tööle 
kardioloogina. 

15 ERIALAPROGRAMMI  
STRUKTUURI 
LÜHIKIRJELDUS 

Kardioloogia residentuur toimub 6-aastase õppena, kokku 66 kuud,  
lisaks kokku 6 puhkusekuud. Õpe koosneb praktilisest ja 
teoreetilisest koolitusest. Igale residendile koostatakse individuaalne 
õpingukava, lähtudes alljärgnevast: 
      1. Praktiline koolitus 
             a.  Kohustuslikud praktilise koolituse tsüklid  63 kuud* 
             b. Valikulised praktilise koolituse tsüklid – minimaalne 
summaarne kestus 3 kuud** 
              
      2. Teoreetiline koolitus 36 EAP mahus 
 
*,** - Kohustuslike praktilise koolituse tsüklite minimaalse 
mahu korral peab vastavalt individuaalplaanile suurenema 
valikuliste praktilise koolituse tsüklite maht ja vastupidi, 
tagamaks praktilise koolituse mahu täitmist. 



 

 

16 ANTAV 
KVALIFIKATSIOON/ 
KRAAD 

 
Kardioloogi kutse   
Cardiologist 

17 NÕUDED 
ÕPPEPROGRAMMI 
LÕPETAMISEKS 

Residentuuri programmi läbimine täies mahus ning lõpueksami 
edukas sooritamine. Residentuuri vältel peab arst-resident läbima 
kõik kohustuslikud praktilise koolituse tsüklid.  Residentuuri 
õppeaja jooksul omandatava arstliku kogemuse maht peab olema 
vastavalt arvulistele nõuetele alljärgnev: 
1. Arvulised nõuded iseseisvalt teostatud meetodite ja protseduuride 
kohta:  
EKG 1000  
Koormus EKG           300   
Holter-monitooring     200  
Ambulatoorne arteriaalse vererõhu monitoorimine     100 
EhhoKG (sisaldades TTE, värvidoppler)                   350  
Ajutise transvenoosse kardiostimulaatori paigaldus     25  
Diagnostiline koronaarangiograafia   300 
 
2. Resident peab osa võtma järgnevatest protseduuridest assistendina 
ja omandama meetodi interpreteerimise, näidustused, vastu-
näidustused, tüsistuste profülaktika ja ravi:  
Transösofageaalne EhhoKG    50 
Stress-ehhokardiograafia         50 
Perkutaansed koronaarinterventsioonid      50  
Radionukliiduuringud, kompuutertomograafia, MRI   150  
Püsistimulaatori implantatsioon        50 
Stimulaatori/ICD  programmeerimine     50 
Rütmihäirete invasiivne diagnostika  50    
 
3. Resident peab omandama meetodi näidustused ja tulemuste 
interpreteerimise, tüsistuste profülaktika ja ravi: 
Kardioverter/defibrillaatori implanteerimine                  30 
Kardiostimulatsioon resünkroniseeriva ravi eesmärgil    10 
Ablatsioon kodade virvenduse/laperduse puhul             10 
  

18 LÕPETAMISEL VÄLJASTA-
TAVAD DOKUMENDID 

Residentuuri lõpetamist tõendav tunnistus ja akadeemiline õiend  

19 LÕPUDOKUMENTE 
VÄLJASTAV(AD) 
KÕRGKOOL(ID) 

Tartu Ülikool  

20 RESIDENTUURI 
ÕPIEESMÄRGID 
(õpiväljundid ehk 
omandatavad/ 
arendatavad/erialased 
teadmised ja oskused, 
üldpädevused jms) 

Residentuuri programmi läbinud arst-resident: 
1) tunneb perearstipraktikas, erakorralise meditsiini, sisehaiguste ja 
kirurgia osakonnas ettetulevate  tavalisemate patsiendiprobleemide 
diferentsiaaldiagnostikat, oskab iseseisvalt korraldada nende 
haigusseisundite kindlakstegemiseks vajalikke uuringuid, oskab 
nendes osakondades ravitavate tavalisemate haiguste puhul koostada 
raviplaani; 
2) oskab osutada esmaabi erakorraliste terviseprobleemide korral; 
3) orienteerub Eesti tervishoiusüsteemis, oskab määratleda patsiendi 
jaoks optimaalse ravitasandi  
4) oskab välja kirjutada enamkasutatavaid ravimeid vastavalt Eestis 
kehtivatele reeglitele, omab arstitööks vajalikku 



 

dokumenteerimisoskust; 
 
      5) on võimeline osutama kardioloogia erialal kvaliteetset 
arstiabi, mis on vastavuses arstiteaduse uusimate saavutuste ja 
kõrgete eetiliste standarditega; 

6) omab arstikutsele vajalikke hoiakuid, küllaldasi erialaseid 
teadmisi, oskusi ja kliinilist kogemust; 
7) tunneb ja järgib teaduseetika ja meditsiinieetika ning 
tõenduspõhise meditsiini põhimõtteid; 
8)  soovib oma tegevusega kaasa aidata nii kardioloogia kui ka 
kogu arstiteaduse arengule; 
9) tunneb oma erialase kompetentsuse piire ning oskab 
meditsiinisüsteemis kaasata optimaalselt teiste erialade arste ja 
teisi tervishoiuspetsialiste patsientide probleemide parimaks 
lahendamiseks; 
10) orienteerub Eesti tervishoiukorralduses ja vastavas 
seadusandluses; 
11) oskab teha koostööd patsientide lähedaste, sotsiaalsüsteemi 
jm tugivõrgustikega; 
12) omab süsteemseid ja põhjalikke teadmisi kardioloogias 
kasutatavatest mõistetest, teoreetilistest printsiipidest ja 
uurimismeetoditest; 
13) suudab edastada meditsiinilisi teadmisi ja nende põhjal 
tehtud järeldusi nii patsientidele, kolleegidele kui ka 
avalikkusele; 
14) teadvustab vajadust jätkata meditsiinialaste, eeskätt 
kardioloogiliste teadmiste ja oskuste täiendamist edaspidise 
professionaalse karjääri jooksul täiendõppe abil ning on valmis 
elukestvaks õppeks; 
15) suudab iseseisvalt diagnoosida ja ravida enamlevinud 
südame-veresoonkonna haigusi, kasutab vajadusel nn „second 
opinion“  võimalusi; 
16) oskab koostöös teiste erialade arstidega läbi viia 
diferentsiaaldiagnostikat keerukate ja harvaesinevate 
haigusjuhtude korral, kasutades optimaalselt kogu kaasaegset 
instrumentaalsete ja laboratoorsete uuringute kompleksi; 
17) oskab juhtida patsientide uuringuid ja ravi mitmete haiguste 
koosesinemisel, määrata uuringute ja ravi prioriteedid, hinnata 
erinevate sekkumisvõimaluste tulemuslikkust ning riske; 
18)  oskab efektiivselt tegutseda südame-veresoonkonna 
haiguste puhul ettetulevate erakorralist abi vajavate probleemide 
lahendamisel; 
19) valdab tänapäevases intensiivravis kasutatavaid meetodeid; 
20) on suuteline korraldama krooniliste südame-veresoonkonna 
haigusvormidega patsientide pikaajalist ravi ja jälgimist, oskab 
teha koostööd teiste erialaarstidega patsientidele parimate 
diagnostika- ja ravivõtete rakendamiseks; 
21) oskab iseseisvalt sooritada  p. 18 „Nõuded õppeprogammi 
lõpetamiseks“ nimetatud protseduure ja meetodeid; 
          Lisaks peab ta olema võimeline tegema alljärgnevaid 
protseduure:  
• invasiivne hemodünaamiline monitooring kardioloogilises 

intensiivravi- ja postoperatiivses palatis (veresoonte, 
sealjuures tsentraalse veeni punktsioon, arteriaalse vererõhu 



 

otsene määramine,  Swan-Ganz’i kateetri paigaldamine) 
• resident peab olema võimeline tegema täiemahulist 

kardiopulmonaalset elustamist, haige intubeerimist, 
kardioversiooni, vedeliku evakueerimist perikardi- jt 
seroosõõntest, omandama vee- ja elektrolüütide 
ainevahetuse ning happe-alustasakaalu häiretega haigete 
käsitluse. 

• kardioloogiaeriala resident peab omandama südame-
veresoonkonna haigustele sageli kaasuvate sisehaigustega 
patsientide käsitluse, oskama hinnata eriarsti 
konsultatsiooni vajadust. 

21 MOODULI NIMETUS Praktiline koolitus – kohustuslikud praktilise koolituse tsüklid 
22 PRAKTILISE 

KOOLITUSE  SISU JA 
MAHT 

Kohustuslikud praktilise koolituse tsüklid (koos minimaalse 
kestvusega): 
Residentuuri 1.aastal: 
1. Erakorraline meditsiin 2 kuud 
2. Peremeditsiin 2 kuud 
3. Sisehaigused 2 kuud 
4. Kirurgia 2 kuud 
 
Residentuuri 2.-6.aastal: 
12 kuud  sisehaigused, reumatoloogia, pulmonoloogia, 
            endokrinoloogia, nefroloogia 
6 kuud  mitte-invasiivne kardioloogiline diagnostika 
6 kuud  invasiivne kardioloogiline diagnostika 
3 kuud  radioloogiline piltdiagnostika 
3 kuud  rütmihäirete diagnostika ja ravi 
8 kuud  kardioloogiline statsionaar, sellest 1 kuu polikliinik 
3 kuud  intensiivravi ja anestesioloogia 
6 kuud  kardioloogiline intensiivravi 
4 kuud  kardiokirurgia, koronaarkirurgia ja postoperatiivne 
             ravi 
3 kuud  lastekardioloogia 
1 kuu    kardioloogiline taastusravi 
 
  Arst-residendi kohustused loetletud tsüklites on töö palatiarstina, 
osavõtt eriala ambulatoorsetest konsultatsioonidest koos juhendava 
eriarstiga, osavõtt osakonnas toimuvatest erialavisiitidest ja 
konsiiliumitest. Kõikides eriarstliku valveteenistusega osakondades 
peab resident igas kuus tegema neli 12-tunnilist valvet, neist 2 
öövalvet koos juhendajaga (või juhendaja poolt määratud arst-
õppejõuga). Arst-residendil tuleb teha haigusjuhtude 
demonstratsioone või lühiettekandeid osakonna (kliiniku) 
konverentsil.  
  Reeglina algab kardioloogia residentuur kardioloogia, 
üldsisehaiguste või intensiivravi ja anestesioloogia tsükliga.  Teiste 
tsüklite ajaline järjestus ei ole oluline.  
   Kõik kohustuslikud tsüklid, välja arvatud sisehaiguste tsükkel 
toimuvad kas SA TÜ Kliinikumis või SA PERH-is, et tagada 
residendi erialaseks väljaõppeks küllaldane haigete kontingent, 
protseduuride maht ja mitmekülgne profiil, vastavalt Euroopa 
Kardioloogide Seltsi poolt soovitatud õpetavale haiglale 
esitatavatele nõuetele.  Kui resident valib ühe neist haiglatest oma 



 

põhibaasiks, siis peab ta teises nimetatud haiglas läbima tsükleid 12 
kuu ulatuses ja vastupidi. 
   Sisehaiguste tsükkel on soovitatav läbida keskhaiglates. 
   
 
 

23 MOODULI NIMETUS Praktiline koolitus – valikulised praktilise koolituse tsüklid 
24 PRAKTILISE 

KOOLITUSE  SISU JA 
MAHT 

1.residentuuriaastal võib resident valida 3-kuulise valiktsükli 
vastavalt üldjuhendaja ja residendi kokkuleppele. 
 

25 MOODULI NIMETUS Teoreetiline koolitus 36 EAP 
26 TEOREETILISE 

KOOLITUSE  SISU JA 
MAHT 

Residentuuri jooksul peab sisehaiguste arst-resident läbima 
alljärgneva teoreetilise koolituse: 
Üldresidentuuri kliinilised seminarid 6 EAP (esimesel 
residentuuriaastal) 
1. Kardioloogia loengud         4 EAP  (TÜ Südamekliinik) 
2. Anestesioloogia loengud    2 EAP (TÜAnestesioloogia- 
    Intensiivravikliinik) 
3. Vabalt valitud kursused sisemeditsiini, radioloogia, erakorralise 
     meditsiini erialadelt           10 EAP 
3. Uurimistöö metoodika (sh ettekanded osakonna, seltsi  
    koosolekutel)                      4 EAP 
4. Kliinilised seminarid ja pato-anatoomilised konverentsid   
      á 2 EAP aastas (Kliinikum, PERH, keskhaiglad)                            
                                                10 EAP 
 
 Iga residentuuriaasta sisaldab kokku 1-2 nädalat teoreetilist 
koolitust kursustel ja seminaridel, osavõttu konverentsidest, 
iseseisvat tööd haigusjuhtude analüüsil, ettekannete ja referaatide 
koostamist, osalemist uurimistöös põhierialal. 
 
 

27 ÕPPEBAASID Kardioloogia residentuuri õppebaasidena  kasutatakse alljärgnevaid 
raviasutusi:  
Residentuuri 1.aastal on baasideks AS Lõuna-Eesti Haigla, Valga 
haigla, Põlva haigla, Jõgeva haigla, Rakvere Haigla, Narva Haigla, 
Viljandi Haigla, Kuressaare haigla, Haapsalu Haigla, Rapla Haigla, 
Pärnu Haigla, Ida-Viru Keskhaigla, Lääne-Tallinna Keskhaigla, Ida- 
Tallinna keskhaigla, Põhja-Eesti Regionaalhaigla, SA TÜ 
Kliinikum., samuti perearstikeskused vastavalt TÜ ja baaside 
vahelisele lepingule.  
Residentuuri 2.-6.aastal: 
- TÜ Kliinikumi Südamekliinik  
- TÜ Kliinikumi Sisekliinik  
- TÜ Kliinikumi Kopsukliinik  
- TÜ Kliinikumi Spordimeditsiini ja Taastusravi kliinik 
- TÜ Kliinikumi Lastekliinik 
- TÜ Kliinikumi Anestesioloogia- ja Intensiivravi Kliinik 
- TÜ Kliinikumi Radioloogiateenistus 
- SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla  

PERH  Anestesioloogiakliinik 
PERH Diagnostikakliinik 
PERH Kirurgiakliinik 
PERH Sisehaiguste Kliinik 



 

- Tallinna Lastehaigla SA 
     
- Ida-Tallinna Keskhaigla AS  
- Lääne-Tallinna Keskhaigla AS 
- Ida-Viru Keskhaigla SA  
- Pärnu Haigla SA  
 

28 SAAVUTATUD 
ÕPIVÄLJUNDITE 
HINDAMISE VORMID JA 
KORD 

Edasijõudmist hinnatakse kaks korda aastas vastavalt residentuuri 
eeskirjas sätestatule, positiivse hinnangu eelduseks on kõigi 
ettenähtud ülesannete (nii praktilise koolituse kui teoreetilise 
koolituse) täitmine.  
Saavutatud õpiväljundeid hinnatakse iga tsükli lõpus juhendaja 
hinnangu alusel (kujundava hindamisena mitteeristaval skaalal) ning 
residentuuri lõpueksamil (lõpphindamisena eristaval skaalal).  

29 LÕPUEKSAMILE 
PÄÄSEMISE EELDUSED 

Kogu ettenähtud residentuuri programmi (nii praktilise koolituse kui 
teoreetilise koolituse) läbimine, positiivsed hinnangud kõigist läbitud 
praktilise koolituse tsüklitest ning mitteinvasiivse ja invasiivse 
diagnostika protseduuride ja meetodite arvuliste nõuete 
dokumenteeritud täitmine nõutud mahus (vastavalt käesoleva 
programmi p. 18 nõuetele). 
 

30 LÕPUEKSAMI SISULISED 
NÕUDED JA SOORITAMISE 
KORD 

Eksam, mille käigus hinnatakse teoreetilisi teadmisi ja praktilisi 
oskusi, koosneb kolmest osast: kirjalik küsimustele vastamine (1 
kuni 3 küsimust), suuline teadmiste hindamine ja kõigi praktiliste 
oskuste kontroll.  Eksami orienteeruv kestus on kuni 6 tundi.  Kõiki 
eksami osasid hindab eksamikomisjon, kuhu kuulub vähemalt 3 
liiget. 
 
Eksami struktuur ja proportsioonid: 
1. Teadmiste kirjalik hindamine 20 % 
2. Praktiliste oskuste kontroll    60 % 
3. Teadmiste suuline hindamine 20% 
 

31 LÕPUEKSAMI 
HINDAMISE 
KRITEERIUMID 
 

A: Arst-resident tunneb suurepäraselt erinevate südame-
veresoonkonna haiguste kliinilist pilti, etiopatogeneesi, diagnostikat 
ja diferentsiaaldiagnostikat, ravi ning profülaktikat. Omandatu on 
väga hästi süstematiseeritud. Arst-resident viib suurepäraselt ja 
eksimatult läbi  praktilised uuringud ja tulemuste interpreteerimise. 
Orienteerub suurepäraselt tõenduspõhise kardioloogia diagnostilistes 
ja ravijuhistes. 
 
B: Arst-resident teab väga hästi erinevate südame-veresookonna 
haiguste kliinilist pilti, etiopatogeneesi, diagnostikat ja 
diferentsiaaldiagnostikat, ravi ning profülaktikat. Omandatu on hästi 
süstematiseeritud. Praktiliste oskuste kontrollil ilmnevad üksikud 
ebaolulised eksimused, mis ei mõjuta tulemuste interpreteerimist. 
Orienteerub väga hästi tõenduspõhise kardioloogia diagnostilistes ja 
ravijuhistes. 
 
C: Arst-resident teab hästi erinevate südame-veresoonkonna haiguste 
kliinilist pilti, etiopatogeneesi, diagnostikat ja 
diferentsiaaldiagnostikat, ravi ning profülaktikat. Omandatu 
kontrollil ilmnevad mõningad eksimused, mis suunavate küsimuste 
abil saavad õige vastuse. Praktiliste oskuste kontrollil ilmnevad 
mõned eksimused, mis tulenevad mitteküllaldasest kliinilisest 



 

kogemusest ja vajavad kontrollija suunavaid juhiseid, kuid ei kujuta 
ohtu uuritavale patsiendile. Tulemuste interpreteerimine on hea. 
Orienteerub hästi tõenduspõhise kardioloogia peamistes 
diagnostilistes ja ravijuhistes. 
 
D: Arst-resident tunneb rahuldavalt erinevate südame-veresoonkonna 
haiguste kliinilist pilti, etiopatogeneesi, diagnostikat ja 
diferentsiaaldiagnostikat, ravi ning profülaktikat, ent aine 
süstemaatilisel tundmisel esineb ebatäpsusi ning mõningaid lünki. 
Praktiliste oskuste kontrollil ilmnevad eksimused vajavad kontrollija 
suunavaid juhiseid ja vähest sekkumist, kuid ohtu uuritavale 
patsiendile ei kujuta. Tulemuste interpreteerimine on rahuldav. 
Orienteerub rahuldavalt tõenduspõhise kardioloogia peamistes 
diagnostilistes ja ravijuhistes. 
 
E: Arst-residendi teadmised erinevate südame-veresoonkonna 
haiguste kliinilisest pildist on kasinad, kuigi ta tunneb üldjoontes 
nende haiguste etiopatogeneesi, diagnostikat ja 
diferentsiaaldiagnostikat, ravi ning profülaktikat, ent aine 
süstemaatiline ja sügavam tundmine on lünklik ning esineb 
põhimõttelisi eksimusi. Praktiliste oskuste kontrollil vajavad 
protseduurid kontrollija sekkumist,  diagnostilised meetodid on 
omandatud  lünklikult, kuid tulemuste interpreteerimisel olulisi 
puudujääke ei ole. Arst-resident ei tunne piisavalt tõenduspõhise 
kardioloogia diagnostilisi ja ravijuhiseid. 
 
F: Arst-residendi teadmised südame-veresoonkonna haiguste 
kliinilise pildi, etiopatogeneesi, diagnostika ja 
diferentsiaaldiagnostika, ravi ning profülaktika osas on puudulikud. 
Praktiliste oskuste kontrollil ilmnevad tõsised puudused,  
diagnostilised meetodid on omandatud puudulikult, protseduurid 
jäävad sooritamata ebaõigete tegutsemisvõtete tõttu, kujutades ohtu 
uuritavale patsiendile, tulemuste interpreteerimine on puudulik. Arst-
resident ei tunne peamisi tõenduspõhise kardioloogia diagnostilisi ja 
ravijuhiseid.  
 
Eksami erinevatest osadest kogutud punktid summeeritakse, hinne 
kujuneb alljärgnevalt: 
 
A= 96-100% 
B= 91-95% 
C= 81-90 % 
D= 71-80% 
E= 61-70% 
F= 0-60% 
 

32 SOOVITATAV 
KIRJANDUS * 
 
 
 
 

  * Käsiraamatute, õpikute jms viimased väljaanded  
1) "Harrison's Principles of Internal Medicine". McGraw-Hill,Inc.  
2008 
2)  E.Braunwald, D.P.Zipes, P.Libby  "Heart Disease".  6th Edition, 
Saunders Company   2005  
3)  Braunwald’s Heart Disease,  8th Edition. Ed. P.Libby, 
R.O.Bonow, D.P.Zipes, D.L.Mann ,  ELSEVIER,  2008. 
4)  Textbook of Cardiovascular Medicine.  Ed. E.J.Topol.  Lippincott 
Williams&Wilkins. 2007.  



 

5) The ESC Textbook of Cardiovascular Medicine. Ed. J.Camm, 
T.Lüscher, P.W.Serruys.  2006. 
6)  Clinical Echocardiography  Ed. P. Nihoyannopoulos , J.A. Kisslo  
Kirjastus: Mosby  2006 
7) Euroopa Kardioloogide Seltsi ravi- ja diagnostikajuhised 
        www.escardio.org 
8) ESC Core Syllabus 
http://www.escardio.org/education/coresyllabus/Pages/core-
syllabus.aspx 
Ajakirjad.  
1) Eesti Arst.  
2) European Heart Journal.  
3) Journal of American College of Cardiology.  
4) American Journal of Cardiology.  
 

 

http://www.kriso.ee/cgi-bin/pood/otsing2.pl?mv_session_id=vIPFFqxb&jarg=0&bic=&database=&mv_searchspec=+Petros+Nihoyannopoulos&field=author
http://www.kriso.ee/cgi-bin/pood/otsing2.pl?mv_session_id=vIPFFqxb&jarg=0&bic=&database=&mv_searchspec=+Joseph+A.+Kisslo&field=author
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RESIDENTUURI PROGRAMM  KLIINILISE MIKROBIOLOOGIA ERIALAL 
 
 

1 PROGRAMMI  NIMETUS 
EESTI JA INGLISE KEELES 

Kliiniline mikrobioloogia 
Clinical Microbiology 

2 ÕPPEASTE Residentuur 
3 VALDKOND Tervis ja heaolu 
4 
 

ERIALA(D) Kliiniline mikrobioloogia 

5 ÕPPEASUTUS(ED) Tartu Ülikool 
6 TEADUSKON(NA)D Arstiteaduskond 
7 NOMINAALNE ÕPPEAEG 5 aastat 
8 ÕPPETÖÖ VORM Päevane õpe 
9 ÕPPETÖÖ KEEL Eesti keel 
10 ÕPIVÄLJUNDITE 

SAAVUTAMISEKS 
VAJALIKUD TEISED 
KEELED 

erialakirjanduse lugemiseks vajalik inglise keele oskus 

11 ÕPPEKAVA VERSIOON 2012 
12 KINNITAMINE 1. Teaduskonna nõukogus 2012 

2. Ülikooli senatis  
13 VASTUVÕTUTINGIMUSED 1. Residentuuri võetakse konkursi alusel vastu isikuid, kes on 

registreeritud EV Terviseameti tervishoiutöötajate registris 
ja kes on lõpetanud:  

a. Tartu Ülikooli arstiõppe, olles immatrikuleeritud 
arstiõppesse 1997/1998. õppeaastal või hiljem;  

b. Tartu Ülikooli arstiõppe ja internatuuri, olles 
immatrikuleeritud arstiõppesse enne 1997/1998. 
õppeaastat või  

c. kellel on vastav välisriigis omandatud kõrgharidus. 
2. Konkursitingimused määratakse residentuuri eeskirjas. 

14 
 

RESIDENTUURI 
ÜLDEESMÄRGID 

Residentuuri üldiseks eesmärgiks on anda arst-residendile üldarstina 
praktiseerimise kogemus, viia arst-residendi teadmised ja praktilised 
oskused iseseisva laboratoorse meditsiini eriarstina töötamise 
tasemele ning võimaldada kliinilise mikrobioloogia kõrvaleriala 
omandamine. Omandatav haridus võimaldab asuda 
tervishoiusüsteemis tööle eriarstina kliinilise mikrobioloogia erialal. 

15 ERIALAPROGRAMMI  
STRUKTUURI 
LÜHIKIRJELDUS 

Kliinilise mikrobioloogia residentuur toimub 5-aastase õppena, 
kokku 55 kuud, millele lisandub 5 puhkusekuud. Õpe koosneb 
praktilisest ja teoreetilisest koolitusest. Igale arst-residendile 
koostatakse individuaalne õpingukava, lähtudes alljärgnevast: 

1. Praktiline koolitus  
a. Kohustuslikud praktilise koolituse tsüklid – 

minimaalne summaarne kestus 51 kuud 
b. Valikulised praktilise koolituse tsüklid – minimaalne 

summaarne kestus 4 kuud 
2. Teoreetiline koolitus 36 EAP mahus 

Kohustuslike praktilise koolituse tsüklite minimaalse mahu 
korral peab vastavalt individuaalplaanile suurenema valikuliste 
praktilise koolituse tsüklite maht ja vastupidi, tagamaks 
praktilise koolituse mahu täitmist. 
***Arst-resident, kes valib ka kõrvaleriala, ei pea läbima 
valikulise praktilise koolituse tsükleid. 
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16 ANTAV 
KVALIFIKATSIOON/ 
KRAAD 

Kliinilise mikrobioloogi kutse. 
Clinical microbiologist 

17 NÕUDED 
ÕPPEPROGRAMMI 
LÕPETAMISEKS 

Residentuuri programmi läbimine täies mahus ning lõpueksami 
edukas sooritamine. Residentuuri vältel peab arst-resident läbima 
kõik kohustuslikud praktilise koolituse tsüklid ning vähemalt kaks 
valikulist praktilise koolituse tsüklit. Arst-resident, kes valib ka 
kõrvaleriala, peab olema läbinud kõik kohustuslikud praktilise 
koolituse tsüklid ja kõik kõrvaleriala praktilise koolituse tsüklid. 

18 LÕPETAMISEL VÄLJASTA-
TAVAD DOKUMENDID 

Residentuuri lõpetamist tõendav tunnistus ja akadeemiline õiend 

19 LÕPUDOKUMENTE 
VÄLJASTAV(AD) 
KÕRGKOOL(ID) 

Tartu Ülikool  

20 RESIDENTUURI 
ÕPIEESMÄRGID 
(õpiväljundid ehk 
omandatavad/ 
arendatavad/erialased 
teadmised ja oskused, 
üldpädevused jms) 

Residentuuri programmi läbinud arst-resident: 
1) tunneb perearstipraktikas, erakorralise meditsiini, sisehaiguste ja 
kirurgia osakonnas ettetulevate  tavalisemate patsiendiprobleemide 
diferentsiaaldiagnostikat, oskab iseseisvalt korraldada nende 
haigusseisundite kindlakstegemiseks vajalikke uuringuid, oskab 
nendes osakondades ravitavate tavalisemate haiguste puhul koostada 
raviplaani; 
2) oskab osutada esmaabi erakorraliste terviseprobleemide korral; 
3) orienteerub Eesti tervishoiusüsteemis, oskab määratleda patsiendi 
jaoks optimaalse ravitasandi  
4) oskab välja kirjutada enamkasutatavaid ravimeid vastavalt Eestis 
kehtivatele reeglitele, omab arstitööks vajalikku 
dokumenteerimisoskust; 

5) oskab valida ja sooritada laboratoorseid uuringuid, 
millised on vajalikud infektsioonhaiguste 
diagnoosimiseks; 

6) interpreteerib ja selgitab laboratoorseid tulemusi, 
vajadusel konsulteerib raviarsti; 

7) oskab hinnata haigla laboratooriumis kasutatava 
analüütilise aparatuuri omadusi ja sobivust; 

8) omab süsteemseid ja põhjalikke teadmisi vastavas 
laborimeditsiini harus kasutatavatest mõistetest, 
teoreetilistest printsiipidest ja uurimismeetoditest;  

9) omab arstikutsele vajalikke hoiakuid, küllaldasi 
erialaseid teadmisi, oskusi ja kogemust;  

10) tunneb ja järgib teaduseetika ja meditsiinieetika ning 
tõenduspõhise meditsiini põhimõtteid; 

11) soovib oma tegevusega kaasa aidata nii meditsiini 
kui valdkonna kui ka arstiteaduse arengule;  

12) tunneb oma erialalise kompetentsuse piire ning 
oskab meditsiinisüsteemis kaasata optimaalselt 
teiste erialade arste ning teisi tervishoiuspetsialiste 
patsientide probleemide parimaks lahendamiseks;  

13) orienteerub Eesti tervishoiukorralduses ja vastavas 
seadusandluses;  

14) suudab edastada meditsiinilisi teadmisi ja nende 
põhjal tehtud järeldusi nii patsientidele, kolleegidele 
kui ka avalikkusele;  
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15) teadvustab vajadust jätkata meditsiinialaste 
teadmiste ja oskuste täiendamist edaspidise 
professionaalse karjääri jooksul täiendusõppe abil 
ning on valmis elukestvaks õppeks; oskab välja 
töötada metoodilisi juhendeid laboratoorsete 
uuringute teostamiseks; 

16) oskab koostöös teiste erialade arstidega läbi viia 
diferentsiaaldiagnostikat keerukate haigusjuhtude 
korral kasutades optimaalselt kogu kaasaegsete 
laboratoorsete uuringute võimalusi; 

17) on võimeline organiseerima raviasutuse labori tööd, 
tagada selle töö kvaliteeti; 

18) on võimeline tegema kliinilist ja biomeditsiinilist 
arendus- ja uurimistööd ja osalema teadus ja 
arendusprojektides; 

19) oskab nõustada raviarsti infektsioonhaiguse 
diagnostikameetodi valikul, analüüsitulemuse 
interpreteerimisel ning antimikroobse ravi 
määramisel;  

20) oskab teostada rutiinses praktikas kasutatavaid 
mikrobioloogilisi uuringuid; teostada infektsioonide 
järelvalvet haiglas;  

21) oskab anda soovitusi antibiootikumide kasutamise 
poliitika ja hospitaalinfektsioonide ennetamise osas;  

22) on võimeline osalema riiklikes ja rahvusvahelistes 
infektsioonide ja resistentsuse 
jälgimisprogrammides,  

23)  tunneb alljärgnevate uuringute näidustusi ja 
läbiviimise põhimõtteid: 

• sagedasemad infektsioonhaigused Eestis, epidemioloogia, 
etioloogia, patogenees; kliiniline ja laboratoorne 
diagnoosimine, antimikroobse ravi põhimõtted; profülaktika 
(vaktsineerimine, antibiootikumprofülaktika) 

• meditsiinilise mikrobioloogia teaduslikud alused: 
mikroobide struktuur, füsioloogia ja geneetika, mikroobide 
taksonoomia ja klassifikatsioon, immuunsüsteem ja 
immuunvastus infektsioonile, mikroobide 
virulentsusfaktorid ja infektsioonhaiguste patogenees, 
infektsioonide epidemioloogia, antimikroobsed preparaadid, 
toime ja resistentsusmehhanismid 

• bio-ohutus: labori, riiklikud ja rahvusvahelised eeskirjad, 
erinevate mikroobide ohtlikkus ja vastavad laborite 
ohutustasemed 

• desinfektsioon ja sterilisatsioon laboris, kliinikus; jäätmete 
töötlus 

• erinevate kliiniliste materjalide käsitlemine: uuritava 
materjali valik sõltuvalt infektsioonist, pre- ja 
postanalüütilised faktorid, proovi võtmine, saatmine, 
uurimismetoodikate valik, interpreteerimine (laboris ja 
koostöös raviarstiga) 

• mikrobioloogias (bakterioloogia, mükoloogia, viroloogia ja 
parasitoloogia) kasutatavad metoodikad: mikroskoopia, 
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kultiveerimine, identifikatsioon, antigeenide ja antikehade 
määramise metoodikad, toksiinide testid, molekulaarsed 
samastamise ja tüpiseerimise meetodid, meetodite 
sensitiivsus ja selektiivsus 

• antimikroobse ravi suunamiseks kasutatavad uuringud: 
bakteritesse (grampositiivsed ja -negatiivsed), seentesse, 
viirustesse ja parasiitidesse toimivad preparaadid; 
antimikroobse tundlikkuse määramise metoodikad; MIC, 
MBC, “break point” tähendus ravidooside arvutamisel 

• infektsioonikontroll haiglas: hospitaalinfektsiooni kontrolli 
ja tõrje organisatsioon haiglas; haiglakeskkonna 
mikrobioloogilised uuringud, infektsioonipuhangu 
avastamine, ülekandeteede selgitamine ja vastumeetmete 
kasutamine, nosokomiaalsete patogeenide ja resistentsuse 
epidemioloogia jälgimine ja analüüsimine haiglas, regioonis 

• antibiootikumide kasutamise kontroll: empiiriline, suunatud 
ja profülaktiline antibiootikumide kasutamine; resistentsuse 
leviku põhjused ja võimalik pidurdamine, labori, apteegi ja 
raviarsti osa 

• seroloogilised, immunoloogilised ja molekulaarsed 
meetodid infektsioonhaiguste diagnostikas 

21 MOODULI NIMETUS Praktiline koolitus – kohustuslikud praktilise koolituse tsüklid 
22 PRAKTILISE 

KOOLITUSE  SISU JA 
MAHT 

Residentuuri 1.aastal (koos minimaalse kestvusega): 
1. Erakorraline meditsiin 2 kuud 
2. Peremeditsiin 2 kuud 
3. Sisehaigused 2 kuud 
4. Kirurgia 2 kuud 
Residentuuri 2.-5.aastal: 
Erinevad anestesioloogia-intensiivravi osakonnad - 4 kuud  
Infektsioonhaigused - 5 kuud  
Infektsioonikontroll - 2 kuud 
Arst-residendi kohustused kliinilistes tsüklites on töö palatiarstina, 
osavõtt eriala ambulatoorsetest konsultatsioonidest koos juhendava 
eriarstiga, osavõtt osakonnas toimuvatest erialavisiitidest ja 
konsiiliumitest. Arst-resident valvab kõigis kohustuslikes tsüklites 
koos juhendava arstiga. Igas kuus tuleb teha neli 12-tunnist valvet, 
neist 2 öövalvet.  

Laboratoorne meditsiin, mikrobioloogia osakonnad - 24 kuud  
Laboratoorne meditsiin - 4 kuud  
Molekulaarsed meetodid - 2 kuud 
Kliiniline farmakoloogia - 2 kuud 

Arst-residendi kohustused laboratoorsetes tsüklites on kliiniliste 
materjalide laboratoorne uurimine ja erinevate laboratoorsete 
meetodite kasutamine vastavalt tsükli spetsiifikale.  
Tsüklid aastate lõikes 
2. aasta: erinevad intensiivravi osakonnad - 4 kuud  
Infektsioonhaigused, sealhulgas laste infektsioonhaigused ja HIV 
tõbi - 5 kuud  
Bakterioloogia labor- 2 kuud 
3. aasta: Mikrobioloogia osakonnad - 11 kuud 
4. aasta: Laboratoorne meditsiin, mikrobioloogia osakonnad - 11 
kuud 
(kliiniline mükoloogia 2 kuud, kliiniline parasitoloogia 2 kuud, 
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kliiniline mükobakterioloogia 2 kuud, kliiniline viroloogia 3 kuud, 
molekulaarsed meetodid 2 kuud)  
5. aasta: Infektsioonikontroll - 2 kuud 
Kliiniline farmakoloogia - 2 kuud 
Laboratoorne meditsiin  - 4 kuud (immunoloogiline diagnostika, 
kliiniline keemia, hematoloogia, laborijuhtimine, kvaliteedikontroll) 
Vabalt valitav tsükkel - 1 kuu vastavalt residendi soovile ja 
võimalustele näiteks stažeerimine mõnes välisriigi kliinilise 
mikrobioloogia laboris või teaduslaboris. 
 
Iga õppeaasta sisaldab praktilist tööd erinevate raviasutuste laborites 
ja osakondades, osavõttu kliinilistest konverentsidest, profiilsetest 
visiitidest vastavates haiglaosakondades. Sellega koos toimuvad 
teoreetilised õppused (iseseisev töö, erialaseminarid, ettekannete 
pidamine, kursused, osavõtt arendus- ja uurimistegevusest, 
konverentsidest), arvestusega vähemalt 10 % nädalakoormusest. 
Praktilise koolituse kohustuslikest tsüklitest orienteeruvalt pool 
toimub ülikoolihaiglas (SA TÜ Kliinikumis), pool väljaspool. 

23 MOODULI NIMETUS Praktiline koolitus – valikulised praktilise koolituse tsüklid 

24 PRAKTILISE 

KOOLITUSE  SISU JA 

MAHT 

Esimesel residentuuriaastal võib resident valida 3-kuulise valiktsükli 
vastavalt üldjuhendaja ja residendi kokkuleppele.  
Valikulised praktilise koolituse tsüklid: 
1 kuu vastavalt residendi soovile ja võimalustele stažeerimine mõnes 
välisriigi kliinilises laboris, mõnes Eesti haigla osakonnas või 
teaduslaboris 
Arst-resident peab läbima vähemalt ühe valikulist praktilise 
koolituse tsüklitest.  
Arst-residendi kohustused loetletud tsüklites kattuvad kohustusliku 
praktilise koolituse tsüklite nõuetega. 

25 MOODULI NIMETUS Teoreetiline koolitus 36 EAP  

26 TEOREETILISE 

KOOLITUSE  SISU JA 

MAHT 

Residentuuri jooksul peab kliinilise mikrobioloogia arst-resident 
läbima alljärgneva teoreetilise koolituse: 
Üldresidentuuri kliinilised seminarid 6 EAP (esimesel 
residentuuriaastal) 
Iga residentuuriaasta sisaldab kokku 1-2 nädalat teoreetilist koolitust 
kursustel ja seminaridel, osavõttu konverentsidest, iseseisvat tööd 
haigusjuhtude analüüsil, ettekannete ja referaatide koostamist, 
osalemist uurimistöös põhierialal. 

1) Kliiniline mikrobioloogia 2 EAP (TÜ, TÜK Ühendlabor) 
2) Kliiniline mükoloogia 1 EAP (TÜ, TÜK Ühendlabor) 
3) Kliinilised seminarid 10 EAP: a`2 EAP aastas (TÜ, TÜK 

Ühendlabor, TÜ Sisekliinik, PERH, ITK) 
4) Kliiniline parasitoloogia 1 EAP (TÜ, TÜK Ühendlabor) 
5) Kliiniline mükobakterioloogia 1 EAP (TÜ, TÜK 

Ühendlabor) 
6) Kliiniline viroloogia, HIV resistentsus ja selle testimine 1 

EAP (TÜ, TÜK Ühendlabor) 
7) Antibakteriaalne ravi, PK/PD kliinilises mikrobioloogias 1 

EAP (TÜ, TÜ Sisekliinik) 
8) Uurimistöö metoodika (s.h. oma uurimistöö, ettekanded), 

haiguspuhangu analüüs haiglas 3 EAP (TÜ, TÜK 
Ühendlabor, TÜ Sisekliinik) 

9) Kohalikel ja väliskonverentsidel osalemine 10 EAP 
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27 ÕPPEBAASID Laboratoorse meditsiini ja kliinilise mikrobioloogia residentuuri 
baasasutustena kasutatakse alljärgnevaid raviasutusi: 
Residentuuri 1.aastal on baasideks AS Lõuna-Eesti Haigla, Valga 
haigla, Põlva haigla, Jõgeva haigla, Rakvere Haigla, Narva Haigla, 
Viljandi Haigla, Kuressaare haigla, Haapsalu Haigla, Rapla Haigla, 
Pärnu Haigla, Ida-Viru Keskhaigla, Lääne-Tallinna Keskhaigla, Ida- 
Tallinna keskhaigla, Põhja-Eesti Regionaalhaigla, SA TÜ 
Kliinikum., samuti perearstikeskused vastavalt TÜ ja baaside 
vahelisele lepingule.  
Residentuuri 2.-5.aasta: 

• TÜ Kliinikumi Ühendlabor 
• Ida-Tallinna Keskhaigla labor  
• Lääne-Tallinna keskhaigla labor 
• Põhja Eesti Regionaalhaigla labor 
• Tartu Ülikool 
• TÜ Mikrobioloogia Instituut  
• TÜ Kliinikumi Anestesioloogia ja Intensiivravi kliinik 
• TÜ Kliinikumi Hematoloogia-Onkoloogia kliinik 
• TÜ Kliinikumi Infektsioonikontrolli teenistus 
• TÜ Kliinikumi Lastekliinik 
• TÜ Kliinikumi Sisekliinik 
• Ida-Tallinna Keskhaigla 
• Lääne-Tallinna Keskhaigla 
• Põhja Eesti Regionaalhaigla 

28 SAAVUTATUD 

ÕPIVÄLJUNDITE 

HINDAMISE VORMID JA 

KORD 

Edasijõudmist hinnatakse kaks korda aastas vastavalt residentuuri 
eeskirjas sätestatule, positiivse hinnangu eelduseks on kõigi 
ettenähtud ülesannete (nii praktilise koolituse kui teoreetilise 
koolituse) täitmine.  
Saavutatud õpiväljundeid hinnatakse iga tsükli lõpus juhendaja poolt 
(kujundava hindamisena mitteeristaval skaalal) ning residentuuri 
lõpueksamil (lõpphindamisena eristaval skaalal). 

29 LÕPUEKSAMILE 

PÄÄSEMISE EELDUSED 
Kogu ettenähtud residentuuri programmi (nii praktilise koolituse kui 
teoreetilise koolituse) läbimine, positiivsed hinnangud kõigist läbitud 
praktilise koolituse tsüklitest. 

30 LÕPUEKSAMI SISULISED 

NÕUDED JA SOORITAMISE 

KORD 

 

 

Eksam, mille käigus hinnatakse teadmisi ja oskusi, koosneb kahest 
osast (suuline osa ja praktiline või situatsioonülesanne), eksami 
orienteeruv kestus on 2 tundi. Kõiki eksami osasid hindab 
eksamikomisjon, kuhu kuulub vähemalt 3 liiget. 
Teadmiste ja oskuste hindamise viis: suuline küsimustele vastamine, 
s.h. ka teatud praktiliste oskuste kontrollimine.  
Eksami struktuur ja proportsioonid: 
1. Teadmiste hindamine 60 %;  
2. Praktiliste oskuste hindamine 40% 

31 LÕPUEKSAMI 

HINDAMISE 

KRITEERIUMID 

 

 

A: Arst-resident tunneb suurepäraselt erinevaid mikrobioloogilisi 
laboratoorseid meetodeid. Omandatu on hästi süstematiseeritud. 
Arst-resident oskab suurepäraselt valida optimaalseima 
diagnostikameetodi, loogiliselt põhjendada uurimismeetodite 
võimalusi, uuringutulemusi interpreteerida ning hinnata kriitiliselt 
erinevate meetodite sensitiivsust, spetsiifilisust ja kulupõhisust. 
Soovitatavad diagnostikameetodid on parimad võimalikest ja kõige 
otstarbekamad. Arst-resident peab valdama erinevaid 
statistikameetodeid, mida on õppinud erineva tasemega 
laboratooriumites. Arst-resident peab olema võimeline juhatama 
mikrobioloogia laborit. 

https://intranet.kliinikum.ee/index.php?view=weblink&catid=15%3Akliinikud-teenistused-ja-osakonnad&id=86%3Auehendlabor&option=com_weblinks&Itemid=11
https://intranet.kliinikum.ee/index.php?view=weblink&catid=15%3Akliinikud-teenistused-ja-osakonnad&id=68%3Aanestesioloogia-ja-intentsiivravi-kliinik&option=com_weblinks&Itemid=11
https://intranet.kliinikum.ee/index.php?view=weblink&catid=15%3Akliinikud-teenistused-ja-osakonnad&id=69%3Ahematoloogia-onkoloogia-kliinik&option=com_weblinks&Itemid=11
https://intranet.kliinikum.ee/index.php?view=weblink&catid=15%3Akliinikud-teenistused-ja-osakonnad&id=70%3Ainfektsioonikontrolli-teenistus&option=com_weblinks&Itemid=11
https://intranet.kliinikum.ee/index.php?view=weblink&catid=15%3Akliinikud-teenistused-ja-osakonnad&id=74%3Alastekliinik&option=com_weblinks&Itemid=11
https://intranet.kliinikum.ee/index.php?view=weblink&catid=15%3Akliinikud-teenistused-ja-osakonnad&id=81%3Asisekliinik&option=com_weblinks&Itemid=11
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B: Arst-resident teab väga hästi erinevaid mikrobioloogilisi 
laboratoorseid meetodeid. Omandatu kontrollil olulisi eksimusi ei 
ilmne. Arst-resident oskab väga hästi valida optimaalseima 
diagnostikameetodi, loogiliselt põhjendada uurimismeetodite 
võimalusi, uuringutulemusi interpreteerida ning hinnata kriitiliselt 
erinevate laboratoorsete meetodite sensitiivsust, spetsiifilisust ja 
kulupõhisust. Soovitatavad diagnostikameetodid on asjakohased ning 
otstarbekad. Arst-resident  valdab statistikameetodeid, mida on tarvis 
tema edaspidises töös. Arst-resident  on võimeline juhatama tema 
pädevusse kuuluvat mikrobioloogia laborit. 
 
C: Arst-resident teab hästi erinevaid mikrobioloogilisi laboratoorseid 
meetodeid, nende kasutamise võimalusi ja interpretatsiooni. 
Kontrollil ilmnevad mõningad eksimused, mis ei ole väga olulised 
ega põhimõttelist laadi. Arst-resident oskab hästi valida 
optimaalseima diagnostikameetodi, loogiliselt põhjendada 
uurimismeetodite võimalusi, uuringutulemusi interpreteerida ning 
hinnata kriitiliselt erinevate laboratoorsete meetodite sensitiivsust, 
spetsiifilisust ja kulupõhisust. Arst-resident  oskab teha kokkuvõtteid 
oma töölõigu piires. Soovitatavad diagnostikameetodid on õiged, 
ilmneb mõningaid puudujääke otstarbekuse põhjendamisel. 
 
D: Arst-resident tunneb erinevaid mikrobioloogilisi laboratoorseid 
meetodeid, nende kasutamise võimalusi ja interpretatsiooni, ent aine 
süstemaatilisel tundmisel esineb ebatäpsusi ning mõningaid lünki. 
Arst-resident oskab valida optimaalseima diagnostikameetodi, 
põhjendada uurimismeetodite võimalusi, uuringutulemusi 
interpreteerida ning hinnata erinevate laboratoorsete meetodite 
sensitiivsust, spetsiifilisust ja kulupõhisust, ent esineb mõningaid 
puudujääke probleemide prioriteetsuse määratlemisel. Soovitatavad 
diagnostikameetodid on õiged, ilmneb puudujääke kasutamise 
põhjendamisel. 
 
E: Arst-resident teab erinevaid mikrobioloogilisi laboratoorseid 
meetodeid, nende kasutamise võimalusi ja interpretatsiooni, ent aine 
süstemaatiline ja sügavam tundmine on lünklik ning esineb 
põhimõttelisi eksimusi. Arst-resident oskab üldiselt valida 
diagnostikameetodeid. Uurimismeetodite ratsionaalses valikus ning 
diferentsiaaldiagnostiliste võimaluste arvestamisel ilmneb 
puudujääke. Arst-resident suudab põhjendada uurimismeetodite 
võimalusi, uuringutulemusi interpreteerida, ent nende tähtsuse 
hindamisel esineb vajakajäämisi. Soovitatavad diagnostikameetodid 
on õiged, ent kõiki asjakohaseid meetodeid ei tunne arst-resident 
piisavalt. 
 
F: Arst-residendi teadmised erinevate mikrobioloogiliste 
laboratoorsete meetodite ning nende kasutamise võimaluste ja 
interpretatsiooni osas on puudulikud. Arst-residendi oskused valida 
diagnostikameetodeid on puudulikud. Arst-residendi oskused 
põhjendada uurimismeetodite võimalusi ja uuringutulemusi 
interpreteerida ei ole nõuetele vastavad. 
 
Eksami erinevatest osadest kogutud punktid summeeritakse, hinne 
kujuneb alljärgnevalt: 
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A= 96-100% 
B= 91-95% 
C= 81-90 % 
D= 71-80% 
E= 61-70% 
F= 0-60% 

32 SOOVITATAV 
KIRJANDUS 
 

1. Harrison’s Principles of Internal Medicine. 17th ed., Ed. by 
AS Fauci, E Braunwald, DL Kasper, SL Hauser, DL Longo, 
JL Jameson, J Loscalzo. McGraw-Hill Medical, 2008 

 
2. Meditsiiniline Mikrobioloogia I-II. TÜ Mikrobioloogia 

Instituut 
 

3. Seeninfektsioonid. Salibar 2000 
 

4. EUCAST juhised EUCAST ja/või ELMÜ kodulehel 
(http://www.elmy.ee; http://www.eucast.org) 
 

5. Murray et al. Manual of Clinical Microbiology ASM, 2010 
 

6. Gorbach S.L., Bartlett J.G., Blacklow W.R. Infectious 
Diseases. WB Saunders Co, 2004 
 

7. Mandell E., Douglas A., Bennet R. Princeples and Practice 
of Infectious Diseases, 2005; 2010 
 

8. Topley, Wilson. Microbiology and microbial infections. 10th 
ed., 2005 
 

9. Clinical Microbiology Procedures Handbook. Ed. H.D. 
Isenberg, Washington, 2004. 

 
 

http://www.elmy.ee/
http://www.eucast.org/


 

 
RESIDENTUURI PROGRAMM KOHTUARSTITEADUSE ERIALAL 
 
 
 

1 PROGRAMMI  
NIMETUS EESTI JA 
INGLISE KEELES 

Kohtuarstiteadus 
Forensic Medicine 

2 ÕPPEASTE Residentuur 
3 VALDKOND Tervis ja heaolu 
4 
 

ERIALA(D) Kohtuarstiteadus 

5 ÕPPEASUTUS(ED) Tartu Ülikool 
6 TEADUSKON(NA)D Arstiteaduskond 
7 NOMINAALNE ÕPPEAEG 5 aastat 
8 ÕPPETÖÖ VORM Päevane õpe 
9 ÕPPETÖÖ KEEL Eesti keel  
10 ÕPIVÄLJUNDITE 

SAAVUTAMISEKS 
VAJALIKUD TEISED 
KEELED 

erialakirjanduse lugemiseks vajalik inglise keele oskus 

11 ÕPPEKAVA VERSIOON 2012 
12 KINNITAMINE 1. Teaduskonna nõukogus 2012 

2. Ülikooli senatis  
13 VASTUVÕTUTINGIMUSE

D 
Residentuuri võetakse konkursi alusel vastu isikuid, kes on 
registreeritud EV Terviseameti tervishoiutöötajate registris ja 
kes on lõpetanud:  

a. Tartu Ülikooli arstiõppe, olles immatrikuleeritud 
arsti- või hambaarstiõppesse 1997/1998. õppeaastal 
või hiljem;  

b. Tartu Ülikooli arstiõppe ja internatuuri, olles 
immatrikuleeritud arsti- või hambaarstiõppesse 
enne 1997/1998. õppeaastat või  

c. kellel on vastav välisriigis omandatud kõrgharidus. 
 
Konkursitingimused määratakse residentuuri eeskirjas. 

 
14 
 

RESIDENTUURI 
ÜLDEESMÄRGID 

Residentuuri üldiseks eesmärgiks on anda arst-residendile 
üldarstina praktiseerimise kogemus, viia arst-residendi 
teadmised ja praktilised oskused kohtuarstina töötamise 
tasemele. Omandatav haridus võimaldab asuda tööle 
kohtuarst-eksperdina. 

15 ERIALAPROGRAMMI  
STRUKTUURI 
LÜHIKIRJELDUS 

Kohtuarstiteaduse residentuur toimub 5-aastase õppena, kokku  
55 kuud, koosnedes praktilisest ja teoreetilisest koolitusest. 
Igale arst-residendile koostatakse individuaalne õpingukava, 
lähtudes alljärgnevast: 

Praktiline koolitus  
a. Kohustuslikud praktilise koolituse tsüklid – 

minimaalne summaarne kestus 52 kuud* 
b. Valikulised praktilise koolituse tsüklid – minimaalne 



 

summaarne kestus 3 kuud** 
 

*,** - Kohustuslike praktilise koolituse tsüklite minimaalse 
mahu korral peab vastavalt individuaalplaanile suurenema 
valikuliste praktilise koolituse tsüklite maht ja vastupidi, 
tagamaks praktilise koolituse mahu täitmist. 

 
 

Teoreetiline koolitus minimaalselt 26 EAP mahus  
 
 
 

16 ANTAV 
KVALIFIKATSIOON/ 
KRAAD 

Kohtuarsti eriarsti kutse 
Forensic pathologist 

17 NÕUDED 
ÕPPEPROGRAMMI 
LÕPETAMISEKS 

Residentuuri programmi läbimine täies mahus ning 
lõpueksami positiivse tulemusega sooritamine.  

18 LÕPETAMISEL 
VÄLJASTA-TAVAD 
DOKUMENDID 

Residentuuri lõpetamist tõendav tunnistus ja akadeemiline 
õiend  

19 LÕPUDOKUMENTE 
VÄLJASTAV(AD) 
KÕRGKOOL(ID) 

Tartu Ülikool  

20 RESIDENTUURI 
ÕPIEESMÄRGID 
(õpiväljundid ehk 
omandatavad/ 
arendatavad/erialased 
teadmised ja oskused, 
üldpädevused jms) 

Residentuuri programmi läbinud arst-resident: 
1) tunneb perearstipraktikas, erakorralise meditsiini, sisehaiguste ja 
kirurgia osakonnas ettetulevate  tavalisemate patsiendiprobleemide 
diferentsiaaldiagnostikat, oskab iseseisvalt korraldada nende 
haigusseisundite kindlakstegemiseks vajalikke uuringuid, oskab 
nendes osakondades ravitavate tavalisemate haiguste puhul koostada 
raviplaani; 
2) oskab osutada esmaabi erakorraliste terviseprobleemide korral; 
3) orienteerub Eesti tervishoiusüsteemis, oskab määratleda patsiendi 
jaoks optimaalse ravitasandi  
4) oskab välja kirjutada enamkasutatavaid ravimeid vastavalt Eestis 
kehtivatele reeglitele, omab arstitööks vajalikku 
dokumenteerimisoskust; 

5) on võimeline tegema kohtuarstlikke ekspertiise,  mis on 
vastavuses arstiteaduse uusimate saavutuste, kõrgete 
eetiliste standardite ning Eestis kehtivate seadustega; 
6) omab arstikutsele vajalikke hoiakuid, küllaldasi 
erialaseid teadmisi, oskusi ja erialast kogemust;  
7) tunneb ja järgib teadus- ja meditsiinieetika ning 
tõenduspõhise meditsiini põhimõtteid; 
8) soovib oma tegevusega kaasa aidata nii eriala kui ka 
arstiteaduse arengule;  
9) tunneb oma erialalise kompetentsuse piire ning oskab 
töös kaasata optimaalselt teiste erialade arste ning teisi 
spetsialiste probleemide parimaks lahendamiseks;  
10) orienteerub Eesti tervishoiukorralduses ja vastavas 



 

seadusandluses;  
11) tunneb kohtuekspertiisi puudutavat seadusandlust; 
12) omab süsteemseid ja põhjalikke teadmisi 
kohtuarstiteaduses  kasutatavatest mõistetest, 
teoreetilistest printsiipidest ja uurimismeetoditest;  
13) teadvustab vajadust jätkata meditsiinialaste teadmiste 
ja oskuste täiendamist edaspidise professionaalse karjääri 
jooksul;  
14) oskab koostöös teiste erialade arstidega läbi viia 
diferentsiaaldiagnostikat keerukate lahangu/isiku 
ekspertiiside korral kasutades optimaalselt kogu 
kaasaegset uuringute kompleksi; 
15) tunneb haigusprotsesside ja vigastuste põhialuseid; 
16) oskab kindlaks teha vigastuste tekkemehhanismi ja 
tekitamise aega; 
17) oskab teha surnu kohtuarstlikku lahangut ja 
ekspertiisi; 
18) oskab kirjeldada histoloogilist leidu; 
19) oskab teha kindlaks surma põhjust ja surmaaega; 
20) oskab vormistada kohtuarstlikku diagnoosi ja 
arvamust; 
21) oskab teha isiku kohtuarstlikku läbivaatust; 
22) oskab teha günekoloogilist läbivaatust; 
23) oskab määrata tervisekahjustuse kestust, 
töövõimekaotuse ulatust ; 
24) oskab teha isiku läbivaatust ja surnukeha vaatlust 
sündmuskohal; 
25) oskab vormistada isiku kohtuarstliku ekspertiisiakti 
arvamust ja koostada ekspertarvamuse põhjendust; 
26).oskab vormistada sündmuskoha vaatluse akti; 
27) oskab esineda eksperdina kohtus;  
28) oskab interpreteerida kohtukeemiliste ja 
kohtubioloogiliste uuringute tulemusi; 
29) oskab interpreteerida ravidokumente. 

 
21 MOODULI NIMETUS Praktiline koolitus – kohustuslikud praktilise koolituse 

tsüklid 
22 PRAKTILISE 

KOOLITUSE  SISU JA 
MAHT 

Residentuuri 1.aastal (koos minimaalse kestvusega): 
1. Erakorraline meditsiin 2 kuud 
2. Peremeditsiin 2 kuud 
3. Sisehaigused 2 kuud 
4. Kirurgia 2 kuud 
 
Residentuuri 2.-5.aastal: 



 

Kohtuarstlik ekspertiis 25 kuud 
Patoloogia14 kuud 
Günekoloogia 2 kuud  
Radioloogia 2 kuud (kehtib alates 2011) 
Keemia ja DNA laboratoorium 1 kuu 
 
Arst-residendi kohustused tsüklites on töö kohtuarstina, 
osavõtt sündmuskoha vaatlusest, osalemine kohtuistungitel ja 
muudel  erialastel aruteludel. 
Arst-resident osaleb koos individuaalse juhendajaga 
sündmuskoha vaatlusel. Arst-resident teeb praktiliste juhtumite 
analüüse ja esitab neid seltsi koosolekutel. 
Praktilise koolituse tsüklid toimuvad Eesti Kohtuekspertiisi 
Instituudi kohtuarstlikes osakondades ja keemia ning DNA 
laborites. Günekoloogia tsükkel toimub TÜ Kliinikumi 
Naistekliinikus või SA Ida Tallinna Keskhaiglas või muus 
naistehaiglas. Radioloogia tsükkel toimub TÜ Kliinikumi 
Radioloogia Kliinikus, SA Ida- Tallinna Keskhaigla, Põhja 
Eesti Regionaalhaigla või muu raviasutuse 
radioloogiakeskuses.   

  Resident peab 5 aasta jooksul: 
- tegema vähemalt 200 surnu ja 70 isiku kohtuarstlikku 
ekspertiisi ning vähemalt 100 pato-anatoomilist lahangut; 
- kirjeldama ja diagnoosima 500 patohistoloogilist preparaati 
- osalema koos juhendajaga sündmuskoha vaatlusel ja 
kohtuistungitel.  
Tsüklite ja õpetuse ajakava  
 
Õppetöö võib toimuda nii ühes kui mitmes baasasutuses. 
Õppebaasid ja õppetsüklid määratakse individuaalse 
õppekavaga. 

 
23 MOODULI NIMETUS Praktiline koolitus – valikulised praktilise koolituse tsüklid 
24 PRAKTILISE 

KOOLITUSE  SISU JA 
MAHT 

Valikulised praktilise koolituse tsüklid: 
1.residentuuriaastal võib resident valida 3-kuulise valiktsükli 
vastavalt üldjuhendaja ja residendi kokkuleppele. 
 

25 MOODULI 
NIMETUS 

Teoreetiline koolitus  

26 TEOREETILISE 
KOOLITUSE  SISU JA 
MAHT 

Üldresidentuuri kliinilised seminarid 6 EAP (esimesel 
residentuuriaastal) 
Kohtuarsti eriala residendi teoreetilise koolituse baasiks on 
iseseisev töö erialakirjandusega ja arhiivimaterjalidega, millele 
kulub 80% teoreetilise töö mahust.  
Residentuuri jooksul peab kohtuarst-resident läbima 
alljärgneva teoreetilise koolituse: 
Iga residentuuriaasta sisaldab kokku 1-2 nädalat teoreetilist 
koolitust kursustel ja seminaridel, osavõttu konverentsidest, 



 

iseseisvat tööd haigusjuhtude analüüsil, ettekannete ja 
referaatide koostamist, osalemist uurimistöös. 
Kohustuslikud kursused on: neuroloogia, naistehaigused, 
radioloogia, patoloogia, meditsiinieetika. Teoreetilisi kursusi 
võivad residendid valida nii Arstiteaduskonna 
Täienduskeskuse poolt korraldatavate kui ka spetsiaalselt 
residentidele ja üliõpilastele mõeldud teoreetiliste kursuste 
hulgast. Residendid võivad osaleda  doktorantidele 
korraldatavatel kursustel. Resident peab aasta jooksul osalema 
kahel teoreetilisel kursusel. 

A. Neuroloogia ja neurokirurgia 
Enamlevinud neuroloogiliste haiguste, pea- ja 
seljaajutraumade diagnoosimise põhimõtted  

B. Naistehaigused 
Günekoloogilise läbivaatuse tehnika, analüüside 
võtmine 
Enamlevinud naistehaiguste diagnostika 

C. Radioloogia 
Kaasaegse radioloogilise diagnostika võimalused 
Luumurdude ja teiste patoloogiate hindamine  

D. Patoloogia 
E. Meditsiinieetika 

 
Resident võtab osa eriala seltsi poolt korraldavatest 
koosolekutest ja võimaluse korral rahvusvahelistest 
konverentsidest. Viimase aasta resident teeb ettekande seltsi 
koosolekul. 
 

27 ÕPPEBAASID Kohtuarstiteaduse residentuuri baasasutustena kasutatakse 
alljärgnevaid raviasutusi: 
Residentuuri 1.aastal on baasideks AS Lõuna-Eesti Haigla, Valga 
haigla, Põlva haigla, Jõgeva haigla, Rakvere Haigla, Narva Haigla, 
Viljandi Haigla, Kuressaare haigla, Haapsalu Haigla, Rapla Haigla, 
Pärnu Haigla, Ida-Viru Keskhaigla, Lääne-Tallinna Keskhaigla, Ida- 
Tallinna keskhaigla, Põhja-Eesti Regionaalhaigla, SA TÜ 
Kliinikum, samuti perearstikeskused vastavalt TÜ ja baaside 
vahelisele lepingule.  
 
Residentuuri 2.-5.aastal: 
• Eesti Kohtuekspertiisi Instituut 
• Tartu Ülikooli Kliinikum  
• Põhja-Eesti Regionaalhaigla  
• SA Ida Tallinna Keskhaigla 

 
28 SAAVUTATUD 

ÕPIVÄLJUNDITE 
HINDAMISE VORMID JA 
KORD 

Edasijõudmist hinnatakse kaks korda aastas vastavalt 
residentuuri eeskirjas sätestatule, positiivse hinnangu eelduseks 
on kõigi ettenähtud ülesannete (praktilise ja teoreetilise 
koolituse) täitmine.  
Saavutatud õpiväljundeid hinnatakse iga tsükli lõpus 
individuaalse juhendaja poolt (kujundava hindamisena 



 

mitteeristaval skaalal) ning residentuuri lõpueksamil 
(lõpphindamisena eristaval skaalal).  

29 LÕPUEKSAMILE 
PÄÄSEMISE EELDUSED 

Kogu ettenähtud residentuuri programmi (praktilise ja 
teoreetilise koolituse) läbimine, positiivsed hinnangud kõigist 
läbitud praktilise koolituse tsüklitest.  

30 LÕPUEKSAMI SISULISED 
NÕUDED JA 
SOORITAMISE KORD 

Eksam, mille käigus hinnatakse teadmisi ja oskusi, koosneb 
kahest osast (suuline ja kirjalik osa). Kõiki eksami osasid 
hindab eksamikomisjon, kuhu kuulub vähemalt 3 liiget. 
Teadmiste ja oskuste hindamise viis: 1) kirjalik osa 2) suuline 
osa, s.h. ka teatud praktiliste oskuste kontrollimine (isiku või 
surnu kohtuarstliku ekspertiisi ülesanne).  
 
Eksami struktuur ja proportsioonid: 
1. Suuline osa koosneb 4 küsimusest, millest 1 on patoloogiast 

ja 3 kohtuarstiteadusest. Kirjalikus osas on üks küsimus. 
Maksimaalne koondhinne on 40 palli.  

2. Praktilises osas tuleb eksamineeritaval lahendada isiku ja 
surnu kohtuarstliku ekspertiisi ülesanne s.t anda kohtuarst-
eksperdi arvamus. Ülesannete lahendamise eest võib saada 
10 punkti, maksimaalne pallide arv on 20.  

 
 

31 LÕPUEKSAMI 
HINDAMISE 
KRITEERIUMID 
 

A: Arst-resident tunneb suurepäraselt erinevate haiguste ja 
vigastuste etiopatogeneesi, oskab teha suurepäraselt 
kohtuarstlikke surnu ja isiku ekspertiise ja põhjendada 
ekspertarvamust. Omandatu on hästi süstematiseeritud. Arst-
resident oskab suurepäraselt põhjendada ekspert arvamuse 
formuleerimiseks kasutatud uurimismeetodeid ja neid tulemusi 
interpreteerida. Suudab suurepäraselt määratleda vigastuste 
tekkemehhanismi ja tekitamise aega. Arst-resident oskab 
suurepäraselt teha kohtuarsti tööd sündmuskohal ja 
kohtuistungil. 
 
B: Arst-resident tunneb väga hästi erinevate haiguste ja 
vigastuste etiopatogeneesi, oskab teha väga hästi kohtuarstlikke 
surnu ja isiku ekspertiise ja põhjendada ekspertarvamust. 
Omandatu on hästi süstematiseeritud. Arst-resident oskab väga 
hästi põhjendada ekspert-arvamuse formuleerimiseks kasutatud 
uurimismeetodeid ja neid tulemusi interpreteerida. Suudab 
väga hästi  määratleda vigastuste tekkemehhanismi ja 
tekitamise aega. Arst resident oskab väga hästi teha kohtuarsti 
tööd sündmuskohal ja kohtuistungil. Esinevad väheolulised 
puudujäägid. 
 
C: Arst-resident tunneb hästi erinevate haiguste ja vigastuste 
etiopatogeneesi, oskab teha  hästi kohtuarstlikke surnu ja isiku 
ekspertiise ja põhjendada ekspertarvamust. Omandatu on hästi 
süstematiseeritud. Arst-resident oskab hästi põhjendada 
ekspert-arvamuse formuleerimiseks kasutatud 
uurimismeetodeid ja neid tulemusi interpreteerida. Suudab 



 

hästi  määratleda vigastuste tekkemehhanismi ja tekitamise 
aega, kuid ilmnevad mõningad puudujäägid. Arst resident 
oskab hästi teha kohtuarsti tööd sündmuskohal ja kohtuistungil. 
 
D: Arst-resident tunneb hästi erinevate haiguste ja vigastuste 
etiopatogeneesi, oskab teha kohtuarstlikke surnu ja isiku 
ekspertiise ja põhjendada ekspertarvamust. Omandatu pole 
süstematiseeritud. Arst-resident oskab põhjendada ekspert-
arvamuse formuleerimiseks kasutatud uurimismeetodeid, kuid 
ei suuda tulemusi piisavalt interpreteerida. Suudab määratleda 
vigastuste tekkemehhanismi ja tekitamise aega, kuid ilmnevad  
puudujäägid. Arst resident oskab  teha kohtuarsti tööd 
sündmuskohal ja kohtuistungil. 
 
 E: Arst-resident teab erinevate surma põhjuste ja vigastuste  
morfoloogiat ja  tunneb üldjoontes nende etiopatogeneesi, ent 
aine süstemaatiline ja sügavam tundmine on lünklik ning 
esineb põhimõttelisi eksimusi. Arst-resident oskab üldiselt teha 
isiku ja surnu kohtuarstlikke ekspertiise, kuid erinevate 
uuringutulemuste  interpreteerimisel ilmnevad puudujäägid. 
Arst-resident suudab määratleda surnu ja isiku ekspertiiside 
puhul haiguste ja vigastuste olemust, kuid nende 
interpreteerimisel esineb vajakajäämisi. Suudab mingil määral 
määrata vigastuste tekkemehhanismi ja tekitamise aega, kuid 
ilmnevad tõsised puudujäägid nende põhjendamisel. Arst-
resident teab, mida kohtuarst peab tegema sündmuskoha 
vaatlusel ja kohtuistungil osalemisel. 
 
F: Arst-residendi teadmised surnu ja isikute kohtuarstlike 
ekspertiiside osas on puudulikud, samuti oskused 
ekspertarvamuse põhjendusliku osa ja kohtuarstliku diagnoosi 
formuleerimiseks. Arst-resident ei oska määrata surnu ja isiku 
ekspertiiside puhul haiguste ja vigastuste olemust, samuti ei 
oska kirjeldatud tulemusi interpreteerida.  Suudab mingil 
määral määrata vigastuste tekkemehhanismi ja tekitamise aega, 
kuid ilmnevad tõsised puudujäägid nende põhjendamisel. Arst-
residendi teadmised kohtuarsti ülesannetest sündmuskoha 
vaatlusel ja kohtuistungil osalemiseks on puudulikud. 
 
 
Eksami erinevatest osadest kogutud punktid summeeritakse, 
hinne kujuneb alljärgnevalt: 
 
A= 96-100% 
B= 91-95% 
C= 81-90 % 
D= 71-80% 
E= 61-70% 
F= 0-60% 
 



 

32 SOOVITATAV 
KIRJANDUS 
 

Kohustuslik kirjandus 
Kohtuarstiteaduse õpik , Tallinn, 2007 
B. Knight, P. Saukko – Knight`s Forensic Pathology, Third 
Edition, Arnold, a member of the Hodder Headline Group, 
London, 2004 
J. K. Mason – The Pathology of Trauma, Edward Arnold Ltd, 
1993 
Kumar V,Abbas K.A, Fausto N.: Robbins and Cotran 
Pathologic Basis of Disease (Elsevier Saunders), 2005 
M. Väli, I. Drikkit, D. Lepik, V. Vassiljev – Autotraumad, 
Tartu, 1998 
M. Väli, I. Drikkit, D. Lepik, V. Vassiljev, M. Talumäe – 
Mehaanilised vigastused, Tartu, 1999 
K. Mandel, M. Väli, D. Lepik, V. Vassiljev 
„Kohtuhambaarstiteadus“ Tartu, 2010 
Soovitatav kirjandus 
B. Knight – Simpson`s Forensic Medicine, Tenth Edition, 
Arnold, a member of the Hodder Headline Group, London, 
Sydney, Auckland, Co-published in the USA by Oxford 
University Press, Inc., New York, 1991  
C. Henssge, B. Knight, T. Krompecher, B. Madea, L. Nokes – 
The estimation of the time since death in the early postmortem 
period, London, Sydney, Auckland, Co-published in the USA 
by Oxford University Press, Inc., New York, 1995  
В. Б. Томилин - Судебная медицина, Москва, 1996 
 
Ajakirjad 
Eesti Arst 
International Journal of Legal Medicine 
Forensic Science International 
Sudjebno-meditsinskaja ekspertiza 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
RESIDENTUURI PROGRAMM LABORATOORSE MEDITSIINI ERIALAL 
 
 

1 PROGRAMMI  
NIMETUS EESTI JA 
INGLISE KEELES 

Laboratoorne meditsiin                                         
Laboratory medicine 

2 ÕPPEASTE Residentuur 
3 VALDKOND Tervis ja heaolu 
4 
 

ERIALA(D) Laboratoorne meditsiin  
 

5 ÕPPEASUTUS(ED) Tartu Ülikool 
6 TEADUSKON(NA)D Arstiteaduskond 
7 NOMINAALNE 

ÕPPEAEG 
5 aastat 

8 ÕPPETÖÖ VORM Päevane õpe 
9 ÕPPETÖÖ KEEL Eesti keel;  
10 ÕPIVÄLJUNDITE 

SAAVUTAMISEKS 
VAJALIKUD 
TEISED KEELED 

erialakirjanduse lugemiseks vajalik inglise keele oskus 

11 ÕPPEKAVA VERSIOON 2012 
12 KINNITAMINE 1. Teaduskonna nõukogus 2012 

2. Ülikooli senatis  
13 VASTUVÕTUTINGIMU

SED 
1. Residentuuri võetakse konkursi alusel vastu isikuid, kes on 

registreeritud EV Terviseameti tervishoiutöötajate registris ja 
kes on lõpetanud:  

a. Tartu Ülikooli arstiõppe, olles immatrikuleeritud 
arstiõppesse 1997/1998. õppeaastal või hiljem;  

b. Tartu Ülikooli arstiõppe ja internatuuri, olles 
immatrikuleeritud arstiõppesse enne 1997/1998. 
õppeaastat või  

c. kellel on vastav välisriigis omandatud kõrgharidus. 
2. Konkursitingimused määratakse residentuuri eeskirjas.. 

 
14 
 

RESIDENTUURI 
ÜLDEESMÄRGID 

Residentuuri üldiseks eesmärgiks on anda arst-residendile 
üldarstina praktiseerimise kogemus, viia arst-residendi teadmised 
ja praktilised oskused iseseisva laboratoorse meditsiini eriarstina 
töötamise tasemele. Omandatav haridus võimaldab asuda 
tervishoiusüsteemis tööle eriarstina  laboratoorse meditsiini erialal. 

15 ERIALAPROGRAMMI  
STRUKTUURI 
LÜHIKIRJELDUS 

Laboratoorse meditsiini residentuur toimub 5-aastase õppena, 
kokku 55 kuud, millele lisandub 5 kuud puhkust.   Õpe koosneb 
praktilisest ja teoreetilisest koolitusest. Iga õppeaasta sisaldab 11 
kuud praktilist tööd erinevate raviasutuste laborites, osavõttu 
kliinilistest konverentsidest, profiilsetest visiitidest vastavates 
haiglaosakondades ja muudest kliinilise töö vormidest. Samal ajal 
toimub ka teoreetiline õpe (iseseisev töö, erialaseminarid, 
ettekannete pidamine, kursused, osavõtt arendus- ja 
uurimistegevusest, konverentsidest), arvestusega vähemalt 10 % 
nädalakoormusest. 

16 ANTAV 
KVALIFIKATSIOON/ 

Laboriarsti kutse  
Doctor of laboratory medicine  



 

KRAAD 
17 NÕUDED 

ÕPPEPROGRAMMI 
LÕPETAMISEKS 

Residentuuri programmi läbimine täies mahus ning lõpueksami edukas 
sooritamine.  

18 LÕPETAMISEL 
VÄLJASTA-TAVAD 
DOKUMENDID 

Residentuuri lõpetamist tõendav tunnistus ja akadeemiline õiend 

19 LÕPUDOKUMENTE 
VÄLJASTAV(AD) 
KÕRGKOOL(ID) 

Tartu Ülikool  

20 RESIDENTUURI 
ÕPIEESMÄRGID 
(õpiväljundid ehk 
omandatavad/ 
arendatavad/erialased 
teadmised ja oskused, 
üldpädevused jms) 

Residentuuri programmi läbinud arst-resident: 
1) tunneb perearstipraktikas, erakorralise meditsiini, sisehaiguste ja 
kirurgia osakonnas ettetulevate  tavalisemate patsiendiprobleemide 
diferentsiaaldiagnostikat, oskab iseseisvalt korraldada nende 
haigusseisundite kindlakstegemiseks vajalikke uuringuid, oskab nendes 
osakondades ravitavate tavalisemate haiguste puhul koostada raviplaani; 
2) oskab osutada esmaabi erakorraliste terviseprobleemide korral; 
3) orienteerub Eesti tervishoiusüsteemis, oskab määratleda patsiendi 
jaoks optimaalse ravitasandi  
4) oskab välja kirjutada enamkasutatavaid ravimeid vastavalt Eestis 
kehtivatele reeglitele, omab arstitööks vajalikku dokumenteerimisoskust; 

5) on võimeline osutama laborimeditsiini erialal kvaliteetset 
teenust, mis on vastavuses arstiteaduse uusimate saavutuste ja 
kõrgete eetiliste standarditega; 

6) omab arstikutsele vajalikke hoiakuid, küllaldasi erialaseid 
teadmisi, oskusi ja kliinilist kogemust;  

7) tunneb ja järgib teaduseetika ja meditsiinieetika ning tõenduspõ-
hise meditsiini põhimõtteid; 

8) soovib oma tegevusega kaasa aidata nii laborimeditsiini kui 
valdkonna ning ka arstiteaduse arengule;  

9) tunneb oma erialalise kompetentsuse piire ning oskab 
meditsiinisüsteemis kaasata optimaalselt teiste erialade arste 
ning teisi tervishoiuspetsialiste patsientide probleemide 
parimaks lahendamiseks;  

10) orienteerub Eesti tervishoiukorralduses ja vastavas 
seadusandluses;  

11) tunneb töökeskkonna ohutuse tagamise reegleid; 
12) omab süsteemseid ja põhjalikke teadmisi laborimeditsiinis   

kasutatavatest mõistetest, teoreetilistest printsiipidest ja 
uurimismeetoditest;  

13) suudab edastada meditsiinilisi teadmisi ja nende põhjal tehtud 
järeldusi nii patsientidele, kolleegidele kui ka avalikkusele;  

14) teadvustab vajadust jätkata meditsiinialaste teadmiste ja oskuste 
täiendamist edaspidise professionaalse karjääri jooksul täiendus-
õppe abil ning on valmis elukestvaks õppeks;  

15) tunneb kvaliteedi tagamise süsteemi põhimõtteid ja oskab 
organiseerida raviasutuse labori tööd; 

16) oskab tõenduspõhiselt kasutusele võtta uusi 
laboriuuringuid: teha kindlaks kasutusvajadust, valida välja 
sobivaim metoodika, valideerida ja juurutada meetod 
laboris ja tutvustada kasutus- ja tõlgenduspõhimõtteid 



 

teiste erialade arstidele; 
17) hinnata haigla laboratooriumis kasutatava analüütilise 

aparatuuri omadusi ja sobivust; 
18) oskab analüsaatoritel teostada kõiki põhilisi operatsioone 

(kvaliteedikontroll, hooldus, kalibreerimine, uuringute 
teostamine); 

19) oskab välja töötada laboriuuringute diagnostilisi algoritme; 
20)  valdab erialases töös vajalikku statistikat - oskab arvutada 

laboriuuringu diagnostilist täpsust, mõõtemääramatust, 
kliiniliselt olulist muutust, meetodite korrelatsiooni ja leida 
sobivaimat läviväärtust; 

21)  suudab hallata labori tööd majanduslikust aspektist  
(eelarve, hinnakalkulatsioonid, arendustegevus),  

22) interpreteerida ja selgitada laboratoorseid tulemusi, 
vajadusel konsulteerida raviarsti; 

23) oskab koostöös teiste erialade arstidega läbi viia 
diferentsiaaldiagnostikat keerukate haigusjuhtude korral 
kasutades optimaalselt laboratoorsete uuringute kompleksi; 

24) valida ja sooritada laboratoorseid uuringuid kliinilise 
keemia ja hematoloogia alal, millised on vajalikud haigete 
diagnoosimisel ja ravil; 

25) valida ja sooritada laboratoorseid uuringuid immunoloogia 
alal, millised on vajalikud haigete diagnoosimisel ja ravil; 

26) oskab mikroskopeerida: 
a) verepreparaate, tunda hematopatomorfoloogiat ning anda 

leiu põhjal suuniseid täpsustavateks uuringuteks  

b) uriini, kehavedelikke rakke ja kristalle 

c) seemnerakke spermas 

d) mikroobe (bakterid, seened, parasiidid) ja haigustekitajate 
antikehi 

27) valida ja sooritada laboratoorseid uuringuid kitsamal 
valitud laboratoorsel erialal. 

  
21 MOODULI NIMETUS Praktiline koolitus – kohustuslikud praktilise koolituse tsüklid 
22 PRAKTILISE 

KOOLITUSE  SISU 
JA MAHT 

Residentuuri 1.aastal (koos minimaalse kestvusega): 
1. Erakorraline meditsiin 2 kuud 
2. Peremeditsiin 2 kuud 
3. Sisehaigused 2 kuud 
4. Kirurgia 2 kuud 
 
Varasema erialase kogemuseta residendid peavad 2. aasta jooksul 
töötama 6 kuud raviarstina. Laboriarsti töökogemus omandatakse 
töötades laborite eri osakondades. Esimeste aastate eesmärgiks on 
saavutada võimalikult mitmekesised baasteadmised ja -oskused.  



 

 Kõik residendid läbivad kliinilise mikrobioloogia, onkotsütoloogia 
(patoloogia) ja geneetika sissejuhatavad tsüklid. 
Vajalike baasoskuste omandamiseks peavad praktikabaasid võimaldama 
residendil juhendaja kaasabil teha järgmisi praktilisi töid: 

1. Uue laboriuuringu sisseviimine laborisse: 

* Tõenduspõhise kirjandusega tutvumine, kasutusvajaduse 
kindlakstegemine (konsultatsioonid klinitsistidega); 

* Metoodika valimine (suhtlus firmaesindajaga, sobiva aparatuuri ja 
reaktiivide hindamine); 

* Meetodi valideerimine: kalibreerimine, võrdluskatsete tegemine ja 
analüüs; 

* Kasutusjuhendite kirjutamine ja muu metoodika sisseviimisega 
kaasnev tegevus; 

* Uuringu tutvustamine raviarstidele – kirjalik kirjeldus, vajadusel 
suuline ettekanne (2. 3. ja 4. residentuuri aastal); 

2. Automaatanalüsaatori kõigi ettenähtud operatsioonide 
(kvaliteedikontroll, hooldus, kalibreerimine, uuringute 
(sealhulgas Cito!) teostamine. 

3. Mikroskoopia: 

a) hematomorfoloogia:  

I aste: morfoloogia ja lihtsama patomorfoloogia tundma-
õppimine, seos haigustega – 1 nädal laboris, mis onko-
hematoloogia osakonda ei teeninda (näit. ITK, LTKH) 

II aste: vererakkude patomorfoloogia tundmaõppimine, seos 
hematoloogiliste haigustega – 2-3 kuud  laboris, mis teenindab 
onkohematoloogilisi patsiente (Ühendlabor, PERH) 

III aste: luuüdi ja teiste materjalide mikroskoopia 
onkohematoloogiliste haiguste diagnoosimiseks – 2 nädalat 
(Ühendlabor, PERH) 

b) uriini rakud – ainult laboris, mis teenindab nefroloogilisi 
patsiente  (Ühendlabor, LTKH) – soovitavaks kogemuseks 
peetakse ca 100 uriini sadet,  

c) kehavedelike rakud ja kristallid – mõned preparaadid 
tavalaboris + patomorfoloogiliste rakkude mikroskoopia 
patoloogia laboris  

d) bakterid, seened, parasiidid 

e) haigustekitajate antikehad IIF meetodil  

f) autoantikehad IIF meetodil  



 

g) tsütogeneetika 

h) sperma mikroskoopia IVF labor 

4. Laboriuuringute tulemuste kommenteerimine (hematoloogia, 
hüübimise eriuurinugd, elektroforees, haigustekitajate 
serodiagnostika, autoimmuunuuringud jm)  

5. Laboriuuringute diagnostilise algoritmi (lisauuringute või 
kinnitavate uuringute  tegemise skeemi) väljatöötamine (koos 
põhjendustega) ja vajadusel klinitsistidele tutvustamine – ühes 
valdkonnas 

6. Diagnostilise täpsuse arvutamine ja sobivaima läviväärtuse 
(otsustuspiiri) leidmine vähemalt 2 laboriuuringu jaoks. 

7. Mõõtemääramatuste ja kliiniliselt oluliste muutuste arvutamine 
ühe labori osakonna uuringute jaoks 

8. Laboriuuringu tegeliku omahinna arvutamine 

Kohustuslikud praktilise koolituse tsüklid (koos minimaalse kestvusega): 
kliiniline keemia (12 kuud): 
biokeemia 
immunokeemia (hormoonuuringud jm.) 
toksikoloogia ja ravimite monitooring 
 
laboratoorne hematoloogia (11 kuud):  
rakud 
transfusioloogia 
koagulatsioon 
 
kliiniline mikrobioloogia (3 kuud): 
haigustekitajate serodiagnostika 
haigustekitajate molekulaardiagnostika 
bakterioloogia, mükoloogia, parasitoloogia 
humoraalne ja rakuline immunoloogia (3 kuud) 
geneetika (2 kuud):  
tsütogeneetika 
molekulaargeneetika 
 
labori juhtimise praktilised küsimused (2 kuud, integreerituna 
eelmistega) 
 
ravitöö praktika (6 kuud) 
erakorraline meditsiin või intensiivravi (3 kuud) 
sisemeditsiin või üldpediaatria (3 kuud) 
 
Kohustuslike praktilise koolituse tsüklite miinimumkestus on kokku   39 
kuud 

23 MOODULI NIMETUS Praktiline koolitus – valikulised praktilise koolituse tsüklid 
24 PRAKTILISE Esimesel residentuuriaastal võib resident valida 3-kuulise valiktsükli 



 

KOOLITUSE  SISU 
JA MAHT 

vastavalt üldjuhendaja ja residendi kokkuleppele. 
Valikulised praktilise koolituse tsüklid: 
- nefroloogia 
- endokrinoloogia 
- hematoloogia 
- patoloogia (tsütoloogia) 
- reumatoloogia 
- pediaatria 
Arst-resident peab läbima vähemalt kaks valikulist praktilise koolituse 
tsüklit. Iga valikulise praktilise koolituse tsükli minimaalne kestvus on 1 
kuu, soovitav - 2 kuud.  
Arst-residendi kohustused loetletud tsüklites on töö palatiarstina, osavõtt 
eriala ambulatoorsetest konsultatsioonidest koos juhendava eriarstiga, 
osavõtt osakonnas toimuvatest erialavisiitidest ja konsiiliumitest. Arst-
residendil tuleb teha haigusjuhtude demonstratsioone või lühiettekandeid 
kliinilisel osakonna (kliiniku) konverentsil. 

25 MOODULI 
NIMETUS 

Teoreetiline koolitus 36 EAP 

26 TEOREETILISE 
KOOLITUSE  SISU 
JA MAHT 

Teoreetiline koolitus koosneb erialasest ja üldisest koolitusest.  
Üldresidentuuri kliinilised seminarid 6 EAP (esimesel residentuuriaastal) 
 
Üldteoreetilise kursuse maht on vähemalt 20-30 tundi aastas.  
Erialane teoreetiline õpe koosneb kirjanduse iseseisvast läbitöötamisest 
ja n.ö. auditoorsest tööst. Viimase alla ühendatakse igakuised residentide 
seminarid, oma arendusprojekti realiseerimine ning osavõtt erialastest 
täiendustsüklitest ja/või teaduslike konverentside tööst.  

1. Residentide  seminarid 16 EAP:   (TÜ Sisekliinik) 
2. Uurimistöö metoodika (s.h. oma uurimistöö, ettekanded) 3 EAP 

(TÜ Sisekliinik) 
3. vabalt valitud kursused laborimeditsiiniga seotud erialadel, ees-

kätt sisehaigustes, erakorrralises meditsiinis ja pediaatrias  10 
EAP 

4. Antibakteriaalne ravi 1 EAP (TÜ Sisekliinik) 
Iga residentuuriaasta sisaldab kokku 1-2 nädalat teoreetilist koolitust 
kursustel ja seminaridel, osavõttu konverentsidest, iseseisvat tööd 
haigusjuhtude analüüsil, ettekannete ja referaatide koostamist, osalemist 
uurimistöös põhierialal. 
Naabererialadest soovitatakse kliinilise hematoloogia, endokrinoloogia, 
kliinilise immunoloogia, nefroloogia ja kardioloogia tsükleid. 
 

27 ÕPPEBAASID Laborimeditsiini residentuuri baasasutustena kasutatakse alljärgnevaid 
raviasutusi: 
Residentuuri 1.aastal on baasideks AS Lõuna-Eesti Haigla, Valga haigla, 
Põlva haigla, Jõgeva haigla, Rakvere Haigla, Narva Haigla, Viljandi 
Haigla, Kuressaare haigla, Haapsalu Haigla, Rapla Haigla, Pärnu Haigla, 
Ida-Viru Keskhaigla, Lääne-Tallinna Keskhaigla, Ida- Tallinna 
keskhaigla, Põhja-Eesti Regionaalhaigla, SA TÜ Kliinikum., samuti 
perearstikeskused vastavalt TÜ ja baaside vahelisele lepingule.  
Residentuuri 2.-5.aastal: 
• TÜ Kliinikumi ravitööks valitud osakond (Sisekliinikus, erakorralise 

meditsiini osakonnas vms) 
• TÜ Kliinikumi Ühendlabor  
• Põhja-Eesti Regionaalhaigla, Ida- või Lääne-Tallinna ravitööks 



 

valitud osakond (sisehaiguste osakond, erakorralise meditsiini 
osakond vms), 

• Tartu Kesklinna perearstikeskuse labor 
• Keskhaiglate laborid kui erinevat töökeskkonda pakkuvat kogemust 
 

28 SAAVUTATUD 
ÕPIVÄLJUNDITE 
HINDAMISE VORMID 
JA KORD 

Edasijõudmist hinnatakse kaks korda aastas vastavalt residentuuri 
eeskirjas sätestatule, positiivse hinnangu eelduseks on kõigi ettenähtud 
ülesannete (nii praktilise koolituse kui teoreetilise koolituse) täitmine.  
Saavutatud õpiväljundeid hinnatakse iga tsükli lõpus juhendaja hinnangu 
alusel (kujundava hindamisena mitteeristaval skaalal) ning residentuuri 
lõpueksamil (lõpphindamisena eristaval skaalal). Iga residentuuriaasta 
lõpul arutatakse üldjuhendajaga individuaalplaani täitmist ning hinna-
takse residendi töö edukust. 
Esimese ja teise aasta lõpus on kirjalik eksam, kus hinnatakse teoreetilisi 
teadmisi, praktilisi oskusi ja vastava aasta iseseisvat tööd. Positiivse 
tulemuse saamiseks on vaja vähemalt 60 % ületavaid teadmisi ja oskusi.  
Kolmandal aastal võib aasta arvestada teostatuks edukalt sooritatud 
praktiliste tsüklite ja seminaride/konverentside ettekannete/artiklite 
alusel.  
 

29 LÕPUEKSAMILE 
PÄÄSEMISE 
EELDUSED 

Kogu ettenähtud residentuuri programmi (nii praktilise koolituse kui 
teoreetilise koolituse) läbimine, positiivsed hinnangud kõigist läbitud 
praktilise koolituse tsüklitest. 

30 LÕPUEKSAMI 
SISULISED NÕUDED JA 
SOORITAMISE KORD 
 
 

Eksam, mille käigus hinnatakse teadmisi ja oskusi, koosneb kolmest 
osast (suuline, kirjalik ja teatud praktiliste oskuste kontrollimine), 
eksami orienteeruv kestus on 2,5 tundi. Kõiki eksami osasid hindab 
eksamikomisjon, kuhu kuulub vähemalt 4 liiget, vabariigi juhtivad eriala 
spetsialistid  
Teadmiste ja oskuste hindamise viis: 1) kirjalik töö (maht arvestusega, et 
sellele jõuaks vastata 40 min. jooksul); 2) praktiliste oskuste 
kontrollimine ja vastamine komisjonile suuliselt (arvestusega, et  
preparaatide uurimiseks on aega 30 min. ja vastamiseks läheb aega 30 
min.); 3) suuline põhiküsimuste arutelu, kuni 30 min.  
Eksami struktuur ja proportsioonid: 
1. Kirjaliku vastuste eest 30 % 
2. Praktiliste oskuste eest 40 % 
3. Suulise vastuse teadmiste eest 30% 
Resident peab ilmutama nii teadmisi, oskusi kui orienteerumist erialas. 
Tema teadmisi ja oskusi hinnatakse eristaval skaalal 

31 LÕPUEKSAMI 
HINDAMISE 
KRITEERIUMID 
 
 
 

 
Eksami erinevatest osadest kogutud punktid summeeritakse, hinne 
kujuneb alljärgnevalt: 
 
A= 96-100% 
B= 91-95% 
C= 81-90 % 
D= 71-80% 
E= 61-70% 
F= 0-60% 
 

32 SOOVITATAV 
KIRJANDUS 
 

* Tietz Textbook of Clinical Chemistry and Molecular Diagnostics 
4th ed (2005)  ed, CA Burtis,  DE Bruns, Saunders  
 
* Henry´s Clinical Diagnosis and Management by Laboratory Methods, 



 

21st ed. 2007, (Eds) R McPherson, M Pincus  Saunders. 
  
* Fundamentals of Urine and Body fluids, WB Saunders Co, 2nd ed, 
2004, Brunzel NA 
 
* Samples: From the patient to the laboratory. The impact of preana-
lytical variables on the quality of laboratory results. 3rd ed., 
2003,WILEY-VCH Gmbh&Co.KGaA WG Guder et al. 
 
* Wintrobe´s Clinical Hematology. 12th ed. 2008, Lippincott, Williams 
and Wilkins.,, (Eds) JP Greer, J Foerster et al  
 
*  Murray et al. Manual of Clinical Microbiology ASM, 2007 

* Frazer CG, Biological Variation: From Principles to Practice, 2001, 
Acad. Press. 
 
* Harrison’s Principles of Internal Medicine. 17th ed., Ed. by 
A.S.Fauci,  E.Braunwald, D.L.Kasper, S.L.Hauser, D.L.Longo, 
J.L.Jameson, J.Loscalzo. McGraw-Hill Medical, 2008 
 
Young D. Effects of drugs on Clinical Laboratory Tests 4th ed., 1995, 

AACC Press. 

Ajakirjad (kolm viimast aastakäiku) 

Eesti Arst  

Annals of Clinical Biochemistry (London) 

Clinical Chemistry (Washington) 

Klinitðeskaja laboratornaja tehnika (Moskva) 

 
 
 
 
 
 



 

 
RESIDENTUURI PROGRAMM LASTEKIRURGIA ERIALAL 
 
 

1 PROGRAMMI  NIMETUS 
EESTI JA INGLISE KEELES 

Lastekirurgia                                                           
Paediatric Surgery 
 

2 ÕPPEASTE Residentuur 
 

3 VALDKOND Tervis ja heaolu 
 

4 
 

ERIALA(D) Lastekirurgia 

5 ÕPPEASUTUS(ED) Tartu Ülikool 
 

6 TEADUSKON(NA)D Arstiteaduskond 
 

7 NOMINAALNE ÕPPEAEG 6 aastat 
 

8 ÕPPETÖÖ VORM Päevane õpe 
 

9 ÕPPETÖÖ KEEL Eesti keel 
 

10 ÕPIVÄLJUNDITE 
SAAVUTAMISEKS 
VAJALIKUD TEISED 
KEELED 

Erialakirjanduse lugemiseks vajalik inglise keele oskus 
 

11 ÕPPEKAVA VERSIOON 2012 
 

12 KINNITAMINE 1. Teaduskonna nõukogus 2012 
2. Ülikooli senatis  
 

13 VASTUVÕTUTINGIMUSED 1. Residentuuri võetakse konkursi alusel vastu isikuid, kes on 
registreeritud EV Terviseameti tervishoiutöötajate registris ja 
kes on lõpetanud:  
a. Tartu Ülikooli arstiõppe, olles immatrikuleeritud 

arstiõppesse 1997/1998. õppeaastal või hiljem;  
b. Tartu Ülikooli arstiõppe ja internatuuri, olles 

immatrikuleeritud arstiarstiõppesse enne 1997/1998. 
õppeaastat või  

c. kellel on vastav välisriigis omandatud kõrgharidus. 
2. Konkursitingimused määratakse residentuuri eeskirjas. 

 
14 
 

RESIDENTUURI 
ÜLDEESMÄRGID 

Residentuuri üldiseks eesmärgiks on anda arst-residendile üldarstina 
praktiseerimise kogemus, viia arst-residendi teadmised ja praktilised 
oskused iseseisva lastekirurgia eriarstina töötamise tasemele. 
Omandatav haridus võimaldab asuda tervishoiusüsteemis tööle 
lastekirurgia eriarstina. 
 

15 ERIALAPROGRAMMI  
STRUKTUURI 
LÜHIKIRJELDUS 

Lastekirurgia residentuur toimub 6 aastase õppena, millest 33 
esimest kuud moodustab baasõpe ja järgnevad 33 kuud erialaõpe, 
lisaks kokku 6 puhkusekuud. Õpe koosneb praktilisest ja 
teoreetilisest koolitusest.  
 



 

16 ANTAV 
KVALIFIKATSIOON/ 
KRAAD 

Lastekirurgi kutse 
Paediatric surgeon 

17 NÕUDED 
ÕPPEPROGRAMMI 
LÕPETAMISEKS 

Residentuuri programmi läbimine täies mahus ning lõpueksami 
edukas sooritamine 
 

18 LÕPETAMISEL VÄLJASTA-
TAVAD DOKUMENDID 

Residentuuri lõpetamist tõendav tunnistus ja akadeemiline õiend  

19 LÕPUDOKUMENTE 
VÄLJASTAV(AD) 
KÕRGKOOL(ID) 

Tartu Ülikool  

20 RESIDENTUURI 
ÕPIEESMÄRGID 
(õpiväljundid ehk 
omandatavad/ 
arendatavad/erialased 
teadmised ja oskused, 
üldpädevused jms) 

Residentuuri programmi läbinud arst-resident: 
1) tunneb perearstipraktikas, erakorralise meditsiini, sisehaiguste ja 
kirurgia osakonnas ettetulevate  tavalisemate patsiendiprobleemide 
diferentsiaaldiagnostikat, oskab iseseisvalt korraldada nende 
haigusseisundite kindlakstegemiseks vajalikke uuringuid, oskab 
nendes osakondades ravitavate tavalisemate haiguste puhul koostada 
raviplaani; 
2) oskab osutada esmaabi erakorraliste terviseprobleemide korral; 
3) orienteerub Eesti tervishoiusüsteemis, oskab määratleda patsiendi 
jaoks optimaalse ravitasandi  
4) oskab välja kirjutada enamkasutatavaid ravimeid vastavalt Eestis 
kehtivatele reeglitele, omab arstitööks vajalikku 
dokumenteerimisoskust; 
5) on võimeline osutama lastekirurgia erialal kvaliteetset arstiabi, 

mis on vastavuses arstiteaduse uusimate saavutuste ja kõrgete 
eetiliste standarditega; 

6) omab arstikutsele vajalikke hoiakuid, küllaldasi erialaseid 
teadmisi, oskusi ja kliinilist kogemust;  

7) tunneb ja järgib teaduseetika ja meditsiinieetika ning tõendus-
põhise meditsiini põhimõtteid; 

8) soovib oma tegevusega kaasa aidata nii meditsiini kui 
valdkonna kui ka arstiteaduse arengule;  

9) tunneb oma erialalise kompetentsuse piire ning oskab 
meditsiinisüsteemis kaasata optimaalselt teiste erialade arste 
ning teisi tervishoiuspetsialiste patsientide probleemide 
parimaks lahendamiseks;  

10) orienteerub Eesti tervishoiukorralduses ja vastavas 
seadusandluses;  

11) oskab teha koostööd patsientide lähedaste, sotsiaalsüsteemi jm. 
tugivõrgustikega; 

12) omab süsteemseid ja põhjalikke teadmisi lastekirurgias  
kasutatavatest mõistetest, teoreetilistest printsiipidest ja 
uurimismeetoditest;  

13) suudab edastada meditsiinilisi teadmisi ja nende põhjal tehtud 
järeldusi nii patsientidele, kolleegidele kui ka avalikkusele;  

14) teadvustab vajadust jätkata meditsiinialaste teadmiste ja oskuste 
täiendamist edaspidise professionaalse karjääri jooksul 
täiendusõppe abil ning on valmis elukestvaks õppeks;  

15) suudab iseseisvalt diagnoosida ning ravida enamlevinud 
lastekirurgilisi haigusi (nii plaanilisi kui erakorralisi); 

16) tunneb operatsioonide näidustusi nii erakorralises kui 



 

plaanilises kirurgias; 
17) oskab koostöös teiste erialade arstidega läbi viia 

diferentsiaaldiagnostikat keerukate haigusjuhtude korral 
kasutades optimaalselt kogu kaasaegset instrumentaalsete ja 
laboratoorsete uuringute kompleksi; 

18) oskab juhtida patsientide uuringuid ja ravi mitmete haiguste 
koosesinemisel, määrata uuringute ja ravi prioriteedid, hinnata 
erinevate sekkumisvõimaluste tulemuslikkust ning riske; 

19) Oskab analüüsida ja hinnata teostatud operatsioonide ja 
protseduuride tulemusi. 

20) valdab tänapäevases intensiivravis kasutatavaid meetodeid 
lastekirurgiliste haiguste ravis; 

21) tunneb kemo- ja radioteraapia näidustusi ja ravipõhimõtteid 
onkoloogiliste haigete ravis.  

22) oskab iseseisvalt sooritada järgmisi operatsioone ja 
protseduure: 
a. Apendektoomia      
b. Herniotoomia (kubeme, naba, jne)    
c. Krüptorhismi operatsioon     
d. Operatsioonid fimoosi puhul     
e. Rossi operatsioon, funikulotseele eemaldamine   
f. Ambulatoorne kirurgia     
g. Erinevad skelettekstensioonid    
h. Erinevate luumurdude repositsioon ja fiksatsioon  
i. Erinevate luumurdude korral metallosteosüntees  
j. Varajane nekrektoomia ja nahaplastika    
k. Puusa ja komppöia kipsid      
l. Operatsioonid kõhukoopa patoloogia puhul  
m. Operatsioonid uroloogilise patoloogia puhul  
n. Operatiivne ortopeedia 

21 MOODULI NIMETUS Praktiline koolitus baasõppes (esimesel kuni kolmandal 
residentuuri aastal) 
 

22 PRAKTILISE 
KOOLITUSE  SISU JA 
MAHT 

Praktilise koolituse ajakava, kokku  33 kuud:  
Residentuuri 1.aastal (koos minimaalse kestvusega): 
1. Erakorraline meditsiin 2 kuud 
2. Peremeditsiin 2 kuud 
3. Sisehaigused 2 kuud 
4. Kirurgia 2 kuud 
 
Esimesel residentuuriaastal võib resident valida 3-kuulise valiktsükli 
vastavalt üldjuhendaja ja residendi kokkuleppele. 
 
Residentuuri 2.-3.aastal: 
Üldkirurgia 9 kuud 
Ortopeedia 5 kuud 
Uroloogia 2 kuud 
Anestesioloogia ja intensiivravi 2 kuud 
Veresoontekirurgia  2 kuud 
Torakaalkirurgia 2 kuud 
 
Arst-residendi kohustused loetletud tsüklites (väljaarvatud 



 

anestesioloogia ja intensiivravi) on töö palatiarstina, osavõtt 
ambulatoorsetest konsultatsioonidest koos juhendava eriarstiga, 
osavõtt osakonnas toimuvatest visiitidest. Osalemine operatsioonidel 
assistendina ning küllaldase praktilise kogemuse tekkel juhendaja 
otsusel sooritama iseseisvalt lihtsamaid operatsioone juhendaja 
assisteerimisel.  
Igas kuus tuleb teha kaks või enam 12-tunnist valvet (reeglina 
üldkirurgias ja ortopeedias) sõltuvalt vajadusest eriala optimaalseks 
omandamiseks.  
 
Arst-residendi kohustused anestesioloogia-intensiivravi tsüklis: 
1 kuu anestesioloogia  
Kogu tsükli vältel igapäevane töö, sh. valvetöö operatsioonitoas 
anestesioloogi juhendamisel. Resident peab omandama järgnevad 
teadmised ja oskused:  
haige üldseisundi hindamine ja operatsiooniks ettevalmistus 
plaanilises ja erakorralises kirurgias. Perkutaanne veenide 
kanüleerimine. Vabade hingamisteede tagamine - ventilatsioon 
maski abil, endotraheaalne intubatsioon, juhitav hingamine. 
Patsiendi monitooring, tähtsamate rütmihäirete diagnostika. Üld- ja 
regionaalanesteesia läbiviimine,  perioperatiivne infusioonravi 
plaanilises ja erakorralises kirurgias, postoperatiivne valutustamine. 
1 kuu intensiivravi 
Kogu tsükli vältel igapäevane töö vastavalt valvegraafikule 
intensiivraviarsti juhendamisel. Resident peab omandama 
teoreetilised teadmised ja esmased praktilised oskused kriitilises 
seisundis haige käsitlemisel. Haige monitooring, raviprintsiibid 
erinevate šokivormide puhul. Elustamisvõtete rakendamine. 
Tegutsemine ägeda hingamispuudulikkuse, südamepuudulikkuse, 
neerude puudulikkuse, maksapuudulikkuse korral. Liittrauma haige. 
Sepsise diagnostika, ravipõhimõtted. 
 

23 MOODULI NIMETUS Praktiline koolitus erialaõppes (neljas kuni kuues aasta) 
 

24 PRAKTILISE 
KOOLITUSE  SISU JA 
MAHT 

Praktilise koolituse ajakava, kokku  33 kuud:  
Lastekirurgia 29 kuud 
Lastehaigused 2 kuud 
Plastikakirurgia    2 kuud 
  
Arst-residendi kohustused loetletud tsüklites on töö palatiarstina, 
osavõtt ambulatoorsetest konsultatsioonidest koos juhendava 
eriarstiga, osavõtt osakonnas toimuvatest visiitidest. Osalemine 
operatsioonidel assistendina ning küllaldase praktilise kogemuse 
tekkel sooritama iseseisvalt operatsioone juhendaja assisteerimisel. 
Residentuuri jooksul tuleb sooritada iseseisvalt vähemalt 200 eriala 
operatsiooni (v.a ambulatoorne pisikirurgia) 
Igas kuus tuleb teha vähemalt neli 12-tunnist valvet koduse 
väljakutsena. 
 

25 MOODULI NIMETUS Teoreetiline koolitus baasõppes ja erialaõppes 28,5 EAP 
26 TEOREETILISE 

KOOLITUSE  SISU JA 
MAHT 

Üldresidentuuri kliinilised seminarid 6 EAP (esimesel 
residentuuriaastal) 
 
Tsükli pikkus reeglina 3 päeva (20h) 
 



 

II aasta - endoskoopiline kirurgia ja mikrokirurgia 2 EAP 
 - anestesioloogia ja intensiivravi 2 EAP  
 - üldkirurgia 2 EAP  
 - onkoloogia (seedetrakt, rind) 2 EAP  
 - trauma+ortopeedia 2 EAP  
III aasta - veresoontekirurgia 2 EAP  
 - uroloogia 2 EAP  
 - torakaalkirurgia ja kardiokirurgia* 2,5 EAP  
 - lastekirurgia 2 EAP  
 - plastikakirurgia 2 EAP   
IV aasta    - käekirurgia 2 EAP 
 
* tsükli pikkus 5 päeva (30h) 
 

27 ÕPPEBAASID Residentuuri 1.aastal on baasideks AS Lõuna-Eesti Haigla, Valga 
haigla, Põlva haigla, Jõgeva haigla, Rakvere Haigla, Narva Haigla, 
Viljandi Haigla, Kuressaare haigla, Haapsalu Haigla, Rapla Haigla, 
Pärnu Haigla, Ida-Viru Keskhaigla, Lääne-Tallinna Keskhaigla, Ida- 
Tallinna keskhaigla, Põhja-Eesti Regionaalhaigla, SA TÜ 
Kliinikum, samuti perearstikeskused vastavalt TÜ ja baaside 
vahelisele lepingule.  
 
Residentuuri 2.-6.aasta: 
TÜ Kliinikum  (baasõpe, erialaõpe) 
Tallinna Lastehaigla (erialaõpe) 
Põhja-Eesti Regionaalhaigla  (baasõpe) 
Ida-Tallinna Keskhaigla  (baasõpe) 
Lääne-Tallinna Keskhaigla (baasõpe) 
Pärnu Haigla (baasõpe) 
Ida-Viru Keskhaigla (baasõpe) 
Lõuna-Eesti Haigla (baasõpe) 
Viljandi Haigla (baasõpe) 
Rakvere Haigla (baasõpe) 
Valga Haigla (baasõpe) 
Narva Haigla (baasõpe) 
Järvamaa Haigla (baasõpe) 
Põhieriala  on võimalik omandada ainult TÜ Kliinikumis või 
Tallinna Lastehaiglas, millest vähemalt 25% peab resident sooritama 
Tartu Ülikooli Kliinikumis. Ülejäänud osa on võimalik sooritada ka 
Tallinna Lastehaiglas, millest 50% lastekirurgia osakonnas ja 50% 
lasteortopeedia osakonnas. 

28 SAAVUTATUD 
ÕPIVÄLJUNDITE 
HINDAMISE VORMID JA 
KORD 

Edasijõudmist hinnatakse kaks korda aastas vastavalt residentuuri 
eeskirjas sätestatule, positiivse hinnangu eelduseks on kõigi 
ettenähtud ülesannete (nii praktilise koolituse kui teoreetilise 
koolituse) täitmine.  
Saavutatud õpiväljundeid hinnatakse iga tsükli lõpus juhendaja 
hinnangu alusel (kujundava hindamisena mitteeristaval skaalal) ning 
residentuuri lõpueksamil (lõpphindamisena eristaval skaalal). 
Baasõppe läbimisel (3. a. lõpus) toimub vaheeksam, mis koosneb 
kirjalikust testist ja suulisest vestlusest, hõlmates kõiki läbitud 
tsükleid. Kirjalik test loetakse arvestatuks, kui vähemalt 60% on 
õigesti vastatud. Vaheeksami edukas sooritamine võimaldab 
residendil jätkata praktilise koolitusega erialaõppes.  
 



 

29 LÕPUEKSAMILE 
PÄÄSEMISE EELDUSED 

Kogu ettenähtud residentuuri programmi (nii praktilise koolituse kui 
teoreetilise koolituse) läbimine, positiivsed hinnangud kõigist läbitud 
praktilise koolituse tsüklitest.  
 

30 LÕPUEKSAMI SISULISED 
NÕUDED JA SOORITAMISE 
KORD 

Residentuuri erialaõpe lõpeb suulise erialaeksamiga. Lastekirurgia 
residentuuri lõpueksamil nõutavad teadmised hõlmavad täies mahus 
lastekirurgia eriala (vastsündinute kirurgia, laste üldkirurgia, laste 
uroloogia, laste ortopeedia). Iga küsimuse vastus hinnatakse erladi 
hindega, millest kokku kujuneb lõpphinne.  
Samuti kontrollitakse residentuuri jooksul tehtud praktilist tegevust. 
Viimase aluseks on residendi poolt eksamikomisjonile esitatav 3 
aasta kokkuvõte praktilisest tööst (praktika päevikud): iseseisvalt 
sooritatud operatsioonid, assisteerimised, tüsistuste ja letaalsete 
juhtude analüüs.  

  
31 LÕPUEKSAMI 

HINDAMISE 
KRITEERIUMID 
 

A: Arst-resident tunneb suurepäraselt erinevate lastekirurgiliste 
haiguste kliinilist pilti, etiopatogeneesi, diagnostikat ja 
diferentsiaaldiagnostikat, ravi ning profülaktikat. Arst-residendi 
praktiliste oskuste maht ja ampluaa on oluliselt suurem kui nõutav 
miinimum, s.t iseseisvalt sooritanud enam kui 300 operatsiooni , mis 
hõlmavad 90 % lastekirurgias tehtavatest operatsioonitüüpidest 
  
B: Arst-resident teab väga hästi erinevate lastekirurgiliste haiguste 
kliinilist pilti, etiopatogeneesi, diagnostikat ja diferentsiaal-
diagnostikat, ravi ning profülaktikat. Arst-residendi praktiliste 
oskuste maht ja ampluaa on suurem kui nõutav miinimum, s.t 
iseseisvalt sooritanud enam kui 260 operatsiooni , mis hõlmavad 
80% lastekirurgias tehtavatest operatsioonitüüpidest 
 
C: Arst-resident teab hästi erinevate lastekirurgiliste haiguste 
kliinilist pilti, etiopatogeneesi, diagnostikat ja 
diferentsiaaldiagnostikat, ravi ning profülaktikat. Arst-residendi 
praktiliste oskuste maht ja ampluaa on mõnevõrra suurem kui nõutav 
miinimum, s.t iseseisvalt sooritanud enam kui 230 operatsiooni, mis 
hõlmavad 70 % lastekirurgias tehtavatest operatsioonitüüpidest 
  
D: Arst-resident tunneb erinevate lastekirurgiliste haiguste kliinilist 
pilti, etiopatogeneesi, diagnostikat ja diferentsiaaldiagnostikat, ravi 
ning profülaktikat, ent aine süstemaatilisel tundmisel esineb 
ebatäpsusi ning mõningaid lünki. Arst-residendi praktiliste oskuste 
maht ja ampluaa vastab miinimum nõuetele, s.t iseseisvalt sooritanud 
200 operatsiooni , mis hõlmavad 60 % lastekirurgias tehtavatest 
operatsioonitüüpidest 
  
E: Arst-resident teab erinevate lastekirurgiliste haiguste kliinilist 
pilti, tunneb üldjoontes nende haiguste etiopatogeneesi, diagnostikat 
ja diferentsiaaldiagnostikat, ravi ning profülaktikat, ent aine 
süstemaatiline ja sügavam tundmine on lünklik ning esineb 
põhimõttelisi eksimusi. Arst-residendi praktiliste oskuste maht ja 
ampluaa vastab miinimum nõuetele s.t iseseisvalt sooritanud 200 
operatsiooni , mis hõlmavad 60 % lastekirurgias tehtavatest 
operatsioonitüüpidest 
 
F: Arst-residendi teadmised lastekirurgiliste haiguste kliinilise pildi, 
etiopatogeneesi, diagnostika ja diferentsiaaldiagnostika, ravi ning 



 

profülaktika osas on puudulikud. Arst-residendi praktiliste oskuste 
maht ja ampluaa on väiksem nõutavast miinimumist.  
 
A= 96-100% 
B= 91-95% 
C= 81-90 % 
D= 71-80% 
E= 61-70% 
F= 0-60% 
 

32 SOOVITATAV 
KIRJANDUS 
 

Raamatud: 
- Atlas of Pediatric Orthopaedic Surgery, R.T.Morissy, 

S.L.Weinstein, 2006 
- Pediatric Surgery, O’Neill, Rowe, et al., 1998  
- Surgery in Infants and Children, Oldham, 1997 
- Pediatric Orthopaedics, Lovell and Winters, 1990 
- Abdominal Surgery in Infancy and Childhood, W.L. Donnellan, 

1996  
- Pediatric Surgery, J.D. Atwell, 1998 
- Operative Pediatric Surgery, M.M.Ziegler, R.G.Azizkhan, 

T.R.Weber, 2003 
- OnLine Pediatric Surgery Handbook for Residents and Medical 

Students http://home.coqui.net/titolugo/handbook.htm 
- http://www.wheelessonline.com 
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RESIDENTUURI PROGRAMM MEDITSIINIGENEETIKA ERIALAL 
 
 

1 PROGRAMMI  NIMETUS 
EESTI JA INGLISE KEELES 

Meditsiinigeneetika                                                 
Medical genetics 

2 ÕPPEASTE Residentuur 
3 VALDKOND Tervis ja heaolu 
4 
 

ERIALA(D) Meditsiinigeneetika 
 

5 ÕPPEASUTUS(ED) Tartu Ülikool 
6 TEADUSKON(NA)D Arstiteaduskond 
7 NOMINAALNE ÕPPEAEG 5 aastat 
8 ÕPPETÖÖ VORM Päevane õpe 
9 ÕPPETÖÖ KEEL Eesti keel  
10 ÕPIVÄLJUNDITE 

SAAVUTAMISEKS 
VAJALIKUD TEISED 
KEELED 

erialakirjanduse lugemiseks vajalik inglise keele oskus 

11 ÕPPEKAVA VERSIOON 2012 
12 KINNITAMINE 1. Teaduskonna nõukogus 2012 

2. Ülikooli senatis  
13 VASTUVÕTUTINGIMUSED 1. Residentuuri võetakse konkursi alusel vastu isikuid, kes on 

registreeritud EV Terviseameti tervishoiutöötajate registris 
ja kes on lõpetanud:  
a. Tartu Ülikooli arstiõppe, olles immatrikuleeritud 

1997/1998. õppeaastal või hiljem;  
b. Tartu Ülikooli arstiõppe ja internatuuri, olles 

immatrikuleeritud enne 1997/1998. õppeaastat või  
c. kellel on vastav välisriigis omandatud kõrgharidus. 

2. Konkursitingimused määratakse residentuuri eeskirjas. 
 

14 
 

RESIDENTUURI 
ÜLDEESMÄRGID 

Residentuuri üldiseks eesmärgiks on anda arst-residendile üldarstina 
praktiseerimise kogemus, viia arst-residendi teadmised ja praktilised 
oskused iseseisva meditsiinigeneetika eriarstina töötamise tasemele. 
Omandatav haridus võimaldab asuda tervishoiusüsteemis tööle 
meditsiinigeneetika eriarstina. 

15 ERIALAPROGRAMMI  
STRUKTUURI 
LÜHIKIRJELDUS 

Meditsiinigeneetika residentuur toimub 5-aastase õppena, kokku 55 
kuud, millele lisandub 5 puhkusekuud. Õpe koosneb praktilisest ja 
teoreetilisest koolitusest. Igale arst-residendile koostatakse 
individuaalne õpingukava, lähtudes alljärgnevast: 

1. Praktiline koolitus  
a. Kohustuslikud praktilise koolituse tsüklid – 

minimaalne summaarne kestus 44 kuud* 
b. Valikulised praktilise koolituse tsüklid – minimaalne 

summaarne kestus 8 kuud** 
2. Teoreetiline koolitus 25 EAP mahus 

 
 
*,** - Kohustuslike praktilise koolituse tsüklite minimaalse mahu 
korral peab vastavalt individuaalplaanile suurenema valikuliste 
praktilise koolituse tsüklite maht ja vastupidi, tagamaks praktilise 
koolituse mahu täitmist. 
 



 

16 ANTAV 
KVALIFIKATSIOON/ 
KRAAD 

Meditsiinigeneetiku kutse 
Medical geneticist 

17 NÕUDED 
ÕPPEPROGRAMMI 
LÕPETAMISEKS 

Residentuuri programmi läbimine täies mahus ning lõpueksami 
edukas sooritamine. Residentuuri vältel peab arst-resident läbima 
kõik kohustuslikud praktilise koolituse tsüklid ning vähemalt kaks 
valikulist praktilise koolituse tsüklit.  

18 LÕPETAMISEL VÄLJASTA-
TAVAD DOKUMENDID 

Residentuuri lõpetamist tõendav tunnistus ja akadeemiline õiend  

19 LÕPUDOKUMENTE 
VÄLJASTAV(AD) 
KÕRGKOOL(ID) 

Tartu Ülikool  

20 RESIDENTUURI 
ÕPIEESMÄRGID 
(õpiväljundid ehk 
omandatavad/ 
arendatavad/erialased 
teadmised ja oskused, 
üldpädevused jms) 

Residentuuri programmi läbinud arst-resident: 
1) tunneb perearstipraktikas, erakorralise meditsiini, sisehaiguste ja 
kirurgia osakonnas ettetulevate  tavalisemate patsiendiprobleemide 
diferentsiaaldiagnostikat, oskab iseseisvalt korraldada nende 
haigusseisundite kindlakstegemiseks vajalikke uuringuid, oskab 
nendes osakondades ravitavate tavalisemate haiguste puhul koostada 
raviplaani; 
2) oskab osutada esmaabi erakorraliste terviseprobleemide korral; 
3) orienteerub Eesti tervishoiusüsteemis, oskab määratleda patsiendi 
jaoks optimaalse ravitasandi  
4) oskab välja kirjutada enamkasutatavaid ravimeid vastavalt Eestis 
kehtivatele reeglitele, omab arstitööks vajalikku 
dokumenteerimisoskust; 

5) on võimeline osutama meditsiinigeneetika erialal 
kvaliteetset arstiabi, mis on vastavuses arstiteaduse uusimate 
saavutuste ja kõrgete eetiliste standarditega; 

6) omab arstikutsele vajalikke hoiakuid, küllaldasi erialaseid 
teadmisi, oskusi ja kliinilist kogemust;  

7) tunneb ja järgib teaduseetika ja meditsiinieetika ning 
tõenduspõhise meditsiini põhimõtteid; 

8) soovib oma tegevusega kaasa aidata nii meditsiini kui 
valdkonna kui ka arstiteaduse arengule;  

9) tunneb oma erialalise kompetentsuse piire ning oskab 
meditsiinisüsteemis kaasata optimaalselt teiste erialade arste 
ning teisi tervishoiuspetsialiste patsientide probleemide 
parimaks lahendamiseks;  

10) orienteerub Eesti tervishoiukorralduses ja vastavas 
seadusandluses;  

11) oskab teha koostööd patsientide lähedaste, sotsiaalsüsteemi 
jm. tugivõrgustikega; 

12) omab süsteemseid ja põhjalikke teadmisi 
meditsiinigeneetikas  kasutatavatest mõistetest, 
teoreetilistest printsiipidest ja uurimismeetoditest;  

13) suudab edastada meditsiinilisi teadmisi ja nende põhjal 
tehtud järeldusi nii patsientidele, kolleegidele kui ka 
avalikkusele;  

14) teadvustab vajadust jätkata meditsiinialaste teadmiste ja 
oskuste täiendamist edaspidise professionaalse karjääri 
jooksul täiendusõppe abil ning on valmis elukestvaks 
õppeks;  



 

15) suudab iseseisvalt diagnoosida, konsulteerida ning osaleda 
raviskeemi koostamisel enamlevinud geneetiliste haiguste 
puhul; 

16) oskab koostöös teiste erialade arstidega läbi viia 
diferentsiaaldiagnostikat keerukate haigusjuhtude korral 
kasutades optimaalselt kogu kaasaegset instrumentaalsete ja 
laboratoorsete uuringute kompleksi;  

17)  valdab perekonnauuringute meetodeid, oskab andmeid 
sihipäraselt koguda, analüüsida ja järeldusi teha, oskab 
määrata geneetiliste haiguste päritavustüüpi ja arvutada 
haiguste taassünniriski;  

18) tunneb koekultuuri meetodeid tsütogeneetilise analüüsi 
teostamiseks erinevat tüüpi rakkudel (lümfotsüüdid, 
fibroblastid, luuüdi, amnionirakud, koorionirakud); 

19)  oskab haigeid tsütogeneetiliselt uurida: valmistada 
kromosoomipreparaate, karüotüpeerida kromosoome  
kromosoomianalüsaatoriga ja analüüsida aberratsioone õige 
diagnoosi saamiseks;  

20) valdab põhiteadmisi ja omab praktilist kogemust 
molekulaarse tsütogeneetika meetodite osas (interfaasi ja 
metafaasi FISH analüüs; Illumina geenikiibil tehtav 
analüüs);  

21) oskab haigeid uurida molekulaargeneetiliste  meetoditega : 
oskab haigetelt saadud materjalist DNA-d eraldada, läbi viia 
PCR, teha elektroforeesi, mutatsioonianalüüsi restriktsiooni  
ja sekveneerimise   meetoditega; tunneb DNA kloneerimise 
ja mikrosatelliitide analüüsi võtted; 

22)  oskab kromosoomihaigusi diagnoosida ja prognoosida 
haiguskulgu, konsulteerida lapsevanemaid ja kolleege ning 
koostada haigete jälgimise ja hoolduse strateegiaid; 

23) oskab monogeenseid haigusi ja sündroome ning 
sünnidefekte diagnoosida, kasutades selleks spetsiaalseid 
selleks mõeldud ja maailmas tuntud  arvutiprogramme  (sh.  
P.O.S.S.U.M.,   Oxford Medical Database jms) ja  
andmebaase (OMIM, PubMed,jms.); 

24) tunneb põhilisi ainevahetushaigusi, nende kliinilist kulgu ja 
laboratoorset diagnostikat ning  ravivõimalusi;  

25)  tunneb geneetiliste tavahaiguste multifaktoriaalset  olemust, 
riskitegureid ja riskiarvutust;   

26) tunneb põhilisi sünnieelse diagnostika meetodeid ja 
võimalusi (raseduseaegsed sõeltestid, invasiivsed 
protseduurid ja ultraheli diagnostika), oskab  nõustada 
rasedaid;  

27)  omab ülevaadet põhilistest geneetilistest haigustest ja 
probleemidest teistel meditsiini erialadel ja oskab 
konsulteerida eriala spetsialiste (pediaatria, günekoloogia, 
neuroloogia, psühhiaatria, jne) geneetiliste 
uurimisvõimaluste osas;  

28) omab teadmisi eksogeenste mürkide ja teiste kahjulike 
keskkonnategurite toime kohta geenidele (mutageensus) ja 
loote arengule (teratogeensus); 

29) omab teadmisi geneetiliste haiguste tavaravist ja 
geeniteraapia olemusest ja võimalustest; 

30)  tunneb farmakogeneetika põhilisi seaduspärasusi ja oskab 
hinnata ravimite võimalikku toimet patsiendi genotüübist 



 

lähtudes; 
31) tunneb geneetilise nõustamise ja diagnostika eetilisi 

printsiipe ja õiguslikke aluseid (andmekaitse, usaldatavus, 
kiirguskaitse, töökorraldusjms.); 

32) oskab geneetiliste haiguste kohta käivat informatsiooni 
esitada artikli ja/või ettekandega seminaridel-konverentsidel. 

   
 

 
21 MOODULI NIMETUS Praktiline koolitus – kohustuslikud praktilise koolituse tsüklid 
22 PRAKTILISE 

KOOLITUSE  SISU JA 
MAHT 

Kohustuslikud praktilise koolituse tsüklid (koos minimaalse 
kestvusega): 
Residentuuri 1.aastal: 
1. Erakorraline meditsiin 2 kuud 
2. Peremeditsiin 2 kuud 
3. Sisehaigused 2 kuud 
4. Kirurgia 2 kuud 
 
     Residentuuri 2.-5.aastal: 

Geneetilise haige uurimise meetodid. Haigusloo             11 kuud 
koostamine. Tsütogeneetika meetodid.                            
Molekulaargeneetika meetodid                                          6  kuud 
Molekulaargeneetiliste meetodite  kliiniline rakendus      5 kuud                                                
Geneetilised haigused  lapseeas                                         2 kuud 
Pärilikud ainevahetushaigused                                           2 kuud                  
Antenataalne diagnostika                                                   2 kuud 
Neuroloogilised geneetilised haigused                               2 kuud 
Psühhiaatrilised geneetilised haigused                               2 kuud 
Onkoloogiliste haiguste geneetilised alused                       2 kuud 
Endokrinoloogilised geneetilised haigused                        2 kuud 
  

Kohustuslike praktilise koolituse tsüklite miinimumkestus on kokku 
44 kuud. Esimese kahe aasta jooksul omandab  resident  geneetilise 
uurimise meetodid ja geneetilise analüüsi oskused. Saab selgeks 
sugupuu koostamise reeglid. Omandab rakkude kasvatamise ja 
kromosoomide analüüsi oskused. Teeb läbi praktilise koolituse 
mutatsioonide molekulaargeneetilise diagnostika osas. Need oskused 
on  residendile vältimatult vajalikud selleks, et ta eri haiglates ja 
erineva profiiliga osakondades  näeks geneetilisi probleeme,  oskaks 
planeerida ja/või läbi viia geneetilisi uuringuid ning nõustada 
patsiente ja/või nende perekondi, aga ka kolleege geneetilistes 
küsimustes.  Residentuuri teisel poolel  toimub kohustuslik   
kliiniline praktika erinevates haiglates. Arst-residendil tuleb teha 
baasasutustes ettekandeid eriala puudutavates teoreetilistes ja 
praktilistes küsimustes,  haigusjuhtude demonstratsioone ja/või  
ettekandeid   (kliinikute) konverentsidel. 
Lähtudes meditsiinigeneetika eripärast toimub praktilise koolituse 
kohustuslikest tsüklitest orienteeruvalt 2/3   TÜ Üld-ja 
Molekulaarpatoloogia Instituudis  ja SA TÜ Kliinikumi  erinevates 



 

allüksustes; 1/3 väljaspool  Tartut erinevates Tallinna haiglates. 
  

23 MOODULI NIMETUS Praktiline koolitus – valikulised praktilise koolituse tsüklid 
24 PRAKTILISE 

KOOLITUSE  SISU JA 
MAHT 

Esimesel residentuuriaastal võib resident valida 3-kuulise valiktsükli 
vastavalt üldjuhendaja ja residendi  kokkuleppele. 
Valikulised praktilise koolituse tsüklid: 

Silmahaigused 
Kurgu-nina-kõrvahaigused 
Nahahaigused 
Sisehaigused 
  

Arst-resident peab läbima vähemalt kaks valikulist praktilise 
koolituse tsüklit. Iga valikulise praktilise koolituse tsükli 
minimaalne kestvus on 2 kuud.  
Arst-residendi kohustused loetletud tsüklites on osavõtt eriala ambu-
latoorsetest konsultatsioonidest ja töö koos juhendava eriarstiga, 
osavõtt osakonnas toimuvatest erialavisiitidest ja konsiiliumitest. 
Arst-residendil tuleb teha haigusjuhtude demonstratsioone või 
lühiettekandeid kliinilisel osakonna (kliiniku) konverentsil. 

25 MOODULI NIMETUS Teoreetiline koolitus 25 EAP 
26 TEOREETILISE 

KOOLITUSE  SISU JA 
MAHT 

Residentuuri jooksul peab meditsiinigeneetika arst-resident läbima 
alljärgneva teoreetilise koolituse: 
Üldresidentuuri kliinilised seminarid 6 EAP (esimesel 
residentuuriaastal) 
Residentuuri 2.-5.aastal: 

1. Molekulaarne meditsiin 4 EAP (TÜ ÜMPI) 
2. Inimesegeneetika 1 EAP (TÜ ÜMPI) 
3. Kliinilised seminarid 4 EAP:  a`2 EAP 3. ja 4.aastal (TÜ 

Lastekliinik, Närvikliinik, SA Tallinna Lastehaigla, Põhja-
Eesti Reginaalhaigla, jt) 

4. Neuroloogia 1 EAP (TÜ Närvikliinik) 
5. Psühhiaatria 1 EAP (TÜ Psühhiaatriakliinik) 
6. Uurimistöö metoodika (s.h. oma uurimistöö, ettekanded) 3 

EAP  
7. vabalt valitud kursused meditsinigeneetikaga seotud eri-

aladel 5 EAP 
Iga residentuuriaasta sisaldab kokku 1-2 nädalat teoreetilist koolitust 
kursustel ja seminaridel, osavõttu konverentsidest, iseseisvat tööd 
haigusjuhtude analüüsil, ettekannete ja referaatide koostamist, 
osalemist uurimistöös põhierialal. 
 

27 ÕPPEBAASID Meditsiinigeneetika residentuuri baasasutustena kasutatakse 
alljärgnevaid  asutusi: 
Residentuuri 1.aastal on baasideks AS Lõuna-Eesti Haigla, Valga 
haigla, Põlva haigla, Jõgeva haigla, Rakvere Haigla, Narva Haigla, 
Viljandi Haigla, Kuressaare haigla, Haapsalu Haigla, Rapla Haigla, 
Pärnu Haigla, Ida-Viru Keskhaigla, Lääne-Tallinna Keskhaigla, Ida- 
Tallinna keskhaigla, Põhja-Eesti Regionaalhaigla, SA TÜ 
Kliinikum., samuti perearstikeskused vastavalt TÜ ja baaside 
vahelisele lepingule.  
Residentuuri 2.-5.aastal: 
• TÜ Üld-ja Molekulaarpatoloogia Instituut  



 

• TÜ Kliinikumi Ühendlaboratoorium 
• TÜ Kliinikumi Lastekliinik 
• TÜ Kliinikumi Naistekliinik 
• TÜ Kliinikumi Psühhiaatriakliinik  
• TÜ Kliinikumi Närvikliinik 
• TÜ Kliinikumi Onkoloogia- ja Hematoloogiakliinik 
• TÜ Silmakliinik 
• TÜ Kõrvakliinik 
• TÜ Sisekliinik 
• SA Tallinna Lastehaigla  
• Põhja-Eesti Regionaalhaigla onkoloogiakliinik 
• Põhja-Eesti Regionaalhaigla psühhiaatriakliinik 
• Ida-Tallinna Keskhaigla silmakliinik 
• Lääne-Tallinna Keskhaigla SM keskus 
• Lääne-Tallinna Keskhaigla endokrinoloogiakeskus 
• Tallinna Kesklinna Lastepolikliinik  

28 SAAVUTATUD 
ÕPIVÄLJUNDITE 
HINDAMISE VORMID JA 
KORD 

Edasijõudmist hinnatakse kaks korda aastas vastavalt residentuuri 
eeskirjas sätestatule, positiivse hinnangu eelduseks on kõigi 
ettenähtud ülesannete (nii praktilise koolituse kui teoreetilise 
koolituse) täitmine.  
Saavutatud õpiväljundeid hinnatakse iga tsükli lõpus juhendaja 
hinnangu alusel (kujundava hindamisena mitteeristaval skaalal) ning 
residentuuri lõpueksamil (lõpphindamisena eristaval skaalal). 
Arvestused toimuvad residendi konkreetse(te) juhendaja(te) ja 
üldjuhendaja osavõtul. Resident esitab kirjaliku aruande aasta 
jooksul tehtud tööst. 
1. aasta töö loetakse arvestatuks, kui resident on isiklikult uurinud 
vähemalt 15 haiget tsütogeneetiliselt, mille kohta tal on esitada 
vormikohased haiguslood. Tal peab olema selge 
kromosoomipreparaatide valmistamine, karüotüübi analüüsimine ja 
tsütogeneetilise diagnoosi panemine. Ta peab oskama kasutada 
arvutiprogramme (POSSUM, OMD jms.) geneetiliste haiguste 
diagnoosimise abivahendina, samuti kompuuter andmebaase haiguste 
kohta käiva lisainformatsiooni saamisel. Ta peab olema teinud 
vähemalt ühe arvestatava ettekande seminaris/konverentsil. 
2.  aasta töö loetakse arvestatuks, kui residendil on esitada kirjalikud 
protokollid selle kohta, et ta tunneb ja on omandanud järgnevad 
molekulaargeneetilised uurimismeetodid: DNA isoleerimise erinevad 
meetodid, DNA amplifitseerimine polümeraasi ahelreaktsiooni abil 
(PCR), elektroforeesi meetodid agaroosi ja polüakrüülamiidgeelil, 
restriktsioonianalüüs, mikrosatelliitide analüüs, DNA 
sekveneerimine, DNA kloneerimise põhivõtted, 
molekulaargeneetiline identifitseerimine. Meetodite omandamist 
tõendavad konkreetsete probleemide  lahendamiseks  tehtud 
uuringute protokollid. Resident peab olema teinud aasta jooksul 
vähemalt ühe arvestatava ettekande seminaril/konverentsil.  
3. ja 4. aasta loetakse arvestatuks, kui resident on isiklikult uurinud 
ja/või aktiivselt osalenud aastas vähemalt 20 haige geneetilisel ja  
uurimisel  ja konsulteerimisel ning esitab vormikohased haiguslood. 
Lisaks sellele peab resident esitama tõendid, et ta on pidanud aasta 
jooksul vähemalt ühe erialase ettekande seminaril/konverentsil ning 
osalenud teoreetilises õppes, mis aitab kaasa eriala omandamisele.  

29 LÕPUEKSAMILE 
PÄÄSEMISE EELDUSED 

Kogu ettenähtud residentuuri programmi (nii praktilise  kui ka 
teoreetilise koolituse) läbimine täies mahus, positiivsed hinnangud 



 

kõigist läbitud praktilise koolituse tsüklitest. Lisaks esitab resident  
eksamikomisjonile residentuuri ajal isiklikult uuritud patsientide 
haiguslood ja tehtud laboratoorsete tööde protokollid. 
 

30 LÕPUEKSAMI SISULISED 
NÕUDED JA SOORITAMISE 
KORD 

Eksam, mille käigus hinnatakse teadmisi ja oskusi, koosneb kolmest 
osast (suuline ja kirjalik osa, patsiendi uurimine), eksami orienteeruv 
kestus on 2 tundi. Kõiki eksami osasid hindab eksamikomisjon, kuhu 
kuulub vähemalt 3 liiget. 
Teadmiste ja oskuste hindamise viis: 1) kirjalik töö (maht 
arvestusega, et sellele jõuaks vastata 30 min jooksul); 2) patsiendi 
uurimine ja vastamine komisjonile suuliselt (arvestusega, et haige 
uurimiseks on aega 30 min ja vastamiseks läheb aega 30 min); 3) 
suuline küsimustele vastamine, s.h. ka teatud praktiliste oskuste 
kontrollimine (näidiskarüotüübi analüüs, riskiarvutamine 
monogeensete haiguste puhul, jms), arvestusega, et sellele kulub 
kokku kuni 30 min.  
 
Eksami struktuur ja proportsioonid: 
1. Teadmiste kirjalik hindamine 20 % 
2. Virtuaalsete patsientide (näiteks, rase naine kahtlusega raskele 

monogeensele haigusele lootel; võimalik kromosomaalne 
anomaalia vaimselt mahajäänud lapsel, a/v anomaalia patsiendil, 
jms)  uuringuplaani koostamine, diagnoosi panemine ja 
konsulteerimine 60 % 

3. Teadmiste suuline hindamine 20% 
 

31 LÕPUEKSAMI 
HINDAMISE 
KRITEERIUMID 
 

A: Arst-resident tunnb suurepäraselt põhilisi geneetika seadusi, 
oskab neid vabalt kasutada riski arvutamisel monogeensete haiguste 
puhul. Oskab suurepäraselt kirjeldada molekulaar-geneetilisi 
meetode mutatsioonide detekteerimisel monogeensete haiguste 
puhul. Tunneb suurepäraselt põhilisi monogeenseid, sealhulgas 
ainevahetushaigusi. Oskab suurepäraselt kirjeldada 
kromosoomianalüüsi erinevaid meetode ja  praktiliselt analüüsida 
aberratsioone karüotüübis. Teab suurepäraselt põhilisi 
kromosoomisündroome, nende kliinilist pilti ja tsütogeneetilist 
variatsiooni. Tunneb suurepäraselt põhilisi mitokondriaalseid ja 
multifaktoriaalseid haigusi. Omab suurepäraseid teadmisi 
farmakogeneetikast, geeniravist ja meditsiinilis-geneetilise 
konsultatsiooni printsiipidest.  
 
B: Arst-resident tunnb väga hästi põhilisi geneetika seadusi, oskab 
neid  kasutada riski arvutamisel monogeensete haiguste puhul. Oskab 
hästi kirjeldada molekulaar-geneetilisi meetode mutatsioonide 
detekteerimisel monogeensete haiguste puhul. Tunneb väga hästi 
põhilisi monogeenseid, sealhulgas ainevahetushaigusi. Oskab väga 
hästi kirjeldada kromosoomianalüüsi erinevaid meetode, ja  
praktiliselt analüüsida aberratsioone karüotüübis. Teab hästi põhilisi 
kromosoomisündroome, nende kliinilist pilti ja tsütogeneetilist 
variatsiooni. Tunneb väga hästi põhilisi mitokondriaalseid ja 
multifaktoriaalseid haigusi. Omab väga häid teadmisi 
farmakogeneetikast, geeniravist ja meditsiinilis-geneetilise 
konsultatsiooni printsiipidest.  
 
 
C: Arst-resident tunnb hästi põhilisi geneetika seadusi, oskab neid   



 

kasutada riski arvutamisel monogeensete haiguste puhul. Oskab hästi 
kirjeldada molekulaar-geneetilisi meetode mutatsioonide 
detekteerimisel monogeensete haiguste puhul. Tunneb hästi põhilisi 
monogeenseid, sealhulgas ainevahetushaigusi, kuid esineb siiski 
väikesi ebatäpsusi haiguste kirjelduses.  Oskab hästi kirjeldada 
kromosoomianalüüsi erinevaid meetode  ja  praktiliselt analüüsida 
aberratsioone karüotüübis. Teab hästi põhilisi 
kromosoomisündroome, nende kliinilist pilti ja tsütogeneetilist 
variatsiooni. Tunneb  põhilisi mitokondriaalseid ja 
multifaktoriaalseid haigus, kuid väikeste ebatäpsustega.  Omab 
rahuldavaid teadmisi farmakogeneetikast, geeniravist ja meditsiinilis-
geneetilise konsultatsiooni printsiipidest.  
 
D: Arst-resident tunnb   põhilisi geneetika seadusi, oskab neid 
rahuldavalt kasutada riski arvutamisel monogeensete haiguste puhul. 
Oskab  kirjeldada molekulaar-geneetilisi meetode mutatsioonide 
detekteerimisel monogeensete haiguste puhul. Tunneb  põhilisi 
monogeenseid, sealhulgas ainevahetushaigusi. Oskab  kirjeldada 
olulisemaid kromosoomianalüüsi erinevaid meetode, ja  praktiliselt 
analüüsida aberratsioone karüotüübis. Teab  nimetada põhilisi 
kromosoomisündroome, kuid nende kliinilise pildi ja tsütogeneetilise 
aluse kirjeldamisel on puudujääke.  Tunneb rahuldavalt põhilisi 
mitokondriaalseid ja multifaktoriaalseid haigusi. Omab üldist 
ülevaadet farmakogeneetikast, geeniravist ja meditsiinilis-geneetilise 
konsultatsiooni printsiipidest, kuid eksib sageli detailides.  
 
 
E: Arst-resident tunnb põhilisi geneetika seadusi, kuid jääb hätta 
nende   kasutamisel riski arvutamisel monogeensete haiguste puhul. 
Teab küll nimetada molekulaar-geneetilisi meetode mutatsioonide 
detekteerimisel monogeensete haiguste puhul, kuid täpsemalt 
kirjeldada ei oska . Teab mõningaid põhilisi monogeenseid, 
sealhulgas ainevahetushaigusi. Oskab nimetada,   kuid mitte 
kirjeldada kromosoomianalüüsi erinevaid meetode, siiski suudab 
praktiliselt analüüsida aberratsioone karüotüübis. Teab nimetada 
põhilisi kromosoomisündroome, kuid nende kliinilist pilti ja 
tsütogeneetilist variatsiooni kirjeldab väga lünklikult.. Tunneb  
põhiliste mitokondriaalsete ja multifaktoriaalsete haiguste nimesid, 
kuid täpsem kirjeldus on väga vaevaline. Teadmised 
farmakogeneetikast, geeniravist ja meditsiinilis-geneetilise 
konsultatsiooni printsiipidest on väga fragmentaarsed.  
 
 
F: Arst-resident on küll teadlik Mendeli seadustest, kuid neid 
kirjeldada ei oska.  Ei suuda kirjeldada ka mutatsioonide 
diagnostikat. Väga puudulikud on teadmised konkreetsetest 
olulisematest  monogeensetest haigustest. . Oskab küll nimetada 
mõningaid  kromosoomianalüüsi   meetode, kuid kirjeldada neid ei 
suuda ega oska ka   praktiliselt analüüsida aberratsioone karüotüübis. 
Põhilistest kromosoomisündroomidest oskab lünklikult kirjeldada 
vaid ühte neist, kuid põhilisi mitokondriaalseid ja multifaktoriaalseid 
haigusi üldse ei tunne. Täiesti puuduvad adekvaatsed teadmised 
farmakogeneetikast, geeniravist ja meditsiinilis-geneetilise 
konsultatsiooni printsiipidest.  
Eksami erinevatest osadest kogutud punktid summeeritakse, hinne 



 

kujuneb alljärgnevalt: 
 
A= 96-100% 
B= 91-95% 
C= 81-90 % 
D= 71-80% 
E= 61-70% 
F= 0-60% 
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RESIDENTUURI PROGRAMM NEFROLOOGIA ERIALAL 
 
 

1 PROGRAMMI  NIMETUS 
EESTI JA INGLISE KEELES 

Nefroloogia                                                               
Nephrology 

2 ÕPPEASTE Residentuur 
3 VALDKOND Tervis ja heaolu 
4 
 

ERIALA(D) Nefroloogia 
 

5 ÕPPEASUTUS(ED) Tartu Ülikool 
6 TEADUSKON(NA)D Arstiteaduskond 
7 NOMINAALNE ÕPPEAEG 5 aastat 
8 ÕPPETÖÖ VORM Päevane õpe 
9 ÕPPETÖÖ KEEL Eesti keel  
10 ÕPIVÄLJUNDITE 

SAAVUTAMISEKS 
VAJALIKUD TEISED 
KEELED 

erialakirjanduse lugemiseks vajalik inglise keele oskus 

11 ÕPPEKAVA VERSIOON 2012 
12 KINNITAMINE 1. Teaduskonna nõukogus 2012 

2. Ülikooli senatis  
13 VASTUVÕTUTINGIMUSED 1. Residentuuri võetakse konkursi alusel vastu isikuid, kes on 

registreeritud EV Terviseameti tervishoiutöötajate registris 
ja kes on lõpetanud:  
a. Tartu Ülikooli arstiõppe, olles immatrikuleeritud 

arstiõppesse 1997/1998. õppeaastal või hiljem;  
b. Tartu Ülikooli arstiõppe ja internatuuri, olles 

immatrikuleeritud arstiõppesse enne 1997/1998. 
õppeaastat või  

c. kellel on vastav välisriigis omandatud kõrgharidus. 
2. Konkursitingimused määratakse residentuuri eeskirjas. 

 
14 
 

RESIDENTUURI 
ÜLDEESMÄRGID 

Residentuuri üldiseks eesmärgiks on anda arst-residendile üldarstina 
praktiseerimise kogemus, viia arst-residendi teadmised ja praktilised 
oskused iseseisva nefroloogia eriarstina töötamise tasemele. 
Omandatav haridus võimaldab asuda tervishoiusüsteemis tööle 
nefroloogi eriarstina. 

15 ERIALAPROGRAMMI  
STRUKTUURI 
LÜHIKIRJELDUS 

Nefroloogia residentuur toimub 5-aastase õppena, kokku 55 kuud, 
millele lisandub 5 puhkusekuud. Õpe koosneb praktilisest ja 
teoreetilisest koolitusest. Igale arst-residendile koostatakse 
individuaalne õpingukava, lähtudes alljärgnevast: 

1. Praktiline koolitus  
a. Kohustuslikud praktilise koolituse tsüklid – 

minimaalne summaarne kestus 44 kuud* 
b. Valikulised praktilise koolituse tsüklid – minimaalne 

summaarne kestus 2 kuud** 
2. Teoreetiline koolitus 30 EAP mahus 

*,** - Kohustuslike praktilise koolituse tsüklite minimaalse 
mahu korral peab vastavalt individuaalplaanile suurenema 
valikuliste praktilise koolituse tsüklite maht ja vastupidi, 
tagamaks praktilise koolituse mahu täitmist. 

16 ANTAV 
KVALIFIKATSIOON/ 

Nefroloogi kutse 
Nephrologist 



 

KRAAD 
17 NÕUDED 

ÕPPEPROGRAMMI 
LÕPETAMISEKS 

Residentuuri programmi läbimine täies mahus ning lõpueksami 
edukas sooritamine. Residentuuri vältel peab arst-resident läbima 
kõik kohustuslikud praktilise koolituse tsüklid ning vähemalt kaks 
valikulist praktilise koolituse tsüklit.  

18 LÕPETAMISEL VÄLJASTA-
TAVAD DOKUMENDID 

Residentuuri lõpetamist tõendav tunnistus ja akadeemiline õiend  

19 LÕPUDOKUMENTE 
VÄLJASTAV(AD) 
KÕRGKOOL(ID) 

Tartu Ülikool  

20 RESIDENTUURI 
ÕPIEESMÄRGID 
(õpiväljundid ehk 
omandatavad/ 
arendatavad/erialased 
teadmised ja oskused, 
üldpädevused jms) 

Residentuuri programmi läbinud arst-resident: 
1) tunneb perearstipraktikas, erakorralise meditsiini, sisehaiguste ja 
kirurgia osakonnas ettetulevate  tavalisemate patsiendiprobleemide 
diferentsiaaldiagnostikat, oskab iseseisvalt korraldada nende 
haigusseisundite kindlakstegemiseks vajalikke uuringuid, oskab 
nendes osakondades ravitavate tavalisemate haiguste puhul koostada 
raviplaani; 
2) oskab osutada esmaabi erakorraliste terviseprobleemide korral; 
3) orienteerub Eesti tervishoiusüsteemis, oskab määratleda patsiendi 
jaoks optimaalse ravitasandi  
4) oskab välja kirjutada enamkasutatavaid ravimeid vastavalt Eestis 
kehtivatele reeglitele, omab arstitööks vajalikku 
dokumenteerimisoskust; 

5) on võimeline osutama nefroloogia erialal kvaliteetset 
arstiabi, mis on vastavuses arstiteaduse uusimate saavutuste 
ja kõrgete eetiliste standarditega; 

6) omab arstikutsele vajalikke hoiakuid, küllaldasi erialaseid 
teadmisi, oskusi ja kliinilist kogemust;  

7) tunneb ja järgib teaduseetika ja meditsiinieetika ning 
tõenduspõhise meditsiini põhimõtteid; 

8) soovib oma tegevusega kaasa aidata nii meditsiini kui 
valdkonna kui ka arstiteaduse arengule;  

9) tunneb oma erialalise kompetentsuse piire ning oskab 
meditsiinisüsteemis kaasata optimaalselt teiste erialade arste 
ning teisi tervishoiuspetsialiste patsientide probleemide 
parimaks lahendamiseks;  

10) orienteerub Eesti tervishoiukorralduses ja vastavas 
seadusandluses;  

11) oskab teha koostööd patsientide lähedaste, sotsiaalsüsteemi 
jm. tugivõrgustikega; 

12) omab süsteemseid ja põhjalikke teadmisi nefroloogia eriala 
kasutatavatest mõistetest, teoreetilistest printsiipidest ja 
uurimismeetoditest;  

13) suudab edastada meditsiinilisi teadmisi ja nende põhjal 
tehtud järeldusi nii patsientidele, kolleegidele kui ka 
avalikkusele;  

14) teadvustab vajadust jätkata meditsiinialaste teadmiste ja 
oskuste täiendamist edaspidise professionaalse karjääri 
jooksul täiendusõppe abil ning on valmis elukestvaks 
õppeks;  

15) suudab iseseisvalt diagnoosida ning ravida enamlevinud 
nefroloogia erialaga seoses olevaid haigusi; 



 

16) oskab koostöös teiste erialade arstidega läbi viia 
diferentsiaaldiagnostikat keerukate haigusjuhtude korral 
kasutades optimaalselt kogu kaasaegset instrumentaalsete ja 
laboratoorsete uuringute kompleksi; 

17) oskab juhtida patsientide uuringuid ja ravi mitmete haiguste 
koosesinemisel, määrata uuringute ja ravi prioriteedid, 
hinnata erinevate sekkumisvõimaluste tulemuslikkust ning 
riske; 

18) oskab efektiivselt tegutseda nefroloogia erialal ettetulevate 
erakorralist abi vajavate probleemide lahendamisel; 

19) valdab tänapäevases intensiivravis kasutatavaid meetodeid 
neeruhaigete ravis; 

20) on suuteline korraldama krooniliste neeruhaigustega 
patsientide pikaajalist ravi ja jälgimist, oskab teha koostööd 
teiste erialaarstidega patsientidele parimate diagnostika- ja 
ravivõtete rakendamiseks; 

21) oskab iseseisvalt sooritada järgmisi protseduure ja 
uuringuid: 

• neerude ultraheli 
• ultraheli abil perkutaanse neerubiopsia teostamine 
• neerutsüsti punktsioon ultraheli kontrolli abil 
• keha koostise uuringud: antropomeetrilised ja 

bioimpedantsuuringud 
• ajutise tsentraalse veenitee paigaldamine hemodialüüsi 

läbiviimiseks 
• hemodialüüsi doosi määramine, arterio-venoosse fistli 

punktsioon ja hemodialüüsi protseduuri läbiviimine 
• ägeda ja kroonilise peritoneaaldialüüsi doosi määramine ja 

protseduuri läbiviimine 
• peritoneaal- ja hemodialüüsi adekvaatsuse ja efektiivsuse 

hindamine arvutiprogrammide kasutamise abil 
• oftalmoskoopia arteriaalse hüpertensiooni ja suhkurtõve 

korral, kahtluse korral paispapillile, 
• laboratoorsed ekspressuuringud, nagu veresuhkru 

määramine ja peitevere määramine väljaheites, 
• tsüstoskoopia, 
• kliinilises surmas oleva haige elustamine, 
22) tunneb alljärgnevate uuringute ja protseduuride näidustusi ja 

vastunäidustusi, läbiviimise põhimõtteid, ning võimalikke 
tüsistusi  

• neerude ja südame ultraheliuuringud, 
• neerubiopsia 
• südame-veresoonkonna koormustestid, 
• angiograafilised uuringud, 
• spetsiaalsed EKG registreerimise meetodid, 
• südame ja neeruhaiguste korral rakendatav iso-

toopdiagnostika, 
• kompuutertomograafia, tuumamagnetresonantstomograafia 

jm kaasaegse radioloogia uurimismeetodid 
• luukoe densitomeetria 
• luubiopsia 
• hemo- ja peritoneaaldialüüsi metoodika; näidustused ja 



 

vastunäidustused; neerupuudulikkusega haige ravi ja 
jälgimine; tüsistuste käsitlus ja ravi. 

• elusdoonori ja retsipiendi preoperatiivsete uuringute ja 
testide määramine, koesobivus-uuringute interpretatsioon 

• transplantatsioonijärgne immunosupressiivne ravi, haigete 
pikaaegne monitooring; tüsitused ja nende ravi 

• ägeda äratõuke ja transplantaadi kroonilise kahjustuse 
patogenees, diagnoosimine ja ravi 

 
21 MOODULI NIMETUS Praktiline koolitus – kohustuslikud praktilise koolituse tsüklid 
22 PRAKTILISE 

KOOLITUSE  SISU JA 
MAHT 

Kohustuslikud praktilise koolituse tsüklid (koos minimaalse 
kestvusega): 
Residentuuri 1.aastal: 
1. Erakorraline meditsiin 2 kuud 
2. Peremeditsiin 2 kuud 
3. Sisehaigused 2 kuud 
4. Kirurgia 2 kuud 
 
Residentuuri 2.-5.aastal: 

Nefroloogia 22 kuud 
Sisehaigused 6 kuud (kardioloogia, reumatoloogia, 

endokrinoloogia) 
Intensiivravi 3 kuud 
Uroloogia- ja transplantoloogia 2 kuud 
Diagnostika (kliiniline-, biokeemia- ja immunoloogia laborid, 

patoloogiateenistus, ultraheliosakond) 3 kuud 
Kohustuslike praktilise koolituse tsüklite miinimumkestus on kokku 
44 kuud 
Arst-residendi kohustused loetletud tsüklites on töö palatiarstina, 
osavõtt eriala ambulatoorsetest konsultatsioonidest koos juhendava 
eriarstiga, osavõtt osakonnas toimuvatest erialavisiitidest ja 
konsiiliumitest. Igas kuus tuleb teha neli 12-tunnist valvet, neist 2 
öövalvet. Arst-resident valvab kõigis kohustuslikes tsüklites. 
Kitsamatel erialadel, kus on tagatud raviasutuses erialaspetsialisti 
valve, valvab nefroloogia resident koos erialaspetsialistiga. Arst-
residendil tuleb teha haigusjuhtude demonstratsioone või 
lühiettekandeid kliinilisel osakonna (kliiniku) konverentsil. 
Praktilise koolituse kohustuslikest tsüklitest orienteeruvalt pool 
toimub ülikoolihaiglas (SA TÜ Kliinikumis), pool väljaspool. 
Nefroloogia tsüklist vähemalt 1/3 toimub ülikoolihaiglas (SA TÜ 
Kliinikum). 
 

23 MOODULI NIMETUS Praktiline koolitus – valikulised praktilise koolituse tsüklid 
24 PRAKTILISE 

KOOLITUSE  SISU JA 
MAHT 

Esimesel residentuuriaastal võib resident valida 3-kuulise valiktsükli 
vastavalt üldjuhendaja ja residendi kokkuleppele. 
Valikulised praktilise koolituse tsüklid: 

Nakkushaigused 
Dermatoveneroloogia 
Taastusravi 
Meditsiinigeneetika 

Arst-resident peab läbima vähemalt ühe valikulise praktilise 



 

koolituse tsüklit. Praktilise koolituse tsükli minimaalne kestvus on 2 
kuud.  
Arst-residendi kohustused loetletud tsüklites on töö palatiarstina, 
osavõtt eriala ambulatoorsetest konsultatsioonidest koos juhendava 
eriarstiga, osavõtt osakonnas toimuvatest erialavisiitidest ja konsii-
liumitest. Arst-residendil tuleb teha haigusjuhtude demonstratsioone 
või lühiettekandeid kliinilisel osakonna (kliiniku) konverentsil. 
 

25 MOODULI NIMETUS Teoreetiline koolitus 30 EAP 
26 TEOREETILISE 

KOOLITUSE  SISU JA 
MAHT 

Residentuuri jooksul peab nefroloogia eriala arst-resident läbima 
alljärgneva teoreetilise koolituse: 
Üldresidentuuri kliinilised seminarid 6 EAP (esimesel 
residentuuriaastal) 
Residentuuri 2.-5.aastal: 

1. Kliinilised seminarid 8 EAP:  a`2 EAP aastas (TÜ Sise-
kliinik, PERH, ITK, LTKH) 

2. Nefroloogia 5 EAP (TÜ, Sisekliinik) 
3. Kardioloogia 1 EAP (TÜ Südamekliinik) 
4. Uroloogia ja transplatoloogia 1 EAP (TÜ Kirurgiakliinik) 
5. Radioloogia 1 EAP (TÜ Radioloogiakliinik) 
6. Laborimeditsiin 1 EAP (TÜ kliinik) 
7. Uurimistöö metoodika (s.h. oma uurimistöö, ettekanded) 3 

EAP (TÜ Sisekliinik) 
8. vabalt valitud kursused sisemeditsiiniga seotud erialadel 4 

EAP 
Iga residentuuriaasta sisaldab kokku 1-2 nädalat teoreetilist koolitust 
kursustel ja seminaridel, osavõttu konverentsidest, iseseisvat tööd 
haigusjuhtude analüüsil, ettekannete ja referaatide koostamist, 
osalemist uurimistöös põhierialal. 
 

27 ÕPPEBAASID Nefroloogia residentuuri baasasutustena kasutatakse alljärgnevaid 
raviasutusi: 
Residentuuri 1.aastal on baasideks AS Lõuna-Eesti Haigla, Valga 
haigla, Põlva haigla, Jõgeva haigla, Rakvere Haigla, Narva Haigla, 
Viljandi Haigla, Kuressaare haigla, Haapsalu Haigla, Rapla Haigla, 
Pärnu Haigla, Ida-Viru Keskhaigla, Lääne-Tallinna Keskhaigla, Ida- 
Tallinna keskhaigla, Põhja-Eesti Regionaalhaigla, SA TÜ 
Kliinikum., samuti perearstikeskused vastavalt TÜ ja baaside 
vahelisele lepingule.  
Residentuuri 2.-5.aastal: 
• TÜ Kliinikumi Sisekliinik 
• TÜ Kliinikumi Südamekliinik 
• TÜ Kliinikumi Kirurgiakliinik 
• TÜ Kliinikumi Anestesioloogia- ja Intensiivravi kliinik 
• TÜ Kliinikumi Nahahaiguste kliinik 
• Põhja-Eesti Regionaalhaigla Sisehaiguste kliinik, nefroloogia 

osakond 
• Lääne-Tallinna Keskhaigla Sisekliinik, Nefroloogia Keskus 
• TÜ Kliinikumi Taastusravikliinik 
• Ida-Tallinna Keskhaigla endokrinoloogia-gastroenteroloogia 

osakond, reumatoloogia osakond. 



 

28 SAAVUTATUD 
ÕPIVÄLJUNDITE 
HINDAMISE VORMID JA 
KORD 

Edasijõudmist hinnatakse kaks korda aastas vastavalt residentuuri 
eeskirjas sätestatule, positiivse hinnangu eelduseks on kõigi 
ettenähtud ülesannete (nii praktilise koolituse kui teoreetilise 
koolituse) täitmine.  
Saavutatud õpiväljundeid hinnatakse iga tsükli lõpus juhendaja 
hinnangu alusel (kujundava hindamisena mitteeristaval skaalal) ning 
residentuuri lõpueksamil (lõpphindamisena eristaval skaalal).  

29 LÕPUEKSAMILE 
PÄÄSEMISE EELDUSED 

Kogu ettenähtud residentuuri programmi (nii praktilise koolituse kui 
teoreetilise koolituse) läbimine, positiivsed hinnangud kõigist läbitud 
praktilise koolituse tsüklitest.  

30 LÕPUEKSAMI SISULISED 
NÕUDED JA SOORITAMISE 
KORD 

Eksam, mille käigus hinnatakse teadmisi ja oskusi, koosneb kolmest 
osast (suuline ja kirjalik osa, patsiendi uurimine, protseduuri 
esitamine), eksami orienteeruv kestus on 4 akadeemilist tundi. Kõiki 
eksami osasid hindab eksamikomisjon, kuhu kuulub vähemalt 3 
liiget. 
Teadmiste ja oskuste hindamise viis: 1) kirjalik töö (maht 
arvestusega, et sellele jõuaks vastata 45 min jooksul); 2) patsiendi 
uurimine ja vastamine komisjonile suuliselt (arvestusega, et haige 
uurimiseks on aega 45 min ja vastamiseks läheb aega 45 min); 3) 
suuline küsimustele vastamine; 4) praktiliste oskuste kontrollimine 
(diagnostilised uuringud, hemo- või peritoneaaldialüüs), arvestusega, 
et sellele kulub kokku kuni 45 min.  
 
Eksami struktuur ja proportsioonid: 
1. Teadmiste kirjalik hindamine 20 % 
2. Patsiendi uurimine ja vastamine: anamnees, objektiivne 

uurimine, uuringuplaani koostamine, diagnoosi panemine ja ravi 
kavandamine 50 % 

3. Teadmiste suuline hindamine 20% 
4. Praktilised oskused 10% 
5.  

31 LÕPUEKSAMI 
HINDAMISE 
KRITEERIUMID 
 

A: Arst-resident tunneb suurepäraselt erinevate nefroloogia erialal 
esinevate haiguste kliinilist pilti, etiopatogeneesi, diagnostikat ja 
diferentsiaaldiagnostikat, ravi ning profülaktikat. Omandatu on hästi 
süstematiseeritud. Arst-resident oskab suurepäraselt patsienti 
kliiniliselt uurida, loogiliselt põhjendada tema diagnoosi erinevate 
uurimismeetodite võimalusi kasutades, uuringutulemusi 
interpreteerides ning kõiki diferentsiaaldiagnostilisi võimalusi 
arvestades, suudab suurepäraselt määratleda patsiendi erinevad 
terviseprobleemid ning nende tähtsuse, hinnata adekvaatselt patsiendi 
prognoosi. Soovitatavad ravimeetodid on parimad võimalikest ja 
kõige otstarbekamad. 
 
B: Arst-resident teab väga hästi erinevate nefroloogia erialal 
esinevate haiguste kliinilist pilti, etiopatogeneesi, diagnostikat ja 
diferentsiaaldiagnostikat, ravi ning profülaktikat. Omandatu 
kontrollil olulisi eksimusi ei ilmne. Arst-resident oskab väga hästi 
patsienti kliiniliselt uurida, loogiliselt põhjendada tema diagnoosi 
erinevate uurimismeetodite võimalusi kasutades, uuringutulemusi 
interpreteerides ning kõiki diferentsiaaldiagnostilisi võimalusi 
arvestades, suudab väga hästi määratleda patsiendi erinevad 
terviseprobleemid ning nende tähtsuse, hinnata adekvaatselt patsiendi 
prognoosi. Soovitatavad ravimeetodid on asjakohased ning 
otstarbekad. 
 



 

C: Arst-resident teab hästi erinevate nefroloogia erialal esinevate 
haiguste kliinilist pilti, etiopatogeneesi, diagnostikat ja 
diferentsiaaldiagnostikat, ravi ning profülaktikat. Kontrollil ilmnevad 
mõningad eksimused, mis ei ole väga olulised ega põhimõttelist 
laadi. Arst-resident oskab hästi patsienti kliiniliselt uurida, loogiliselt 
põhjendada tema diagnoosi erinevate uurimismeetodite võimalusi 
kasutades, uuringutulemusi interpreteerides ning 
diferentsiaaldiagnostilisi võimalusi arvestades, suudab selgelt 
määratleda patsiendi erinevad terviseprobleemid ning nende tähtsuse, 
hinnata adekvaatselt patsiendi prognoosi. Soovitatavad ravimeetodid 
on õiged, ilmneb mõningaid puudujääke ravi otstarbekuse 
põhjendamisel. 
 
D: Arst-resident tunneb erinevate nefroloogia eriala esinevate 
haiguste kliinilist pilti, etiopatogeneesi, diagnostikat ja 
diferentsiaaldiagnostikat, ravi ning profülaktikat, ent aine 
süstemaatilisel tundmisel esineb ebatäpsusi ning mõningaid lünki. 
Arst-resident oskab patsienti kliiniliselt uurida, põhjendada tema 
diagnoosi erinevate uurimismeetodite võimalusi kasutades, 
uuringutulemusi interpreteerides ning diferentsiaaldiagnostilisi 
võimalusi arvestades, suudab määratleda patsiendi erinevad 
terviseprobleemid ning hinnata patsiendi prognoosi, ent esineb 
mõningaid puudujääke probleemide prioriteetsuse määratlemisel. 
Soovitatavad ravimeetodid on õiged, ilmneb puudujääke erinevate 
ravimeetodite kasutamise põhjendamisel. 
 
E: Arst-resident teab erinevate nefroloogia erialal esinevate haiguste 
kliinilist pilti, tunneb üldjoontes nende haiguste etiopatogeneesi, 
diagnostikat ja diferentsiaaldiagnostikat, ravi ning profülaktikat, ent 
aine süstemaatiline ja sügavam tundmine on lünklik ning esineb 
põhimõttelisi eksimusi. Arst-resident oskab üldiselt patsienti 
kliiniliselt uurida, põhjendada tema diagnoosi erinevate 
uurimismeetodite võimalusi kasutades, uuringutulemusi 
interpreteerides ning diferentsiaaldiagnostilisi võimalusi arvestades. 
Uurimismeetodite ratsionaalses valikus ning 
diferentsiaaldiagnostiliste võimaluste arvestamisel ilmneb 
puudujääke. Arst-resident suudab määratleda patsiendil erinevaid 
terviseprobleeme, ent nende tähtsuse hindamisel esineb 
vajakajäämisi. Arst-resident oskab üldjoontes hinnata patsiendi 
prognoosi, ent esineb puudujääke probleemide prioriteetsuse 
määratlemisel ning prognoosi põhjendamisel. Soovitatavad 
ravimeetodid on õiged, ent kõiki asjakohaseid ravimeetodeid arst-
resident ei tunne piisavalt. 
 
F: Arst-residendi teadmised nefroloogia erialal esinevate haiguste 
kliinilise pildi, etiopatogeneesi, diagnostika ja 
diferentsiaaldiagnostika, ravi ning profülaktika osas on puudulikud. 
Arst-residendi oskused patsiendi kliiniliseks uurimiseks, diagnooside 
põhjendamiseks ning uurimismeetodite kasutamiseks on puudulikud. 
Arst-residendi oskused patsiendi erinevate terviseprobleemide 
määratlemiseks ei ole nõuetele vastavad, esineb puudujääke 
probleemide prioriteetsuse määratlemisel ning prognoosi 
põhjendamisel. Ilmnevad olulised puudujäägid ravi kavandamisel. 
 
Eksami erinevatest osadest kogutud punktid summeeritakse, hinne 



 

kujuneb alljärgnevalt: 
 
A= 96-100% 
B= 91-95% 
C= 81-90 % 
D= 71-80% 
E= 61-70% 
F= 0-60% 
 

32 SOOVITATAV 
KIRJANDUS 
 

 Oxford Textbook of Clinical Nephrology. Ed. By A.M. Davison, 
J.S. Stewart, J-P Grünfeld, C Ponticelli, E. Ritz, Oxford University 
Press 2005 
 
Primer on Kidney Diseases. 5rd ed. By A. Greenberg. WB Saunders, 
2009 
 
Manual of Clinical Dialysis. By S. Ahmad. Science Press 2009 
 
Harrison’s Principles of Internal Medicine. 17th ed., Ed. by 
A.S.Fauci,  E.Braunwald, D.L.Kasper, S.L.Hauser, D.L.Longo, 
J.L.Jameson, J.Loscalzo. McGraw-Hill Medical, 2008 
 
Hutchison’s Clinical Methods. 22nd ed.,Ed.by M Swash, M Glynn. 
WB Saunders, 2009 
 
Oxford Textbook of Medicine. 5th ed. Ed by DA Warrell, TM Cox, 
JD Firth. Oxford University Press 2010 
 

 



 

RESIDENTUURI PROGRAMM NEUROKIRURGIA ERIALAL 
 
 

1 PROGRAMMI  NIMETUS 
EESTI JA INGLISE KEELES 

Neurokirurgia                                                    
Neurosurgery 

2 ÕPPEASTE Residentuur 
3 VALDKOND Tervis ja heaolu 
4 ERIALA(D) Neurokirurgia  
5 ÕPPEASUTUS(ED) Tartu Ülikool 
6 TEADUSKON(NA)D Arstiteaduskond 
7 NOMINAALNE ÕPPEAEG 6 aastat 
8 ÕPPETÖÖ VORM Päevane õpe 
9 ÕPPETÖÖ KEEL Eesti keel  
10 ÕPIVÄLJUNDITE 

SAAVUTAMISEKS 
VAJALIKUD TEISED 
KEELED 

erialakirjanduse lugemiseks vajalik inglise keele oskus 

11 ÕPPEKAVA VERSIOON 2012 
12 KINNITAMINE 1. Teaduskonna nõukogus 2012 

2. Ülikooli senatis  
13 VASTUVÕTUTINGIMUSED 1. Residentuuri võetakse konkursi alusel vastu isikuid, kes on 

registreeritud EV Terviseameti tervishoiutöötajate registris 
ja kes on lõpetanud:  
a. Tartu Ülikooli arstiõppe, olles immatrikuleeritud 

arstiõppesse 1997/1998. õppeaastal või hiljem;  
b. Tartu Ülikooli arstiõppe ja internatuuri, olles 

immatrikuleeritud arstiõppesse enne 1997/1998. 
õppeaastat või  

c. kellel on vastav välisriigis omandatud kõrgharidus. 
2. Konkursitingimused määratakse residentuuri eeskirjas. 

 
14 
 

RESIDENTUURI 
ÜLDEESMÄRGID 

Residentuuri üldiseks eesmärgiks on anda arst-residendile üldarstina 
praktiseerimise kogemus, viia arst-residendi teadmised, ja 
kirurgilised oskused iseseisva neurokirurgina töötamise tasemele. 
Omandatav haridus võimaldab asuda tervishoiusüsteemis tööle 
neurokirurgina.  
 

15 ERIALAPROGRAMMI  
STRUKTUURI 
LÜHIKIRJELDUS 

Neurokirurgia residentuur toimub 6-aastase õppena, kokku 66 kuud, 
millele lisandub 6 puhkusekuud. Õpe koosneb praktilisest ja 
teoreetilisest koolitusest. Igale arst-residendile koostatakse 
individuaalne õpingukava, lähtudes alljärgnevast: 

1. Praktiline koolitus  
a. Kohustuslikud praktilise koolituse tsüklid – 

minimaalne summaarne kestus 50 kuud* 
b. Valikulised praktilise koolituse tsüklid ** 

2. Teoreetiline koolitus 28 EAP mahus 
 
*,** - Kohustuslike praktilise koolituse tsüklite minimaalse 
mahu korral peab vastavalt individuaalplaanile suurenema 
valikuliste praktilise koolituse tsüklite maht ja vastupidi, 
tagamaks praktilise koolituse mahu täitmist. 

16 ANTAV 
KVALIFIKATSIOON/ 

Neurokirurgi kutse 
Neurosurgeon 



 

KRAAD 
17 NÕUDED 

ÕPPEPROGRAMMI 
LÕPETAMISEKS 

Residentuuri programmi läbimine täies mahus ning lõpueksami 
edukas sooritamine. Residentuuri vältel peab arst-resident läbima 
kõik kohustuslikud praktilise koolituse tsüklid ning vähemalt kaks 
valikulist praktilise koolituse tsüklit.  

18 LÕPETAMISEL VÄLJASTA-
TAVAD DOKUMENDID 

Residentuuri lõpetamist tõendav tunnistus ja akadeemiline õiend  

19 LÕPUDOKUMENTE 
VÄLJASTAV(AD) 
KÕRGKOOL(ID) 

Tartu Ülikool  

20 RESIDENTUURI 
ÕPIEESMÄRGID 
(õpiväljundid ehk 
omandatavad/ 
arendatavad/erialased 
teadmised ja oskused, 
üldpädevused jms) 

Residentuuri programmi läbinud arst-resident: 
1) tunneb perearstipraktikas, erakorralise meditsiini, sisehaiguste ja 
kirurgia osakonnas ettetulevate  tavalisemate patsiendiprobleemide 
diferentsiaaldiagnostikat, oskab iseseisvalt korraldada nende 
haigusseisundite kindlakstegemiseks vajalikke uuringuid, oskab 
nendes osakondades ravitavate tavalisemate haiguste puhul koostada 
raviplaani; 
2) oskab osutada esmaabi erakorraliste terviseprobleemide korral; 
3) orienteerub Eesti tervishoiusüsteemis, oskab määratleda patsiendi 
jaoks optimaalse ravitasandi  
4) oskab välja kirjutada enamkasutatavaid ravimeid vastavalt Eestis 
kehtivatele reeglitele, omab arstitööks vajalikku 
dokumenteerimisoskust; 

5) on võimeline osutama neurokirurgia erialal kvaliteetset 
arstiabi, mis on vastavuses arstiteaduse uusimate saavutuste 
ja kõrgete eetiliste standarditega; 

6) omab arstikutsele vajalikke hoiakuid, küllaldasi erialaseid 
teadmisi, oskusi ja kliinilist kogemust;  

7) tunneb ja järgib teaduseetika ja meditsiinieetika ning 
tõenduspõhise meditsiini põhimõtteid; 

8) soovib oma tegevusega kaasa aidata nii meditsiini kui 
valdkonna kui ka arstiteaduse arengule;  

9) tunneb oma erialalise kompetentsuse piire ning oskab 
meditsiinisüsteemis kaasata optimaalselt teiste erialade arste 
ning teisi tervishoiuspetsialiste patsientide probleemide 
parimaks lahendamiseks;  

10) Oskab kriitiliselt hinnata oma kirurgilise töö tulemusi; 
11) orienteerub Eesti tervishoiukorralduses ja vastavas 

seadusandluses;  
12) oskab teha koostööd patsientide lähedaste, sotsiaalsüsteemi 

jm. tugivõrgustikega; 
13) omab süsteemseid ja põhjalikke teadmisi neurokirurgias  

kasutatavatest mõistetest, teoreetilistest printsiipidest ja 
uurimismeetoditest;  

14)  suudab edastada meditsiinilisi teadmisi ja nende põhjal 
tehtud järeldusi nii patsientidele, kolleegidele kui ka 
avalikkusele;  

15)  teadvustab vajadust jätkata meditsiinialaste teadmiste ja 
oskuste täiendamist edaspidise professionaalse karjääri 
jooksul täiendusõppe abil ning on valmis elukestvaks 
õppeks;  



 

16)  suudab iseseisvalt diagnoosida ning ravida enamlevinud 
kirurgiliselt ravitavaid närvisüsteemi haigusi; 

17)  oskab koostöös teiste erialade arstidega läbi viia 
diferentsiaaldiagnostikat keerukate haigusjuhtude korral 
kasutades optimaalselt kogu kaasaegset instrumentaalsete ja 
laboratoorsete uuringute kompleksi; 

18)  oskab juhtida patsientide uuringuid ja ravi mitmete haiguste 
koosesinemisel, määrata uuringute ja ravi prioriteedid, 
hinnata erinevate sekkumisvõimaluste tulemuslikkust ning 
riske; 

19)  oskab efektiivselt tegutseda neurokirurgias ettetulevate 
erakorralist abi vajavate probleemide lahendamisel; 

20)  valdab tänapäevases intensiivravis kasutatavaid meetodeid 
närvisüsteemi haiguste ravis; 

21)  oskab teha koostööd teiste erialaarstidega patsientidele 
parimate diagnostika- ja ravivõtete rakendamiseks; 

22)  oskab iseseisvalt sooritada järgmisi protseduure ja 
uuringuid: 

• neuroloogilise staatuse kompleksne hindamine 
• neuroloogiliste haiguste hindamiseks kasutatavate skaalade 

rakendamine (NIHSS, EDSS, UPDRS, Vaimse Seisundi 
Miniuuring) 

• neurotraumaga haige kirurgiline ravi,  
• aju- ja seljaaju kasvajate kirurgiline ravi,  
• lülisamba kirurgia,  
• perifeerse närvisüsteemi kirurgia,  
• aju vaskulaarsete haiguste kirurgiline ravi,  
• lumbaal- ja suboktsipitaalpunktsioon, 
• oftalmoskoopia, 
• valuvaigistavad blokaadid, 
• kliinilises surmas oleva haige elustamine, 
• ajusurma diagnoosimine 
 
23) tunneb alljärgnevate uuringute ja protseduuride näidustusi ja 

vastunäidustusi, läbiviimise põhimõtteid, ning võimalikke 
tüsistusi  

• elektroneuromüograafia 
• närvisüsteemi haiguste diagnostikaga seotud 

angiograafilised uuringud, 
• ultrahelidiagnostika meetodid, 
• kompuutertomograafia, magnetresonantstomograafia 

positron-emissioon tomograafia jm kaasaegse radioloogia 
uurimismeetodid. 

 
21 MOODULI NIMETUS Praktiline koolitus – kohustuslikud praktilise koolituse tsüklid 
22 PRAKTILISE 

KOOLITUSE  SISU JA 
MAHT 

Kohustuslikud praktilise koolituse tsüklid (koos minimaalse 
kestvusega): 
 
Residentuuri 1.aastal: 



 

1. Erakorraline meditsiin 2 kuud 
2. Peremeditsiin 2 kuud 
3. Sisehaigused 2 kuud 
4. Kirurgia 2 kuud 
 

Residentuuri 2.-6.aastal: 
Neurokirurgia vähemalt 28 kuud 
Neuroloogia 4 kuud 
Intensiivravi 3 kuud 
Radioloogia 3 kuud 
Onkoloogia 2 kuud 
Kliiniline neurofüsioloogia 2 kuud  
 

Kohustuslike praktilise koolituse tsüklite miinimumkestus on kokku 
50 kuud.  
Arst-residendi kohustused loetletud tsüklites on töö palatiarstina, 
osavõtt eriala ambulatoorsetest konsultatsioonidest koos juhendava 
eriarstiga, osavõtt osakonnas toimuvatest erialavisiitidest ja 
konsiiliumitest. Igas kuus tuleb teha neli 12-tunnist valvet, neist 2 
öövalvet. Arst-resident valvab kõigis kohustuslikes tsüklites. 
Kitsamatel erialadel, kus on tagatud raviasutuses erialaspetsialisti 
valve, valvab resident koos erialaspetsialistiga. Arst-residendil tuleb 
teha haigusjuhtude demonstratsioone või lühiettekandeid kliinilisel 
osakonna (kliiniku) konverentsil. 
Praktilise koolituse kohustuslikest tsüklitest orienteeruvalt pool 
toimub ülikoolihaiglas (SA TÜ Kliinikumis), pool väljaspool. 
Neurokirurgia tsüklist vähemalt pool toimub ülikoolihaiglas (SA TÜ 
Kliinikum). 
 

23 MOODULI NIMETUS Praktiline koolitus – valikulised praktilise koolituse tsüklid 
24 PRAKTILISE 

KOOLITUSE  SISU JA 
MAHT 

Esimesel residentuuriaastal võib resident valida 3-kuulise valiktsükli 
vastavalt üldjuhendaja ja residendi kokkuleppele. Valikulised 
praktilise koolituse tsüklid: 

Patoloogia  
Traumatoloogia  
Üldkirurgia  
Pea- ja kaelakirurgia  
Lülisambakirurgia  
Veresoontekirurgia (kohustuslik 2 kuud) 
 

 
Arst-resident peab läbima vähemalt 2 valikulise praktilise koolituse 
tsüklit. Iga valikulise praktilise koolituse tsükli minimaalne kestvus 
on 2 kuud.  
Arst-residendi kohustused loetletud tsüklites on töö palatiarstina, 
osavõtt eriala ambulatoorsetest konsultatsioonidest koos juhendava 
eriarstiga, osavõtt osakonnas toimuvatest erialavisiitidest ja konsii-
liumitest. Arst-resident valvab koos erialaspetsialistiga, igas kuus 
tuleb teha neli 12-tunnist valvet, neist 2 öövalvet. Arst-residendil 
tuleb teha haigusjuhtude demonstratsioone või lühiettekandeid 
kliinilisel osakonna (kliiniku) konverentsil. Diagnostilise 



 

iseloomuga praktilise koolituse tsüklis peab arst-resident omandama 
teoreetilis-praktilised oskused vastavalt konkreetse tsükli olemusele. 

25 MOODULI NIMETUS Teoreetiline koolitus 28 EAP 
26 TEOREETILISE 

KOOLITUSE  SISU JA 
MAHT 

Residentuuri jooksul peab neurokirurgia arst-resident läbima 
alljärgneva teoreetilise koolituse: 
Üldresidentuuri kliinilised seminarid 6 EAP (esimesel 
residentuuriaastal) 
 
Residentuuri 2.-6.aastal: 

1. Kliinilised seminarid 10 EAP: a`2 EAP aastas (TÜ 
Närvikliinik, PERH) 

2. Radioloogia 1 EAP (TÜ Radioloogiakliinik) 
3. Neurooftalmoloogia 1 EAP (TÜ Silmakliinik)  
4. Antibakteriaalne ravi 1 EAP (TÜ Sisekliinik) 
5. Neuroloogiline rehabilitatsioon 1 EAP  
6. Vabalt valitud kursused kirurgilistel erialadel 8 EAP  

Iga residentuuriaasta sisaldab kokku 1-2 nädalat teoreetilist koolitust 
kursustel ja seminaridel, osavõttu konverentsidest, iseseisvat tööd 
haigusjuhtude analüüsil, ettekannete ja referaatide koostamist, 
osalemist uurimistöös põhierialal, kokku vähemalt 10 EAP mahus. 
 

27 ÕPPEBAASID Neurokirurgia residentuuri baasasutustena kasutatakse alljärgnevaid 
raviasutusi:  
Residentuuri 1.aastal on baasideks AS Lõuna-Eesti Haigla, Valga 
haigla, Põlva haigla, Jõgeva haigla, Rakvere Haigla, Narva Haigla, 
Viljandi Haigla, Kuressaare haigla, Haapsalu Haigla, Rapla Haigla, 
Pärnu Haigla, Ida-Viru Keskhaigla, Lääne-Tallinna Keskhaigla, Ida- 
Tallinna keskhaigla, Põhja-Eesti Regionaalhaigla, SA TÜ 
Kliinikum., samuti perearstikeskused vastavalt TÜ ja baaside 
vahelisele lepingule.  
Residentuuri 2.-6.aastal: 
• TÜ Kliinikum (Närvikliinik, Anestesioloogia- ja Intensiivravi 

Kliinik, Patoloogiateenistus, Radioloogiakliinik, Traumatoloogia 
ja ortopeedia kliinik, Hematoloogia ja onkoloogia kliinik, 
Taastusravikliinik)  

• Põhja-Eesti Regionaalhaigla (Kirurgiakliinik, 
Anestesioloogiakliinik, Diagnostikakliinik)  

• Keila Taastusravikeskus 
• Haapsalu neuroloogiline rehabilitatsioonikeskus 
• Ida-Tallinna Keskhaigla  
 

28 SAAVUTATUD 
ÕPIVÄLJUNDITE 
HINDAMISE VORMID JA 
KORD 

Edasijõudmist hinnatakse kaks korda aastas vastavalt residentuuri 
eeskirjas sätestatule, positiivse hinnangu eelduseks on kõigi 
ettenähtud ülesannete (nii praktilise koolituse kui teoreetilise 
koolituse) täitmine.  
Saavutatud õpiväljundeid hinnatakse iga tsükli lõpus juhendaja 
hinnangu alusel (kujundava hindamisena mitteeristaval skaalal) ning 
residentuuri lõpueksamil (lõpphindamisena eristaval skaalal).  

29 LÕPUEKSAMILE 
PÄÄSEMISE EELDUSED 

Kogu ettenähtud residentuuri programmi (nii praktilise koolituse kui 
teoreetilise koolituse) läbimine, positiivsed hinnangud kõigist läbitud 
praktilise koolituse tsüklitest.  



 

30 LÕPUEKSAMI SISULISED 
NÕUDED JA SOORITAMISE 
KORD 

Eksam, mille käigus hinnatakse teadmisi ja oskusi, koosneb kahest 
osast (suuline ja kirjalik osa), eksami orienteeruv kogukestus on 2 
tundi. Kõiki eksami osasid hindab eksamikomisjon, kuhu kuulub 
vähemalt 3 liiget. 
Teadmiste ja oskuste hindamise viis: 1) kirjalik töö (maht 
arvestusega, et sellele jõuaks vastata 30 min. jooksul); 2) suuline 
küsimustele vastamine, s.h ka teatud praktiliste oskuste kontrollimine 
(kliiniliste ülesannete lahendamine,  neurofüsioloogiliste ja 
radioloogiliste uuringute hindamine), arvestusega, et sellele kulub 
kokku kuni 60 min.  
 
Eksami struktuur ja proportsioonid: 
1. Teadmiste kirjalik hindamine 20 % 
2. Teadmiste suuline hindamine (sealhulgas kliinilise ülesande 

lahendamine) 80% 
 

31 LÕPUEKSAMI 
HINDAMISE 
KRITEERIUMID 
 

A: Arst-resident tunneb suurepäraselt erinevate neurokirurgiliste 
haiguste kliinilist pilti, etiopatogeneesi, diagnostikat ja 
diferentsiaaldiagnostikat, ravi ning profülaktikat. Omandatu on hästi 
süstematiseeritud.  
B: Arst-resident teab väga hästi erinevate neurokirurgiliste haiguste 
kliinilist pilti, etiopatogeneesi, diagnostikat ja 
diferentsiaaldiagnostikat, ravi ning profülaktikat. Omandatu 
kontrollil olulisi eksimusi ei ilmne.  
C: Arst-resident teab hästi erinevate neurokirurgiliste haiguste 
kliinilist pilti, etiopatogeneesi, diagnostikat ja 
diferentsiaaldiagnostikat, ravi ning profülaktikat. Kontrollil ilmnevad 
mõningad eksimused, mis ei ole väga olulised ega põhimõttelist 
laadi.  
D: Arst-resident tunneb erinevate neurokirurgiliste haiguste kliinilist 
pilti, etiopatogeneesi, diagnostikat ja diferentsiaaldiagnostikat, ravi 
ning profülaktikat, ent aine süstemaatilisel tundmisel esineb 
ebatäpsusi ning mõningaid lünki.  
E: Arst-resident teab erinevate neurokirurgiliste haiguste kliinilist 
pilti, tunneb üldjoontes nende haiguste etiopatogeneesi, diagnostikat 
ja diferentsiaaldiagnostikat, ravi ning profülaktikat, ent aine 
süstemaatiline ja sügavam tundmine on lünklik ning esineb 
põhimõttelisi eksimusi.  
F: Arst-residendi teadmised neurokirurgiliste haiguste kliinilise pildi, 
etiopatogeneesi, diagnostika ja diferentsiaaldiagnostika, ravi ning 
profülaktika osas on puudulikud. Eksami erinevatest osadest kogutud 
punktid summeeritakse, hinne kujuneb alljärgnevalt: 
 
A= 96-100% 
B= 91-95% 
C= 81-90 % 
D= 71-80% 
E= 61-70% 
F= 0-60% 
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RESIDENTUURI PROGRAMM NEUROLOOGIA ERIALAL 
 
 

1 PROGRAMMI  NIMETUS 
EESTI JA INGLISE KEELES 

Neuroloogia                                                           
Neurology 

2 ÕPPEASTE Residentuur 
3 VALDKOND Tervis ja heaolu 
4 
 

ERIALA(D) Neuroloogia 
 

5 ÕPPEASUTUS(ED) Tartu Ülikool 
6 TEADUSKON(NA)D Arstiteaduskond 
7 NOMINAALNE ÕPPEAEG 5 aastat 
8 ÕPPETÖÖ VORM Päevane õpe 
9 ÕPPETÖÖ KEEL Eesti keel  
10 ÕPIVÄLJUNDITE 

SAAVUTAMISEKS 
VAJALIKUD TEISED 
KEELED 

erialakirjanduse lugemiseks vajalik inglise keele oskus 

11 ÕPPEKAVA VERSIOON 2012 
12 KINNITAMINE 1. Teaduskonna nõukogus 2012 

2. Ülikooli senatis  
13 VASTUVÕTUTINGIMUSED 1. Residentuuri võetakse konkursi alusel vastu isikuid, kes on 

registreeritud EV Terviseameti tervishoiutöötajate registris 
ja kes on lõpetanud:  
a. Tartu Ülikooli arstiõppe, olles immatrikuleeritud 

arstiõppesse 1997/1998. õppeaastal või hiljem;  
b. Tartu Ülikooli arstiõppe ja internatuuri, olles 

immatrikuleeritud arstiõppesse enne 1997/1998. 
õppeaastat või  

c. kellel on vastav välisriigis omandatud kõrgharidus. 
2. Konkursitingimused määratakse residentuuri eeskirjas. 

 
14 
 

RESIDENTUURI 
ÜLDEESMÄRGID 

Residentuuri üldiseks eesmärgiks on anda arst-residendile üldarstina 
praktiseerimise kogemus, viia arst-residendi teadmised ja praktilised 
oskused iseseisva neuroloogia eriarstina töötamise tasemele. 
Omandatav haridus võimaldab asuda tervishoiusüsteemis tööle 
neuroloogia eriarstina. 

15 ERIALAPROGRAMMI  
STRUKTUURI 
LÜHIKIRJELDUS 

Neuroloogia residentuur toimub 5-aastase õppena, kokku 55 kuud, 
millele lisandub 5 puhkusekuud. Õpe koosneb praktilisest ja 
teoreetilisest koolitusest. Igale arst-residendile koostatakse 
individuaalne õpingukava, lähtudes alljärgnevast: 

a. Kohustuslikud praktilise koolituse tsüklid – 
minimaalne summaarne kestus 52 kuud* 

b. Valikulised praktilise koolituse tsüklid – minimaalne 
summaarne kestus 3 kuud** 

*,** - Kohustuslike praktilise koolituse tsüklite 
minimaalse mahu korral peab vastavalt 
individuaalplaanile suurenema valikuliste praktilise 
koolituse tsüklite maht ja vastupidi, tagamaks praktilise 
koolituse mahu täitmist. 

1. Teoreetiline koolitus 30 EAP mahus 
 

16 ANTAV Neuroloogi kutse 



 

KVALIFIKATSIOON/ 
KRAAD 

Neurologist 

17 NÕUDED 
ÕPPEPROGRAMMI 
LÕPETAMISEKS 

Residentuuri programmi läbimine täies mahus ning lõpueksami 
edukas sooritamine. Residentuuri vältel peab arst-resident läbima 
kõik kohustuslikud praktilise koolituse tsüklid.  

18 LÕPETAMISEL VÄLJASTA-
TAVAD DOKUMENDID 

Residentuuri lõpetamist tõendav tunnistus ja akadeemiline õiend  

19 LÕPUDOKUMENTE 
VÄLJASTAV(AD) 
KÕRGKOOL(ID) 

Tartu Ülikool  

20 RESIDENTUURI 
ÕPIEESMÄRGID 
(õpiväljundid ehk 
omandatavad/ 
arendatavad/erialased 
teadmised ja oskused, 
üldpädevused jms) 

Residentuuri programmi läbinud arst-resident: 
1) tunneb perearstipraktikas, erakorralise meditsiini, sisehaiguste ja 
kirurgia osakonnas ettetulevate  tavalisemate patsiendiprobleemide 
diferentsiaaldiagnostikat, oskab iseseisvalt korraldada nende 
haigusseisundite kindlakstegemiseks vajalikke uuringuid, oskab 
nendes osakondades ravitavate tavalisemate haiguste puhul koostada 
raviplaani; 
2) oskab osutada esmaabi erakorraliste terviseprobleemide korral; 
3) orienteerub Eesti tervishoiusüsteemis, oskab määratleda patsiendi 
jaoks optimaalse ravitasandi  
4) oskab välja kirjutada enamkasutatavaid ravimeid vastavalt Eestis 
kehtivatele reeglitele, omab arstitööks vajalikku 
dokumenteerimisoskust; 

5) on võimeline osutama neuroloogia erialal kvaliteetset 
arstiabi, mis on vastavuses arstiteaduse uusimate saavutuste 
ja kõrgete eetiliste standarditega; 

6) omab arstikutsele vajalikke hoiakuid, küllaldasi erialaseid 
teadmisi, oskusi ja kliinilist kogemust;  

7) tunneb ja järgib teaduseetika ja meditsiinieetika ning 
tõenduspõhise meditsiini põhimõtteid; 

8) soovib oma tegevusega kaasa aidata nii meditsiini kui 
valdkonna kui ka arstiteaduse arengule;  

9) tunneb oma erialalise kompetentsuse piire ning oskab 
meditsiinisüsteemis kaasata optimaalselt teiste erialade arste 
ning teisi tervishoiuspetsialiste patsientide probleemide 
parimaks lahendamiseks;  

10) orienteerub Eesti tervishoiukorralduses ja vastavas 
seadusandluses;  

11) oskab teha koostööd patsientide lähedaste, sotsiaalsüsteemi 
jm tugivõrgustikega; 

12) omab süsteemseid ja põhjalikke teadmisi neuroloogias  
kasutatavatest mõistetest, teoreetilistest printsiipidest ja 
uurimismeetoditest;  

13) suudab edastada meditsiinilisi teadmisi ja nende põhjal 
tehtud järeldusi nii patsientidele, kolleegidele kui ka 
avalikkusele;  

14)  teadvustab vajadust jätkata meditsiinialaste teadmiste ja 
oskuste täiendamist edaspidise professionaalse karjääri 
jooksul täiendusõppe abil ning on valmis elukestvaks 
õppeks;  

15)  suudab iseseisvalt diagnoosida ning ravida enamlevinud 
neuroloogilisi haigusi; 



 

16)  oskab koostöös teiste erialade arstidega läbi viia 
diferentsiaaldiagnostikat keerukate haigusjuhtude korral 
kasutades optimaalselt kogu kaasaegset instrumentaalsete ja 
laboratoorsete uuringute kompleksi; 

17)  oskab juhtida patsientide uuringuid ja ravi mitmete haiguste 
koosesinemisel, määrata uuringute ja ravi prioriteedid, 
hinnata erinevate sekkumisvõimaluste tulemuslikkust ning 
riske; 

18)  oskab efektiivselt tegutseda neuroloogias ettetulevate 
erakorralist abi vajavate probleemide lahendamisel; 

19)  valdab tänapäevases intensiivravis kasutatavaid meetodeid 
neuroloogiliste haiguste ravis; 

20)  on suuteline korraldama krooniliste neuroloogiliste 
haigustega patsientide pikaajalist ravi ja jälgimist, oskab 
teha koostööd teiste erialaarstidega patsientidele parimate 
diagnostika- ja ravivõtete rakendamiseks; 

21)  oskab iseseisvalt sooritada järgmisi protseduure ja 
uuringuid: 

• neuroloogilise staatuse kompleksne hindamine 
• neuroloogiliste haiguste hindamiseks kasutatavate skaalade 

rakendamine (NIHSS, EDSS, UPDRS) 
• trombolüüs peaaju insuldi korral 
• lumbaalpunktsioon 
• oftalmoskoopia neuroloogiliste haiguste diagnostika 

kontekstis 
• karpaalkanalisse süstimine 
• autonoomse närvisüsteemi kliiniline testimine 
• kliinilises surmas oleva haige elustamine, 
• ajusurma diagnoosimine 

 
22)  tunneb alljärgnevate uuringute ja protseduuride näidustusi 

ja vastunäidustusi, läbiviimise põhimõtteid, ning võimalikke 
tüsistusi  

• kliinilise neurofüsioloogia meetodid 
• närvisüsteemi haiguste diagnostikaga seotud 

angiograafilised uuringud, 
• ultrahelidiagnostika meetodid 
• neurokirurgilised protseduurid närvihaiguste diagnostikas ja 

ravis 
• kompuutertomograafia, tuumamagnetresonantstomograafia 

jm kaasaegsed radioloogia uurimismeetodid 
 

21 MOODULI NIMETUS Praktiline koolitus – kohustuslikud praktilise koolituse tsüklid 
22 PRAKTILISE 

KOOLITUSE  SISU JA 
MAHT 

Kohustuslikud praktilise koolituse tsüklid  
Residentuuri 1.aastal (koos minimaalse kestvusega): 
1. Erakorraline meditsiin 2 kuud 
2. Peremeditsiin 2 kuud 
3. Sisehaigused 2 kuud 
4. Kirurgia 2 kuud 
Residentuuri 2.-5.aastal: 



 

Neuroloogia 15 kuud 
Lasteneuroloogia 3 kuud 
Psühhiaatria 3 kuud 
Neurokirurgia 3 kuud 
Neurointensiivravi 2 kuud 
Kliiniline neurofüsioloogia 3 kuud 
Radioloogia 2 kuud 
Neuroloogiline rehabilitatsioon 2 kuud 
Kardioloogia 3 kuud 
Reumatoloogia 3 kuud 
Erakorraline meditsiin 3 kuud 
Neuropatoloogia 2 kuud 

Arst-residendi kohustused loetletud tsüklites on töö palatiarstina, 
osavõtt eriala ambulatoorsetest konsultatsioonidest koos juhendava 
eriarstiga, osavõtt osakonnas toimuvatest erialavisiitidest ja 
konsiiliumitest. Igas kuus tuleb teha neli 12-tunnist valvet, neist 2 
öövalvet. Arst-resident valvab kõigis kohustuslikes tsüklites. 
Kitsamatel erialadel, kus on tagatud raviasutuses erialaspetsialisti 
valve, valvab neuroloogia resident koos erialaspetsialistiga. Arst-
residendil tuleb teha haigusjuhtude demonstratsioone või 
lühiettekandeid kliinilisel osakonna (kliiniku) konverentsil. 
Diagnostilise iseloomuga praktilise koolituse tsüklis peab arst-
resident omandama teoreetilis-praktilised oskused vastavalt 
konkreetse tsükli olemusele. 
Praktilise koolituse kohustuslikest tsüklitest orienteeruvalt üks aasta 
toimub ülikoolihaiglas (SA TÜ Kliinikumis). Neuroloogia tsüklist 
vähemalt 6 kuud toimub ülikoolihaiglas (SA TÜ Kliinikum). 
 

23 MOODULI NIMETUS Praktiline koolitus – valikulised praktilise koolituse tsüklid 
24 PRAKTILISE 

KOOLITUSE  SISU JA 
MAHT 

Valikulised praktilise koolituse tsüklid: 
1.residentuuriaastal võib resident valida 3-kuulise valiktsükli 
vastavalt üldjuhendaja ja residendi kokkuleppele. 
 

25 MOODULI NIMETUS Teoreetiline koolitus 30 EAP 
26 TEOREETILISE 

KOOLITUSE  SISU JA 
MAHT 

Residentuuri jooksul peab neuroloogia arst-resident läbima 
alljärgneva teoreetilise koolituse: 
Üldresidentuuri kliinilised seminarid 6 EAP (esimesel 
residentuuriaastal) 
Residentuuri 2.-5.aastal: 

1. Kliinilised seminarid (konverentsid) 12 EAP:  a`3 EAP 
aastas (TÜ Närvikliinik, PERH, ITK, LTKH) 

2. Radioloogia 1 EAP (TÜ Radioloogiakliinik) 
3. Psühhiaatria 1 EAP (TÜ Psühhiaatriakliinik) 
4. vabalt valitud kursused 10 EAP 

Iga residentuuriaasta sisaldab kokku 1-2 nädalat teoreetilist koolitust 
kursustel ja seminaridel, osavõttu konverentsidest, iseseisvat tööd 
haigusjuhtude analüüsil, ettekannete ja referaatide koostamist, 
osalemist uurimistöös põhierialal, kokku vähemalt 10 EAP mahus. 
 

27 ÕPPEBAASID Neuroloogia residentuuri baasasutustena kasutatakse alljärgnevaid 



 

raviasutusi: 
Residentuuri 1.aastal on baasideks AS Lõuna-Eesti Haigla, Valga 
haigla, Põlva haigla, Jõgeva haigla, Rakvere Haigla, Narva Haigla, 
Viljandi Haigla, Kuressaare haigla, Haapsalu Haigla, Rapla Haigla, 
Pärnu Haigla, Ida-Viru Keskhaigla, Lääne-Tallinna Keskhaigla, Ida- 
Tallinna keskhaigla, Põhja-Eesti Regionaalhaigla, SA TÜ 
Kliinikum., samuti perearstikeskused vastavalt TÜ ja baaside 
vahelisele lepingule.  
Residentuuri 2.-5.aastal: 
• TÜ Närvikliinik 
• TÜ Kliinikumi Sisekliinik  
• TÜ Kliinikumi Kardioloogiakliinik  
• TÜ Kliinikumi Lastekliinik  
• TÜ Kliinikumi Psühhiaatriakliinik  
• TÜ Kliinikumi Anestesioloogia- ja Intensiivravi Kliinik 
• TÜ Kliinikumi Taastusravikliinik  
• TÜ Kliinikumi Patoloogiateenistus 
• Põhja-Eesti Regionaalhaigla sisehaiguste kliinik, kirurgiakliinik, 

anestesioloogiakliinik, diagnostikakliinik, järel- ja 
hooldusravikliinik.  

• Ida-Tallinna Keskhaigla sisekliinik, diagnostikakliinik. 
• Lääne-Tallinna Keskhaigla närvihaigustekliinik. 
• Keila Taastusravikeskus 
• Haapsalu neuroloogiline rehabilitatsioonikeskus 
• Pärnu Haigla Siseosakond 

28 SAAVUTATUD 
ÕPIVÄLJUNDITE 
HINDAMISE VORMID JA 
KORD 

Edasijõudmist hinnatakse kaks korda aastas vastavalt residentuuri 
eeskirjas sätestatule, positiivse hinnangu eelduseks on kõigi 
ettenähtud ülesannete (nii praktilise koolituse kui teoreetilise 
koolituse) täitmine.  
Saavutatud õpiväljundeid hinnatakse iga tsükli lõpus juhendaja 
hinnangu alusel (kujundava hindamisena mitteeristaval skaalal) ning 
residentuuri lõpueksamil (lõpphindamisena eristaval skaalal).  

29 LÕPUEKSAMILE 
PÄÄSEMISE EELDUSED 

Kogu ettenähtud residentuuri programmi (nii praktilise koolituse kui 
teoreetilise koolituse) läbimine, positiivsed hinnangud kõigist läbitud 
praktilise koolituse tsüklitest.  

30 LÕPUEKSAMI SISULISED 
NÕUDED JA SOORITAMISE 
KORD 

Eksam, mille käigus hinnatakse teadmisi ja oskusi, koosneb kahest 
osast (suuline ja kirjalik osa), eksami orienteeruv kogukestus on 2 
tundi. Kõiki eksami osasid hindab eksamikomisjon, kuhu kuulub 
vähemalt 3 liiget. 
Teadmiste ja oskuste hindamise viis: 1) kirjalik töö (maht 
arvestusega, et sellele jõuaks vastata 30 min jooksul); 2) suuline 
küsimustele vastamine, s.h. ka teatud praktiliste oskuste 
kontrollimine (kliiniliste ülesannete lahendamine,  
neurofüsioloogiliste ja radioloogiliste uuringute hindamine), 
arvestusega, et sellele kulub kokku kuni 60 min.  
 
Eksami struktuur ja proportsioonid: 
1. Teadmiste kirjalik hindamine 20 % 
2. Teadmiste suuline hindamine (sealhulgas kliinilise ülesande 

lahendamine)  80% 
 

31 LÕPUEKSAMI 
HINDAMISE 
KRITEERIUMID 

A: Arst-resident tunneb suurepäraselt erinevate neuroloogiliste 
haiguste kliinilist pilti, etiopatogeneesi, diagnostikat ja 
diferentsiaaldiagnostikat, ravi ning profülaktikat. Omandatu on hästi 



 

 süstematiseeritud.  
 
B: Arst-resident teab väga hästi erinevate neuroloogiliste haiguste 
kliinilist pilti, etiopatogeneesi, diagnostikat ja 
diferentsiaaldiagnostikat, ravi ning profülaktikat. Omandatu 
kontrollil olulisi eksimusi ei ilmne.  
 
C: Arst-resident teab hästi erinevate neuroloogiliste haiguste kliinilist 
pilti, etiopatogeneesi, diagnostikat ja diferentsiaaldiagnostikat, ravi 
ning profülaktikat. Kontrollil ilmnevad mõningad eksimused, mis ei 
ole väga olulised ega põhimõttelist laadi.  
 
D: Arst-resident tunneb erinevate neuroloogiliste haiguste kliinilist 
pilti, etiopatogeneesi, diagnostikat ja diferentsiaaldiagnostikat, ravi 
ning profülaktikat, ent aine süstemaatilisel tundmisel esineb 
ebatäpsusi ning mõningaid lünki. E: Arst-resident teab erinevate 
neuroloogiliste haiguste kliinilist pilti, tunneb üldjoontes nende 
haiguste etiopatogeneesi, diagnostikat ja diferentsiaaldiagnostikat, 
ravi ning profülaktikat, ent aine süstemaatiline ja sügavam tundmine 
on lünklik ning esineb põhimõttelisi eksimusi.  
 
F: Arst-residendi teadmised neuroloogiliste haiguste kliinilise pildi, 
etiopatogeneesi, diagnostika ja diferentsiaaldiagnostika, ravi ning 
profülaktika osas on puudulikud.  
Eksami erinevatest osadest kogutud punktid summeeritakse, hinne 
kujuneb alljärgnevalt: 
 
A= 96-100% 
B= 91-95% 
C= 81-90 % 
D= 71-80% 
E= 61-70% 
F= 0-60% 
 

32 SOOVITATAV 
KIRJANDUS 
 

Campbell WW. DeJong’s The Neurologic Examination, Lippincott 
Williams&Wilkins, 2005 
 
Baehr M, Frotscher M. Duus’ Topical Diagnosis in Neurology, 
anatomy, pshysiology, signs, symptoms. Thieme Medical Publishers, 
2005 
 
Bradley WG, Daroff RB, Fenichel GM, Jankovic J (ed) Neurology 
in Clinical Practice E-dition 5th Revised edition, v. 1-2, 2007 
 
Harrison’s Principles of Internal Medicine. 17th ed., Ed. by 
A.S.Fauci,  E.Braunwald, D.L.Kasper, S.L.Hauser, D.L.Longo, 
J.L.Jameson, J.Loscalzo. McGraw-Hill Medical, 2008 
 
 

 

http://www.kriso.ee/Neurology-Clinical-Practice-E-dition-5th/db/9780750675253.html
http://www.kriso.ee/Neurology-Clinical-Practice-E-dition-5th/db/9780750675253.html


 

 
RESIDENTUURI PROGRAMM OFTALMOLOOGIA ERIALAL 
  
 

1 PROGRAMMI  NIMETUS 
EESTI JA INGLISE KEELES 

Oftalmoloogia 
Eye surgery subspeciality in ophthalmology 

2 ÕPPEASTE Residentuur 
3 VALDKOND Tervis ja heaolu 
4 
 

ERIALA(D) Oftalmoloogia 
Kõrvaleriala: silmakirurgia  

5 ÕPPEASUTUS(ED) Tartu Ülikool 
6 TEADUSKON(NA)D Arstiteaduskond 
7 NOMINAALNE ÕPPEAEG 6 aastat 
8 ÕPPETÖÖ VORM Päevane õpe 
9 ÕPPETÖÖ KEEL Eesti keel  
10 ÕPIVÄLJUNDITE 

SAAVUTAMISEKS 
VAJALIKUD TEISED 
KEELED 

erialakirjanduse lugemiseks vajalik inglise keele oskus 

11 ÕPPEKAVA VERSIOON 2012 
12 KINNITAMINE 1. Teaduskonna nõukogus 2012 

2. Ülikooli senatis  
13 VASTUVÕTUTINGIMUSED 1. Residentuuri võetakse konkursi alusel vastu isikuid, kes on 

registreeritud EV Terviseameti tervishoiutöötajate registris 
ja kes on lõpetanud:  
a. Tartu Ülikooli arstiõppe, olles immatrikuleeritud arsti- 

õppesse 1997/1998. õppeaastal või hiljem;  
b. Tartu Ülikooli arstiõppe ja internatuuri, olles 

immatrikuleeritud arstiõppesse enne 1997/1998. 
õppeaastat või  

c. kellel on vastav välisriigis omandatud kõrgharidus. 
2. Konkursitingimused määratakse residentuuri eeskirjas. 

 
14 
 

RESIDENTUURI 
ÜLDEESMÄRGID 

Residentuuri üldiseks eesmärgiks on anda arst-residendile üldarstina 
praktiseerimise kogemus, viia arst-residendi teadmised ja praktilised 
oskused iseseisva silmahaiguste eriarstina töötamise tasemele ning 
võimaldada silmakirurgi kõrvaleriala omandamine. Omandatav 
haridus võimaldab asuda tervishoiusüsteemis tööle oftalmoloogina 
ja silmakirurgina. 

15 ERIALAPROGRAMMI  
STRUKTUURI 
LÜHIKIRJELDUS 

Oftalmoloogia residentuur koos silmakirurgia kõrvalerialaga toimub 
6-aastase õppena, kokku 66 kuud, millele lisandub 6 puhkusekuud. 
Õpe koosneb praktilisest ja teoreetilisest koolitusest. Igale arst-
residendile koostatakse individuaalne õpingukava, lähtudes 
alljärgnevast: 

1. Praktiline koolitus  
a. Kohustuslikud  praktilise koolituse tsüklid 1-4 aastal  

on samad kui 4a. kestusega  silmaarsti residentuuril, 
minimaalne summaarne kestus  41 kuud. 

 
                  Valikulised praktilise koolituse tsüklid – summaarne 
kestus kuni 3 kuud. 

 
 
  



 

b. Silmakirurgia praktilise koolituse tsüklid  toimuvad 5- 
6 aastal – minimaalne summaarne kestus 22 kuud 

2. Teoreetiline koolitus. 
16 ANTAV 

KVALIFIKATSIOON/ 
KRAAD 

Oftalmoloogi kutse ja silmakirurgi kõrvaeriala 
Ophthalmologist with eyesuregon subspeciality 

17 NÕUDED 
ÕPPEPROGRAMMI 
LÕPETAMISEKS 

Residentuuri programmi läbimine täies mahus ning lõpueksami 
edukas sooritamine. Residentuuri vältel peab arst-resident läbima 
kõik kohustuslikud praktilise koolituse tsüklid. 

18 LÕPETAMISEL VÄLJASTA-
TAVAD DOKUMENDID 

Residentuuri lõpetamist tõendav tunnistus ja akadeemiline õiend  

19 LÕPUDOKUMENTE 
VÄLJASTAV(AD) 
KÕRGKOOL(ID) 

Tartu Ülikool  

20 RESIDENTUURI 
ÕPIEESMÄRGID 
(õpiväljundid ehk 
omandatavad/ 
arendatavad/erialased 
teadmised ja oskused, 
üldpädevused jms) 

Residentuuri programmi läbinud arst-resident: 
1) tunneb perearstipraktikas, erakorralise meditsiini, sisehaiguste ja 
kirurgia osakonnas ettetulevate  tavalisemate patsiendiprobleemide 
diferentsiaaldiagnostikat, oskab iseseisvalt korraldada nende 
haigusseisundite kindlakstegemiseks vajalikke uuringuid, oskab 
nendes osakondades ravitavate tavalisemate haiguste puhul koostada 
raviplaani; 
2) oskab osutada esmaabi erakorraliste terviseprobleemide korral; 
3) orienteerub Eesti tervishoiusüsteemis, oskab määratleda patsiendi 
jaoks optimaalse ravitasandi  
4) oskab välja kirjutada enamkasutatavaid ravimeid vastavalt Eestis 
kehtivatele reeglitele, omab arstitööks vajalikku 
dokumenteerimisoskust; 

5) on võimeline osutama silmahaiguste erialal kvaliteetset 
arstiabi, mis on vastavuses arstiteaduse uusimate 
saavutustega; 

6) omab arstikutsele vajalikke hoiakuid, küllaldasi erialaseid 
teadmisi, oskusi ja kliinilist kogemust;  

7) tunneb ja järgib teaduseetika ja meditsiinieetika ning 
tõenduspõhise meditsiini põhimõtteid; 

8) soovib oma tegevusega kaasa aidata nii meditsiini kui 
valdkonna kui ka arstiteaduse arengule;  

9) tunneb oma erialalise kompetentsuse piire ning oskab 
meditsiinisüsteemis kaasata optimaalselt teiste erialade arste 
ning teisi tervishoiuspetsialiste patsientide probleemide 
parimaks lahendamiseks;  

10) orienteerub Eesti tervishoiukorralduses ja vastavas 
seadusandluses;  

11) oskab teha koostööd patsientide lähedaste, sotsiaalsüsteemi 
jm. tugivõrgustikega; 

12) omab süsteemseid ja põhjalikke teadmisi oftalmoloogias  
kasutatavatest mõistetest, teoreetilistest printsiipidest ja 
uurimismeetoditest;  

13) suudab edastada meditsiinilisi teadmisi ja nende põhjal 
tehtud järeldusi nii patsientidele, kolleegidele kui ka 
avalikkusele;  

14) teadvustab vajadust jätkata meditsiinialaste teadmiste ja 
oskuste täiendamist edaspidise professionaalse karjääri 



 

jooksul täiendusõppe abil ning on valmis elukestvaks 
õppeks;  

15) suudab iseseisvalt diagnoosida ning ravida enamlevinud 
silmahaigusi; 

16) oskab koostöös teiste erialade arstidega läbi viia 
diferentsiaaldiagnostikat keerukate haigusjuhtude korral 
kasutades optimaalselt kogu kaasaegset instrumentaalsete ja 
laboratoorsete uuringute kompleksi; 

17) oskab juhtida patsientide uuringuid ja ravi mitmete haiguste 
koosesinemisel, määrata uuringute ja ravi prioriteedid, 
hinnata erinevate sekkumisvõimaluste tulemuslikkust ning 
riske; 

18) oskab efektiivselt tegutseda oftalmoloogias ettetulevate 
erakorralist abi vajavate probleemide lahendamisel; 

19) on suuteline korraldama krooniliste silmahaigustega 
patsientide pikaajalist ravi ja jälgimist, oskab teha koostööd 
teiste erialaarstidega patsientidele parimate diagnostika- ja 
ravivõtete rakendamiseks; 

20) oskab iseseisvalt sooritada järgmisi protseduure ja uuringuid 
ning tunneb nende näidustusi ja vastunäidustusi ja 
läbiviimise põhimõtteid : 

Uuringud: 
a. silma biomikroskoopia 
b. oftalmoskoopia 
c. gonioskoopia 
d. retinoskoopia (skiaskoopia) 
e. tonomeetria 
f. perimeetria 
g. silma ultrasonograafia 
h. angiograafilise uuringu tõlgendamine 
i. reetina ja nägemisnärvi tomograafia 
j. sarvkesta topograafiline uuring ja pahhümeetria 
k. silmade asendi ja binokulaarse nägemise uuringud  

(Hessi test) 
Resident kasutab neid uuringuid igapäevases ambulatoorses ja 
statsionaarses töös. 
Protseduurid ja operatsioonid, mida resident oskab iseseisvalt 
teostada:              
 

l. sarvkesta  (sügava) võõrkeha eemaldamine 
m. laugude abtsessi avamine 
n. pisarteede sondeerimine 
o. laseriridotoomia ja kapsulotoomia teostamine 
p. klaaskehasisete ja eeskambri süstide teostamine 
q. laugude ja konjunktiivi pisioper.-d (halaasion, 

papilloom, tsüst jt) 
r. laugude ja konjunktiivi haavade õmblus 
s. pterüügiumi op. 



 

 
 

21)  Silmakirurgia kõrvaleriala läbinud arst-resident oskab lisaks 
iseseisvalt teostada : 

 
a. silma evistseratsioon ja enukleatsioon 
b. silmatraumade (konjunktiivi, sarvkesta läbistava 

vigastuse, laugude haavade õmblus) operatsioonid 
c. entroopiumi op. 
d. ksantelasmi op.   

-     strabismi operatsioon sirglihastel  
e. glaukoomi fistuliseeriv operatsioon 
f. katarakti op. 
g. lihtsamaid reetina ja klaaskeha kirurgia protseduure  

Iseseisvalt teostatud operatsioonide koguarv peaks residentuuri 
lõppedes  olema vähemalt 150.  

 
 

21 MOODULI NIMETUS Praktiline koolitus – kohustuslikud praktilise koolituse tsüklid 
22 PRAKTILISE 

KOOLITUSE  SISU JA 
MAHT 

Oftalmoloogia residentuur koos silmakirurgia kõrvalerialaga toimub 
6-aastase õppena, kokku 66 kuud, koosnedes praktilisest ja 
teoreetilisest koolitusest. Igale arst-residendile koostatakse 
individuaalne õpingukava, lähtudes alljärgnevast: 
 
Residentuuri 1.aastal (koos minimaalse kestvusega): 
1. Erakorraline meditsiin 2 kuud 
2. Peremeditsiin 2 kuud 
3. Sisehaigused 2 kuud 
4. Kirurgia 2 kuud 
 
Residentuuri 2.-6.aastal: 

1.Praktiline koolitus  
a. Kohustuslikud ja valikulised praktilise koolituse 

tsüklid 2-4 aastal  on samad kui 4a. kestusega  
silmaarsti residentuuril, kokku 41 kuud 

Silmahaiguste uurimismeetodid – 4 kuud  
Silma refraktsioon ja optiline korrektsioon  – 2 kuud  (s.h. 2 
nädalat refraktiivkirurgia alused)  
 

     
Erakorraliste haigete (põletikud, traumad) käsitlus – 4 kuud 
Laste silmahaigused – 4 kuud 
Laugude, pisarteede ja orbita haigused – 3 kuud 
Katarakt – 3 kuud 
Glaukoom – 4 kuud 
Oftalmo-onkoloogia – 2 kuud 
Silmapõhja haigused ja laserravi – 4 kuud 



 

Neuro-oftalmoloogia – 1 kuu 
Arst-residendi kohustused loetletud tsüklites on töö palatiarstina, 
osavõtt eriala ambulatoorsetest konsultatsioonidest koos juhendava 
eriarstiga, osavõtt osakonnas toimuvatest erialavisiitidest ja 
konsiiliumitest. Igas kuus tuleb teha kaks 24-tunnist valvet. Arst-
resident valvab kõigis kohustuslikes tsüklites.  
Esimese aasta residendile on oluline, et ta alustaks 
põhiprintsiipidest ja -diagnostikameetoditest ning omandaks 
esmalt sagedamini esinevate silmahaiguste diagnostika ja ravi 
põhimõtted.  Keskmine  tsükli pikkus on 3- 5 kuud.  
Praktilised tsüklid viiakse läbi SA TÜK Silmakliinikus või  
ITKH Silmakliinikus. Refraktiivkirurgia põhitõed omandab 
resident neid protseduure teostavates erakliinikutes. 
Erialalisele koolitusele lisaks võib resident selles ajavahemikus 
valida tsükleid kõrvalerialadel. Soovitatavad valikained on:  
neuroloogia,  radioloogia,  stom. kirurgia, võimalusel võib 
mõne erialalise tsükli raames end täiendada välismaal. 
 
Koolituse sisu: 
II aasta  
 
Uurimismeetodite (biomikroskoopia, oftalmoskoopia, 
gonioskoopia, skiaskoopia, tonomeetria, perimeetria, silma 
ultrasonograafia, angiograafia, reetina ja nägemisnärvi 
tomograafia) teoreetilised alused.  
Sagedamini esinevate silmahaiguse diagnoosimise ja 
ravipõhimõtete omandamine.  
Silma refraktsiooni ja optilise korrektsiooni põhimõtete 
omandamine.   
Silma refraktsiooni ja optilise korrektsiooni määramine.   
Sagedamini esinevate silmahaiguste diagnostika ja 
konservatiivne ravi.  
Kirurgiliste silmahaiguste postoperatiivne ravi.  
Perimeetria, silma ultrasonograafia, angiograafia ja 
tomograafia uuringuleiu tõlgendamine.  
Lihtsamate silmaoperatsioonide assisteerimine. 
  
III ja IV aasta  
 
Konjunktiivi, sarvkesta ja soonkesta haiguste diagnostika ja 
konservatiivne ravi.  
Laugude haigused, kirurgilise ravi näidustused, osalemine 
operatsioonidel.  
Pisarateede haigused, diagnostika, sondeerimine ja osalemine 
operatsioonidel.  
Orbita haiguste diagnostika ja ravivõtted  
Katarakti diagnostika, kirurgilise ravi näidustused, osalemine 
operatsioonidel.  
Kataraktikirurgia järelravi ja komplikatsioonide lahendamise 
põhimõtted.  
Silma eesmise segmendi laserravi näidustused ja põhimõtted.  



 

Glaukoomi diagnostika, ravi ja kulu jälgimise põhimõtted, 
kirurgilise ravi näidustused, lõikusjärgne ravi, 
komplikatsioonide lahendamine, osalemine operatsioonidel.  
Neuro-oftalmoloogia põhitõed  
Laste-oftalmoloogia, sealhulgas strabismi diagnostika ja ravi 
põhimõtted, osalemine operatsioonidel  
Reetina haigused, leiu kaardistamine, angiograafia uuringuleiu 
tõlgendamine.  
Osalemine silma tagumise segmendi operatsioonidel  
Silmapõhja laserravi näidustused ja põhimõtted.  
Silmatraumatism. Diagnostika ja ravimeetodid. 
 
 

23 MOODULI NIMETUS Praktiline koolitus-valikulised praktilise koolituse tsüklid 
24 PRAKTILISE 

KOOLITUSE  SISU JA 
MAHT 

Esimesel residentuuriaastal võib resident valida 3-kuulise valiktsükli 
vastavalt residendi ja üldjuhendaja kokkuleppele. 
Valikulised praktilise koolituse tsüklid kestvusega kuni  3 kuud  
  Radioloogia 
  Neuroloogia 
  Stomatoloogiline kirurgia 
Arst-resident peab läbima vähemalt ühe valikulise praktilise 
koolituse tsükli 

 MOODULI NIMETUS Praktiline koolitus – silmakirurgia kõrvaleriala praktilise 
koolituse tsüklid 

  Toimub residentuuri 5-6 aastal. 
Konjunktiivi ja sarvkesta kirurgia – 2 kuud 
Laugude kirurgia – 3 kuud 
Glaukoomi ja katarakti kirurgia – 10 kuud 
Reetina ja klaaskeha kirurgia – 4 kuud 
Strabismi kirurgia – 3 kuud 
 
Arst-residendi kohustused loetud tsüklites on töö palatiarstina, 
osavõtt eriala ambulatoorsetest konsultatsioonidest koos juhendava 
eriarstiga osavõtt osakonnas toimuvatest erialavisiitidest ja 
konsiiliumitest. Igas kuus tuleb teha kaks 24-tunnist valvet. Arst-
resident valvab kõigis kohustuslikes tsüklites. Arst-resident osaleb 
operatsioonidel assistendina ja teostab iseseisvalt operatsioone 
juhendava arsti assisteerimisel. 

25 MOODULI NIMETUS Teoreetiline koolitus 36 EAP 
26 TEOREETILISE 

KOOLITUSE  SISU JA 
MAHT 

Üldresidentuuri kliinilised seminarid 6 EAP (esimesel 
residentuuriaastal) 
Residentuuri 2.-6.aasta: 
Resident võtab osa kõikidest Tartu Ülikooli Silmakliiniku ja ITKH 
Silmakliiniku poolt silmaarstidele korraldatavatest 2-3-päevastest  
täienduskursustest, 2-3 kursust aasta jooksul (a´3 EAP).  Kursusi 
viivad läbi SA TÜK ja ITKH oftalmoloogid. Kursused koosnevad 
loengutest, teema arutelust ja haigete demonstratsioonist. Lisaks 
toimuvad SA TÜK Silmakliinikus  residentide õppepäevad (a´ 2 
EAP) 3-4 korda aastas. Koolituste järjekord ei ole reglementeeritud. 
Kursuste ja õppepäevade temaatika on järgmine: 

1. Silma refraktsioon ja optiline korrektsioon 
2. Katarakt 
3.   Sarvkesta patoloogia 



 

3. Diabeetiline silma patoloogia 
4. Glaukoom  
5. Silmapõhja patoloogia 
6. Lasteoftalmoloogia 
7. Onkoloogia ja plastiline kirurgia 
8. Neuro-oftalmoloogia alused 
9. Silma patoloogia üldhaiguste puhul 
 

Resident võtab osa kliinilistest sisekonverentsidest ja igal 
nädalal toimuvatest silmapõhja fotode ja fluorestseiinangiograafia 
tõlgendamise õppusest oma õppebaasis. Igal nädalal  toimub 
residentide seminar, kus resident esineb ettekandega (3-4 korda 
aastas, a´ 0,5 EAP ) ja kus osalevad ka osakonna arstid ja millele 
järgneb teema arutelu. Erialaliseks teoreetiliseks koolituseks on ka 
osalemine riigisisestel ja rahvusvahelistel teadus- ja teabeüritustel 
(eriaalased kongressid, konverentsid, workshopid). 
Silmakirurgia kõrvaleriala valinud residendi teoreetiline koolitus 
hõlmab  igas kirurgia  tsüklis vastava temaatika iseseisvat teoreetilist 
käsitlust ja arutelu juhendava kirurgiga.   

27 ÕPPEBAASID Silmahaiguste residentuuri baasasutustena kasutatakse alljärgnevaid 
raviasutusi: 
Residentuuri 1.aastal on baasideks AS Lõuna-Eesti Haigla, Valga 
haigla, Põlva haigla, Jõgeva haigla, Rakvere Haigla, Narva Haigla, 
Viljandi Haigla, Kuressaare haigla, Haapsalu Haigla, Rapla Haigla, 
Pärnu Haigla, Ida-Viru Keskhaigla, Lääne-Tallinna Keskhaigla, Ida- 
Tallinna keskhaigla, Põhja-Eesti Regionaalhaigla, SA TÜ 
Kliinikum., samuti perearstikeskused vastavalt TÜ ja baaside 
vahelisele lepingule.  
Residentuuri 2.-6.aasta: 
• SA TÜK Silmakliinik 
• ITKH Silmakliinik 
• Valikulised praktilise koolituse tsüklid SA TÜK vastavates 

kliinikutes (närvikliinik, radioloogiakliinik, 
stomatoloogiakliinik) või ITKH vastavates kliinikutes 

 
Silmakirurgia kõrvaleriala omandamisel kasutatakse õppebaasidena 
SA TÜK Silmakliinikut ja ITKH Silmakliinikut. 

28 SAAVUTATUD 
ÕPIVÄLJUNDITE 
HINDAMISE VORMID JA 
KORD 

Edasijõudmist hinnatakse kaks korda aastas vastavalt residentuuri 
eeskirjas sätestatule, positiivse hinnangu eelduseks on kõigi 
ettenähtud ülesannete (nii praktilise koolituse kui teoreetilise 
koolituse) täitmine.  
Saavutatud õpiväljundeid hinnatakse iga tsükli lõpus juhendaja 
hinnangu alusel (kujundava hindamisena mitteeristaval skaalal) ning 
residentuuri lõpueksamil (lõpphindamisena eristaval skaalal).  

29 LÕPUEKSAMILE 
PÄÄSEMISE EELDUSED 

Kogu ettenähtud residentuuri programmi (nii praktilise koolituse kui 
teoreetilise koolituse) läbimine, positiivsed hinnangud kõigist läbitud 
praktilise koolituse tsüklitest.  
 Silmakirurgia kõrvaleriala läbinud arst-residendi eksamile      
saamise eelduseks on see, et ta esitab juhendava arsti poolt kinnitatud 
tsüklite aruanded praktiliste kirurgiliste oskuste kohta vastavalt  
programmis toodud nõuetele.  
 
 
 



 

30 LÕPUEKSAMI SISULISED 
NÕUDED JA SOORITAMISE 
KORD 

Eksam, mille käigus hinnatakse teadmisi ja oskusi, koosneb kahest 
osast (suuline ja kirjalik osa). Kõiki eksami osasid hindab 
eksamikomisjon, kuhu kuulub vähemalt 3 liiget. Eksami tulemused 
saab teada samal päeval pärast eksami lõppu. 
Kogusummas on võimalik saada 100 punkti.  

1. Kirjalik osa seisneb kordamisküsimustele baseeruvale 
eksamipiletitele vastamises, sisaldades 20 lühiküsimust ja 10 
valikküsimust. Kirjaliku osa eest on võimalik saada 
maksimaalselt 30 punkti. 

2. Suulise osa jooksul võivad kõik komisjoni liikmed esitada 
küsimusi nii teooria kui praktiliste oskuste kohta. Suulises 
osas esitatakse residendile lahendamiseks ka 
situatsiooniülesandeid. Suulise osa eest võib saada 
maksimaalselt 70 punkti. 

       
 

31 LÕPUEKSAMI 
HINDAMISE 
KRITEERIUMID 
 

 
A: Arst-resident tunneb suurepäraselt erinevate silmahaiguste 
kliinilist pilti, etiopatogeneesi, diagnostikat ja 
diferentsiaaldiagnostikat, ravi ning profülaktikat. Omandatu on hästi 
süstematiseeritud. Arst –resident oskab suurepäraselt lahendada 
situatsioonülesandeid, põhjendada otsuseid loogiliselt. 
 
B: Arst-resident teab väga hästi erinevate silmahaiguste kliinilist 
pilti, etiopatogeneesi, diagnostikat ja diferentsiaaldiagnostikat, ravi 
ning profülaktikat. Omandatu kontrollil olulisi eksimusi ei ilmne. 
Arst-resident oskab väga hästi lahendada situatsioonülesandeid ja 
põhjendada oma otsuseid. 
 
C: Arst-resident teab hästi erinevate silmahaiguste kliinilist pilti, 
etiopatogeneesi, diagnostikat ja diferentsiaaldiagnostikat, ravi ning 
profülaktikat. Kontrollil ilmnevad mõningad eksimused, mis ei ole 
väga olulised ega põhimõttelist laadi. Arst-resident oskab 
situatsioonülesandeid lahendada hästi. 
 
D: Arst-resident tunneb rahuldavalt erinevate silmahaiguste kliinilist 
pilti, etiopatogeneesi, diagnostikat ja diferentsiaaldiagnostikat, ravi 
ning profülaktikat, ent aine süstemaatilisel tundmisel esineb 
ebatäpsusi ning mõningaid lünki. Arst-resident lahendab 
situatsioonülesandeid rahuldavalt. 
 
 
E: Arst-resident teab erinevate silmahaiguste kliinilist pilti, tunneb 
üldjoontes nende haiguste etiopatogeneesi, diagnostikat ja 
diferentsiaaldiagnostikat, ravi ning profülaktikat, ent aine 
süstemaatiline ja sügavam tundmine on lünklik ning esineb 
põhimõttelisi eksimusi. Situatsioonülesannete lahendused ja 
põhjendused on kasinad. 
 
 
F: Arst-residendi teadmised silmahaiguste kliinilise pildi, 
etiopatogeneesi, diagnostika ja diferentsiaaldiagnostika, ravi ning 
profülaktika osas on puudulikud. Arst-residendi oskused patsiendi 
kliiniliseks uurimiseks, diagnooside põhjendamiseks ning 
uurimismeetodite kasutamiseks on puudulikud. Situatsioonülesannete 



 

lahendamine valmistab arst-residendile raskusi, otsuste põhjendused 
on puudulikud. 
 
 
 
 
Eksami erinevatest osadest kogutud punktid summeeritakse, hinne 
kujuneb alljärgnevalt: 
 
A= 96-100 punkti, suurepärane 
B= 91-95 punkti, väga hea 
C= 81-90 punkti, hea 
D= 71-80 punkti, rahuldav 
E= 61-70punkti, kasin 
F= 0-60 punkti, ebarahuldav 
 
 

32 SOOVITATAV 
KIRJANDUS 
 

1. Basic and Clinical Science Course, American Academy of 
Ophthalmology, 2010-2011 
 
2. Clinical Diagnosis in Ophthalmology, J.J. Kanski, 2007 
 
3. Basic Techniques of Ophthalmic Surgery, J.B. Dunn, P.D.Langer, 
2009 
 
4. Pediatric Ophthalmology and Strabismus, D. Taylor, C. S. Hoyt, 
2005 
 
5. Glaucoma.  vol 1,  Medical Diagnosis and Therapy; vol 2, Surgical 
Management, T.M. Shaarawy, M. B. Sherwood jt.,2009 
 
6. Oculoplastic Surgery, J. A. Nerad,  2001 

 



 

 
RESIDENTUURI PROGRAMM OFTALMOLOOGIA ERIALAL 
 
 

1 PROGRAMMI  NIMETUS 
EESTI JA INGLISE KEELES 

Oftalmoloogia                                                     
Ophthalmology 

2 ÕPPEASTE Residentuur 
3 VALDKOND Tervis ja heaolu 
4 
 

ERIALA(D) Oftalmoloogia 
 

5 ÕPPEASUTUS(ED) Tartu Ülikool 
6 TEADUSKON(NA)D Arstiteaduskond 
7 NOMINAALNE ÕPPEAEG 4 aastat 
8 ÕPPETÖÖ VORM Päevane õpe 
9 ÕPPETÖÖ KEEL Eesti keel  
10 ÕPIVÄLJUNDITE 

SAAVUTAMISEKS 
VAJALIKUD TEISED 
KEELED 

erialakirjanduse lugemiseks vajalik inglise keele oskus 

11 ÕPPEKAVA VERSIOON 2012 
12 KINNITAMINE 1. Teaduskonna nõukogus 2012 

2. Ülikooli senatis  
13 VASTUVÕTUTINGIMUSED 1. Residentuuri võetakse konkursi alusel vastu isikuid, kes on 

registreeritud EV Terviseameti tervishoiutöötajate registris 
ja kes on lõpetanud:  
a. Tartu Ülikooli arstiõppe, olles immatrikuleeritud 

arstiõppesse 1997/1998. õppeaastal või hiljem;  
b. Tartu Ülikooli arstiõppe ja internatuuri, olles 

immatrikuleeritud arstiõppesse enne 1997/1998. 
õppeaastat või  

c. kellel on vastav välisriigis omandatud kõrgharidus. 
2. Konkursitingimused määratakse residentuuri eeskirjas. 

 
14 
 

RESIDENTUURI 
ÜLDEESMÄRGID 

Residentuuri üldiseks eesmärgiks on anda arst-residendile üldarstina 
praktiseerimise kogemus, viia arst-residendi teadmised ja praktilised 
oskused iseseisva silmahaiguste eriarstina töötamise tasemele. 
Omandatav haridus võimaldab asuda tervishoiusüsteemis tööle 
oftalmoloogina. 

15 ERIALAPROGRAMMI  
STRUKTUURI 
LÜHIKIRJELDUS 

Oftalmoloogia residentuur toimub 4-aastase õppena, kokku 44 kuud, 
millele lisandub 4 puhkusekuud. Õpe koosneb praktilisest ja 
teoreetilisest koolitusest. Igale arst-residendile koostatakse 
individuaalne õpingukava, lähtudes alljärgnevast: 

1. Praktiline koolitus  
a. Kohustuslikud praktilise koolituse tsüklid –  

minimaalne summaarne kestus 39 kuud 
b. Valikulised praktilise koolituse tsüklid – summaarne 

kestus kuni 3 kuud 
2. Teoreetiline koolitus. 

16 ANTAV 
KVALIFIKATSIOON/ 
KRAAD 

Oftalmoloogi kutse 
Ophthalmologist 

17 NÕUDED 
ÕPPEPROGRAMMI 
LÕPETAMISEKS 

Residentuuri programmi läbimine täies mahus ning lõpueksami 
edukas sooritamine. Residentuuri vältel peab arst-resident läbima 
kõik kohustuslikud praktilise koolituse tsüklid. 



 

18 LÕPETAMISEL VÄLJASTA-
TAVAD DOKUMENDID 

Residentuuri lõpetamist tõendav tunnistus ja akadeemiline õiend  

19 LÕPUDOKUMENTE 
VÄLJASTAV(AD) 
KÕRGKOOL(ID) 

Tartu Ülikool  

20 RESIDENTUURI 
ÕPIEESMÄRGID 
(õpiväljundid ehk 
omandatavad/ 
arendatavad/erialased 
teadmised ja oskused, 
üldpädevused jms) 

Residentuuri programmi läbinud arst-resident: 
1) tunneb perearstipraktikas, erakorralise meditsiini, sisehaiguste ja 
kirurgia osakonnas ettetulevate  tavalisemate patsiendiprobleemide 
diferentsiaaldiagnostikat, oskab iseseisvalt korraldada nende 
haigusseisundite kindlakstegemiseks vajalikke uuringuid, oskab 
nendes osakondades ravitavate tavalisemate haiguste puhul koostada 
raviplaani; 
2) oskab osutada esmaabi erakorraliste terviseprobleemide korral; 
3) orienteerub Eesti tervishoiusüsteemis, oskab määratleda patsiendi 
jaoks optimaalse ravitasandi  
4) oskab välja kirjutada enamkasutatavaid ravimeid vastavalt Eestis 
kehtivatele reeglitele, omab arstitööks vajalikku 
dokumenteerimisoskust; 

5) on võimeline osutama silmahaiguste erialal kvaliteetset 
arstiabi, mis on vastavuses arstiteaduse uusimate saavutuste 
ja kõrgete eetiliste standarditega; 

6) omab arstikutsele vajalikke hoiakuid, küllaldasi erialaseid 
teadmisi, oskusi ja kliinilist kogemust;  

7) tunneb ja järgib teaduseetika ja meditsiinieetika ning 
tõenduspõhise meditsiini põhimõtteid; 

8) soovib oma tegevusega kaasa aidata nii meditsiini kui 
valdkonna kui ka arstiteaduse arengule;  

9) tunneb oma erialalise kompetentsuse piire ning oskab 
meditsiinisüsteemis kaasata optimaalselt teiste erialade arste 
ning teisi tervishoiuspetsialiste patsientide probleemide 
parimaks lahendamiseks;  

10) orienteerub Eesti tervishoiukorralduses ja vastavas 
seadusandluses;  

11) oskab teha koostööd patsientide lähedaste, sotsiaalsüsteemi 
jm. tugivõrgustikega; 

12) omab süsteemseid ja põhjalikke teadmisi oftalmoloogias  
kasutatavatest mõistetest, teoreetilistest printsiipidest ja 
uurimismeetoditest;  

13) suudab edastada meditsiinilisi teadmisi ja nende põhjal 
tehtud järeldusi nii patsientidele, kolleegidele kui ka 
avalikkusele;  

14) teadvustab vajadust jätkata meditsiinialaste teadmiste ja 
oskuste täiendamist edaspidise professionaalse karjääri 
jooksul täiendusõppe abil ning on valmis elukestvaks 
õppeks;  

15) suudab iseseisvalt diagnoosida ning ravida enamlevinud 
silmahaigusi; 

16) oskab koostöös teiste erialade arstidega läbi viia 
diferentsiaaldiagnostikat keerukate haigusjuhtude korral 
kasutades optimaalselt kogu kaasaegset instrumentaalsete ja 
laboratoorsete uuringute kompleksi; 

17) oskab juhtida patsientide uuringuid ja ravi mitmete haiguste 



 

koosesinemisel, määrata uuringute ja ravi prioriteedid, 
hinnata erinevate sekkumisvõimaluste tulemuslikkust ning 
riske; 

18) oskab efektiivselt tegutseda oftalmoloogias ettetulevate 
erakorralist abi vajavate probleemide lahendamisel; 

19) on suuteline korraldama krooniliste silmahaigustega 
patsientide pikaajalist ravi ja jälgimist, oskab teha koostööd 
teiste erialaarstidega patsientidele parimate diagnostika- ja 
ravivõtete rakendamiseks; 

20) oskab iseseisvalt sooritada järgmisi protseduure ja uuringuid 
ning tunneb nende näidustusi ja vastunäidustusi, läbiviimise 
põhimõtteid ja läbiviimise põhimõtteid : 

Uuringud: 
a. silma biomikroskoopia 
b. oftalmoskoopia 
c. gonioskoopia 
d. retinoskoopia (skiaskoopia) 
e. tonomeetria 
f. perimeetria 
g. silma ultrasonograafia 
h. angiograafilise uuringu tõlgendamine 
i. reetina ja nägemisnärvi tomograafia 
j. sarvkesta topograafiline uuring ja pahhümeetria 
k. silmade asendi ja binokulaarse nägemise uuringud  

(Hessi test) 
Resident kasutab neid uuringuid igapäevases ambulatoorses ja stats. 
töös. 
Protseduurid ja operatsioonid ja nende maht, mida resident oskab 
iseseisvalt teostada:              
                          -   sarvkesta (sügava) võõrkeha eemaldamine-100 

l. laugude abtsessi avamine -5 
m. pisarteede sondeerimine - 10 
n. laseriridotoomia ja kapsulotoomia teostamine-30 
o. laugude ja konjunktiivi pisioperatsioonid (halaasion, 

papilloom, tsüst jt.) - 40 
p. laugude ja konjunktiivi haava õmblus - 10 
q. klaaskehasiseste ja eeskambri süstide teostamine - 

20 
r. pterüügiumi operatsioonid - 4  
s. silma evistseratsioon - 3 

21 MOODULI NIMETUS Praktiline koolitus – kohustuslikud praktilise koolituse tsüklid 
22 PRAKTILISE 

KOOLITUSE  SISU JA 
MAHT 

Kohustuslikud praktilise koolituse tsüklid (koos minimaalse 
kestvusega): 
Residentuuri 1.aastal: 
1. Erakorraline meditsiin 2 kuud 
2. Peremeditsiin 2 kuud 
3. Sisehaigused 2 kuud 



 

4. Kirurgia 2 kuud 
 
Residentuuri 2.-4.aastal: 

Silmahaiguste uurimismeetodid – 4 kuud  
Silma refraktsioon ja optiline korrektsioon – 2 kuud  
Erakorraliste haigete (põletikud, traumad) käsitlus – 4 kuud 
Laste silmahaigused – 4 kuud 
Laugude, pisarteede ja orbita haigused – 3 kuud 
Katarakt – 3 kuud 
Glaukoom – 4 kuud 
Oftalmo-onkoloogia – 2 kuud 
Silmapõhja haigused ja laserravi – 4 kuud 
Neuro-oftalmoloogia – 1 kuu 

Kohustuslike praktilise koolituse tsüklite minimaalne kestus on 
kokku 39 kuud 
Arst-residendi kohustused loetletud tsüklites on töö palatiarstina, 
osavõtt eriala ambulatoorsetest konsultatsioonidest koos juhendava 
eriarstiga, osavõtt osakonnas toimuvatest erialavisiitidest ja 
konsiiliumitest. Igas kuus tuleb teha kaks 24-tunnist valvet. Arst-
resident valvab kõigis kohustuslikes tsüklites.  
Teise aasta residendile on oluline, et ta alustaks põhiprintsiipidest ja 
-diagnostikameetoditest ning omandaks esmalt sagedamini esinevate 
silmahaiguste diagnostika ja ravi põhimõtted. Teisel ja kolmandal 
aastal pole tsüklite järjekord oluline. Keskmine silmahaiguste 
tsükkel 3-4 kuud. Praktilised tsüklid viiakse läbi SA TÜK 
Silmakliinikus või  ITKH Silmakliinikus. Erialalisele koolitusele 
lisaks võib resident selles ajavahemikus valida tsükleid 
kõrvalerialadel. Soovitatavad valikained on:  neuroloogia,  
radioloogia,  stom. kirurgia, võimalusel võib mõne erialalise tsükli 
raames end täiendada välismaal. 
 
 
Koolituse sisu: 
II aasta  
 
Uurimismeetodite (biomikroskoopia, oftalmoskoopia, 
gonioskoopia, skiaskoopia, tonomeetria, perimeetria, silma 
ultrasonograafia, angiograafia, reetina ja nägemisnärvi 
tomograafia) teoreetilised alused.  
Sagedamini esinevate silmahaiguse diagnoosimise ja 
ravipõhimõtete omandamine.  
Silma refraktsiooni ja optilise korrektsiooni põhimõtete 
omandamine.   
Silma refraktsiooni ja optilise korrektsiooni määramine.   
Sagedamini esinevate silmahaiguste diagnostika ja 
konservatiivne ravi.  
Kirurgiliste silmahaiguste postoperatiivne ravi.  
Perimeetria, silma ultrasonograafia, angiograafia ja 
tomograafia uuringuleiu tõlgendamine.  
Lihtsamate silmaoperatsioonide assisteerimine. 



 

  
III ja IV aasta  
 
Konjunktiivi, sarvkesta ja soonkesta haiguste diagnostika ja 
konservatiivne ravi.  
Laugude haigused, kirurgilise ravi näidustused, osalemine 
operatsioonidel.  
Pisarateede haigused, diagnostika, sondeerimine ja osalemine 
operatsioonidel.  
Orbita haiguste diagnostika ja ravivõtted  
Katarakti diagnostika, kirurgilise ravi näidustused, osalemine 
operatsioonidel.  
Kataraktikirurgia järelravi ja komplikatsioonide lahendamise 
põhimõtted.  
Silma eesmise segmendi laserravi näidustused ja põhimõtted.  
Glaukoomi diagnostika, ravi ja kulu jälgimise põhimõtted, 
kirurgilise ravi näidustused, lõikusjärgne ravi, 
komplikatsioonide lahendamine, osalemine operatsioonidel.  
Neuro-oftalmoloogia põhitõed  
Laste-oftalmoloogia, sealhulgas strabismi diagnostika ja ravi 
põhimõtted, osalemine operatsioonidel  
Reetina haigused, leiu kaardistamine, angiograafia uuringuleiu 
tõlgendamine.  
Osalemine silma tagumise segmendi operatsioonidel  
Silmapõhja laserravi näidustused ja põhimõtted.  
Silmatraumatism. Diagnostika ja ravimeetodid.  

23 MOODULI NIMETUS Praktiline koolitus – valikulised praktilise koolituse tsüklid 
24 PRAKTILISE 

KOOLITUSE  SISU JA 
MAHT 

Esimesel residentuuriaastal võib resident valida 3-kuulise valiktsükli 
vastavalt üldjuhendaja ja residendi kokkuleppele. Valikulised 
praktilise koolituse tsüklid kestvusega kuni 3 kuud 
  Radioloogia 
  Neuroloogia 
  Stomatoloogiline kirurgia 
Arst-resident peab läbima vähemalt ühe valikulise praktilise 
koolituse tsükli 

25 MOODULI NIMETUS Teoreetiline koolitus 30 EAP 
26 TEOREETILISE 

KOOLITUSE  SISU JA 
MAHT 

Üldresidentuuri kliinilised seminarid 6 EAP (esimesel 
residentuuriaastal). 
  
Resident võtab osa kõikidest Tartu Ülikooli Silmakliiniku ja ITKH 
Silmakliiniku poolt silmaarstidele korraldatavatest 2-3-päevastest  
täienduskursustest, 2-3 kursust aasta jooksul (a´3 EAP).  Kursusi 
viivad läbi SA TÜK ja ITKH oftalmoloogid. Kursused koosnevad 
loengutest, teema arutelust ja haigete demonstratsioonist. Lisaks 
toimuvad SA TÜK Silmakliinikus  residentide õppepäevad (a´ 2 
EAP) 3-4 korda aastas. Koolituste järjekord ei ole reglementeeritud. 
Kursuste ja õppepäevade temaatika on järgmine: 

1. Silma refraktsioon ja optiline korrektsioon 
2. Katarakt 
3. Sarvkesta patoloogia 
4. Diabeetiline silma patoloogia 
5. Glaukoom  



 

6. Silmapõhja patoloogia 
7. Lasteoftalmoloogia 
8. Onkoloogia ja plastiline kirurgia 
9. Neuro-oftalmoloogia alused 
10. Silma patoloogia üldhaiguste puhul 

Resident võtab osa kliinilistest sisekonverentsidest ja igal 
 nädalal toimuvatest silmapõhja fotode ja fluorestseiinangiograafia 
tõlgendamise õppusest  oma õppebaasis. Igal nädalal 1x toimub 
residentide seminar, kus resident esineb ettekandega (3-4 korda 
aastas, a`0,5EAP) ja kus osalevad ka osakonna arstid ja ettekandele 
järgneb teema arutelu. Erialaliseks teoreetiliseks koolituseks on ka 
osalemine riigisisestel ja rahvusvahelistel teadus- ja teabeüritustel 
(eriaalased kongressid, konverentsid, workshopid). 

27 ÕPPEBAASID Silmahaiguste residentuuri läbiviimiseks kasutatakse alljärgnevaid 
raviasutusi: 
Residentuuri 1.aastal on baasideks AS Lõuna-Eesti Haigla, Valga 
haigla, Põlva haigla, Jõgeva haigla, Rakvere Haigla, Narva Haigla, 
Viljandi Haigla, Kuressaare haigla, Haapsalu Haigla, Rapla Haigla, 
Pärnu Haigla, Ida-Viru Keskhaigla, Lääne-Tallinna Keskhaigla, Ida- 
Tallinna keskhaigla, Põhja-Eesti Regionaalhaigla, SA TÜ 
Kliinikum., samuti perearstikeskused vastavalt TÜ ja baaside 
vahelisele lepingule.  
Residentuuri 2.-4.aasta: 
• SA TÜK Silmakliinik 
• ITKH Silmakliinik 
• Valikulised praktilise koolituse tsüklid SA TÜK vastavates 

kliinikutes (närvikliinik, radioloogiakliinik, 
stomatoloogiakliinik) või ITKH vastavates kliinikutes 

 
28 SAAVUTATUD 

ÕPIVÄLJUNDITE 
HINDAMISE VORMID JA 
KORD 

Edasijõudmist hinnatakse kaks korda aastas vastavalt residentuuri 
eeskirjas sätestatule, positiivse hinnangu eelduseks on kõigi 
ettenähtud ülesannete (nii praktilise koolituse kui teoreetilise 
koolituse) täitmine.  
Saavutatud õpiväljundeid hinnatakse iga tsükli lõpus juhendaja 
hinnangu alusel (kujundava hindamisena mitteeristaval skaalal) ning 
residentuuri lõpueksamil (lõpphindamisena eristaval skaalal).  

29 LÕPUEKSAMILE 
PÄÄSEMISE EELDUSED 

Kogu ettenähtud residentuuri programmi (nii praktilise koolituse kui 
teoreetilise koolituse) läbimine, positiivsed hinnangud kõigist läbitud 
praktilise koolituse tsüklitest.  

30 LÕPUEKSAMI SISULISED 
NÕUDED JA SOORITAMISE 
KORD 

Eksam, mille käigus hinnatakse teadmisi ja oskusi, koosneb kahest 
osast (suuline ja kirjalik osa). Kõiki eksami osasid hindab 
eksamikomisjon, kuhu kuulub vähemalt 3 liiget. Eksami tulemused 
saab teada samal päeval pärast eksami lõppu. 
Kogusummas on võimalik saada 100 punkti.  

1. Kirjalik osa seisneb kordamisküsimustele baseeruvale 
eksamipiletitele vastamises, sisaldades 20 lühiküsimust ja 10 
valikküsimust. Kirjaliku osa eest on võimalik saada 
maksimaalselt 30 punkti. 

2. Suulise osa jooksul võivad kõik komisjoni liikmed esitada 
küsimusi nii teooria kui praktiliste oskuste kohta. Suulises 
osas esitatakse residendile lahendamiseks ka 
situatsiooniülesandeid. Suulise osa eest võib saada 
maksimaalselt 70 punkti. 

       



 

 
31 LÕPUEKSAMI 

HINDAMISE 
KRITEERIUMID 
 

 
A: Arst-resident tunneb suurepäraselt erinevate silmahaiguste 
kliinilist pilti, etiopatogeneesi, diagnostikat ja 
diferentsiaaldiagnostikat, ravi ning profülaktikat. Omandatu on hästi 
süstematiseeritud. Arst –resident oskab suurepäraselt lahendada 
situatsioonülesandeid, põhjendada otsuseid loogiliselt. 
 
B: Arst-resident teab väga hästi erinevate silmahaiguste kliinilist 
pilti, etiopatogeneesi, diagnostikat ja diferentsiaaldiagnostikat, ravi 
ning profülaktikat. Omandatu kontrollil olulisi eksimusi ei ilmne. 
Arst-resident oskab väga hästi lahendada situatsioonülesandeid ja 
põhjendada oma otsuseid. 
 
C: Arst-resident teab hästi erinevate silmahaiguste kliinilist pilti, 
etiopatogeneesi, diagnostikat ja diferentsiaaldiagnostikat, ravi ning 
profülaktikat. Kontrollil ilmnevad mõningad eksimused, mis ei ole 
väga olulised ega põhimõttelist laadi. Arst-resident oskab 
situatsioonülesandeid lahendada hästi. 
 
D: Arst-resident tunneb rahuldavalt erinevate silmahaiguste kliinilist 
pilti, etiopatogeneesi, diagnostikat ja diferentsiaaldiagnostikat, ravi 
ning profülaktikat, ent aine süstemaatilisel tundmisel esineb 
ebatäpsusi ning mõningaid lünki. Arst-resident lahendab 
situatsioonülesandeid rahuldavalt. 
 
 
E: Arst-resident teab erinevate silmahaiguste kliinilist pilti, tunneb 
üldjoontes nende haiguste etiopatogeneesi, diagnostikat ja 
diferentsiaaldiagnostikat, ravi ning profülaktikat, ent aine 
süstemaatiline ja sügavam tundmine on lünklik ning esineb 
põhimõttelisi eksimusi. Situatsioonülesannete lahendused ja 
põhjendused on kasinad. 
 
 
F: Arst-residendi teadmised silmahaiguste kliinilise pildi, 
etiopatogeneesi, diagnostika ja diferentsiaaldiagnostika, ravi ning 
profülaktika osas on puudulikud. Arst-residendi oskused patsiendi 
kliiniliseks uurimiseks, diagnooside põhjendamiseks ning 
uurimismeetodite kasutamiseks on puudulikud. Situatsioonülesannete 
lahendamine valmistab arst-residendile raskusi, otsuste põhjendused 
on puudulikud. 
 
 
Eksami erinevatest osadest kogutud punktid summeeritakse, hinne 
kujuneb alljärgnevalt: 
 
A= 96-100 punkti, suurepärane 
B= 91-95 punkti, väga hea 
C= 81-90 punkti, hea 
D= 71-80 punkti, rahuldav 
E= 61-70punkti, kasin 
F= 0-60 punkti, ebarahuldav 
 

32 SOOVITATAV 1. 2010-2011 Basic and Clinical Science Course, American 



 

KIRJANDUS 
 

Academy of Ophthalmology 
2. Clinical Diagnosis in Ophthalmology, J.J. Kanski, 2007 
3. Basic Techniques of Ophthalmic Surgery, J.B. Dunn, P.D.Langer, 
2009 
4. Pediatric Ophthalmology and Strabismus, D. Taylor, C. S. Hoyt, 
2005 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
RESIDENTUURI PROGRAMM ONKOLOOGIA ERIALAL 
 
 

1 PROGRAMMI  NIMETUS 
EESTI JA INGLISE KEELES 

Onkoloogia                                                           
Oncology 

2 ÕPPEASTE Residentuur 
3 VALDKOND Tervis ja heaolu 
4 
 

ERIALA(D) Onkoloogia (kiiritus- ja keemiaravi tähenduses) 
 

5 ÕPPEASUTUS(ED) Tartu Ülikool 
6 TEADUSKON(NA)D Arstiteaduskond 
7 NOMINAALNE ÕPPEAEG 5 aastat 
8 ÕPPETÖÖ VORM Päevane õpe 
9 ÕPPETÖÖ KEEL Eesti keel  
10 ÕPIVÄLJUNDITE 

SAAVUTAMISEKS 
VAJALIKUD TEISED 
KEELED 

erialakirjanduse lugemiseks vajalik inglise keele oskus 

11 ÕPPEKAVA VERSIOON 2012 
12 KINNITAMINE 1. Teaduskonna nõukogus 2012 

2. Ülikooli senatis  
13 VASTUVÕTUTINGIMUSED 1. Residentuuri võetakse konkursi alusel vastu isikuid, kes on 

registreeritud EV Terviseameti tervishoiutöötajate registris 
ja kes on lõpetanud:  
a. Tartu Ülikooli arstiõppe, olles immatrikuleeritud 

arstiõppesse 1997/1998. õppeaastal või hiljem;  
b. Tartu Ülikooli arstiõppe ja internatuuri, olles 

immatrikuleeritud arstiõppesse enne 1997/1998. 
õppeaastat või  

c. kellel on vastav välisriigis omandatud kõrgharidus. 
2. Konkursitingimused määratakse residentuuri eeskirjas. 

 
14 
 

RESIDENTUURI 
ÜLDEESMÄRGID 

Residentuuri üldiseks eesmärgiks on anda arst-residendile üldarstina 
praktiseerimise kogemus, viia arst-residendi teadmised ja praktilised 
oskused iseseisva eriarstina töötamise tasemele. Omandatav haridus 
võimaldab asuda tervishoiusüsteemis tööle onkoloogia eriarstina. 

15 ERIALAPROGRAMMI  
STRUKTUURI 
LÜHIKIRJELDUS 

Onkoloogia residentuur toimub 5-aastase õppena, kokku 55 kuud, 
millele lisandub 5 puhkusekuud. Õpe koosneb praktilisest ja 
teoreetilisest koolitusest. Igale arst-residendile koostatakse 
individuaalne õpingukava, lähtudes alljärgnevast: 

1. Praktiline koolitus  
a. Kohustuslikud praktilise koolituse tsüklid – 

minimaalne summaarne kestus 40 kuud* 
b. Valikulised praktilise koolituse tsükli/tsüklid – 

minimaalne summaarne kestus 1 kuu** 
2. Teoreetiline koolitus 36 EAP mahus 

 
 
*,** - Kohustuslike praktilise koolituse tsüklite minimaalse 
mahu korral peab vastavalt individuaalplaanile suurenema 
valikuliste praktilise koolituse tsüklite maht ja vastupidi, 
tagamaks praktilise koolituse mahu täitmist. 
 



 

16 ANTAV 
KVALIFIKATSIOON/ 
KRAAD 

Onkoloogi kutse 
Oncologist 

17 NÕUDED 
ÕPPEPROGRAMMI 
LÕPETAMISEKS 

Residentuuri programmi läbimine täies mahus ning lõpueksami 
edukas sooritamine. Residentuuri vältel peab arst-resident läbima 
kõik kohustuslikud praktilise koolituse tsüklid ning vähemalt ühe 
valikulise praktilise koolituse tsükli.  

18 LÕPETAMISEL VÄLJASTA-
TAVAD DOKUMENDID 

Residentuuri lõpetamist tõendav tunnistus ja akadeemiline õiend  

19 LÕPUDOKUMENTE 
VÄLJASTAV(AD) 
KÕRGKOOL(ID) 

Tartu Ülikool  

20 RESIDENTUURI 
ÕPIEESMÄRGID 
(õpiväljundid ehk 
omandatavad/ 
arendatavad/erialased 
teadmised ja oskused, 
üldpädevused jms) 

Residentuuri programmi läbinud arst-resident: 
1) tunneb perearstipraktikas, erakorralise meditsiini, sisehaiguste ja 
kirurgia osakonnas ettetulevate  tavalisemate patsiendiprobleemide 
diferentsiaaldiagnostikat, oskab iseseisvalt korraldada nende 
haigusseisundite kindlakstegemiseks vajalikke uuringuid, oskab 
nendes osakondades ravitavate tavalisemate haiguste puhul koostada 
raviplaani; 
2) oskab osutada esmaabi erakorraliste terviseprobleemide korral; 
3) orienteerub Eesti tervishoiusüsteemis, oskab määratleda patsiendi 
jaoks optimaalse ravitasandi  
4) oskab välja kirjutada enamkasutatavaid ravimeid vastavalt Eestis 
kehtivatele reeglitele, omab arstitööks vajalikku 
dokumenteerimisoskust; 

5) on võimeline osutama onkoloogia erialal kvaliteetset 
arstiabi, mis on vastavuses arstiteaduse uusimate saavutuste 
ja kõrgete eetiliste standarditega; 

6) omab arstikutsele vajalikke hoiakuid, küllaldasi erialaseid 
teadmisi, oskusi ja kliinilist kogemust;  

7) tunneb ja järgib teaduseetika ja meditsiinieetika ning 
tõenduspõhise meditsiini põhimõtteid; 

8) soovib oma tegevusega kaasa aidata nii meditsiini kui 
valdkonna kui ka arstiteaduse arengule;  

9) tunneb oma erialalise kompetentsuse piire ning oskab 
meditsiinisüsteemis kaasata optimaalselt teiste erialade arste 
ning teisi tervishoiuspetsialiste patsientide probleemide 
parimaks lahendamiseks;  

10) orienteerub Eesti tervishoiukorralduses ja vastavas 
seadusandluses;  

11) oskab teha koostööd patsientide lähedaste, sotsiaalsüsteemi 
jm. tugivõrgustikega; 

12) suudab edastada meditsiinilisi teadmisi ja nende põhjal 
tehtud järeldusi nii patsientidele, kolleegidele kui ka 
avalikkusele;  

13) teadvustab vajadust jätkata meditsiinialaste teadmiste ja 
oskuste täiendamist edaspidise professionaalse karjääri 
jooksul täiendusõppe abil ning on valmis elukestvaks 
õppeks; 

14) omab süsteemseid ja põhjalikke teadmisi onkoloogias 
kasutatavatest mõistetest, teoreetilistest printsiipidest ja 
uurimismeetoditest; 



 

15) omab baasteadmisi kasvajate bioloogiast ja immunoloogiast, 
vähktõve riskifaktoritest, epidemioloogiast, sõeluuringutest, 
vähktõve ennetamisest, kiiritusravi ja medikamentoosse ravi 
(keemiaravi, märklaudravi) põhialustest, radiobioloogiast, 
kiirgusfüüsikast, kliinilistest ja teaduslikest uurimistöödest; 

16) valdab pahaloomuliste kasvajate diagnostikat, 
klassifitseerimist ja haiguse staadiumi määramist (TNM 
klassifikatsiooni alusel); 

17) oskab koostada pahaloomuliste kasvajate raviplaani (s.h. 
arvestades erinevate raviviiside tulemuslikkust ja riske ning 
arvestades patsiendi kaasuvaid haigusi), multimodaalse 
raviplaani koostamisel teeb koostööd teiste erialade 
spetsialistidega (günekoloogid, üldkirurgid, uroloogid, 
torakaalkirurgid jt.); 

18) valdab pahaloomuliste kasvajate kiiritusravi; 
19) valdab pahaloomuliste kasvajate medikamentoosset ravi 

(keemiaravi ja märklaudravi); 
20) valdab pahaloomuliste kasvajate kombineeritud ravi 

erinevaid aspekte (samaaegne kiiritus- ja keemiaravi ehk 
radiokemoteraapia, samaagne kiiritus- ja märklaudravi, 
järjestikune ravi); 

21) oskab diagnoosida ja ravida vähiravist (kiiritusravi, 
keemiaravi, märklaudravi) tingitud kõrvaltoimeid; 

22) oskab efektiivselt tegutseda onkoloogias ettetulevate 
erakorralist abi vajavate probleemide lahendamisel; 

23) tunneb kasvajahaigete psühhosotsiaalseid aspekte; 
24) valdab vähihaigete palliatiivset ravi ja surmaeelset (end-of-

life) käsitlust. 
 
Resident peab omandama teadmised ja oskused pahaloomuliste 
kasvajate kohta alljärgnevate paikmete raames: 
 pea- ja kaelapiirkond [silm, suuõõs, ninaneel, suuneel, 

alaneel, kõri, süljenäärmed, kilpnääre, sekundaarsed 
kasvajad kaelal (lümfisõlmede metastaasid)]; 

 seedetrakt (söögitoru, magu, peensool, käärsool/pärasool, 
pärak, sapiteed, maks, kõhunääre); 

 kops ja mediastiinum (mitteväikerakuline kopsuvähk, 
väikerakuline kopsuvähk, tümoomid ja mediastiinumi 
kasvajad, mesotelioom); 

 luud ja pehmed koed;  
 nahk; 
 rinnanääre; 
 günekoloogiline trakt (emakakael, emakakeha, munasarjad 

ja -juhad, tupp, vulva); 
 urotrakt (eesnääre, kusepõis, testis, neerud, kusejuha, kusiti, 

peenis); 
 kesknärvisüsteem. 

 
Lisaks peab resident omama teadmisi ja oskusi hematoloogiliste 
kasvajate, lastel esinevate kasvajate, teadmata algkoldega 
metastaseerunud kasvajate ning healoomuliste kasvajate kohta. 
 



 

21 MOODULI NIMETUS Praktiline koolitus – kohustuslikud praktilise koolituse tsüklid 
22 PRAKTILISE 

KOOLITUSE  SISU JA 
MAHT 

Kohustuslikud praktilise koolituse tsüklid (koos minimaalse 
kestvusega): 
Residentuuri 1.aastal: 
1. Erakorraline meditsiin 2 kuud 
2. Peremeditsiin 2 kuud 
3. Sisehaigused 2 kuud 
4. Kirurgia 2 kuud 
 
Residentuuri 2.-5.aastal: 

Patoloogia 1 kuud 
Radioloogia 3 kuud 
Hematoloogia 4  kuud 
Günekoloogia 1 kuu 
Pea- ja kaelapiirkonna kasvajate kirurgia 1 kuu 

     Kiiritusonkoloogia ja radiokemoteraapia 11 kuud 
     Onkoteraapia 11 kuud 
Kohustuslike praktilise koolituse tsüklite miinimumkestus on kokku 
40 kuud.  
Arst-residendi kohustused loetletud tsüklites on töö palatiarstina, 
osavõtt eriala ambulatoorsetest konsultatsioonidest ja vastuvõttudest 
(k.a. osalemine ambulatoorses ravitöös) koos juhendava eriarstiga, 
osavõtt osakonnas toimuvatest erialavisiitidest ja konsiiliumitest.  
Arst-residendil tuleb teha haigusjuhtude demonstratsioone või 
lühiettekandeid kliinilisel osakonna (kliiniku) konverentsil. 
Arst-resident valvab kõigis kohustuslikes tsüklites, kui osakonna 
töökorraldus näeb seda ette. Kitsamatel erialadel, kus on tagatud 
raviasutuses erialaspetsialisti valve, valvab onkoloogia resident koos 
erialaspetsialistiga.  
Praktilise koolituse kohustuslikest tsüklitest orienteeruvalt pool 
toimub ülikoolihaiglas (SA TÜ Kliinikumis), pool väljaspool. 
 

23 MOODULI NIMETUS Praktiline koolitus – valikulised praktilise koolituse tsüklid 
24 PRAKTILISE 

KOOLITUSE  SISU JA 
MAHT 

Esimesel residentuuriaastal võib resident valida 3-kuulise valiktsükli 
vastavalt üldjuhendaja ja residendi kokkuleppele. 
 
Valikulised praktilise koolituse tsüklid: 

Laborimeditsiin 
Endokrinoloogia 
Nefroloogia 
Neuroloogia 
Neurokirurgia  

 
Arst-resident peab läbima vähemalt ühe valikulise praktilise 
koolituse tsükli.  
Arst-residendi kohustused loetletud tsüklites on töö palatiarstina, 
osavõtt eriala ambulatoorsetest konsultatsioonidest koos juhendava 
eriarstiga, osavõtt osakonnas toimuvatest erialavisiitidest ja konsii-
liumitest. Arst-residendil tuleb teha haigusjuhtude demonstratsioone 
või lühiettekandeid kliinilisel osakonna (kliiniku) konverentsil. 



 

Arst-resident valvab valikulistes tsüklites, kui osakonna töökorraldus 
näeb seda ette. 
 

25 MOODULI NIMETUS Teoreetiline koolitus 36 EAP 
26 TEOREETILISE 

KOOLITUSE  SISU JA 
MAHT 

Üldresidentuuri kliinilised seminarid 6 EAP (esimesel 
residentuuriaastal) 
Residentuuri 2.-5.aasta jooksul peab onkoloogia arst-resident läbima 
teoreetilise koolituse alljärgnevatel teemadel (20 EAP): 
 vähktõve bioloogia (molekulaarbioloogia terminoloogia ja 

tehnikad, pärilik vähk, vähktõve geneetika, rakutsükkel ja 
selle seos vähivastase raviga, proliferatsioon ja raku surm, 
signaali transduktsioon, genoomi säilitusmehhanismid vähi 
vältimiseks, kasvaja ja organismi omavahelised suhted, uued 
ravimeetodid), 1 EAP; 

 kasvaja immunoloogia (immuunsüsteemi komponendid, 
tsütokiinid, kasvaja ja organismi immuunsuse vastastikune 
suhe, immuunsüsteemi kasvajavastane toime), 1 EAP; 

 vähi etioloogia, epidemioloogia, sõeluuringud ja 
preventsioon (geneetiliste ja keskonnafaktorite mõju 
kasvajate tekkele, baasteadmised epidemioloogilistest 
faktoritest ja haigust kirjeldavatest näitajatest, sõeluuringud 
ja haigusriski hindamise alusprintsiibid, kasutatavate 
sõeluuringute meetodite sensitiivsus, sõeluuringute 
meetodite spetsiifilisus ja kulutõhusus, geneetilise 
nõustamise printsiibid ja näidustused, preventsiooni roll 
haigestumuse vähendamisel; primaarse, sekundaarse ja 
tertsiaarse preventsiooni meetmed vähi arengu 
tõkestamiseks), 1 EAP; 

 patoloogia/laboratoorne meditsiin/molekulaarbioloogia 
[tsütoloogiliste ja histoloogiliste uuringute roll kasvajate 
diagnostikas, patoloogi roll diagnoosi määramisel, uuemad 
tehnikad (nt. immuunhistokeemia, geenimutatsioonide 
määramine) ja nende kasutamine kasvajahaigete staadiumi 
ja ravi määramisel, kasvajamarkerite kasutamine ja nende 
puudujäägid], 1 EAP; 

 kasvajate staadiumitesse jaotamise printsiibid ja 
diagnostilised protseduurid (TNM klassifikatsioon ja 
kasvajate staadiumid, kliiniliste ja radioloogiliste ning 
nukleaarmeditsiini protseduuride kasutamine diagnostikaks, 
staadiumi määramiseks ja järelkontrolliks, ravivastuse 
hindamine), 1 EAP; 

 kiirgusfüüsika, kiiritusravi ja kiiritusravi planeerimine 
[aatomi ja tuuma struktuur, radioaktiivne lagunemine, 
osakeste ja elektromagneetilise kiirguse omadused, 
radioisotoobid, koobaltaparaadid, röntgentoru, 
lineaarkiirendid, mitmelehelised kollimaatorid, 
brahhüteraapia masinad, doosijaotuvus väliskiirituse ja 
brahhüteraapia puhul, sihtmahu määramine (GTV- gross 
tumor volume, CTV- clinical target volume, PTV- planned 
target volume), algoritmid 2D ja 3D doosi arvutamiseks, 2D 
ja 3D raviplaneerimine, virtuaalne KT-simulatsioon, 
röntgensimulatsioon, konformaalse kiiritusravi ja 
intensiivsus-moduleeritud kiirtusravi (IMRT-intensity 
modulated radiotherapy) printsiibid, 



 

röntgenkuvastusmeetodil juhitava kiiirtusravi (IGRT- image 
guided radiotherapy) printsiibid; intraoperatiivse kiiritusravi 
printsiibid, stereotaktilise kiiritusravi printsiibid], 5 EAP; 

 radiobioloogia [kiirituse toime molekulaarsel tasemel, DNA 
otsene ja kaudne kahjustus, raku surma mehhanismid, 
kiirituskahjustuse reparatsioon, kiirgusefektid normaal- ja 
kasvajakoes, hapniku osalus kiiritusefektides, kiiritusravi 
tundlikkust suurendavad ained, radioprotektorid, 
modifitseeritud fraktsioneerimise (hüperfraktsioneerimine, 
hüpofraktsioneerimine, aktselereeritud fraktsioneerimine) 
bioloogilised alused, LET, kiiritusravi viisid, 
normaalkudede ägedad- ja hilisreaktsioonid, 
medikamentoosse ravi ja kiiritusravi koostoimed, 
prediktiivsed testid], 1,5 EAP; 

 kiirguskaitse (kiirguse stohhastilised ja deterministlikud 
efektid, sekundaarsete kasvajate tekkerisk, kiirgusdoosid, 
Eesti Vabariigi Kiirgusseadus), 0,5 EAP; 

 medikamentoosne vähiravi (erinevad keemia- ja 
märklaudravimid, nende toimemehhanismid, manustamise 
viisid, farmakokineetika ja- dünaamika, medikamentoossete 
ravimite kõrvaltoimed ja resistentsuse mehhanismid), 4 
EAP; 

 kombineeritud vähiravi [medikamentoosse ravi (keemiaravi 
ja märklaudravi) kombineerimine kiiritusraviga, selle 
bioloogilised alused], 3 EAP;  

 kliiniline ja teaduslik uurimistöö, statistika (kliiniliste 
uuringute disain ja läbiviimine, I-III faasi uuringud, 
raviefekti defineerimise kriteeriumid, elukvaliteedi 
hindamise vahendid, statistilise analüüsi põhiprintsiibid ja 
uuringutulemuste õige interpretatsioon, ravi toksilisuse 
hindamine, eetilised aspektid, patsientide informeeritud 
nõusolek, kliiniliste uuringute riiklikud 
regulatsioonimehhanismid, ravi maksumus ja kulutõhusus, 
uuringute teeside, ettekannete ja artiklite kirjutamise 
põhiprintsiibid, avaldatud teadustulemuste teaduslik väärtus 
ja mõju kliinilisele praktikale), 1 EAP. 

 
Residentuuri lõpuks peab onkoloogia arst-residendil valmima 
kirjalik lõputöö („project-based learning”, 10 EAP).  
Soovitavalt valib resident lõputöö teema residentuuri kolmandal 
aastal. Teema võib olla kas iseseisvalt residendi poolt valitud või 
juhendaja poolt soovitatud (näiteks teema, mis haakub residentuuri 
õppebaasis käimasoleva teadustööga). Kirjaliku lõputöö kaitsmine 
on residentuuri lõpueksami kohustuslik osa. Soovitavalt peaks 
lõputöö teemal ilmuma teaduslik artikkel kas Eesti Arstis või 
rahvusvaheliselt tunnustatud meditsiiniajakirjas. 
 
Võimalusel osaleb onkoloogia arst-resident erialalistel koolitustel ja 
konverentsidel väljaspool Eestit. 
 

27 ÕPPEBAASID Onkoloogia residentuuri baasasutustena kasutatakse alljärgnevaid 
raviasutusi: 
Residentuuri 1.aastal on baasideks AS Lõuna-Eesti Haigla, Valga 
haigla, Põlva haigla, Jõgeva haigla, Rakvere Haigla, Narva Haigla, 



 

Viljandi Haigla, Kuressaare haigla, Haapsalu Haigla, Rapla Haigla, 
Pärnu Haigla, Ida-Viru Keskhaigla, Lääne-Tallinna Keskhaigla, Ida- 
Tallinna keskhaigla, Põhja-Eesti Regionaalhaigla, SA TÜ 
Kliinikum, samuti perearstikeskused vastavalt TÜ ja baaside 
vahelisele lepingule.  
Residentuuri 2.-5.aastal: 
• TÜ Kliinikumi Hematoloogia-onkoloogia kliinik  
• TÜ Kliinikumi Kardioloogiakliinik  
• TÜ Kliinikumi Kopsukliinik  
• TÜ Kliinikumi Anestesioloogia ja intensiivravi kliinik 
• TÜ Kliinikumi Patoloogiateenistus 
• TÜ Kliinikumi Radioloogiakliinik 
• TÜ Kliinikumi Kirurgiakliinik 
• TÜ Kliinikumi Ühendlabor 
• TÜ Kliinikumi Sisekliinik 
• TÜ Kliinikumi Närvikliinik 
• Põhja-Eesti Regionaalhaigla Onkoloogia- ja hematoloogiakliinik 
• Põhja-Eesti Regionaalhaigla Sisehaiguste kliinik 
• Põhja-Eesti Regionaalhaigla Anestesioloogiakliinik 
• Põhja-Eesti Regionaalhaigla Diagnostikakliinik 
• Põhja-Eesti Regionaalhaigla Kirurgiakliinik 
 

28 SAAVUTATUD 
ÕPIVÄLJUNDITE 
HINDAMISE VORMID JA 
KORD 

Edasijõudmist hinnatakse kaks korda aastas vastavalt residentuuri 
eeskirjas sätestatule, positiivse hinnangu eelduseks on kõigi 
ettenähtud ülesannete (nii praktilise koolituse kui teoreetilise 
koolituse) täitmine.  
Saavutatud õpiväljundeid hinnatakse iga tsükli lõpus juhendaja 
hinnangu alusel (kujundava hindamisena mitteeristaval skaalal) ning 
residentuuri lõpueksamil (lõpphindamisena eristaval skaalal).  

29 LÕPUEKSAMILE 
PÄÄSEMISE EELDUSED 

Kogu ettenähtud residentuuri programmi (nii praktilise koolituse kui 
teoreetilise koolituse) läbimine, positiivsed hinnangud kõigist läbitud 
praktilise koolituse tsüklitest.  

30 LÕPUEKSAMI SISULISED 
NÕUDED JA SOORITAMISE 
KORD 

Eksam, mille käigus hinnatakse teadmisi ja oskusi, koosneb kolmest 
osast (kirjalik osa, suuline osa, kirjaliku lõputöö kaitsmine), eksami 
orienteeruv kestus on 2 tundi. Kõiki eksami osasid hindab 
eksamikomisjon, kuhu kuulub vähemalt 3 liiget. 
 
Teadmiste ja oskuste hindamise viis:  

1) kirjalik osa (maht arvestusega, et sellele jõuaks vastata 30 
min. jooksul); 

2) suuline küsimustele vastamine (maht arvestusega, et sellele 
kulub kokku kuni 30 min); 

3) kirjaliku lõputöö kaitsmine (arvestusega, et sellele kulub 
kokku kuni 30 min).  

 
Eksami struktuur ja proportsioonid: 

1) teadmiste kirjaliku osa hindamine 25%; 
2) teadmiste suuline hindamine 50%;  
3) kirjaliku lõputöö hindamine 25%. 

 
31 LÕPUEKSAMI 

HINDAMISE 
KRITEERIUMID 
 

A: Arst-resident tunneb suurepäraselt erinevate pahaloomuliste 
kasvajate kliinilist pilti, etiopatogeneesi, diagnostikat ja 
diferentsiaaldiagnostikat, ravi ning võimalikke profülaktilisi 
meetmeid. Omandatu on hästi süstematiseeritud. Arst-resident oskab 



 

suurepäraselt patsienti kliiniliselt uurida, loogiliselt põhjendada tema 
diagnoosi erinevate uurimismeetodite võimalusi kasutades, 
uuringutulemusi interpreteerides ning kõiki diferentsiaaldiagnostilisi 
võimalusi arvestades, suudab suurepäraselt määratleda patsiendi 
erinevad terviseprobleemid ning nende tähtsuse, hinnata adekvaatselt 
patsiendi prognoosi. Soovitatavad ravimeetodid on parimad 
võimalikest ja kõige otstarbekamad. 
 
B: Arst-resident teab väga hästi erinevate pahaloomuliste kasvajate 
kliinilist pilti, etiopatogeneesi, diagnostikat ja 
diferentsiaaldiagnostikat, ravi ning võimalikke profülaktilisi 
meetmeid. Omandatu kontrollil olulisi eksimusi ei ilmne. Arst-
resident oskab väga hästi patsienti kliiniliselt uurida, loogiliselt 
põhjendada tema diagnoosi erinevate uurimismeetodite võimalusi 
kasutades, uuringutulemusi interpreteerides ning kõiki 
diferentsiaaldiagnostilisi võimalusi arvestades, suudab väga hästi 
määratleda patsiendi erinevad terviseprobleemid ning nende tähtsuse, 
hinnata adekvaatselt patsiendi prognoosi. Soovitatavad ravimeetodid 
on asjakohased ning otstarbekad. 
 
C: Arst-resident teab hästi erinevate pahaloomuliste kasvajate 
kliinilist pilti, etiopatogeneesi, diagnostikat ja 
diferentsiaaldiagnostikat, ravi ning võimalikke profülaktilisi 
meetmeid. Kontrollil ilmnevad mõningad eksimused, mis ei ole väga 
olulised ega põhimõttelist laadi. Arst-resident oskab hästi patsienti 
kliiniliselt uurida, loogiliselt põhjendada tema diagnoosi erinevate 
uurimismeetodite võimalusi kasutades, uuringutulemusi 
interpreteerides ning diferentsiaaldiagnostilisi võimalusi arvestades, 
suudab selgelt määratleda patsiendi erinevad terviseprobleemid ning 
nende tähtsuse, hinnata adekvaatselt patsiendi prognoosi. 
Soovitatavad ravimeetodid on õiged, ilmneb mõningaid puudujääke 
ravi otstarbekuse põhjendamisel. 
 
D: Arst-resident tunneb erinevate pahaloomuliste kasvajate kliinilist 
pilti, etiopatogeneesi, diagnostikat ja diferentsiaaldiagnostikat, ravi 
ning võimalikke profülaktilisi meetmeid, ent aine süstemaatilisel 
tundmisel esineb ebatäpsusi ning mõningaid lünki. Arst-resident 
oskab patsienti kliiniliselt uurida, põhjendada tema diagnoosi 
erinevate uurimismeetodite võimalusi kasutades, uuringutulemusi 
interpreteerides ning diferentsiaaldiagnostilisi võimalusi arvestades, 
suudab määratleda patsiendi erinevad terviseprobleemid ning hinnata 
patsiendi prognoosi, ent esineb mõningaid puudujääke probleemide 
prioriteetsuse määratlemisel. Soovitatavad ravimeetodid on õiged, 
ilmneb puudujääke erinevate ravimeetodite kasutamise 
põhjendamisel. 
 
E: Arst-resident teab erinevate pahaloomuliste kasvajate kliinilist 
pilti, tunneb üldjoontes nende haiguste etiopatogeneesi, diagnostikat 
ja diferentsiaaldiagnostikat, ravi ning võimalikke profülaktilisi 
meetmeid, ent aine süstemaatiline ja sügavam tundmine on lünklik 
ning esineb põhimõttelisi eksimusi. Arst-resident oskab üldiselt 
patsienti kliiniliselt uurida, põhjendada tema diagnoosi erinevate 
uurimismeetodite võimalusi kasutades, uuringutulemusi 
interpreteerides ning diferentsiaaldiagnostilisi võimalusi arvestades. 
Uurimismeetodite ratsionaalses valikus ning 



 

diferentsiaaldiagnostiliste võimaluste arvestamisel ilmneb 
puudujääke. Arst-resident suudab määratleda patsiendil erinevaid 
terviseprobleeme, ent nende tähtsuse hindamisel esineb 
vajakajäämisi. Arst-resident oskab üldjoontes hinnata patsiendi 
prognoosi, ent esineb puudujääke probleemide prioriteetsuse 
määratlemisel ning prognoosi põhjendamisel. Soovitatavad 
ravimeetodid on õiged, ent kõiki asjakohaseid ravimeetodeid arst-
resident ei tunne piisavalt. 
 
F: Arst-residendi teadmised pahaloomuliste kasvajate kliinilise pildi, 
etiopatogeneesi, diagnostika ja diferentsiaaldiagnostika, ravi ning 
võimalike profülaktiliste meetmete osas on puudulikud. Arst-
residendi oskused patsiendi kliiniliseks uurimiseks, diagnooside 
põhjendamiseks ning uurimismeetodite kasutamiseks on puudulikud. 
Arst-residendi oskused patsiendi erinevate terviseprobleemide 
määratlemiseks ei ole nõuetele vastavad, esineb puudujääke 
probleemide prioriteetsuse määratlemisel ning prognoosi 
põhjendamisel. Ilmnevad olulised puudujäägid ravi kavandamisel. 
 
Eksami erinevatest osadest kogutud punktid summeeritakse, hinne 
kujuneb alljärgnevalt: 
 
A= 96-100% 
B= 91-95% 
C= 81-90 % 
D= 71-80% 
E= 61-70% 
F= 0-60% 
 

32 SOOVITATAV 
KIRJANDUS 
 

Raamatud: 
Abeloff’s Clinical Oncology. 4th ed., Ed. by M.D.Abeloff, 
J.O.Armitage, J.E.Niederhuber, M.B.Kastan, W.G.Mckenna. 
Churchill Livingstone, 2008  
 
DeVita, Hellman, and Rosenberg’s Cancer Principles and Practice of 
Oncology. 8th ed. Ed. by V.T.DeVita, T.S. Lawrence, 
S.A.Rosenberg. Lippincott Williams & Wilkins, 2008 
 
Perez and Brady’s Principles and Practice of Radiation Oncology. 
5th ed., Ed. by E.C.Halperin, C.A.Perez, L.W.Brady. Lippincott, 
2008 
 
Basic Clinical Radiobiology. 4th ed., Ed. by M.Joiner and A.van der 
Kogel. Oxford University Press, 2009 
 
Practical Radiotherapy Planning. 4th ed., Ed. by A.Barret, J.Dobbs, 
S.Morris, T.Roques. Oxford University Press, 2009  
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
RESIDENTUURI PROGRAMM ORTOPEEDIA ERIALAL 
 
 

1 PROGRAMMI  NIMETUS 
EESTI JA INGLISE KEELES 

Ortopeedia                                                                   
Orthopaedics  
 

2 ÕPPEASTE Residentuur 
 

3 VALDKOND Tervis ja heaolu 
 

4 
 

ERIALA(D) Ortopeedia 

5 ÕPPEASUTUS(ED) Tartu Ülikool 
 

6 TEADUSKON(NA)D Arstiteaduskond 
 

7 NOMINAALNE ÕPPEAEG 6 aastat 
 

8 ÕPPETÖÖ VORM Päevane õpe 
 

9 ÕPPETÖÖ KEEL Eesti keel 
 

10 ÕPIVÄLJUNDITE 
SAAVUTAMISEKS 
VAJALIKUD TEISED 
KEELED 

Erialakirjanduse lugemiseks vajalik inglise keele oskus 
 

11 ÕPPEKAVA VERSIOON 2012 
 

12 KINNITAMINE 1. Teaduskonna nõukogus 2012 
2. Ülikooli senatis  
 

13 VASTUVÕTUTINGIMUSED 1. Residentuuri võetakse konkursi alusel vastu isikuid, kes on 
registreeritud EV Terviseameti tervishoiutöötajate registris ja 
kes on lõpetanud:  
a. Tartu Ülikooli arstiõppe, olles immatrikuleeritud 

arstiõppesse 1997/1998. õppeaastal või hiljem;  
b. Tartu Ülikooli arstiõppe ja internatuuri, olles 

immatrikuleeritud arstiarstiõppesse enne 1997/1998. 
õppeaastat või  

c. kellel on vastav välisriigis omandatud kõrgharidus. 
2. Konkursitingimused määratakse residentuuri eeskirjas. 

 
14 
 

RESIDENTUURI 
ÜLDEESMÄRGID 

Residentuuri üldiseks eesmärgiks on anda arst-residendile üldarstina 
praktiseerimise kogemus, viia arst-residendi teadmised ja praktilised 
oskused iseseisva ortopeedia eriarstina töötamise tasemele. 
Omandatav haridus võimaldab asuda tervishoiusüsteemis tööle 
ortopeedia eriarstina. 
 

15 ERIALAPROGRAMMI  
STRUKTUURI 
LÜHIKIRJELDUS 

Ortopeedia residentuur toimub 6 aastase õppena, millest 33 esimest 
kuud moodustab baasõpe ja järgnevad 33 kuud erialaõpe, koosnedes 
praktilisest ja teoreetilisest koolitusest.  
 

16 ANTAV Ortopeedi kutse 



 

KVALIFIKATSIOON/ 
KRAAD 

Orthopaedic surgeon 

17 NÕUDED 
ÕPPEPROGRAMMI 
LÕPETAMISEKS 

Residentuuri programmi läbimine täies mahus ning lõpueksami 
edukas sooritamine 
 

18 LÕPETAMISEL VÄLJASTA-
TAVAD DOKUMENDID 

Residentuuri lõpetamist tõendav tunnistus ja akadeemiline õiend  

19 LÕPUDOKUMENTE 
VÄLJASTAV(AD) 
KÕRGKOOL(ID) 

Tartu Ülikool  

20 RESIDENTUURI 
ÕPIEESMÄRGID 
(õpiväljundid ehk 
omandatavad/ 
arendatavad/erialased 
teadmised ja oskused, 
üldpädevused jms) 

Residentuuri programmi läbinud arst-resident: 
1) tunneb perearstipraktikas, erakorralise meditsiini, sisehaiguste ja 
kirurgia osakonnas ettetulevate  tavalisemate patsiendiprobleemide 
diferentsiaaldiagnostikat, oskab iseseisvalt korraldada nende 
haigusseisundite kindlakstegemiseks vajalikke uuringuid, oskab 
nendes osakondades ravitavate tavalisemate haiguste puhul koostada 
raviplaani; 
2) oskab osutada esmaabi erakorraliste terviseprobleemide korral; 
3) orienteerub Eesti tervishoiusüsteemis, oskab määratleda patsiendi 
jaoks optimaalse ravitasandi  
4) oskab välja kirjutada enamkasutatavaid ravimeid vastavalt Eestis 
kehtivatele reeglitele, omab arstitööks vajalikku 
dokumenteerimisoskust; 
5) on võimeline osutama ortopeedia erialal kvaliteetset arstiabi, 

mis on vastavuses arstiteaduse uusimate saavutuste ja kõrgete 
eetiliste standarditega; 

6) omab arstikutsele vajalikke hoiakuid, küllaldasi erialaseid 
teadmisi, oskusi ja kliinilist kogemust;  

7) tunneb ja järgib teaduseetika ja meditsiinieetika ning tõendus-
põhise meditsiini põhimõtteid; 

8) soovib oma tegevusega kaasa aidata nii meditsiini kui 
valdkonna kui ka arstiteaduse arengule;  

9) tunneb oma erialalise kompetentsuse piire ning oskab 
meditsiinisüsteemis kaasata optimaalselt teiste erialade arste 
ning teisi tervishoiuspetsialiste patsientide probleemide 
parimaks lahendamiseks;  

10) orienteerub Eesti tervishoiukorralduses ja vastavas 
seadusandluses;  

11) oskab teha koostööd patsientide lähedaste, sotsiaalsüsteemi jm. 
tugivõrgustikega; 

12) omab süsteemseid ja põhjalikke teadmisi ortopeedias  kasutata-
vatest mõistetest, teoreetilistest printsiipidest ja uurimismeeto-
ditest;  

13) suudab edastada meditsiinilisi teadmisi ja nende põhjal tehtud 
järeldusi nii patsientidele, kolleegidele kui ka avalikkusele;  

14) teadvustab vajadust jätkata meditsiinialaste teadmiste ja oskuste 
täiendamist edaspidise professionaalse karjääri jooksul 
täiendusõppe abil ning on valmis elukestvaks õppeks;  

15) suudab iseseisvalt diagnoosida ning ravida enamlevinud 
ortopeedilisi haigusi (nii plaanilisi kui erakorralisi); 

16) tunneb operatsioonide näidustusi nii erakorralises kui 
plaanilises kirurgias; 



 

17) oskab koostöös teiste erialade arstidega läbi viia 
diferentsiaaldiagnostikat keerukate haigusjuhtude korral 
kasutades optimaalselt kogu kaasaegset instrumentaalsete ja 
laboratoorsete uuringute kompleksi; 

18) oskab juhtida patsientide uuringuid ja ravi mitmete haiguste 
koosesinemisel, määrata uuringute ja ravi prioriteedid, hinnata 
erinevate sekkumisvõimaluste tulemuslikkust ning riske; 

19) oskab analüüsida ja hinnata teostatud operatsioonide ja 
protseduuride tulemusi. 

20) valdab tänapäevases intensiivravis kasutatavaid meetodeid 
ortopeediliste haiguste ravis; 

21) tunneb kemo- ja radioteraapia näidustusi ja ravipõhimõtteid 
onkoloogiliste haigete ravis.  

22) oskab iseseisvalt sooritada järgmisi operatsioone ja 
protseduure: 

- Haavade esmane kirurgiline töötlus   
- Suurte toruluude osteosüntees   
- Artroskoopiline operatsioon                 
- Implantaatide eemaldamine     
- Kõõluste õmblus     
- Labakäe/labajala luude osteosüntees              
- Võõrkehade eemaldamine    
- Amputatsioonid (reis, säär, labajalg jt)          
- Rangluu osteosüntees      
- Põlvekedra osteosüntees   
- Akromioklavikulaarliiduse fiksatsioon  
- Välisfiksaatori asetamine     
- Luu healoomulise kasvaja eemaldamine   
- Puusa- ja põlveliigese endoproteesimine       
- Kõõluste plastika      
- Liigessidemete või kapsliaparaadi õmblus   
- Palmaarfastsiektoomia     
- Lahtine luubiopsia       
- Sääreluu kõrge korrigeeriv osteotoomia   
- Hallux valguse operatsioon osteotoomiaga   
- Artrodees väikestel liigestel     
- Luusekvestrite eemaldamine  
- Kipsimmobilisatsioon     
- Suurte liigeste/luude repositsioonid     
- Väikeste liigeste/luude repositsioonid    
- Ambulatoorsed pisioperatsioonid    
- Skelettekstensiooni asetamine    
- Õlaliigese redresseerimine   
23) Soovitav protseduuripõhine hindamine (procedure based 

assessment PBA):  
- hüppeliigese murd (5) 
- artroskoopiline operatsioon (5) 
- reieluukaela murru osteosüntees (5) 

 
21 MOODULI NIMETUS Praktiline koolitus baasõppes (esimesel kuni kolmandal 

residentuuri aastal) 
 

22 PRAKTILISE Praktilise koolituse ajakava, kokku  33 kuud:  



 

KOOLITUSE  SISU JA 
MAHT 

Residentuuri 1.aastal (koos minimaalse kestvusega): 
1. Erakorraline meditsiin 2 kuud 
2. Peremeditsiin 2 kuud 
3. Sisehaigused 2 kuud 
4. Kirurgia 2 kuud 
Esimesel residentuuriaastal võib resident valida 3-kuulise valiktsükli 
vastavalt üldjuhendaja ja residendi kokkuleppele. 
Residentuuri 2.-3.aastal: 
Üldkirurgia 9 kuud 
Ortopeedia 5 kuud 
Uroloogia 2 kuud 
Anestesioloogia ja intensiivravi 2 kuud 
Veresoontekirurgia  2 kuud 
Torakaalkirurgia 2 kuud 
 
Arst-residendi kohustused loetletud tsüklites (väljaarvatud 
anestesioloogia ja intensiivravi) on töö palatiarstina, osavõtt 
ambulatoorsetest konsultatsioonidest koos juhendava eriarstiga, 
osavõtt osakonnas toimuvatest visiitidest. Osalemine operatsioonidel 
assistendina ning küllaldase praktilise kogemuse tekkel juhendaja 
otsusel sooritama iseseisvalt lihtsamaid operatsioone juhendaja 
assisteerimisel.  
Igas kuus tuleb teha kaks või enam 12-tunnist valvet (reeglina 
üldkirurgias ja ortopeedias) sõltuvalt vajadusest eriala optimaalseks 
omandamiseks.  
 
Arst-residendi kohustused anestesioloogia-intensiivravi tsüklis: 
1 kuu anestesioloogia  
Kogu tsükli vältel igapäevane töö, sh. valvetöö operatsioonitoas 
anestesioloogi juhendamisel. Resident peab omandama järgnevad 
teadmised ja oskused:  
haige üldseisundi hindamine ja operatsiooniks ettevalmistus 
plaanilises ja erakorralises kirurgias. Perkutaanne veenide 
kanüleerimine. Vabade hingamisteede tagamine - ventilatsioon 
maski abil, endotraheaalne intubatsioon, juhitav hingamine. 
Patsiendi monitooring, tähtsamate rütmihäirete diagnostika. Üld- ja 
regionaalanesteesia läbiviimine,  perioperatiivne infusioonravi 
plaanilises ja erakorralises kirurgias, postoperatiivne valutustamine. 
1 kuu intensiivravi 
Kogu tsükli vältel igapäevane töö vastavalt valvegraafikule 
intensiivraviarsti juhendamisel. Resident peab omandama 
teoreetilised teadmised ja esmased praktilised oskused kriitilises 
seisundis haige käsitlemisel. Haige monitooring, raviprintsiibid 
erinevate šokivormide puhul. Elustamisvõtete rakendamine. 
Tegutsemine ägeda hingamispuudulikkuse, südamepuudulikkuse, 
neerude puudulikkuse, maksapuudulikkuse korral. Liittrauma haige. 
Sepsise diagnostika, ravipõhimõtted. 
 

23 MOODULI NIMETUS Praktiline koolitus erialaõppes    4-6 aastal 
 

24 PRAKTILISE 
KOOLITUSE  SISU JA 
MAHT 

Praktilise koolituse ajakava, kokku  33 kuud:  
Ortopeedia  24 kuud 
Lastekirurgia  3 kuud 



 

Plastikakirurgia 3 kuud 
Neurokirurgia 2 kuud 
Onkoloogia  1  kuu 
 
Arst-residendi kohustused loetletud tsüklites on töö palatiarstina, 
osavõtt ambulatoorsetest konsultatsioonidest koos juhendava 
eriarstiga, osavõtt osakonnas toimuvatest visiitidest. Osalemine 
operatsioonidel assistendina ning küllaldase praktilise kogemuse 
tekkel sooritama iseseisvalt operatsioone juhendaja assisteerimisel. 
Residentuuri jooksul tuleb sooritada iseseisvalt vähemalt 250 eriala 
operatsiooni (v.a ambulatoorne pisikirurgia) 
Igas kuus tuleb teha vähemalt neli 12-tunnist valvet.  
 

25 MOODULI NIMETUS Teoreetiline koolitus baasõppes (I kuni III aasta)  ja erialaõppes 
(IV aasta) 22,5 EAP 

26 TEOREETILISE 
KOOLITUSE  SISU JA 
MAHT 

Üldresidentuuri kliinilised seminarid 6 EAP (esimesel 
residentuuriaastal) 
 
Tsükli pikkus reeglina 3 päeva (20h) 
 
II aasta - endoskoopiline kirurgia ja mikrokirurgia 2 EAP 
 - anestesioloogia ja intensiivravi 2 EAP  
 - üldkirurgia 2 EAP  
 - onkoloogia (seedetrakt, rind) 2 EAP  
 - trauma+ortopeedia 2 EAP  
III aasta - veresoontekirurgia 2 EAP  
 - uroloogia 2 EAP  
 - torakaalkirurgia ja kardiokirurgia* 2,5 EAP  
 - lastekirurgia 2 EAP  
 - plastikakirurgia 2 EAP   
IV aasta    - käekirurgia 2 EAP 
 
* tsükli pikkus 5 päeva (30h) 
 

27 ÕPPEBAASID Residentuuri 1.aastal on baasideks AS Lõuna-Eesti Haigla, Valga 
haigla, Põlva haigla, Jõgeva haigla, Rakvere Haigla, Narva Haigla, 
Viljandi Haigla, Kuressaare haigla, Haapsalu Haigla, Rapla Haigla, 
Pärnu Haigla, Ida-Viru Keskhaigla, Lääne-Tallinna Keskhaigla, Ida- 
Tallinna keskhaigla, Põhja-Eesti Regionaalhaigla, SA TÜ 
Kliinikum, samuti perearstikeskused vastavalt TÜ ja baaside 
vahelisele lepingule.  
 
Residentuuri 2.-6.aasta: 
TÜ Kliinikum  (baasõpe, erialaõpe) 
Põhja-Eesti Regionaalhaigla  (baasõpe, erialaõpe) 
Ida-Tallinna Keskhaigla  (baasõpe, erialaõpe) 
Lääne-Tallinna Keskhaigla (baasõpe, erialaõpe) 
Pärnu Haigla (baasõpe, erialaõpe) 
Ida-Viru Keskhaigla (baasõpe, erialaõpe) 
Ortopeedia Arstid AS (erialalõpe) 
Lõuna-Eesti Haigla (baasõpe) 
Viljandi Haigla (baasõpe) 
Rakvere Haigla (baasõpe) 
Valga Haigla (baasõpe) 



 

Narva Haigla (baasõpe) 
Järvamaa Haigla (baasõpe) 
TÜ Kliinikumis tuleks sooritada erialaõpet vähemalt 1 aasta.  
Lääne-Tallinna Keskhaiglas, Pärnu Haiglas ja Ida-Viru Haiglas 
soovitav mitte üle 1/3 erialaõppe ajakavast.  

28 SAAVUTATUD 
ÕPIVÄLJUNDITE 
HINDAMISE VORMID JA 
KORD 

Edasijõudmist hinnatakse kaks korda aastas vastavalt residentuuri 
eeskirjas sätestatule, positiivse hinnangu eelduseks on kõigi 
ettenähtud ülesannete (nii praktilise koolituse kui teoreetilise 
koolituse) täitmine.  
Saavutatud õpiväljundeid hinnatakse iga tsükli lõpus juhendaja 
hinnangu alusel (kujundava hindamisena mitteeristaval skaalal) ning 
residentuuri lõpueksamil (lõpphindamisena eristaval skaalal). 
Baasõppe läbimisel (3. a. lõpus) toimub vaheeksam, mis koosneb 
kirjalikust testist ja suulisest vestlusest, hõlmates kõiki läbitud 
tsükleid. Kirjalik test loetakse arvestatuks, kui vähemalt 60% on 
õigesti vastatud. Vaheeksami edukas sooritamine võimaldab 
residendil jätkata praktilise koolitusega erialaõppes.  
 

29 LÕPUEKSAMILE 
PÄÄSEMISE EELDUSED 

Kogu ettenähtud residentuuri programmi (nii praktilise koolituse kui 
teoreetilise koolituse) läbimine, positiivsed hinnangud kõigist läbitud 
praktilise koolituse tsüklitest.  
 

30 LÕPUEKSAMI SISULISED 
NÕUDED JA SOORITAMISE 
KORD 

Residentuuri erialaõpe lõpeb suulise erialaeksamiga. Ortopeedia 
residentuuri lõpueksamil nõutavad teadmised hõlmavad täies mahus 
ortopeedia eriala.  
o Tulemusi hindavad eksamikomisjoni liikmed. 
o Eksamil täpsustatakse eksamineeritava teoreetilisi teadmisi, 

vajadusel esitades lisaküsimusi.  
o Samuti kontrollitakse residentuuri jooksul tehtud praktilist 

tegevust. Viimase aluseks on residendi poolt eksamikomisjonile 
esitatav 5 aasta kokkuvõte praktilisest tööst (praktika päevikud): 
iseseisvalt sooritatud operatsioonid, assisteerimised, tüsistuste ja 
letaalsete juhtude analüüs.  

  
Eksami lõpphinne moodustub eksamikomisjoni liikmete poolt 
pandud hinnete summana.  
 

31 LÕPUEKSAMI 
HINDAMISE 
KRITEERIUMID 
 

A: Arst-resident tunneb suurepäraselt erinevate ortopeediliste 
haiguste kliinilist pilti, etiopatogeneesi, diagnostikat ja 
diferentsiaaldiagnostikat, ravi ning profülaktikat. Arst-residendi 
praktiliste oskuste maht ja ampluaa on oluliselt suurem kui nõutav 
miinimum, s.t iseseisvalt sooritanud enam kui 375 operatsiooni, mis 
hõlmavad 90 % ortopeedias tehtavatest operatsioonitüüpidest.  
 
B: Arst-resident teab väga hästi erinevate ortopeediliste haiguste 
kliinilist pilti, etiopatogeneesi, diagnostikat ja diferentsiaal-
diagnostikat, ravi ning profülaktikat. Arst-residendi praktiliste 
oskuste maht ja ampluaa on suurem kui nõutav miinimum, s.t 
iseseisvalt sooritanud enam kui 325 operatsiooni, mis hõlmavad 80% 
ortopeedias tehtavatest operatsioonitüüpidest.  
 
C: Arst-resident teab hästi erinevate ortopeediliste haiguste kliinilist 
pilti, etiopatogeneesi, diagnostikat ja diferentsiaaldiagnostikat, ravi 
ning profülaktikat. Arst-residendi praktiliste oskuste maht ja ampluaa 
on mõnevõrra suurem kui nõutav miinimum, s.t iseseisvalt 



 

sooritanud enam kui 290 operatsiooni, mis hõlmavad 70% 
ortopeedias tehtavatest operatsioonitüüpidest.  
 
D: Arst-resident tunneb erinevate ortopeediliste haiguste kliinilist 
pilti, etiopatogeneesi, diagnostikat ja diferentsiaaldiagnostikat, ravi 
ning profülaktikat, ent aine süstemaatilisel tundmisel esineb 
ebatäpsusi ning mõningaid lünki. Arst-residendi praktiliste oskuste 
maht ja ampluaa vastab miinimum nõuetele, s.t iseseisvalt sooritanud 
250 operatsiooni, mis hõlmavad 60% ortopeedias tehtavatest 
operatsioonitüüpidest.  
 
E: Arst-resident teab erinevate ortopeediliste haiguste kliinilist pilti, 
tunneb üldjoontes nende haiguste etiopatogeneesi, diagnostikat ja 
diferentsiaaldiagnostikat, ravi ning profülaktikat, ent aine 
süstemaatiline ja sügavam tundmine on lünklik ning esineb 
põhimõttelisi eksimusi. Arst-residendi praktiliste oskuste maht ja 
ampluaa vastab miinimum nõuetele, s.t iseseisvalt sooritanud 250 
operatsiooni, mis hõlmavad 60% ortopeedias tehtavatest 
operatsioonitüüpidest.  
 
F: Arst-residendi teadmised ortopeediliste haiguste kliinilise pildi, 
etiopatogeneesi, diagnostika ja diferentsiaaldiagnostika, ravi ning 
profülaktika osas on puudulikud. Arst-residendi praktiliste oskuste 
maht ja ampluaa on väiksem nõutavast miinimumist.  
 
A= 96-100% 
B= 91-95% 
C= 81-90 % 
D= 71-80% 
E= 61-70% 
F= 0-60% 
 

32 SOOVITATAV 
KIRJANDUS 
 

1. Campell’s Operative Orthopaedics.  Mosby, vol. I – IV. 
2. M.E. Müller, M. Allgöwer, R. Schneider, H. Willenegger. AO 

principles of fracture management. 
3. Rocwood and Green’s  Fracture in Adults. 
4. S.Saunders. Injection Techniques in Orthopaedic and Sports 

Medicine. 
5. Green’s Operative Hand Surgery. 
6. M.J.Coughlin, R.A.Mann. Surgery of the foot and ankle. 
7. R.R.Simon, S.J.Koenigsknecht. Emergency orthopedics. 
8. Van C. Mow, Rik Huiskes. Basic Orthopaedic Biomechanics 

and Mechano-Biology. 
 
Ajakirjad: 
Journal of Bone and Joint Surgery (Am, Br) 
International Orthopaedics. SICOT  
Acta Orthopaedica  
Journal of Trauma 
 

 



 

 
RESIDENTUURI PROGRAMM OTORINOLARÜNGOLOOGIA ERIALAL 
 
 

1 PROGRAMMI  NIMETUS 
EESTI JA INGLISE KEELES 

Otorinolarüngoloogia                                               
Otorhinolaryngology 

2 ÕPPEASTE Residentuur 
3 VALDKOND Tervis ja heaolu 
4 
 

ERIALA(D) Otorinolarüngoloogia 
 

5 ÕPPEASUTUS(ED) Tartu Ülikool 
6 TEADUSKON(NA)D Arstiteaduskond 
7 NOMINAALNE ÕPPEAEG 4 aastat 
8 ÕPPETÖÖ VORM Päevane õpe 
9 ÕPPETÖÖ KEEL Eesti keel  
10 ÕPIVÄLJUNDITE 

SAAVUTAMISEKS 
VAJALIKUD TEISED 
KEELED 

erialakirjanduse lugemiseks vajalik inglise keele oskus 

11 ÕPPEKAVA VERSIOON 2012 
12 KINNITAMINE 1. Teaduskonna nõukogus 2012 

2. Ülikooli senatis  
13 VASTUVÕTUTINGIMUSED 1. Residentuuri võetakse konkursi alusel vastu isikuid, kes on 

registreeritud EV Terviseameti tervishoiutöötajate registris 
ja kes on lõpetanud:  

a. Tartu Ülikooli arstiõppe, olles immatrikuleeritud 
arstiõppesse 997/1998. õppeaastal või hiljem;  
b. Tartu Ülikooli arstiõppe ja internatuuri, olles 
immatrikuleeritud arstiõppesse enne 1997/1998. 
õppeaastat või  
c. kellel on vastav välisriigis omandatud kõrgharidus. 

2. Konkursitingimused määratakse residentuuri eeskirjas. 
 

14 
 

RESIDENTUURI 
ÜLDEESMÄRGID 

Residentuuri üldiseks eesmärgiks on anda arst-residendile üldarstina 
praktiseerimise kogemus, viia arst-residendi teadmised ja praktilised 
oskused iseseisva otorinolarüngoloogina töötamise tasemele. 
Omandatav haridus võimaldab asuda tervishoiusüsteemis tööle 
otorinolarüngoloogina. 

15 ERIALAPROGRAMMI  
STRUKTUURI 
LÜHIKIRJELDUS 

Otorinolarüngoloogia residentuur toimub 4-aastase õppena, kokku 
44 kuud, millele lisandub 4 puhkusekuud. Õpe koosneb praktilisest 
ja teoreetilisest koolitusest. Igale arst-residendile koostatakse 
individuaalne õpingukava, lähtudes alljärgnevast: 

1. Praktiline koolitus:   
a. kohustuslikud praktilise koolituse tsüklid summaarse 

kestusega 38 kuud 
b. valikulised praktilise koolituse tsüklid – minimaalne 

summaarne kestus 3 kuud 
 

3. Teoreetiline koolitus 26 EAP mahus 
 

16 ANTAV 
KVALIFIKATSIOON/ 
KRAAD 

Otorinolarüngoloogi kutse 
Otorhinolaryngologist 

17 NÕUDED 
ÕPPEPROGRAMMI 

Residentuuri programmi läbimine täies mahus ning lõpueksami 
edukas sooritamine. Residentuuri vältel peab arst-resident läbima 



 

LÕPETAMISEKS kõik kohustuslikud praktilise koolituse tsüklid.  
18 LÕPETAMISEL VÄLJASTA-

TAVAD DOKUMENDID 
Residentuuri lõpetamist tõendav tunnistus ja akadeemiline õiend  

19 LÕPUDOKUMENTE 
VÄLJASTAV(AD) 
KÕRGKOOL(ID) 

Tartu Ülikool  

20 RESIDENTUURI 
ÕPIEESMÄRGID 
(õpiväljundid ehk 
omandatavad/ 
arendatavad/erialased 
teadmised ja oskused, 
üldpädevused jms) 

Residentuuri programmi läbinud arst-resident: 
1) tunneb perearstipraktikas, erakorralise meditsiini, sisehaiguste ja 
kirurgia osakonnas ettetulevate  tavalisemate patsiendiprobleemide 
diferentsiaaldiagnostikat, oskab iseseisvalt korraldada nende 
haigusseisundite kindlakstegemiseks vajalikke uuringuid, oskab 
nendes osakondades ravitavate tavalisemate haiguste puhul koostada 
raviplaani; 
2) oskab osutada esmaabi erakorraliste terviseprobleemide korral; 
3) orienteerub Eesti tervishoiusüsteemis, oskab määratleda patsiendi 
jaoks optimaalse ravitasandi  
4) oskab välja kirjutada enamkasutatavaid ravimeid vastavalt Eestis 
kehtivatele reeglitele, omab arstitööks vajalikku 
dokumenteerimisoskust; 

5) on võimeline osutama otorinolarüngoloogia erialal 
kvaliteetset arstiabi, mis on vastavuses arstiteaduse uusimate 
saavutuste ja kõrgete eetiliste standarditega; 

6) omab arstikutsele vajalikke hoiakuid, küllaldasi erialaseid 
teadmisi, oskusi ja kliinilist kogemust;  

7) tunneb ja järgib teaduseetika ja meditsiinieetika ning 
tõenduspõhise meditsiini põhimõtteid; 

8) soovib oma tegevusega kaasa aidata nii meditsiini kui 
valdkonna kui ka arstiteaduse arengule;  

9) tunneb oma erialalise kompetentsuse piire ning oskab 
meditsiinisüsteemis kaasata optimaalselt teiste erialade arste 
ning teisi tervishoiuspetsialiste patsientide probleemide 
parimaks lahendamiseks;  

10) orienteerub Eesti tervishoiukorralduses ja vastavas 
seadusandluses;  

11) oskab teha koostööd patsientide lähedaste, sotsiaalsüsteemi 
jm. tugivõrgustikega; 

12) omab süsteemseid ja põhjalikke teadmisi kõrva-nina-
kurguhaiguste erialal kasutatavatest mõistetest, teoreetilistest 
printsiipidest ja uurimismeetoditest;  

13) suudab edastada meditsiinilisi teadmisi ja nende põhjal 
tehtud järeldusi nii patsientidele, kolleegidele kui ka 
avalikkusele;  

14) teadvustab vajadust jätkata meditsiinialaste teadmiste ja 
oskuste täiendamist edaspidise professionaalse karjääri 
jooksul täiendusõppe abil ning on valmis elukestvaks 
õppeks; 

15) omab põhjalikke teadmisi paranasaalsiinuste, oimuluu ja 
kaela pehmete kudede anatoomiast ja piltdiagnostikast; 

16) suudab iseseisvalt diagnoosida enamlevinud kõrva-nina-
kurguhaigusi ning teostada nende konservatiivset ja 
kirurgilist ravi; 

17) omab põhjalikke teadmisi kõrva-nina-kurguhaiguste ja pea- 
ja kaelakirurgia erialal teostatavate operatsioonide 



 

näidustustest ja meetoditest; 
18) tunneb kõrva-nina-kurguhaiguste ja pea- ja kaelakirurgia 

erialal teostatavate operatsioonide pre- ja postoperatiivse 
ravi võtteid; 

19) oskab efektiivselt tegutseda kõrva-nina-kurguhaiguste erialal 
ettetulevate erakorralist abi vajavate probleemide 
lahendamisel; 

20) oskab iseseisvalt sooritada järgmisi protseduure ja uuringuid: 
• võõrkehade eemaldamine väliskuulmekäigust, ninaõõnest, 

neelust, alaneelust ja kõrist, 
• ninaverejooksude sulgemine; 
• postoperatiivse verejooksu sulgemine 
• valuvaigistavad blokaadid ja lokaalanesteesia teostamine 
• eesmine ja tagumine rinoskoopia 
• põskkoobaste loputus; 
• ninapolüüpide eemaldamine, 
• ninaluude murdude repositsioon, 
• rinomanomeetria, lõhnatundlikkuse testimine, 
• kaudne larüngoskoopia 
• fiiberlarüngoskoopia, ninaõõne ja ninaneelu jäik 

endoskoopia koos biopsiate võtmisega, 
• otomikroskoopia, 
• vaigukorgi eemaldamine väliskuulmekäigust, 
• paratsentees, ventileeriva toru asetamine kuulmekilesse 

lokaalanesteesias 
• algtasemel audiomeetriliste uuringute teostamine sh. 

helihargitestid, tümpanomeetria, jalusereflekside määramine 
• nüstagmide määramine 
21) tunneb alljärgnevate uuringute ja protseduuride näidustusi ja 

vastunäidustusi, läbiviimise põhimõtteid, ning võimalikke 
tüsistusi: 

• angiograafilised uuringud, 
• hingamiselundite spirograafiline uurimine, 
• neelamishäirete funktsionaalne diagnostika, 
• kompuutertomograafia, tuumamagnetresonantstomograafia 

jm kaasaegse radioloogia uurimismeetodid 
22) oskab teostada iseseisvalt järgmisi operatsioone ning tunneb 

nende näidustusi, vastunäidustusi, võimalikke tüsistusi ja 
nende ravi: 

• kõrvalesta ja ninavaheseina hematoomi erakorraline, pea ja 
näopiirkonna traumade ja haavade esmane ravi, 

• adenoidektoomia, tonsillektoomia, 
• uvulopalatofarüngoplastika, 
• ninakarbikute osaline eemaldamine ja submukoosne 

konhoplastika, 
• kuulmekile paratsentees ja shunteerimine, 
• septoplastika, 
• eesmine etmoidektoomia, põskkoobaste antrostoomia, 
• healoomuliste pea- ja kaelapiirkonna nahakasvajate 

eemaldamine, 
• pea- ja kaelapiirkonna abstsesside avamine ja drenaaz, 



 

23) omab teadmisi järgnevatest operatsioonimeetoditest ning 
tunneb nende näidustusi, vastunäidustusi, võimalikke tüsistusi; 
• pea- ja kaelapiirkonna pahaloomuliste kasvajate kirurgiline 

ravi, 
• mikrolarüngoskoopilised operatsioonid, 
• Zenker’i divertiikli endoskoopiline ravi, 
• paranasaalsiinuste endooskoopiline kirurgiline ravi, 
• kinnine ja avatud rinospeptoplastika, 
• dakrüotsüstorinostoomia, 
• kõrva ja nibujätkehaiguste kirurgiline ravi (müringoplastika, 

tümpanoplastika, stapedoplastika, attiko-antro-
mastoidektoomia, radikaaloperatsioon, glomus tumori 
kirurgiline ravi), 

• aurikuloplastika 
• trahheostoomia 

 
21 MOODULI NIMETUS Praktiline koolitus – kohustuslikud praktilise koolituse tsüklid 
22 PRAKTILISE 

KOOLITUSE  SISU JA 
MAHT 

Kohustuslikud praktilise koolituse tsüklid (koos minimaalse 
kestvusega): 
Residentuuri 1.aastal: 
1. Erakorraline meditsiin 2 kuud 
2. Peremeditsiin 2 kuud 
3. Sisehaigused 2 kuud 
4. Kirurgia 2 kuud 
Esimesel residentuuriaastal võib resident valida 3-kuulise valiktsükli 
vastavalt üldjuhendaja ja residendi kokkuleppele. 
 
Residentuuri 2.-4.aastal: 

Kõrva-nina-kurguhaigused 26 kuud 
Pea- ja kaelakirurgia  4 kuud 
Audioloogia 2 kuud 
Stomatoloogiline kirurgia 1 kuu 

Kohustuslike praktilise koolituse tsüklite miinimumkestus on kokku 
38 kuud 
Arst-residendi kohustused loetletud tsüklites on osavõtt eriala 
ambulatoorsetest konsultatsioonidest koos juhendava eriarstiga, 
iseseisev ambulatoorne vastuvõtt, iseseisev operatsioonide 
teostamine, operatsioonidel assisteerimine. Igas kuus tuleb teha neli 
12-tunnist valvet, neist 2 öövalvet. Arst-resident valvab kõigis 
kohustuslikes tsüklites. Kitsamatel erialadel, kus on tagatud 
raviasutuses erialaspetsialisti valve, valvab sisehaiguste resident 
koos erialaspetsialistiga. Arst-residendil tuleb teha haigusjuhtude 
demonstratsioone või lühiettekandeid kliinilisel osakonna (kliiniku) 
konverentsil. 
Praktilise koolituse kohustuslikest tsüklitest orienteeruvalt pool 
toimub ülikoolihaiglas (SA TÜ Kliinikumis), pool väljaspool. 
 

23 MOODULI NIMETUS Teoreetiline koolitus 26 EAP 
24 TEOREETILISE 

KOOLITUSE  SISU JA 
Üldresidentuuri kliinilised seminarid 6 EAP (esimesel 
residentuuriaastal) 



 

MAHT Residentuuri jooksul peab otorinolarüngoloogia arst-resident läbima 
26 EAP ulatuses teoreetilise koolituse, mille sisuks on iganädalased 
erialased seminarid, osavõtt erinevatest kursustest, seminaridest ja 
konverentsidest, iseseisvat tööd haigusjuhtude analüüsil, ettekannete 
ja referaatide koostamist, osalemist uurimistöös põhierialal. 
 

25 ÕPPEBAASID Sisehaiguste residentuuri baasasutustena kasutatakse alljärgnevaid 
raviasutusi: 
Residentuuri 1.aastal on baasideks AS Lõuna-Eesti Haigla, Valga 
haigla, Põlva haigla, Jõgeva haigla, Rakvere Haigla, Narva Haigla, 
Viljandi Haigla, Kuressaare haigla, Haapsalu Haigla, Rapla Haigla, 
Pärnu Haigla, Ida-Viru Keskhaigla, Lääne-Tallinna Keskhaigla, Ida- 
Tallinna keskhaigla, Põhja-Eesti Regionaalhaigla, SA TÜ 
Kliinikum., samuti perearstikeskused vastavalt TÜ ja baaside 
vahelisele lepingule.  
Residentuuri 2.-4.aasta: 
• TÜ Kliinikumi Kõrvakliinik  
• TÜ Kliinikumi Anestesioloogia- ja Intensiivravi Kliinik 
• TÜ Stomatoloogiakliinik  
• Põhja-Eesti Regionaalhaigla Pea- ja kaelakirurgia keskus 
• Ida-Tallinna Keskhaigla kõrva-nina-kurguhaiguste osakond 
 

26 SAAVUTATUD 
ÕPIVÄLJUNDITE 
HINDAMISE VORMID JA 
KORD 

Edasijõudmist hinnatakse kaks korda aastas vastavalt residentuuri 
eeskirjas sätestatule, positiivse hinnangu eelduseks on kõigi 
ettenähtud ülesannete (nii praktilise koolituse kui teoreetilise 
koolituse) täitmine.  
Saavutatud õpiväljundeid hinnatakse iga tsükli lõpus juhendaja 
hinnangu alusel (kujundava hindamisena mitteeristaval skaalal) ning 
residentuuri lõpueksamil (lõpphindamisena eristaval skaalal).  

27 LÕPUEKSAMILE 
PÄÄSEMISE EELDUSED 

Kogu ettenähtud residentuuri programmi (nii praktilise koolituse kui 
teoreetilise koolituse) läbimine, positiivsed hinnangud kõigist läbitud 
praktilise koolituse tsüklitest.  

28 LÕPUEKSAMI SISULISED 
NÕUDED JA SOORITAMISE 
KORD 

Eksam, mille käigus hinnatakse teadmisi ja oskusi, koosneb kahest 
osast (suuline ja kirjalik osa). Kõiki eksami osasid hindab 
eksamikomisjon, kuhu kuulub vähemalt 4 liiget. 
Teadmiste ja oskuste hindamise viis: 1) kirjalik töö (maht 
arvestusega, et sellele jõuaks vastata 30 min. jooksul); 3) suuline 
küsimustele vastamine, s.h. ka teatud praktiliste oskuste 
kontrollimine (audiogrammid, radioloogilised uuringud, jt.), 
arvestusega, et sellele kulub kokku kuni 30 min.  
 
Eksami struktuur ja proportsioonid: 
1. Teadmiste kirjalik hindamine 40 % 
2. Teadmiste suuline hindamine 60% 
 

29 LÕPUEKSAMI 
HINDAMISE 
KRITEERIUMID 
 

A: Arst-resident tunneb suurepäraselt erinevate kõrva-nina-
kurguhaiguste kliinilist pilti, etiopatogeneesi, diagnostikat ja 
diferentsiaaldiagnostikat, konservatiivset ja kirurgilist ravi ning 
profülaktikat. Omandatu on hästi süstematiseeritud. Arst-resident 
oskab suurepäraselt patsienti kliiniliselt uurida, loogiliselt 
põhjendada tema diagnoosi erinevate uurimismeetodite võimalusi 
kasutades, uuringutulemusi interpreteerides ning kõiki 
diferentsiaaldiagnostilisi võimalusi arvestades, hinnata adekvaatselt 
hinnata patsiendi prognoosi. Soovitatavad ravimeetodid on parimad 
võimalikest ja kõige otstarbekamad. 
 



 

B: Arst-resident teab väga hästi erinevate kõrva-nina-kurguhaiguste 
kliinilist pilti, etiopatogeneesi, diagnostikat ja 
diferentsiaaldiagnostikat, konservatiivset ja kirurgilist ravi ning 
profülaktikat. Omandatu kontrollil olulisi eksimusi ei ilmne. Arst-
resident oskab väga hästi patsienti kliiniliselt uurida, loogiliselt 
põhjendada tema diagnoosi erinevate uurimismeetodite võimalusi 
kasutades, uuringutulemusi interpreteerides ning kõiki 
diferentsiaaldiagnostilisi võimalusi arvestades, suudab adekvaatselt 
hinnata patsiendi prognoosi. Soovitatavad ravimeetodid on 
asjakohased ning otstarbekad. 
 
C: Arst-resident teab hästi erinevate kõrva-nina-kurguhaiguste 
kliinilist pilti, etiopatogeneesi, diagnostikat ja 
diferentsiaaldiagnostikat, konservatiivset ja kirurgilist ravi ning 
profülaktikat. Kontrollil ilmnevad mõningad eksimused, mis ei ole 
väga olulised ega põhimõttelist laadi. Arst-resident oskab hästi 
patsienti kliiniliselt uurida, loogiliselt põhjendada tema diagnoosi 
erinevate uurimismeetodite võimalusi kasutades, uuringutulemusi 
interpreteerides ning diferentsiaaldiagnostilisi võimalusi arvestades, 
suudab adekvaatselt hinnata adekvaatselt patsiendi prognoosi. 
Soovitatavad ravimeetodid on õiged, ilmneb mõningaid puudujääke 
ravi otstarbekuse põhjendamisel. 
 
D: Arst-resident tunneb erinevate kõrva-nina-kurguhaiguste kliinilist 
pilti, etiopatogeneesi, diagnostikat ja diferentsiaaldiagnostikat, 
konservatiivset ja kirurgilist ravi ning profülaktikat, ent aine 
süstemaatilisel tundmisel esineb ebatäpsusi ning mõningaid lünki. 
Arst-resident oskab patsienti kliiniliselt uurida, põhjendada tema 
diagnoosi erinevate uurimismeetodite võimalusi kasutades, 
uuringutulemusi interpreteerides ning diferentsiaaldiagnostilisi 
võimalusi arvestades, suudab hinnata patsiendi prognoosi, ent esineb 
mõningaid puudujääke probleemide prioriteetsuse määratlemisel. 
Soovitatavad ravimeetodid on õiged, ilmneb puudujääke erinevate 
ravimeetodite kasutamise põhjendamisel. 
 
 
E: Arst-resident teab erinevate kõrva-nina-kurguhaiguste kliinilist 
pilti, tunneb üldjoontes nende haiguste etiopatogeneesi, diagnostikat 
ja diferentsiaaldiagnostikat, konservatiivset ja kirurgilist ravi ning 
profülaktikat, ent aine süstemaatiline ja sügavam tundmine on lünklik 
ning esineb põhimõttelisi eksimusi. Arst-resident oskab üldiselt 
patsienti kliiniliselt uurida, põhjendada tema diagnoosi erinevate 
uurimismeetodite võimalusi kasutades, uuringutulemusi 
interpreteerides ning diferentsiaaldiagnostilisi võimalusi arvestades. 
Uurimismeetodite ratsionaalses valikus ning 
diferentsiaaldiagnostiliste võimaluste arvestamisel ilmneb 
puudujääke. Arst-resident oskab üldjoontes hinnata patsiendi 
prognoosi, ent esineb puudujääke probleemide prioriteetsuse 
määratlemisel ning prognoosi põhjendamisel. Soovitatavad 
ravimeetodid on õiged, ent kõiki asjakohaseid ravimeetodeid arst-
resident ei tunne piisavalt. 
 
 
F: Arst-residendi teadmised kõrva-nina-kurguhaiguste kliinilise pildi, 
etiopatogeneesi, diagnostika ja diferentsiaaldiagnostika, 
konservatiivset ja kirurgilist ravi ning profülaktika osas on 



 

puudulikud. Arst-residendi oskused patsiendi kliiniliseks uurimiseks, 
diagnooside põhjendamiseks ning uurimismeetodite kasutamiseks on 
puudulikud. Arst-residendi oskused patsiendi erinevate 
terviseprobleemide määratlemiseks ei ole nõuetele vastavad, esineb 
puudujääke probleemide prioriteetsuse määratlemisel ning prognoosi 
põhjendamisel. Ilmnevad olulised puudujäägid ravi kavandamisel. 
 
Eksami erinevatest osadest kogutud punktid summeeritakse, hinne 
kujuneb alljärgnevalt: 
 
A= 96-100% 
B= 91-95% 
C= 81-90 % 
D= 71-80% 
E= 61-70% 
F= 0-60% 
 

30 SOOVITATAV 
KIRJANDUS 
 

Ballenger JJ., Snow JB. Ballenger’s Otorhinolaryngology Head 
and Neck Surgery. BC Decker Inc, 2003. 
Cummings CW et al. Otolaryngology-head and neck surgery. 
Mosby, 2005. 
Fisch U. Tympanoplasty, mastoidectomy, and stapes surgery. 
New York: Thieme, 2008. 
Wormald PJ. Endoscopic sinus surgery: anatomy, three-dimensional 
reconstruction, and surgical technique. New York: Thieme, 2008. 
Weber PC. Vertigo and Disequilibrium. A Practical Guide to 
Diagnosis and Management. Thieme, 2008. 
Aronson AE., Bless DM. Clinical Voice Disorders. Thieme, 
2009. 

 



 

 
RESIDENTUURI PROGRAMM PATOLOOGIA ERIALAL 
 
Patoloogia residentuuris koolitatakse patolooge. 
 

1 PROGRAMMI  
NIMETUS EESTI JA 
INGLISE KEELES 

Patoloogia 
Pathology  

2 ÕPPEASTE Residentuur 
3 VALDKOND Tervis ja heaolu 
4 
 

ERIALA(D) Patoloogia 
 

5 ÕPPEASUTUS(ED) Tartu Ülikool 
6 TEADUSKON(NA)D Arstiteaduskond 
7 NOMINAALNE ÕPPEAEG 5 aastat 
8 ÕPPETÖÖ VORM Päevane õpe 
9 ÕPPETÖÖ KEEL Eesti keel  
10 ÕPIVÄLJUNDITE 

SAAVUTAMISEKS 
VAJALIKUD TEISED 
KEELED 

erialakirjanduse lugemiseks vajalik inglise keele oskus 

11 ÕPPEKAVA VERSIOON 2012 
12 KINNITAMINE 1. Teaduskonna nõukogus 2012 

2. Ülikooli senatis  
13 VASTUVÕTUTINGIMUSE

D 
1. Residentuuri võetakse konkursi alusel vastu isikuid, kes 

on registreeritud EV Terviseameti tervishoiutöötajate 
registris ja kes on lõpetanud:  
a. Tartu Ülikooli arstiõppe, olles immatrikuleeritud 

arsti- või hambaarstiõppesse 1997/1998. õppeaastal 
või hiljem;  

b. Tartu Ülikooli arstiõppe ja internatuuri, olles 
immatrikuleeritud arsti- või hambaarstiõppesse 
enne 1997/1998. õppeaastat või  

c. kellel on vastav välisriigis omandatud kõrgharidus. 
2. Konkursitingimused määratakse residentuuri eeskirjas. 

 
14 
 

RESIDENTUURI 
ÜLDEESMÄRGID 

Residentuuri üldiseks eesmärgiks on anda arst-residendile 
üldarstina praktiseerimise kogemus, viia arst-residendi 
teadmised ja praktilised oskused iseseisva patoloogina 
töötamise tasemele. Omandatav haridus võimaldab asuda 
tervishoiusüsteemis tööle patoloogina. 

15 ERIALAPROGRAMMI  
STRUKTUURI 
LÜHIKIRJELDUS 

Patoloogia residentuur toimub 5-aastase õppena, kokku 55 
kuud, millele lisandub 5 puhkusekuud ja mis koosneb  
praktilisest ja teoreetilisest koolitusest. Igale arst-residendile 
koostatakse individuaalne õpingukava, lähtudes alljärgnevast: 

1. Praktiline koolitus  
a. Kohustuslikud praktilise koolituse tsüklid – minimaalne 
summaarne kestus 52 kuud. 
b. Valikulised praktilise koolituse tsüklid – minimaalne 
summaarne kestus 3 kuud** 



 

 
2. Teoreetiline koolitus 26 EAP mahus 

16 ANTAV 
KVALIFIKATSIOON/ 
KRAAD 

Patoloogi eriarsti kutse 
Pathologist 

17 NÕUDED 
ÕPPEPROGRAMMI 
LÕPETAMISEKS 

Residentuuri programmi läbimine täies mahus ning 
lõpueksami edukas sooritamine. Residentuuri vältel peab arst-
resident läbima kõik kohustuslikud praktilise koolituse tsüklid.  

18 LÕPETAMISEL 
VÄLJASTA-TAVAD 
DOKUMENDID 

Residentuuri lõpetamist tõendav tunnistus ja akadeemiline 
õiend  

19 LÕPUDOKUMENTE 
VÄLJASTAV(AD) 
KÕRGKOOL(ID) 

Tartu Ülikool  

20 RESIDENTUURI 
ÕPIEESMÄRGID 
(õpiväljundid ehk 
omandatavad/ 
arendatavad/erialased 
teadmised ja oskused, 
üldpädevused jms) 

Residentuuri programmi läbinud arst-resident: 
1) tunneb perearstipraktikas, erakorralise meditsiini, sisehaiguste ja 
kirurgia osakonnas ettetulevate  tavalisemate patsiendiprobleemide 
diferentsiaaldiagnostikat, oskab iseseisvalt korraldada nende 
haigusseisundite kindlakstegemiseks vajalikke uuringuid, oskab 
nendes osakondades ravitavate tavalisemate haiguste puhul koostada 
raviplaani; 
2) oskab osutada esmaabi erakorraliste terviseprobleemide korral; 
3) orienteerub Eesti tervishoiusüsteemis, oskab määratleda patsiendi 
jaoks optimaalse ravitasandi  
4) oskab välja kirjutada enamkasutatavaid ravimeid vastavalt Eestis 
kehtivatele reeglitele, omab arstitööks vajalikku 
dokumenteerimisoskust; 

5) on võimeline osutama patoloogia erialal kvaliteetset 
diagnostikateenust, mis on vastavuses arstiteaduse 
uusimate saavutuste ja kõrgete eetiliste standarditega;  

6) tunneb patoloogia kaasaegseid teoreetilisi aluseid ja 
haigusprotsesside põhiolemusi;  

7) tunneb morfoloogilise uuringukvaliteedi kriteeriume 
(eriti bioptaatide histo/tsütoloogilise uuringu) 
võimalusi ja piiranguid; oskab hinnata bioptaatide 
kvaliteeti. 

8) omab süsteemseid ja põhjalikke teadmisi patoloogias   
kasutatavatest mõistetest, teoreetilistest printsiipidest, 
ja kehtivatest rahvusvahelistest nomenklatuuridest 
(WHO haiguste klassifikatsioon, TNM kasvajate 
klassifikatsioon, SNOMED arvutitöötluse 
klassifikatsioon);  

9) omab arstikutsele vajalikke hoiakuid, tunneb ja järgib 
teaduseetika ja meditsiinieetika ning tõenduspõhise 
meditsiini põhimõtteid; 

10) tunneb patoloogia uurimismeetodeid ning oskab 
koostöös teiste erialade arstidega läbi viia 
diferentsiaaldiagnostikat keerukate haigusjuhtude 
korral, andes patoloogia erialasse puutuvaid soovitusi 



 

optimaalse kaasaegse uuringu tagamiseks;  
11) oskab teha koostööd patsientide lähedaste, politsei, 

sotsiaalsüsteemi jm. tugivõrgustikega; 
12) suudab edastada meditsiinilisi teadmisi ja nende põhjal 

tehtud järeldusi nii patsientidele, kolleegidele kui ka 
avalikkusele;  

13) teadvustab vajadust jätkata meditsiinialaste teadmiste ja 
oskuste täiendamist edaspidise professionaalse karjääri 
jooksul täiendusõppe abil ning on valmis elukestvaks 
õppeks;  

14) oskab iseseisvalt sooritada järgmisi uuringuid ja 
töövõtteid: 

• patoanatoomilist lahangut, sealhulgas 
laste/vastsündinute lahangut, elundite ja kudede 
prepareerimist, vormistada patoanatoomilist diagnoosi 
ja epikriisi vastavalt kaasaegsetele nomenklatuuridele, 

• tunneb kehtivat arstliku surmateatise dokumendi vormi 
ja oskab täita surmapõhjuste (põhihaiguse, tüsistuste ja 
vahetu surmapõhjuse) ajalise järgnevuse ja raskusastme 
jada nii täiskasvanute kui laste/vastsündinute puhul.  

• kirjeldada koekahjustuste makroskoopilisi ning 
mikroskoopilisi morfoloogilisi leide ja püstitada nende 
alusel diagnoosi, 

• töödelda lahangu-, operatsiooni- ja biopsiamaterjali, 
• valmistada külmutuslõike operatsiooniaegsete 

kiiruuringute jaoks, 
• töödelda eksfoliatiivse, aspiratsiooni-, peennõela- ja 

hematoloogilise tsütoloogia preparaate, püstitada ja 
vormistada patotsütoloogilist diagnoosi, 

• esitada uuringutulemusi suuliselt ja kirjalikult, s.h. 
koostada kirjanduse ülevaadet sisaldavaid teaduslik-
praktilisi ettekandeid meditsiinilist huvi äratavate 
elupuhuste uuringute ja lahangujuhtude kohta, 
kasutades kaasaegseid andmetöötluse, infotehnoloogia 
ja arvutigraafika meetodeid, 

• käsitseda patoloogiaosakonna aparatuuri ja tunneb selle 
tööpõhimõtteid; 

• kasutada mikro- ja makrofotograafia (k.a. digitaalse) 
meetodeid ning tunneb optika põhialuseid; 

15) tunneb alljärgnevate uuringute, töövõtete ja korralduste 
põhimõtteid ning oskab neid selgitada personalile: 

• histoloogilise ja tsütoloogilise materjali fikseerimine, 
parafiinsisestus, mikrotoomil lõikamine ja koelõikude 
värvimine, 

• eksfoliatiivse, aspiratsiooni-, peennõela- ja 
hematoloogilise tsütoloogia meetodid, 

• külmutuslõikude valmistamine operatsiooniaegsete 
kiiruuringute jaoks, 



 

• uuringupreparaatide ja -dokumentide 
(lahanguprotokollid ning elupuhuse morfoloogilise 
uurimise tulemused) säilitamine (arhiveerimine), 

• spetsiaalsed morfoloogilised uurimismeetodid 
(immunohistokeemia, elektronmikroskoopia, 
morfomeetria ja statistiline analüüs); 

• tunneb meditsiinilise auditi põhimõtteid ja on suuteline 
osa võtma morfoloogilise auditi läbiviimisest 
osakonnas 
 

16) tunneb EV seadusi ja eeskirju, arvestab EV 
sotsiaalministeeriumi ja Eesti Patoloogide Seltsi 
soovitusi elupuhuste morfoloogiliste uuringute, surnute 
lahkamise, ohutustehnika ja töötervishoiu nõuete ning 
jäätmete likvideerimise küsimustes; 

17) Tunneb patoloogiaosakonna töökorralduse, 
majandustegevuse ja ravikindlustuse põhimõtteid. 

21 MOODULI NIMETUS Praktiline koolitus – kohustuslikud praktilise koolituse 
tsüklid 

22 PRAKTILISE 
KOOLITUSE  SISU JA 
MAHT 

Residentuuri 1.aastal (koos minimaalse kestvusega): 
1. Erakorraline meditsiin 2 kuud 
2. Peremeditsiin 2 kuud 
3. Sisehaigused 2 kuud 
4. Kirurgia 2 kuud 
 
Teise  aasta õpivad residendid üldpatoloogiat TÜ Kliinikumi 
Patoloogiateenistuses, Põhja-Eesti Regionaalhaigla ja Ida-
Tallinna Keskhaigla patoloogiaosakondades. Õppetöö võib 
toimuda nii ühes kui mitmes baasasutuses. Õppebaasid ja 
õppetsüklid määratakse individuaalse õpingukavaga. Esimese 
õppeaasta jooksul omandavad residendid patoanatoomilise 
lahangu tehnika, elundite ja kudede prepareerimise metoodika 
ning haiguste ja koekahjustuse makro- ja mikroskoopilise 
diagnostika alused, samuti peavad nad saama üldteadmised 
lahangu ja histoloogilise leiu kirjeldamise ja patoanatoomilise 
diagnoosi ning epikriisi vormistamise kohta.  
Residentuuri 3.-5. aastal õpivad residendid diagnostilist 
patoloogiat tsüklite kaupa erinevates baasasutustes, kuna igas 
patoloogia osakonnas saavad nad lisaks üldpatoloogilistele 
teadmistele ka oskusi ja teadmisi patoloogia erinevatest 
valdkondadest lähtuvalt haigla spetsiifikast. Tsüklite täpne 
ajakava ja järjestus sõltub baasasutuste võimalustest ning 
määratakse täpselt kindlaks residendi individuaalse 
õpingukava alusel. Baasasutus määrab residendile 
individuaalse juhendaja, kellega koos koostatakse õpingukava 
ja kes kontrollib kõiki residendi poolt teostatud lahanguid ja 
kirjeldatud preparaate.  Iseseisev töö toimub paralleelselt 
praktilise koolitusega. 
Kohustuslike praktilise koolituse tsüklite miinimumkestus on 



 

kokku 52 kuud.  
Arst-residendi kohustused loetletud tsüklites on teostada 
iseseisvalt 200 patoanatoomilist lahangut, kirjeldada ja 
diagnoosida 6000 patohistoloogilist mikropreparaati (aastas 
1500) ja 2000 patotsütoloogilist analüüs, neist 1500 peennõela-
aspiratsiooni ja diagnostilise eksfoliatiivse tsütoloogia ja 500 
skriiniva eksfoliatiivse tsütoloogia alal ning teostada 50 
patohistoloogilist ja patotsütoloogilist kiiruuringut. 
 
Arst-resident on kohustatud osalema raviasutuste kliinilis-
anatoomilistel konverentsidel, osakondades lahangujuhtude ja 
keerukate biopsia- ning operatsioonipreparaatide kliinilis-
morfoloogilistel aruteludel ning tal tuleb teha lühiettekandeid 
kliinilisel osakonna (kliiniku) konverentsil.  

23 MOODULI NIMETUS Praktiline koolitus – valikulised praktilise koolituse tsüklid 
24 PRAKTILISE 

KOOLITUSE  SISU JA 
MAHT 

Valikulised praktilise koolituse tsüklid: 
1.residentuuriaastal võib resident valida 3-kuulise valiktsükli 
vastavalt üldjuhendaja ja residendi kokkuleppele. 
 

25 MOODULI NIMETUS Teoreetiline koolitus 26 EAP  
26 TEOREETILISE 

KOOLITUSE  SISU JA 
MAHT 

Üldresidentuuri kliinilised seminarid 6 EAP (esimesel 
residentuuriaastal). 
Patoloogia residendi teoreetilise koolituse baasiks on iseseisev 
töö erialakirjandusega ja arhiivipreparaatidega, millele kulub 
80% teoreetilise töö mahust. Täiendavaks teoreetiliseks 
koolituseks 20 EAP mahus on residendil võimalik valida: 

1. Osaleda TÜ Patoloogilise anatoomia ja 
kohtuarstiteaduse instituudi, mõne teise TÜ instituudi 
poolt residentidele või Arstiteaduskonna 
Täienduskeskuse poolt korraldatavatel kursustel (EAP 
arv vastavalt koolitusele). 

2. Osaleda ja esineda ettekannetega patoloogide ja/või 
kohtuarstide seltsis, osaleda teistel kliinilistel erialadel  
korraldatavatel koolitustel, konverentsidel ja 
seminaridel (EAP vastavalt koolituse sisule).  

3. Osaleda välisriikides toimuvatel patoloogiaseminaridel 
ja konverentsidel (EAP vastavalt koolituse pikkusele, 
tuleb esitada osalust tõendav dokument).  

4. Juhendada patoloogia praktikume arstiteaduskonna III 
kursuse üliõpilastele ühe semestri jooksul (2 EAP). 

5. Võtta osa patoloogia-alastest uurimistöödest, 
publitseerida oma uurimistöö tulemusi või 
meditsiinilist huvi äratavaid haigusjuhte (3 EAP). 

 
Iga residentuuriaasta sisaldab kokku 1-2 nädalat teoreetilist 
koolitust. 

27 ÕPPEBAASID Patoloogia residentuuri baasasutustena kasutatakse 
alljärgnevaid raviasutusi: 
Residentuuri 1.aastal on baasideks AS Lõuna-Eesti Haigla, Valga 
haigla, Põlva haigla, Jõgeva haigla, Rakvere Haigla, Narva Haigla, 



 

Viljandi Haigla, Kuressaare haigla, Haapsalu Haigla, Rapla Haigla, 
Pärnu Haigla, Ida-Viru Keskhaigla, Lääne-Tallinna Keskhaigla, Ida- 
Tallinna keskhaigla, Põhja-Eesti Regionaalhaigla, SA TÜ 
Kliinikum, samuti perearstikeskused vastavalt TÜ ja baaside 
vahelisele lepingule.  
 
Residentuuri 2.-5.aastal: 
• SA TÜ Kliinikumi Patoloogiateenistus  
• SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla Diagnostikakliiniku 

Patoloogiakeskuse Mustamäe osakond, 
• SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla Diagnostikakliiniku 

Patoloogiakeskuse osakond Hiiu korpuses  
• AS Ida-Tallinna Keskhaigla Diagnostikakliiniku 

Patoloogiakeskus 
• AS Lääne-Tallinna Keskhaigla Diagnostikakliiniku 

Patoloogiaosakond 
28 SAAVUTATUD 

ÕPIVÄLJUNDITE 
HINDAMISE VORMID JA 
KORD 

Edasijõudmist hinnatakse kaks korda aastas vastavalt 
residentuuri eeskirjas sätestatule, positiivse hinnangu eelduseks 
on kõigi ettenähtud ülesannete (nii praktilise koolituse kui 
teoreetilise koolituse) täitmine.  
Saavutatud õpiväljundeid hinnatakse iga tsükli lõpus juhendaja 
hinnangu alusel (kujundava hindamisena mitteeristaval skaalal) 
ning residentuuri lõpueksamil (lõpphindamisena eristaval 
skaalal).  

29 LÕPUEKSAMILE 
PÄÄSEMISE EELDUSED 

Kogu ettenähtud residentuuri programmi (nii praktilise 
koolituse kui teoreetilise koolituse) läbimine, positiivsed 
hinnangud kõigist läbitud praktilise koolituse tsüklitest.  

30 LÕPUEKSAMI SISULISED 
NÕUDED JA 
SOORITAMISE KORD 

Eksam, mille käigus hinnatakse teadmisi ja oskusi, koosneb 
kolmest osast (suuline osa, lahangujuhu analüüs, 
mikropreparaatide põhjal diagnoosi püstitamine), eksam võib 
sõltuvalt lahangujuhu analüüsist jaotuda kahele päevale. Kõiki 
eksami osasid hindab eksamikomisjon, kuhu kuulub vähemalt 
3 liiget. 
Teadmiste ja oskuste hindamise viis: 1) suuline küsimustele 
vastamine (arvestades kirjalikuks ettevalmistusajaks 30 min ja 
suuliseks vastamiseks 60 min); 2) lahangujuhu analüüs koos 
patoanatoomiliste diagnooside püstitamise ning epikriisi 
koostamisega ja vastamine komisjonile suuliselt 
(ekasmineeritav viibib koos komisjoni liikmetega lahangu 
juures ja annab oma hinnangu organite patomorfoloogilistele 
muutustele). Selleks kulub keskmiselt 1-1,5 tundi.; 3) 
mikropreparaatide põhjal histopatoloogiliste diagnooside 
püstitamine ja vastamine komisjonile suuliselt (arvestusega, et 
preparaatide uurimiseks on aega 40 min. ja vastamiseks läheb 
aega 20 min).  
 
Eksami struktuur ja proportsioonid: 
1. Teadmiste suuline hindamine 40 % 
2. Lahangujuhu analüüs 30% 
3. Mikropreparaatide põhjal diagnooside püstitamine 30% 



 

31 LÕPUEKSAMI 
HINDAMISE 
KRITEERIUMID 
 

A: Arst-resident tunneb suurepäraselt erinevate haiguste 
patomorfoloogilist pilti, etiopatogeneesi ning organite 
makroskoopilist ja histoloogilist leidu normi ja patoloogiliste 
muutuste puhul. Omandatu on hästi süstematiseeritud. Arst-
resident oskab suurepäraselt analüüsida lahangulugu, koostada 
patoanatoomilist diagnoosi ja epikriisi ning seda loogiliselt 
põhjendada. Arst-resident oskab mikropreparaatide põhjal 
suurepäraselt püstitada patohistoloogilist diagnoosi vastavalt 
diagnoosikriteeriumidele ja kehtivatele rahvusvahelistele 
nomenklatuuridele, interpreteerida loogiliselt uurimistulemusi 
ja tuua esile kõiki diferentsiaaldiagnostilisi võimalusi koos 
täiendavate uurimismeetodite põhjendusega.  
 
B: Arst-resident tunneb väga hästi erinevate haiguste 
patomorfoloogilist pilti, etiopatogeneesi ning organite 
makroskoopilist ja histoloogilist leidu normi ja patoloogiliste 
muutuste puhul. Omandatu kontrollil olulisi eksimusi ei ilmne. 
Arst-resident oskab väga hästi analüüsida lahangulugu, 
koostada patoanatoomilist diagnoosi ja epikriisi ning seda 
loogiliselt põhjendada. Arst-resident oskab mikropreparaatide 
põhjal väga hästi püstitada patohistoloogilist diagnoosi 
vastavalt diagnoosikriteeriumidele ja kehtivatele 
rahvusvahelistele nomenklatuuridele, interpreteerida loogiliselt 
uurimistulemusi ja tuua esile diferentsiaaldiagnostilisi 
võimalusi koos täiendavate uurimismeetodite põhjendusega.  
 
C: Arst-resident tunneb hästi erinevate haiguste 
patomorfoloogilist pilti, etiopatogeneesi ning organite 
makroskoopilist ja histoloogilist leidu normi ja patoloogiliste 
muutuste puhul.  Kontrollil ilmnevad mõningad eksimused, mis 
ei ole väga olulised ega põhimõttelist laadi. Arst-resident oskab 
hästi analüüsida lahangulugu, koostada patoanatoomilist 
diagnoosi ja epikriisi. Võib esineda üksikuid ebatäpsusi 
diagnoosides, mis ei ole põhimõttelist laadi. Arst-resident 
oskab mikropreparaatide põhjal hästi püstitada 
patohistoloogilist diagnoosi vastavalt diagnoosikriteeriumidele 
ja kehtivatele rahvusvahelistele nomenklatuuridele. Püstitatud 
diagnoosid on õiged, kuid esineb puudusi uurimistulemuste 
interpreteerimisel, astme hindamisel või 
diferentsiaaldiagnostiliste võimaluste ja täiendavate 
uurimismeetodite põhjendamisel. 
 
D: Arst-resident tunneb erinevate haiguste patomorfoloogilist 
pilti, etiopatogeneesi ning organite makroskoopilist ja 
histoloogilist leidu normi ja patoloogiliste muutuste puhul, ent 
aine süstemaatilisel tundmisel esineb ebatäpsusi ning 
mõningaid lünki. Arst-resident oskab analüüsida lahangulugu, 
koostada patoanatoomilist diagnoosi ja epikriisi, ent esineb 
mõningaid puudujääke probleemide prioriteetsuse 
määratlemisel. Arst-resident oskab mikropreparaatide põhjal 



 

püstitada patohistoloogilist diagnoosi, ent esineb mõningaid 
puudujääke diagnoosikriteeriumide ja rahvusvaheliste 
nomenklatuuride tundmises. Arst-resident ei oska välja tuua 
diferentsiaaldiagnostilisi võimalusi ega põhjendada täiendavate 
uurimismeetodite kasutamist. 
 
E: Arst-resident teab erinevate haiguste patomorfoloogilist 
pilti, tunneb üldjoontes nende etiopatogeneesi ning organite 
makroskoopilist ja histoloogilist leidu normi ja patoloogiliste 
muutuste puhul, ent aine süstemaatiline ja sügavam tundmine 
on lünklik ning esineb põhimõttelisi eksimusi. Arst-resident 
oskab üldiselt analüüsida lahangulugu, koostada 
patoanatoomilist diagnoosi ja epikriisi. Diagnooside 
püstitamisel ja epikriisi koostamisel ilmneb puudujääke. Arst-
resident oskab mikropreparaatide põhjal püstitada enamikke 
patohistoloogilistest diagnoosidest, ent esineb puudujääke 
diagnoosikriteeriumide ja rahvusvahelistele nomenklatuuride 
tundmises. Arst-resident ei oska välja tuua 
diferentsiaaldiagnostilisi võimalusi ega põhjendada täiendavate 
uurimismeetodite kasutamist. 
 
F: Arst-residendi teadmised erinevate haiguste 
patomorfoloogilise pildi, etiopatogeneesi ning organite 
normaalse ja patoloogilise histoloogilise leiu tundmises on 
puudulikud. Arst-residendi oskused lahanguloo analüüsil, 
patonatoomilise diagnoosi ja epikriisi koostamisel on 
puudulikud. Arst-residendi oskused mikropreparaatide põhjal 
patohistoloogiliste diagnooside püstitamisel ei ole nõuetele 
vastavad, esineb puudujääke histopatoloogiliste 
diagnoosikriteeriumide ja rahvusvaheliste nomenklatuuride 
ning diferentsiaaldiagnostiliste võimaluste tundmises. 
 
 
Eksami erinevatest osadest kogutud punktid summeeritakse, 
hinne kujuneb alljärgnevalt: 
 
A= 96-100% 
B= 91-95% 
C= 81-90 % 
D= 71-80% 
E= 61-70% 
F= 0-60% 
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RESIDENTUURI PROGRAMM PEDIAATRIA ERIALAL 
 
 

1 PROGRAMMI  NIMETUS 
EESTI JA INGLISE KEELES 

Pediaatria 
Paediatrics 

2 ÕPPEASTE Residentuur 
3 VALDKOND Tervis ja heaolu 
4 
 

ERIALA(D) Pediaatria 
Võimalikud kõrvalerialad: neuroloogia, neonatoloogia, 
infektsioonhaigused, endokrinoloogia, nefroloogia, 
gastroenteroloogia, reumatoloogia, kardioloogia, allergoloogia, 
hematoloogia-onkoloogia 
 

5 ÕPPEASUTUS(ED) Tartu Ülikool 
6 TEADUSKON(NA)D Arstiteaduskond 
7 NOMINAALNE ÕPPEAEG 6 aastat 
8 ÕPPETÖÖ VORM Päevane õpe 
9 ÕPPETÖÖ KEEL Eesti keel 
10 ÕPIVÄLJUNDITE 

SAAVUTAMISEKS 
VAJALIKUD TEISED 
KEELED 

erialakirjanduse lugemiseks vajalik inglise keele oskus 

11 ÕPPEKAVA VERSIOON 2012 
12 KINNITAMINE 1. Teaduskonna nõukogus 2012 

2. Ülikooli senatis  
13 VASTUVÕTUTINGIMUSED 1. Residentuuri võetakse konkursi alusel vastu isikuid, kes on 

registreeritud EV Terviseameti tervishoiutöötajate registris 
ja kes on lõpetanud:  

a. Tartu Ülikooli arstiõppe, olles immatrikuleeritud 
arsti- või hambaarstiõppesse 1997/1998. õppeaastal 
või hiljem;  

b. Tartu Ülikooli arstiõppe ja internatuuri, olles 
immatrikuleeritud arsti- või hambaarstiõppesse enne 
1997/1998. õppeaastat või  

c. kellel on vastav välisriigis omandatud kõrgharidus. 
2. Konkursitingimused määratakse residentuuri eeskirjas. 

14 
 

RESIDENTUURI 
ÜLDEESMÄRGID 

Residentuuri üldiseks eesmärgiks on anda arst-residendile 
üldarstina praktiseerimise kogemus, viia arst-residendi 
teadmised ja praktilised oskused iseseisva lastehaiguste 
eriarstina töötamise tasemele ning võimaldada neuroloogia, 
neonatoloogia, infektsioonhaiguste, endokrinoloogia, 
nefroloogia, gastroenteroloogia, reumatoloogia, kardioloogia, 
hematoloogia-onkoloogia või allergoloogia kõrvaleriala 
omandamine. Omandatav haridus võimaldab asuda 
tervishoiusüsteemis tööle lastehaiguste eriarstina ning 
kõrvaleriala valinutel lasteneuroloogia, neonatoloogia, 
lasteinfektsioonhaiguste, lasteendokrinoloogia, 
lastenefroloogia, lastegastroenteroloogia, lastereumatoloogia, 
lastekardioloogia, lasteallergoloogia või lastehematoloogia-
onkoloogia erialal. 



 

15 ERIALAPROGRAMMI  
STRUKTUURI 
LÜHIKIRJELDUS 

Lastehaiguste residentuur koos kõrvaleriala omandamisega 
toimub 6-aastase õppena, kokku 66 kuud, millele lisandub 6 
puhkusekuud. Õpe koosneb praktilisest ja teoreetilisest 
koolitusest. 
Pediaatria põhiprogramm, mis hõlmab lastehaiguste kõik 
valdkonnad ja annab baasteadmised ning praktilised oskused 
pediaatria erialal üldpediaatrina töötamiseks, on kohustuslike 
praktilise koolituse tsüklitena minimaalse summaarse 
kestusega 38 kuud. 
Kõrvaleriala omandamiseks koostatakse igale arst-residendile 
individuaalne õpingukava, lähtudes alljärgnevast: 

1. praktiline koolitus.  
a. Kohustuslikud praktilise koolituse tsüklid – 

minimaalne summaarne kestus 46 kuud*. 
b. Valikulised praktilise koolituse tsüklid – 3 kuud. 
c. Kõrvaleriala praktilise koolituse tsüklid – 

minimaalne summaarne kestus 12 kuud**. 
2. Teoreetiline koolitus 36 EAP mahus. 

*,** kohustuslike praktilise koolituse tsüklite minimaalse  
 mahu korral suureneb vastavalt individuaalplaanile 
 kõrvaleriala praktilise koolituse tsüklite maht. Kokku 
 on kõrvaleriala omandav arst-resident õppes 66 kuud. 

16 ANTAV 
KVALIFIKATSIOON/ 
KRAAD 

Pediaatri kutse ja lasteneuroloogi, neonatoloogi, laste 
infektsioonhaiguste, lasteendokrinoloogi, lastenefroloogi, 
lastegastroenteroloogi, lastereumatoloogi, lastekardioloogi, 
lasteallergoloogi või lastehematoloogi-onkoloogi kõrvaleriala. 
Paediatrician and 
paediatric neurologist, 
neonatologist, 
paediatric infectious diseases specialist, 
paediatric endocrinologist, 
paediatric nephrologist, 
paediatric gastroenterologist, 
paediatric rheumatologist, 
paediatric cardiologist, 
paediatric allergologist, 
paediatric haematologist-oncologist. 

17 NÕUDED 
ÕPPEPROGRAMMI 
LÕPETAMISEKS 

Residentuuri programmi läbimine täies mahus ning lõpueksami 
edukas sooritamine. Residentuuri vältel peab arst-resident 
läbima kõik kohustuslikud praktilise koolituse tsüklid ja kõik 
kõrvaleriala praktilise koolituse tsüklid.  

18 LÕPETAMISEL VÄLJASTA-
TAVAD DOKUMENDID 

Residentuuri lõpetamist tõendav tunnistus ja akadeemiline 
õiend. 

19 LÕPUDOKUMENTE 
VÄLJASTAV(AD) 
KÕRGKOOL(ID) 

Tartu Ülikool  

20 RESIDENTUURI 
ÕPIEESMÄRGID 
(õpiväljundid ehk 
omandatavad/ 

Residentuuri programmi läbinud kõrvaleriala arst-resident: 
1) tunneb perearstipraktikas, erakorralise meditsiini, 
sisehaiguste ja kirurgia osakonnas ettetulevate  tavalisemate 
patsiendiprobleemide diferentsiaaldiagnostikat, oskab 



 

arendatavad/erialased 
teadmised ja oskused, 
üldpädevused jms) 

iseseisvalt korraldada nende 
haigusseisundite kindlakstegemiseks vajalikke uuringuid, 
oskab nendes osakondades ravitavate tavalisemate haiguste 
puhul koostada raviplaani; 
2) oskab osutada esmaabi erakorraliste terviseprobleemide 
korral; 
3) orienteerub Eesti tervishoiusüsteemis, oskab määratleda 
patsiendi jaoks optimaalse ravitasandi  
4) oskab välja kirjutada enamkasutatavaid ravimeid vastavalt 
Eestis kehtivatele reeglitele, omab arstitööks vajalikku 
dokumenteerimisoskust; 

5) on võimeline osutama lastehaiguste erialal kvaliteetset 
arstiabi, mis on vastavuses arstiteaduse uusimate 
saavutustega ja tõenduspõhise meditsiini põhimõtetega; 

6) tunneb oma erialalise kompetentsuse piire ning oskab 
meditsiinisüsteemis kaasata optimaalselt teiste erialade 
arste ning teisi tervishoiuspetsialiste ja sotsiaalsüsteemi 
patsientide probleemide parimaks lahendamiseks; 

7) juhindub oma käitumises patsiendi, tema pereliikmete 
ja kolleegidega arstieetika printsiipidest;  

8) omab arstikutsele vajalikke hoiakuid, küllaldasi 
erialaseid teadmisi ja oskusi lapse arengu, haiguste 
ennetamise ja lapsi (vanusegrupp 0–18 a.) puudutavate 
haigustega tegelemiseks; 

9) suudab iseseisvalt diagnoosida ning ravida 
enamlevinud lastehaigusi ja omab põhjalikke teadmisi 
ning kliinilist kogemust vastava kõrvaleriala haiguste 
valdkonnas, mis on eelduseks kõrgema etapi 
lastehaiglas töötamiseks; 

10) oskab efektiivselt tegutseda erakorralist abi vajavate 
haiguste/seisundite lahendamisel ja oskab käsitleda 
mittemeditsiinilisi eriolukordi lapse eluohtliku seisundi 
korral (nt Jehoova tunnistajad); 

11) oskab informeerida vanemaid raskes seisundis lapse 
palliatiivse ravi võimalustest, elulühendavatest 
olukordadest ja surmast; 

12) orienteerub Eesti tervishoiukorralduses, vastavas 
seadusandluses ja teab Lapse õiguste konventsiooni 
ning orienteerub Eesti Vabariigi lastekaitse seaduses; 

13) teadvustab vajadust jätkata meditsiinialaste teadmiste ja 
oskuste täiendamist edaspidise professionaalse karjääri 
jooksul täiendusõppe abil ning on valmis elukestvaks 
õppeks;  

14) oskab iseseisvalt sooritada järgmisi protseduure ja  
uuringuid:  
• lapse antropomeetriline uurimine, kasvukõvera 

tegemine ja hindamine; 
• puberteedi arenguastmete hindamine; 



 

• perifeerse veeni punktsioon ja kanüüli asetamine;  
• elektrokardiogramm; 
• lumbaalpunktsioon; 
• põie kateteriseerimine; 
• nasogastraalsondi asetamine; 
• otoskoopia;  
• vere-  ja verepreparaatide transfusioon; 
• kliinilises surmas oleva lapse elustamine. 
 

Lisaks vastava kõrvaleriala läbinud arst-resident oskab 
iseseisvalt sooritada järgmisi protseduure ja uuringuid:  
Lasteneuroloogia kõrvaleriala omandanu 

- oftalmoskoopia. 
Neonatoloogia kõrvaleriala omandanu: 

- nabaveresoonte kateteriseerimine; perifeersete arterite 
ja veenide punktsioon ning kanüleerimine;  

- pikkade veenikateetrite paigaldamine; 
- vahetusvereülekanne; 
- vastsündinu intubatsioon ja kunstlik ventilatsioon, 
- pleurapunktsioon ja -dreeni asetamine; 
- ventrikli punktsioon; 
- vastsündinu kusepõie kateteriseerimine ja 

suprapubikaalne punktsioon; 
- amplituud elektroentsefalograafia. 

Lasteinfektsioonhaiguste kõrvaleriala omandanu: 
- lumbaalpunktsioon; 
- uriini mikroskoopia. 

Lasteendokrinoloogia kõrvaleriala omandanu: 
- luulise vanuse määramine. 

Lastenefroloogia kõrvaleriala omandanu: 
- põiepunktsioon; 
- uriini mikrosoopia;  
- neeru ja kusepõie ultraheliuuring.  

Lastegastroenteroloogia kõrvaleriala omandanu 
- gastroskoopia; 
- kolonoskoopia; 
- gastrointestinaalne biopsia; 
- söögitoru pH-meetria. 

Lastereumatoloogia kõrvaleriala omandanu:  
- liigespunktsioon;  
- suurte liigeste (põlveliiges, puusaliiges, hüppeliiges) 

ultraheliuuring. 
Lastekardioloogia kõrvalerialal: 

- EKG koormustest;  
- transtorakaalne ja söögitorukaudne ehhokardiograafia 

sagedamate kaasasündinud ja omandatud 
südamehaiguste korral, sh sügavalt enneaegsetel 
vastsündinutel mitte-invasiivne elektrofüsioloogiline 
uuring; 



 

-Holter-monitooring ja selle tulemuste 
interpreteerimine; 

- arteriaalse vererõhu mitte-invasiivne registreerimine. 
Lasteallergoloogia kõrvaleriala omandanu: 

- nahatestide teostamine ja tulemuste interpreteerimine: 
torketestid, intradermaalsed testid,  atoopia riba-testid; 

- diagnostilised testid ravimitest, vaktsiinidest 
põhjustatud reaktsioonide  korral; 

- immuunteraapia; 
- spetsiifilised ja mittespetsiifilised 

provokatsioonitestid; 
- epikutaantestid keemiliste ühenditega 

kontaktdermatiidi korral; 
- rinoskoopia,  
- indutseeritud röga kogumine; 
- kopsufunktsiooni uurimine: spiromeetria, 

bronhiaalsed provokatsioonitestid, bronhide 
dilatatsioonitest, impulss-ostsillomeetria; 

- pulss-oksümeetria, 
- väljahingatavas õhus lämmastikoksiidi sisalduse 

(FeNO) mõõtmine, 
- kogukeha pletüsmograafia, 
- toidu eliminatsiooni- ja provokatsioonitestid. 

Lastehematoloogia-onkoloogia kõrvaleriala omandanu: 
- luuüdi aspiratsiooni- ja trepaanbiopsia, 
- vere ja luuüdi äigepreparaatide valmistamine, värvimine ja 

fikseerimine, 
- lümfisõlme aspiratsioonbiopsia, 
- lumbaalpunktsioon koos intratekaalse 

kemoterapeutikumi manustamisega, 
- port-a-cath’i nõela asetamine. 

 
11) tunneb alljärgnevate uuringute ja protseduuride näidustusi 

ja vastunäidustusi, läbiviimise põhimõtteid, ning 
võimalikke tüsistusi  

• hingamiselundite spirograafia; 
• nahatestid (torketestid, intradermaalsed testid, 

ribatestid); 
• verekülv;  
• infektsioonhaiguste diagnostilised testid; 
• gastroskoopia; 
• kolonoskoopia;  
• neerude ja südame ultraheliuuringud; 
• kompuutertomograafia, tuumamagnetresonants-

tomograafia; 
• maksa, südame ja neeruhaiguste korral rakendatav 

isotoopdiagnostika;  
• liigespunktsioon; 
• luuüdi biopsia; 



 

• elektroentsefalograafia; 
• peritoneaal- ja hemodialüüs;  
• luukoe densitomeetria; 
• hüpofüüsi ees- ja tagasagara, kilpnäärme ja 

neerupealise funktsiooni testid. 
 
Lisaks kõrvaleriala arst-resident tunneb alljärgnevate 
uuringute ja protseduuride näidustusi ja vastunäidustusi, 
läbiviimise põhimõtteid, ning võimalikke tüsistusi: 
Lasteneuroloogia  

- neuroradioloogilised uuringud 
magnetresonantsangiograafia, funktsionaalne 
magnetresonantstomograafia;  

- geneetilised uuringud (kromosoomianalüüsid,  
   ainevahetuse analüüsid). 

Neonatoloogia:  
- muskulaarsed elektrofüsioloogilised testid;  
- sünnieelne diagnostika. 

Lasteinfektsioonhaigused: 
- immuunfunktsiooni testid. 

Lastenefroloogia: 
- neerubiopsia; 
- peritoneaaldialüüs, 
- hemodialüüs, 
- neerutransplantatsioon. 

Laste gastroenteroloogia: 
- maksabiopsia, 
- endoskoopiline kolepankreatograafia. 

Lastereumatoloogia: 
- luude-liigeste röntgenuuringud, 
- luukoe densitomeetria. 

Lastekardioloogia: 
- südame kateteriseerimine, 
- intrakardiaalne elektrofüsioloogiline uuring, 
- koronarograafia ja ventrikulograafia, 
- südame tehisrütmurite paigaldamine, 

programmeerimine ja järelkontroll. 
Lasteallergoloogia: 

- radioloogilised meetodid hingamisteede haiguste 
diagnostikas, 
- higikloriidide määramine, 
- ösofagoskoopia, 
- nahabiopsia, 
- larüngoskoopia,  
- nasaalne endoskoopia,  
- akustiline rinomeetria, 
- kuulmekilede šunteerimine, 
- adenoidektoomia ja tonsillektoomia, 
- pleuraõõne punktsioon, 
- bronhoskoopia, bronhoalveolaarne lavaaz. 



 

Lastehematoloogia-onkoloogia: 
- tsentraalveeni kateeter, 
- luuüdi morfoloogiline, immunoloogiline ja 

molekulaartsütogeneetiline uuring, 
- lümfisõlmede ja soliidtuumorite diagnostilised  

uuringud,  
- radioloogilised uuringud kasvajate kahtlusel, 
- positron-emissioon-tomograafia, 
- luuüdi siirdamine, 
- geneetilise uuringud kasvajate korral, 
- immuunpuudulikkuse diagnostika. 

 
 

21 MOODULI NIMETUS Praktiline koolitus – kohustuslikud praktilise koolituse 
tsüklid 

22 PRAKTILISE 
KOOLITUSE  SISU JA 
MAHT 

Kohustuslikud praktilise koolituse tsüklid (koos minimaalse 
kestusega): 
Residentuuri 1.aastal: 
1. Erakorraline meditsiin 2 kuud 
2. Peremeditsiin 2 kuud 
3. Sisehaigused 2 kuud 
4. Kirurgia 2 kuud 
 
Residentuuri 2.-6.aastal: 

üldpediaatria  3 kuud 
neonatoloogia 4 kuud  
nefroloogia 2 kuud 
gastroenteroloogia 2 kuud 
kardioloogia 2 kuud 
reumatoloogia 2 kuud 
endokrinoloogia 2 kuud 
allergoloogia-pulmonoloogia 3 kuud 
neuroloogia 3 kuud 
lastekirurgia 2 kuud 
hemato-onkoloogia  2 kuud 
infektsioonhaigused 5 kuud 
intensiivravi 5 kuud 
geneetika 1 kuu 

Kohustuslike praktilise koolituse tsüklite miinimumkestus on 
46 kuud. 
Arst-residendi kohustused loetletud tsüklites on töö 
palatiarstina, osavõtt eriala ambulatoorsetest 
konsultatsioonidest koos juhendava eriarstiga, osavõtt 
osakonnas toimuvatest visiitidest, haigusjuhtude aruteludest ja 
konsiiliumitest. Igas kuus tuleb teha kolm 12-tunnist valvet. 
Arst-resident valvab kõigis kohustuslikes ja kõrvaleriala 
tsüklites, kus on erialaspetsialisti valve kohapeal. Valveid ei 
ole geneetikatsüklis. 
Arst-residendil tuleb teha haigusjuhtude demonstratsioone 



 

lastekliiniku suurel visiidil ja ettekandeid erialaseltsi 
konverentsidel. 
Praktilise koolituse kohustuslikud tsüklid toimuvad TÜ 
Kliinikumis või SA Tallinna Lastehaiglas. Soovitatavalt 2 
kuud üldpediaatria tsüklist toimub keskhaiglas või üldhaiglas. 
Kõrvaleriala arst-resident on vähemalt kuus kuud ülikooli 
kliinikus. 

23 MOODULI NIMETUS Praktiline koolitus – valikulised praktilise koolituse tsüklid 
24 PRAKTILISE 

KOOLITUSE  SISU JA 
MAHT 

Esimesel residentuuriaastal võib resident valida 3-kuulise 
valiktsükli vastavalt üldjuhendaja ja residendi kokkuleppele. 
Valikulised praktilise koolituse tsüklid: 

- lasteradioloogia;  
- lastepsühhiaatria; 
- kõrva-nina-kurguhaigused; 
- laste taastus- ja arendusravi; 
- dermatoloogia. 

Arst-resident peab läbima vähemalt ühe valikulise praktilise 
koolituse tsükli. Valikulise praktilise koolituse tsükli 
minimaalne kestus on 3 kuud.  
Arst-residendi kohustused loetletud tsüklites on töö 
palatiarstina, osavõtt eriala ambulatoorsetest konsultat-
sioonidest koos juhendava lastearstiga, osavõtt osakonnas 
toimuvatest erialavisiitidest ja konsiiliumitest. Arst-resident 
valvab koos erialaspetsialistiga, kui vastavas tsüklis on eriarsti 
valve kohapeal.  Igas kuus tuleb teha kolm 12-tunnist valvet. 
Arst-residendil tuleb teha haigusjuhtude demonstratsioone või 
lühiettekandeid osakonna või kliiniku haigusjuhtude arutelul. 

 MOODULI NIMETUS Praktiline koolitus – lasteneuroloogia kõrvaleriala 
praktilise koolituse tsüklid 
 

 PRAKTILISE 
KOOLITUSE  SISU JA 
MAHT 

• lasteneuroloogia               6 kuud; 
• täiskasvanute neuroloogia ja neurokirurgia 2 kuud; 
• lastepsühhiaatria               2 kuud; 
• neuroradioloogia               2 kuud; 
• geneetika               2 kuud; 
• silmahaigused               1 kuu. 
Kõigil kõrvalerialadel on arst-residendi kohustused loetletud 
tsüklites on töö palatiarstina, osavõtt eriala ambulatoorsetest 
konsultatsioonidest koos juhendava kõrvaleriala arstiga, osa-
võtt osakonnas toimuvatest erialavisiitidest ja konsiiliumitest. 
Arst-residendil tuleb teha haigusjuhtude demonstratsioone või 
lühiettekandeid osakonna või kliiniku haigusjuhtude arutelul. 
Igas kuus tuleb teha kolm 12-tunnist valvet.  
Tsüklites, mis toimuvad väljaspool lastekliinikut (nt sise-
kliinik, närvikliinik, südamekliinik), valvab arst-resident koos 
erialaspetsialistiga, kui vastavas tsüklis on eriarsti valve 
kohapeal.  Geneetikatsüklis ja laboratoorse meditsiini tsüklites 
valveid ei ole. 

 MOODULI NIMETUS Praktiline koolitus – neonatoloogia  kõrvaleriala praktilise 
koolituse tsüklid 



 

 
 PRAKTILISE 

KOOLITUSE  SISU JA 
MAHT 

• neonatoloogia lastekliinikus  8 kuud,  
    sh 4 kuud neonatoloogia naistekliinikus;  

• intensiivravi 6 kuud; 
• geneetika 1 kuu. 
 

 MOODULI NIMETUS Praktiline koolitus – laste infektsioonhaiguste 
kõrvaleriala praktilise koolituse tsüklid 
 

 PRAKTILISE 
KOOLITUSE  SISU JA 
MAHT 

• laste infektsioonhaigused 10 kuud; 
• infektsioonikontroll ja epidemioloogia  3 kuud; 
• laboratoorne meditsiin  (mikrobioloogia, viroloogia ja 

immuunanalüüs)  2 kuud. 
 MOODULI NIMETUS Praktiline koolitus – lasteendokrinoloogia 

kõrvaleriala praktilise koolituse tsüklid 
 

 PRAKTILISE 
KOOLITUSE  SISU JA 
MAHT 

• lasteendokrinoloogia 12 kuud 
• täiskasvanute endokrinoloogia 3 kuud. 
 

 MOODULI NIMETUS Praktiline koolitus – lastenefroloogia 
kõrvaleriala praktilise koolituse tsüklid 
 

 PRAKTILISE 
KOOLITUSE  SISU JA 
MAHT 

• lastenefroloogia 8 kuud; 
• täiskasvanute nefroloogia 4 kuud; 
• lastekirurgia 2 kuud; 
• patoloogia   1 kuu. 

 MOODULI NIMETUS Praktiline koolitus – lastegastroenteroloogia kõrvaleriala 
praktilise koolituse tsüklid 
 

 PRAKTILISE 
KOOLITUSE  SISU JA 
MAHT 

• laste gastroenteroloogia 7 kuud; 
• täiskasvanute gastroenteroloogia 4 kuud; 
• lastekirurgia 2 kuud; 
• radioloogia                                                 2 kuud. 

 MOODULI NIMETUS Praktiline koolitus – lastereumatoloogia kõrvaleriala 
praktilise koolituse tsüklid 
 

 PRAKTILISE 
KOOLITUSE  SISU JA 
MAHT 

• lastereumatoloogia 9 kuud;  
• täiskasvanute reumatoloogia 2 kuud;  
• lasteortopeedia 2 kuud; 
• taastusravi                                                  1 kuu; 
• radioloogia                                                 1 kuu. 

(liigeste ultraheliuuringud) 
 MOODULI NIMETUS Praktiline koolitus – lastekardioloogia kõrvaleriala 

praktilise koolituse tsüklid 
 

 PRAKTILISE 
KOOLITUSE  SISU JA 
MAHT 

• lastekardioloogia 6 kuud; 
• täiskasvanute kardioloogia 6 kuud; 

  sh funktsionaalne diagnostika  2 kuud, 
        erakorraline kardioloogia        2 kuud, 
• kardiokirurgia 3 kuud. 



 

 MOODULI NIMETUS Praktiline koolitus – lasteallergoloogia kõrvaleriala 
praktilise koolituse tsüklid 
 

 PRAKTILISE 
KOOLITUSE  SISU JA 
MAHT 

• lasteallergoloogia-pulmonoloogia 6 kuud; 
• dermatoloogia  3 kuud;  
• kliiniline immunoloogia  3 kuud; 
• täiskasvanute pulmonoloogia  2 kuud; 
• täiskasvanute allergoloogia  1 kuu. 

 MOODULI NIMETUS Praktiline koolitus – lastehematoloogia-onkoloogia 
kõrvaleriala praktilise koolituse tsüklid 
 

 PRAKTILISE 
KOOLITUSE  SISU JA 
MAHT 

• laboratoorne hematoloogia                              6 kuud  
              vere    ja luuüdi, lümfisõlmede morfoloogia, 

immuunfenotüpiseerimine);  
• transfusioloogia                                                1 kuu; 
• kliiniline hematoloogia: pediaatriline onkoloogia-

soliidtuumorid 
                                                                                 4 kuud; 
• kliiniline hematoloogia: pediaatriline hematoloogia ja luuüdi 

transplantatsioon.                                              4 kuud. 
 
 

25 MOODULI 
NIMETUS 

Teoreetiline koolitus 36 EAP 

26 TEOREETILISE 
KOOLITUSE  SISU JA 
MAHT 

Residentuuri jooksul peab lastehaiguste arst-resident läbima 
alljärgneva teoreetilise koolituse: 

Üldresidentuuri kliinilised seminarid 6 EAP (esimesel 
residentuuriaastal) 

Residentuuri 2.-6.aastal: 

 1. Meditsiinieetika  1 EAP     (TÜ lastekliinik) 
 2. Toitmine- terve lapse toitmine, toitmine erinevate 
     haiguste korral 2 EAP (TÜ lastekliinik). 

3. Neonatoloogia 1 EAP (TÜ lastekliinik, SA Tallinna   
    Lastehaigla). 
4. Ägedad seisundid lastel 1 EAP (TÜ Kliinikumi 
    Anestesioloogia ja Intensiivravi kliinik, SA Tallinna   

Lastehaigla). 
 5. Kliinilised seminarid 8 EAP:  a`2 EAP aastas  
 6. Radioloogia 1 EAP (TÜ Radioloogiakliinik) 
 7. Antibakteriaalne ravi 1 EAP (TÜ lastekliinik) 
 8. Lastekirurgia 1 AP (TÜ kirurgiakliinik). 
 9. Uurimistöö metoodika 2 EAP (TÜ lastekliinik) 

10. Vabalt valitud kursused lastehaigustega seotud erialadel      
6 EAP. 

Iga residentuuriaasta sisaldab kokku 1-9 nädalat teoreetilist koolitust 
kursustel ja seminaridel, osavõttu konverentsidest, iseseisvat tööd 
haigusjuhtude analüüsil, ettekannete koostamist, osalemist 
uurimistöös. 

Lisaks lastehaiguste programmi teoreetilise koolituse punktidele 1-8 



 

läbib vastava kõrvaleriala arst-resident järgmised teoreetilise 
koolituse tsüklid: 

lasteneuroloogia kõrvalerialal:  

1. kliinilised seminarid 2 EAP (TÜ Lastekliinik, SA 
Tallinna  Lastehaigla) 

2. osavõtt neuroloogiaalastest seminaridest, konverentsidest; 
 täiendkoolitustest 2 EAP  
3.osavõtt juhendaja teadustööst, haigusjuhu publitseerimine
 2 EAP. 

Neonatoloogia kõrvalerialal:  
1. kliinilised seminarid 2 EAP (TÜ Lastekliinik). 
 2.osavõtt perinatoloogia-alastest seminaridest, konverentsidest; 
 koolitustest 4 EAP. 

Lasteinfektsioonhaiguste kõrvalerialal: 
1. kliinilised seminarid  2 EAP (TÜ Lastekliinik, SA Tallinna 
   Lastehaigla). 
2.osavõtt osavõtt infektsioonhaiguste seminaridest, 
  konverentsidest koolitustest 4 EAP. 

Lasteendokrinoloogia kõrvalerialal: 
1. kliinilised seminarid lasteendokrinoloogias 2 EAP (TÜ  
    Lastekliinik). 
2.kliinilised seminarid endokrinoloogias 2 EAP (TÜ 
Sisekliinik). 

Lastenefroloogia kõrvalerialal: 
1. kliinilised seminarid lastenefroloogias ja nefroloogias 2 EAP 
(TÜ Lastekliinik ja TÜ Sisekliinik). 
2. osalemine teadusuuringutes,  osavõtt nefroloogia-alastest    
    koolitustes, konverentsidest. 

Lastegastroenteroloogia kõrvalerialal: 
1. kliinilised seminarid lastegastroenteroloogias 2 EAP (TÜ  
    Lastekliinik). 
2. osavõtt juhendaja uurimustööst, gastroenteroloogia-alastest 
   konverentsidest, koolitustest. 

Lastereumatoloogia kõrvalerialal:  
1. kliinilised seminarid 2 EAP (TÜ Lastekliinik). 
2. osalemine juhendaja teadustöödes, Eesti Reumatoloogia 
   Seltsi seminaridest, konverentsidest, reumatoloogia- 
   alastest täienduskoolitustest. 

Lastekardioloogia kõrvalerialal: 
1. kliinilised seminarid 2 EAP (TÜ Lastekliinik, 
   TÜ südamekliinik). 
2. osalemine juhendaja teadustöödes, Eesti Kardioloogide 
    Seltsi seminaridest, konverentsidest, kardioloogia-alastest 

täienduskoolitustest.  
Lasteallergoloogia kõrvalerialal: 

1. kliinilised seminarid 2 EAP  (TÜ Lastekliinik).  
2. Haigusjuhtude esitlemine 1EAP (TÜ Lastekliinik,   
Tallinna Lastehaigla). 
3. Vaktsinatsioonid 1 EAP (TÜ lastekliinik). 
4. Kliiniline immunoloogia 1EAP (TÜ immunoloogia 
 instituut). 

Lastehematoloogia-onkoloogia kõrvalerialal: 

1. Kaasaegsed uurimismeetodid hematoloogiliste haiguste 



 

diagnostikas 2 EAP (TÜ Hematoloogia-Onkoloogia kliinik, 
Füsioloogia Instituut). 

2. Kliinilised seminarid 2 EAP  (TÜ Lastekliinik ja Tallinna 
Lastehaiglas). 

3. Kliinilise farmakoloogia seminarid 2 EAP 
4. Osalemine teadusuuringutes, osavõtt hematoloogia-

onkoloogia-alastest koolitustest, konverentsidest. 
27 ÕPPEBAASID Pediaatria residentuuri baasasutustena kasutatakse alljärgnevaid 

raviasutusi: 

Residentuuri 1.aastal on baasideks AS Lõuna-Eesti Haigla, Valga 
haigla, Põlva haigla, Jõgeva haigla, Rakvere Haigla, Narva Haigla, 
Viljandi Haigla, Kuressaare haigla, Haapsalu Haigla, Rapla Haigla, 
Pärnu Haigla, Ida-Viru Keskhaigla, Lääne-Tallinna Keskhaigla, Ida- 
Tallinna keskhaigla, Põhja-Eesti Regionaalhaigla, SA TÜ 
Kliinikum., samuti perearstikeskused vastavalt TÜ ja baaside 
vahelisele lepingule.  
 

Residentuuri 2.-6.aasta: 

• TÜ Kliinikumi Lastekliinik 
• SA Tallinna Lastehaigla 
• AS Ida- Tallinna Keskhaigla 
• Lääne -Tallinna Keskhaigla 
• TÜ Kliinikumi Naistekliinik 
• TÜ Kliinikumi Kirurgiakliinik 
• TÜ Kliinikumi Hematoloogia-Onkoloogia Kliinik 
• TÜ Kliinikumi Anestesioloogia ja Intensiivravi Kliinik 
• TÜ Kliinikumi Psühhiaatriakliinik. 
 
Kõrvaleriala lasteneuroloogia omandamiseks kasutatakse järgmisi 
raviasutusi: 
• TÜ Kliinikumi Lastekliinik 
• TÜ Kliinikumi Närvikliinik 
• TÜ Kliinikumi Radioloogiakliinik 
• SA Tallinna Lastehaigla 
• Lääne-Tallinna Keskhaigla Närvikliinik 
 
Kõrvaleriala neonatoloogia omandamiseks kasutatakse 
õppebaasidena järgmisi raviasutusi: 
• TÜ Kliinikumi Lastekliinik 
• TÜ Kliinikumi Naistekliinik 
• TÜ Kliinikumi Anestesioloogia ja Intensiivravi kliinik 
• TÜ Kliinikumi Radioloogiakliinik 
• TÜ Kliinikumi Ühendlabori Geneetikakeskus 
• AS Ida-Tallinna Keskhaigla Naistekliinik 
• SA Tallinna Lastehaigla 
 
Lasteinfektsioonhaiguste kõrvaleriala omandamiseks kasutatakse 
õppebaasidena järgmisi raviasutusi: 
• TÜ Kliinikumi Lastekliinik; 
• TÜ Kliinikumi infektsioonikontrolli teenisus; 
• TÜ Kliinikumi Ühendlabori mikrobioloogia, viroloogia ja 

immuunanalüüsi labor; 



 

• SA Tallinna Lastehaigla; 
• SA Lääne-Tallinna Keskhaigla Merimetsa Nakkuskeskus. 
 
Lasteendokrinoloogia kõrvaleriala omandamiseks kasutatakse 
õppebaasidena järgmisi raviasutusi: 
• TÜ Kliinikumi Lastekliinik; 
• SA Tallinna Lastehaigla; 
• TÜ Kliinikumi Sisekliinik; 
 
Lastenefroloogia kõrvaleriala omandamiseks kasutatakse 
õppebaasidena järgmisi raviasutusi: 
• TÜ Kliinikumi Lastekliinik; 
• SA Tallinna Lastehaigla; 
• TÜ Kliinikumi Patoloogiateenistus; 
• TÜ Kliinikumi Sisekliinik; 
• TÜ Kliinikumi Radioloogiakliinik; 
• Lääne-Tallinna Keskhaigla. 
 
Lastegastroenteroloogia kõrvaleriala omandamiseks kasutatakse 
õppebaasidena järgmisi raviasutusi: 
• TÜ Kliinikumi Lastekliinik; 
• SA Tallinna Lastehaigla; 
• TÜ Kliinikumi Sisekliinik  
• Ida-Tallinna Keskhaigla  
• TÜ Kliinikumi Kirurgiakliinik, lastekirurgia osakond 
• TÜ Kliinikumi Radioloogiakliinik. 
 
Lastereumatoloogia kõrvaleriala omandamiseks kasutatakse 
õppebaasidena järgmisi raviasutusi: 
• TÜ Kliinikumi Lastekliinik; 
• SA Tallinna Lastehaigla; 
• TÜ Kliinikumi Sisekliinik;  
• TÜ Kliinikumi Radioloogiakliinik; 
• Ida-Tallinna Keskhaigla Reumakeskus, 
• TÜ Kliinikumi Kirurgiakliinik, 
• TÜ Kliinikumi Nahahaiguste Kliinik. 
 
Lastekardioloogia kõrvaleriala omandamiseks kasutatakse 
õppebaasidena järgmisi raviasutusi: 
• TÜ Kliinikumi Lastekliinik; 
• TÜ Kliinikumi Südamekliinik; 
• TÜ Kliinikumi Radioloogiakliinik; 
• SA Tallinna Lastehaigla. 
 
Lasteallergoloogia kõrvaleriala omandamiseks kasutatakse 
õppebaasidena järgmisi raviasutusi: 
• TÜ Kliinikumi  Lastekliiniku laste ja noorukite allergiahaiguste 

keskus; 
• TÜ Kliinikumi Nahahaiguste Kliinik; 
• TÜ Kliinikumi Kopsukliinik;  
• TÜ Kliinikumi Kõrvakliinik; 
• TÜ Kliinikumi Sisekliinik; 
• TÜ Kliinikumi Radioloogiakliinik. 



 

• TÜ Immunoloogia Instituut; 
• Tallinna Lastehaigla allergiateenistus. 
• Tallinna Lastehaigla polikliinik. 
• Ida-Tallinna Keskhaigla immunoloogia ja allergoloogia 

polikliinik; 
• Põhja-Eesti Regionaalhaigla Sisehaiguste Kliiniku 
 pulmonoloogiakeskus. 
 
Lastehematoloogia-onkoloogia kõrvaleriala omandamiseks 
kasutatakse õppebaasidena järgmisi raviasutusi: 
• TÜ Kliinikumi Hematoloogia – onkoloogia kliinik; 
• SA Tallinna Lastehaigla. 
• SA TÜ Kliinikumi Verekeskus 
• SA TÜ Kliinikumi Ühendlabor 
 

28 SAAVUTATUD 
ÕPIVÄLJUNDITE 
HINDAMISE VORMID JA 
KORD 

Edasijõudmist hinnatakse kaks korda aastas vastavalt residentuuri 
eeskirjas sätestatule. Positiivse hinnangu eelduseks on kõigi 
ettenähtud ülesannete (nii praktilise koolituse kui teoreetilise 
koolituse) täitmine.  

Õpiväljundeid hinnatakse iga tsükli lõpus juhendaja hinnangu alusel 
ja õppeaasta lõpul residentuuri üldjuhendaja poolt (kujundava 
hindamisena mitteeristaval skaalal) ning residentuuri lõpueksamil 
(lõpphindamisena eristaval skaalal).  

29 LÕPUEKSAMILE 
PÄÄSEMISE EELDUSED 

Kogu ettenähtud residentuuri programmi (nii praktilise koolituse kui 
teoreetilise koolituse) läbimine, positiivsed hinnangud kõigist läbitud 
praktilise koolituse tsüklitest. 

30 LÕPUEKSAMI SISULISED 
NÕUDED JA SOORITAMISE 
KORD 

 

 

Eksam, mille käigus hinnatakse teadmisi ja oskusi, koosneb kolmest 
osast (suuline ja kirjalik osa, patsiendi uurimine või patsiendi 
haigusjuhu analüüs), eksami orienteeruv kestus on 2 tundi. Kõiki 
eksami osasid hindab eksamikomisjon, kuhu kuulub vähemalt 3 
liiget. 

Teadmiste ja oskuste hindamise viis kõrvaleriala arst-residentidele: 
1) kirjalik töö (maht arvestusega, et sellele jõuaks vastata 60 min. 
jooksul);  

2) praktilised oskused (patsiendi objektiivne uurimine: uuringuplaani 
koostamine, diagnoosimine, difrentsiaaldiagnoosimine, raviplaani 
koostamine, tehtud protseduurid, uuringud) selguvad tehtud töö 
aruandest (residentuuripäevik-portfolio) ja mentori arvamusest, 

 3) suuline küsimustele vastamine, arvestusega, et sellele kulub 
kokku kuni 30 min. 

Eksami struktuur ja proportsioonid: 

1. Teadmiste kirjalik hindamine 40 %. 
2. Patsiendi uurimine ja vastamine: anamnees, objektiivne 

uurimine, uuringuplaani koostamine, diagnoosi panemine ja ravi 
kavandamine 40 %. 

3. Teadmiste suuline hindamine 20%. 
31 LÕPUEKSAMI 

HINDAMISE 
KRITEERIUMID 

A: Arst-resident tunneb suurepäraselt erinevate lastehaiguste kliinilist 
pilti, etiopatogeneesi, diagnoosimist ja diferentsiaaldiagnoosimist, 
ravi ning profülaktikat. Omandatu on hästi süstematiseeritud. Arst-
resident oskab suurepäraselt patsienti kliiniliselt uurida, loogiliselt 



 

 

 

 

põhjendada tema diagnoosi erinevate uurimismeetodite võimalusi 
kasutades, uuringutulemusi interpreteerides ning kõiki 
diferentsiaaldiagnostilisi võimalusi arvestades. Suudab suurepäraselt 
määratleda patsiendi erinevad terviseprobleemid ja hinnata 
adekvaatselt patsiendi prognoosi. Soovitatavad ravimeetodid on 
parimad võimalikest. 

 
B: Arst-resident teab väga hästi erinevate lastehaiguste kliinilist pilti, 
etiopatogeneesi, diagnostikat ja diferentsiaaldiagnoosimist, ravi ning 
profülaktikat. Omandatu kontrollil olulisi eksimusi ei ilmne. Arst-
resident oskab väga hästi patsienti kliiniliselt uurida, loogiliselt 
põhjendada tema diagnoosi erinevate uurimismeetodite võimalusi 
kasutades, uuringutulemusi interpreteerides ning kõiki 
diferentsiaaldiagnostilisi võimalusi arvestades. Oskab hinnata 
adekvaatselt patsiendi prognoosi. Soovitatavad ravimeetodid on 
asjakohased ning otstarbekad. 
 
C: Arst-resident teab hästi erinevate lastehaiguste kliinilist pilti, 
etiopatogeneesi, diagnostikat ja diferentsiaaldiagnoosimist, ravi ning 
profülaktikat. Kontrollil ilmnevad mõningad eksimused, mis ei ole 
väga olulised ega põhimõttelist laadi. Arst-resident oskab hästi 
patsienti kliiniliselt uurida, loogiliselt põhjendada tema diagnoosi 
erinevate uurimismeetodite võimalusi kasutades, uuringutulemusi 
interpreteerides ning diferentsiaaldiagnostilisi võimalusi arvestades, 
suudab selgelt määratleda patsiendi erinevad terviseprobleemid ning 
nende tähtsuse, hinnata adekvaatselt patsiendi prognoosi. 
Soovitatavad ravimeetodid on õiged, ilmneb mõningaid puudujääke 
ravi otstarbekuse põhjendamisel. 
 
D: Arst-resident tunneb erinevate lastehaiguste kliinilist pilti, 
etiopatogeneesi, diagnostikat ja diferentsiaaldiagnoosimist, ravi ning 
profülaktikat, ent aine süstemaatilisel tundmisel esineb ebatäpsusi 
ning mõningaid lünki. Arst-resident oskab patsienti kliiniliselt 
uurida, põhjendada tema diagnoosi erinevate uurimismeetodite 
võimalusi kasutades, uuringutulemusi interpreteerides ning 
diferentsiaaldiagnostilisi võimalusi arvestades. Oskab hinnata 
patsiendi prognoosi, ent esineb mõningaid puudujääke probleemide 
prioriteetsuse määratlemisel. Soovitatavad ravimeetodid on õiged, 
ilmneb puudujääke erinevate ravimeetodite kasutamise 
põhjendamisel. 
 
E: Arst-resident teab erinevate lastehaiguste kliinilist pilti, tunneb 
üldjoontes nende haiguste etiopatogeneesi, diagnostikat ja 
diferentsiaaldiagnoosimist, ravi ning profülaktikat, ent aine 
süstemaatiline ja sügavam tundmine on lünklik ning esineb 
põhimõttelisi eksimusi. Arst-resident oskab üldiselt patsienti 
kliiniliselt uurida, põhjendada tema diagnoosi erinevate 
uurimismeetodite võimalusi kasutades, uuringutulemusi 
interpreteerides ning diferentsiaaldiagnostilisi võimalusi arvestades. 
Uurimismeetodite ratsionaalses valikus ning 
diferentsiaaldiagnostiliste võimaluste arvestamisel ilmneb 
puudujääke. Arst-resident oskab üldjoontes hinnata patsiendi 
prognoosi, ent esineb puudujääke probleemide prioriteetsuse 
määratlemisel ning prognoosi põhjendamisel. Soovitatavad 



 

ravimeetodid on õiged, ent kõiki asjakohaseid ravimeetodeid arst-
resident ei tunne piisavalt. 
 
F: Arst-residendi teadmised lastehaiguste kliinilise pildi, 
etiopatogeneesi, diagnostika ja diferentsiaaldiagnoosimist, ravi ning 
profülaktika osas on puudulikud. Arst-residendi oskused patsiendi 
kliiniliseks uurimiseks, diagnooside põhjendamiseks ning 
uurimismeetodite kasutamiseks on puudulikud. Arst-residendi 
oskused patsiendi erinevate terviseprobleemide määratlemiseks ei ole 
nõuetele vastavad, esineb puudujääke probleemide prioriteetsuse 
määratlemisel ning prognoosi põhjendamisel. Ilmnevad olulised 
puudujäägid ravi kavandamisel. 
 
Eksami erinevatest osadest kogutud punktid summeeritakse, hinne 
kujuneb alljärgnevalt: 

A= 96-100% 
B= 91-95% 
C= 81-90 % 
D= 71-80% 
E= 61-70% 
F= 0-60% 

32 SOOVITATAV 
KIRJANDUS 

 

Nelson Textbook of Paediatrics. 18th Edition. Kliegman, R., Richard 
E., Behrman HB., Jenson BF. Stanton. Elsevier, 2007. 

   Oski's Pediatrics: Principles and Practice. McMillan, J. A.; Feigin, R. 
D.; DeAngelis, C.; Jones, Jr., Douglas, M.Lippincott Williams & 
Wilkins, 2006. 

 
Atlas of Pediatric Physical Diagnosis. Zitelli BJ, Davis HW. 
European Mastercourse in Paediatrics. Tenore A, Levene M. 
Elsevier, 2010. 

Principals and Practice of Pediatric Infectious Disease, 3rd edition. 
Long, S. Pickering LK, Prober CG. Elsevier, 2009. 

Mandell, Douglas and Bennett’s Principles and Practice of Infectious 
Diseases 7th edition, Elsevier, 2010. 

Brook’s Clinical Pediatric Endocrinology. Brook, Clayton, Brown.5 
thedition in Ranke MB. Diagnostics of endocrine function in children 
and adolescents. CGD, Hindmarsh PC. Blackwell, 2005. 

Pediatric Neurology: Principles and Practice. Swaiman KF, Ashval 
S, Ferriero D. Mosby, 2006. 

Fanaroff and Martin's Neonatal-Perinatal Medicine. Elsevier 2010. 

Walker`s Pediatric Gastrointestinal Disease. 5th ed, Ed. Kleinman D, 
Goulet O,  Mieli-Vergani, G, Sanderson, G et al, Hamilton, Ontario, 
2008. 

Arthritis in children and adolescents. Szer IS, Kimura Y, Malleson 
PN, Southwood TR. Oxford University Press, 2006. 

Textbook of Pediatric Rheumatology. Cassidy JT, Laxer RM, Petty 
RE, Lindsley CB. Saunders Elsevier, 2011. 

The Science and Practice of Pediatric Cardiology. 2-nd ed by Garson 
A, Bricker, T, Fisher, D, Neish S., Wilkins and Williams, 1998. 



 

Principles and practice of pediatric oncology. Pizzo PA, Poplack  
DG. Fourth edition, Lippincott Williams & Wilkins, 2003. 

37  TÄIENDAV 
INFORMATSIOON 

Heli Grünberg 7 319570 Heli.Grynberg@kliinikum.ee 

 

 



 

 
RESIDENTUURI PROGRAMM PEDIAATRIA  ERIALAL 
 
 

1 PROGRAMMI  NIMETUS 
EESTI JA INGLISE KEELES 

Pediaatria                                                  
Paediatrics 

2 ÕPPEASTE Residentuur 
3 VALDKOND Tervis ja heaolu 
4 
 

ERIALA(D) Pediaatria 

5 ÕPPEASUTUS(ED) Tartu Ülikool 
6 TEADUSKON(NA)D Arstiteaduskond 
7 NOMINAALNE ÕPPEAEG 5 aastat 
8 ÕPPETÖÖ VORM Päevane õpe 
9 ÕPPETÖÖ KEEL Eesti keel 
10 ÕPIVÄLJUNDITE 

SAAVUTAMISEKS 
VAJALIKUD TEISED 
KEELED 

erialakirjanduse lugemiseks vajalik inglise keele oskus 

11 ÕPPEKAVA VERSIOON 2012 
12 KINNITAMINE 1. Teaduskonna nõukogus 2012 

2. Ülikooli senatis  
13 VASTUVÕTUTINGIMUSED 1. Residentuuri võetakse konkursi alusel vastu isikuid, kes on 

registreeritud EV Terviseameti tervishoiutöötajate registris 
ja kes on lõpetanud:  

a. Tartu Ülikooli arstiõppe, olles immatrikuleeritud 
arstiõppesse 1997/1998. õppeaastal või hiljem;  

b. Tartu Ülikooli arstiõppe ja internatuuri, olles 
immatrikuleeritud arstiõppesse enne 1997/1998. 
õppeaastat või  

c. kellel on vastav välisriigis omandatud kõrgharidus. 
2. Konkursitingimused määratakse residentuuri eeskirjas. 

14 
 

RESIDENTUURI 
ÜLDEESMÄRGID 

Residentuuri üldiseks eesmärgiks on anda arst-residendile 
üldarstina praktiseerimise kogemus,  viia arst-residendi 
teadmised ja praktilised oskused iseseisva lastehaiguste 
eriarstina töötamise tasemele.  

15 ERIALAPROGRAMMI  
STRUKTUURI 
LÜHIKIRJELDUS 

Pediaatria residentuur toimub 5-aastase õppena, kokku 55 
kuud, millele lisandub 5 puhkusekuud. Õpe  koosneb 
praktilisest ja teoreetilisest koolitusest. Igale arst-residendile 
koostatakse individuaalne õpingukava, lähtudes alljärgnevast: 

1. praktiline koolitus.  
a. Kohustuslikud praktilise koolituse tsüklid – 

minimaalne summaarne kestus 46 kuud*. 
b. Valikulised praktilise koolituse tsüklid – 

minimaalne summaarne kestus  4 kuud**. 
2. Teoreetiline koolitus 30 EAP mahus. 

*,** kohustuslike praktilise koolituse tsüklite minimaalse   
        mahu korral peab vastavalt individuaalplaanile suurenema  
        valikuliste praktilise koolituse tsüklite maht ja vastupidi,    
        summaarselt kestab arst-residendi õpe 55 kuud. 

16 ANTAV 
KVALIFIKATSIOON/ 

Pediaatri kutse 
Paediatrician 



 

KRAAD 
17 NÕUDED 

ÕPPEPROGRAMMI 
LÕPETAMISEKS 

Residentuuri programmi läbimine täies mahus ning lõpueksami 
edukas sooritamine. Residentuuri vältel peab arst-resident läbima 
kõik kohustuslikud praktilise koolituse tsüklid ning vähemalt kaks 
valikulist praktilise koolituse tsüklit.  

18 LÕPETAMISEL VÄLJASTA-
TAVAD DOKUMENDID 

Residentuuri lõpetamist tõendav tunnistus ja akadeemiline õiend. 

19 LÕPUDOKUMENTE 
VÄLJASTAV(AD) 
KÕRGKOOL(ID) 

Tartu Ülikool  

20 RESIDENTUURI 
ÕPIEESMÄRGID 
(õpiväljundid ehk 
omandatavad/ 
arendatavad/erialased 
teadmised ja oskused, 
üldpädevused jms) 

Residentuuri programmi läbinud arst-resident: 
1) tunneb perearstipraktikas, erakorralise meditsiini, sisehaiguste ja 
kirurgia osakonnas ettetulevate  tavalisemate patsiendiprobleemide 
diferentsiaaldiagnostikat, oskab iseseisvalt korraldada nende 
haigusseisundite kindlakstegemiseks vajalikke uuringuid, oskab 
nendes osakondades ravitavate tavalisemate haiguste puhul koostada 
raviplaani; 
2) oskab osutada esmaabi erakorraliste terviseprobleemide korral; 
3) orienteerub Eesti tervishoiusüsteemis, oskab määratleda patsiendi 
jaoks optimaalse ravitasandi  
4) oskab välja kirjutada enamkasutatavaid ravimeid vastavalt Eestis 
kehtivatele reeglitele, omab arstitööks vajalikku 
dokumenteerimisoskust; 

5) on võimeline osutama lastehaiguste erialal kvaliteetset 
arstiabi, mis on vastavuses arstiteaduse uusimate 
saavutustega ja tõenduspõhise meditsiini seisukohtadega. 

6) tunneb oma erialalise kompetentsuse piire ning oskab 
meditsiinisüsteemis kaasata optimaalselt teiste erialade arste 
ning teisi tervishoiuspetsialiste ja sotsiaalsüsteemi 
patsientide probleemide parimaks lahendamiseks;  

7) juhindub oma käitumises patsiendi, tema pereliikmete ja 
kolleegidega arstieetika printsiipidest;  

8) omab arstikutsele vajalikke hoiakuid, küllaldasi erialaseid 
teadmisi ja oskusi lapse arengu, haiguste ennetamise ja lapsi 
(vanusegrupp 0 – 18.a) puudutavate haigustega 
tegelemiseks;   

9) suudab iseseisvalt diagnoosida ning ravida enamlevinud 
lastehaigusi; 

10) oskab efektiivselt tegutseda erakorralist abi vajavate 
haiguste/seisundite lahendamisel ja oskab käsitleda 
eriolukordi lapse eluohtliku seisundi korral (nt Jehoova 
tunnistajad); 

11) oskab informeerida vanemaid raskes seisundis lapse ravi 
võimalustest, elulühendavatest olukordadest ja surmast; 

12) orienteerub Eesti tervishoiukorralduses, vastavas 
seadusandluses ja teab Lapse õiguste konventsiooni ning 
orienteerub Eesti Vabariigi lastekaitse seaduses; 

13) teadvustab vajadust jätkata meditsiinialaste teadmiste ja 
oskuste täiendamist edaspidise professionaalse karjääri 
jooksul täiendusõppe abil ning on valmis elukestvaks 
õppeks;  

14)  oskab iseseisvalt sooritada järgmisi protseduure ja 



 

uuringuid:  
• lapse antropomeetriline uurimine, kasvukõvera tegemine 

ja hindamine; 
• puberteedi arenguastmete hindamine; 
• perifeerse veeni punktsioon ja kanüüli asetamine;  
• elektrokardiogramm; 
• lumbaalpunktsioon; 
• otoskoopia; 
• põie kateteriseerimine; 
• nasogastraalsondi asetamine 
• kliinilises surmas oleva lapse elustamine. 

15) tunneb alljärgnevate uuringute ja protseduuride näidustusi ja   
      vastunäidustusi, läbiviimise põhimõtteid, ning võimalikke  
      tüsistusi  

• hingamiselundite spirograafia; 
• nahatestid (torketestid, intradermaalsed testid, 

ribatestid); 
• verekülv;  
• infektsioonhaiguste diagnostilised testid; 
• gastroskoopia; 
• kolonoskoopia;  
• neerude ja südame ultraheliuuringud; 
• kompuutertomograafia, tuumamagnetresonantstomo-

graafia; 
• maksa, südame ja neeruhaiguste korral rakendatav iso-

toopdiagnostika;  
• liigespunktsioon; 
• luuüdi biopsia; 
• elektroentsefalograafia; 
• peritoneaal- ja hemodialüüs;  
• luukoe densitomeetria; 
• hüpofüüsi ees- ja tagasagara, kilpnäärme ja neerupealise 

funktsiooni testid. 
 

21 MOODULI NIMETUS Praktiline koolitus – kohustuslikud praktilise koolituse tsüklid 
22 PRAKTILISE 

KOOLITUSE  SISU JA 
MAHT 

Kohustuslikud praktilise koolituse tsüklid (koos minimaalse 
kestusega): 
 
Residentuuri 1.aastal: 
1. Erakorraline meditsiin 2 kuud 
2. Peremeditsiin 2 kuud 
3. Sisehaigused 2 kuud 
4. Kirurgia 2 kuud 
 
Residentuuri 2.-5.aastal: 

üldpediaatria                          3 kuud 
neonatoloogia                         4 kuud  
nefroloogia                             2 kuud 
gastroenteroloogia                  2 kuud 



 

kardioloogia                           2 kuud 
reumatoloogia                        2 kuud 
endokrinoloogia                     2 kuud 
allergoloogia-pulmonoloogia 3 kuud 
neuroloogia                            3 kuud 
lastekirurgia                           2 kuud 
hemato-onkoloogia                2 kuud 
infektsioonhaigused               5 kuud 
intensiivravi                           5 kuud 
geneetika                                1 kuu 

Kohustuslike praktilise koolituse tsüklite miinimumkestus on kokku 
46 kuud. 
Arst-residendi kohustused loetletud tsüklites on töö palatiarstina, 
osavõtt eriala ambulatoorsetest konsultatsioonidest koos juhendava 
eriarstiga, osavõtt osakonnas toimuvatest visiitidest, haigusjuhtude 
aruteludest ja konsiiliumitest. Igas kuus tuleb teha kolm 12-tunnist 
valvet. Arst-resident valvab kõigis kohustuslikes tsüklites, kus on 
tagatud erialaspetsialisti valve kohapeal.  
Arst-residendil tuleb teha haigusjuhtude demonstratsioone 
lastekliiniku suurel visiidil ja ettekandeid erialaseltsi konverentsidel. 
Praktilise koolituse kohustuslikud tsüklid toimuvad SA TÜ 
Kliinikumis või SA Tallinna Lastehaiglas.  Soovitatavalt 2 kuud 
üldpediaatria tsüklist toimub keskhaiglas või üldhaiglas. 

23 MOODULI NIMETUS Praktiline koolitus – valikulised praktilise koolituse tsüklid 
24 PRAKTILISE 

KOOLITUSE  SISU JA 
MAHT 

Esimesel residentuuriaastal võib arst-resident valida 3-kuulise 
valiktsükli vastavalt üldjuhendaja ja residendi kokkuleppele. 
Valikulised praktilise koolituse tsüklid: 

- radioloogia;                               
- lastepsühhiaatria; 
- kõrva-nina-kurguhaigused; 
- laste taastus- ja arendusravi; 
- dermatoloogia. 

Arst-resident peab läbima vähemalt kaks valikulist praktilise 
koolituse tsüklit. Iga valikulise praktilise koolituse tsükli minimaalne 
kestus on 2 kuud.  
Arst-residendi kohustused loetletud tsüklites on töö palatiarstina, 
osavõtt eriala ambulatoorsetest konsultatsioonidest koos juhendava 
lastearstiga, osavõtt osakonnas toimuvatest erialavisiitidest ja konsii-
liumitest. Arst-resident valvab koos erialaspetsialistiga, kui vastavas 
tsüklis on eriarsti valve kohapeal.  Igas kuus tuleb teha kolm 12-
tunnist valvet. Arst-residendil tuleb teha haigusjuhtude 
demonstratsioone või lühiettekandeid osakonna või kliiniku 
haigusjuhtude arutelul. 

25 MOODULI NIMETUS Teoreetiline koolitus 30 EAP 
26 TEOREETILISE 

KOOLITUSE  SISU JA 
MAHT 

Residentuuri jooksul peab lastehaiguste arst-resident läbima 
alljärgneva teoreetilise koolituse: 
Üldresidentuuri kliinilised seminarid 6 EAP (esimesel 
residentuuriaastal 
Residentuuri 2.-4.aastal: 

1. Meditsiinieetika  1 AP (TÜ lastekliinik). 



 

2. Toitmine 1 AP (TÜ lastekliinik). 
3. Antibakteriaalne ravi 1 EAP (TÜ lastekliinik). 
4. Ägedad seisundid lastel  1 EAP (TÜ anestesioloogia- ja 

intensiivravi kliinik, SA Tallinna Lastehaigla). 
5. Silmahaigused 1 AP (TÜ silmakliinik). 
6. Lastekirurgia 1 AP (TÜ kirurgiakliinik). 
7. Radioloogia 1 EAP (TÜ radioloogiakliinik). 
8. Kliinilised seminarid 8 EAP:  a`2 EAP aastas . 
9. Uurimistöö metoodika 2 EAP (TÜ lastekliinik). 
10. Vabalt valitud kursused lastehaigustega seotud erialadel 7 

EAP. 
Iga residentuuriaasta sisaldab kokku 1-2 nädalat teoreetilist koolitust 
kursustel ja seminaridel, osavõttu konverentsidest, iseseisvat tööd 
haigusjuhtude analüüsil, ettekannete koostamist, osalemist 
uurimistöös. 

27 ÕPPEBAASID Lastehaiguste residentuur toimub alljärgnevates raviasutustes: 
Residentuuri 1.aastal on baasideks AS Lõuna-Eesti Haigla, Valga 
haigla, Põlva haigla, Jõgeva haigla, Rakvere Haigla, Narva Haigla, 
Viljandi Haigla, Kuressaare haigla, Haapsalu Haigla, Rapla Haigla, 
Pärnu Haigla, Ida-Viru Keskhaigla, Lääne-Tallinna Keskhaigla, Ida- 
Tallinna keskhaigla, Põhja-Eesti Regionaalhaigla, SA TÜ Kliinikum, 
samuti perearstikeskused vastavalt TÜ ja baaside vahelisele 
lepingule.  
 
Residentuuri 2.-5.aasta: 
• TÜ Kliinikumi Lastekliinik. 
• SA Tallinna Lastehaigla. 
• AS Ida-Tallinna Keskhaigla. 
• Lääne- Tallinna Keskhaigla. 
• TÜ Kliinikumi Naistekliinik. 
• TÜ Kliinikumi Kirurgiakliinik. 
• TÜ Kliinikumi Hematoloogia-Onkoloogia kliinik. 
• TÜ Kliinikumi Anestesioloogia ja Intensiivravi kliinik. 
• TÜ Kliinikumi Psühhiaatriakliinik. 
 

28 SAAVUTATUD 
ÕPIVÄLJUNDITE 
HINDAMISE VORMID JA 
KORD 

Edasijõudmist hinnatakse kaks korda aastas vastavalt residentuuri 
eeskirjas sätestatule. Positiivse hinnangu eelduseks on kõigi 
ettenähtud ülesannete (nii praktilise koolituse kui teoreetilise 
koolituse) täitmine.  
Õpiväljundeid hinnatakse iga tsükli lõpus juhendaja hinnangu alusel 
ja õppeaasta lõpul residentuuri üldjuhendaja poolt (kujundava 
hindamisena mitteeristaval skaalal) ning residentuuri lõpueksamil 
(lõpphindamisena eristaval skaalal).  

29 LÕPUEKSAMILE 
PÄÄSEMISE EELDUSED 

Kogu ettenähtud residentuuri programmi (nii praktilise koolituse kui 
teoreetilise koolituse) läbimine, positiivsed hinnangud kõigist läbitud 
praktilise koolituse tsüklitest. 

30 LÕPUEKSAMI SISULISED 
NÕUDED JA SOORITAMISE 
KORD 
 
 

Eksam, mille käigus hinnatakse teadmisi ja oskusi, koosneb kolmest 
osast (suuline ja kirjalik osa, patsiendi uurimine või patsiendi 
haigusjuhu analüüs). Eksami orienteeruv kestus on 2 tundi. Kõiki 
eksami osasid hindab eksamikomisjon, kuhu kuulub vähemalt 3 
liiget. 
Teadmiste ja oskuste hindamise viis: 1) kirjalik töö (maht 



 

arvestusega, et sellele jõuaks vastata 60 min jooksul); 2) patsiendi 
uurimine ja vastamine komisjonile suuliselt või sobiva patsiendi 
puudumisel kliinikus 3 haigusjuhu/situatsiooniülesande analüüs 
(kokku 60 min jooksul); 3) suuline küsimustele vastamine, 
arvestusega, et sellele kulub kokku kuni 30 min.  
Eksami struktuur ja proportsioonid: 
1. Teadmiste kirjalik hindamine 40 %. 
2. Patsiendi uurimine ja vastamine: anamnees, objektiivne 

uurimine, uuringuplaani koostamine, diagnoosi panemine ja ravi 
kavandamine 40 %. 

3. Teadmiste suuline hindamine 20%. 
 

31 LÕPUEKSAMI 
HINDAMISE 
KRITEERIUMID 
 
 
 

A: Arst-resident tunneb suurepäraselt erinevate lastehaiguste kliinilist 
pilti, etiopatogeneesi, diagnoosimist ja diferentsiaaldiagnoosimist, 
ravi ning profülaktikat. Omandatu on hästi süstematiseeritud. Arst-
resident oskab suurepäraselt patsienti kliiniliselt uurida, loogiliselt 
põhjendada tema diagnoosi erinevate uurimismeetodite võimalusi 
kasutades, uuringutulemusi interpreteerides ning kõiki 
diferentsiaaldiagnostilisi võimalusi arvestades. Suudab suurepäraselt 
määratleda patsiendi erinevad terviseprobleemid ja hinnata 
adekvaatselt patsiendi prognoosi. Soovitatavad ravimeetodid on 
parimad võimalikest. 
 
B: Arst-resident teab väga hästi erinevate lastehaiguste kliinilist pilti, 
etiopatogeneesi, diagnostikat ja diferentsiaaldiagnoosimist, ravi ning 
profülaktikat. Omandatu kontrollil olulisi eksimusi ei ilmne. Arst-
resident oskab väga hästi patsienti kliiniliselt uurida, loogiliselt 
põhjendada tema diagnoosi erinevate uurimismeetodite võimalusi 
kasutades, uuringutulemusi interpreteerides ning kõiki 
diferentsiaaldiagnostilisi võimalusi arvestades. Oskab hinnata 
adekvaatselt patsiendi prognoosi. Soovitatavad ravimeetodid on 
asjakohased ning otstarbekad. 
 
C: Arst-resident teab hästi erinevate lastehaiguste kliinilist pilti, 
etiopatogeneesi, diagnostikat ja diferentsiaaldiagnoosimist, ravi ning 
profülaktikat. Kontrollil ilmnevad mõningad eksimused, mis ei ole 
väga olulised ega põhimõttelist laadi. Arst-resident oskab hästi 
patsienti kliiniliselt uurida, loogiliselt põhjendada tema diagnoosi 
erinevate uurimismeetodite võimalusi kasutades, uuringutulemusi 
interpreteerides ning diferentsiaaldiagnostilisi võimalusi arvestades, 
suudab selgelt määratleda patsiendi erinevad terviseprobleemid ning 
nende tähtsuse, hinnata adekvaatselt patsiendi prognoosi. 
Soovitatavad ravimeetodid on õiged, ilmneb mõningaid puudujääke 
ravi otstarbekuse põhjendamisel. 
 
D: Arst-resident tunneb erinevate lastehaiguste kliinilist pilti, 
etiopatogeneesi, diagnostikat ja diferentsiaaldiagnoosimist, ravi ning 
profülaktikat, ent aine süstemaatilisel tundmisel esineb ebatäpsusi 
ning mõningaid lünki. Arst-resident oskab patsienti kliiniliselt 
uurida, põhjendada tema diagnoosi erinevate uurimismeetodite 
võimalusi kasutades, uuringutulemusi interpreteerides ning 
diferentsiaaldiagnostilisi võimalusi arvestades. Oskab hinnata 
patsiendi prognoosi, ent esineb mõningaid puudujääke probleemide 
prioriteetsuse määratlemisel. Soovitatavad ravimeetodid on õiged, 
ilmneb puudujääke erinevate ravimeetodite kasutamise 



 

põhjendamisel. 
 
 
E: Arst-resident teab erinevate lastehaiguste kliinilist pilti, tunneb 
üldjoontes nende haiguste etiopatogeneesi, diagnostikat ja 
diferentsiaaldiagnoosimist, ravi ning profülaktikat, ent aine 
süstemaatiline ja sügavam tundmine on lünklik ning esineb 
põhimõttelisi eksimusi. Arst-resident oskab üldiselt patsienti 
kliiniliselt uurida, põhjendada tema diagnoosi erinevate 
uurimismeetodite võimalusi kasutades, uuringutulemusi 
interpreteerides ning diferentsiaaldiagnostilisi võimalusi arvestades. 
Uurimismeetodite ratsionaalses valikus ning 
diferentsiaaldiagnostiliste võimaluste arvestamisel ilmneb 
puudujääke. Arst-resident oskab üldjoontes hinnata patsiendi 
prognoosi, ent esineb puudujääke probleemide prioriteetsuse 
määratlemisel ning prognoosi põhjendamisel. Soovitatavad 
ravimeetodid on õiged, ent kõiki asjakohaseid ravimeetodeid arst-
resident ei tunne piisavalt. 
 
 
F: Arst-residendi teadmised lastehaiguste kliinilise pildi, 
etiopatogeneesi, diagnostika ja diferentsiaaldiagnoosimist, ravi ning 
profülaktika osas on puudulikud. Arst-residendi oskused patsiendi 
kliiniliseks uurimiseks, diagnooside põhjendamiseks ning 
uurimismeetodite kasutamiseks on puudulikud. Arst-residendi 
oskused patsiendi erinevate terviseprobleemide määratlemiseks ei ole 
nõuetele vastavad, esineb puudujääke probleemide prioriteetsuse 
määratlemisel ning prognoosi põhjendamisel. Ilmnevad olulised 
puudujäägid ravi kavandamisel. 
 
Eksami erinevatest osadest kogutud punktid summeeritakse, hinne 
kujuneb alljärgnevalt: 
 
A= 96-100% 
B= 91-95% 
C= 81-90 % 
D= 71-80% 
E= 61-70% 
F= 0-60% 
 

32 SOOVITATAV 
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RESIDENTUURI PROGRAMM PEREMEDITSIINI ERIALAL 
 
 
1 PROGRAMMI  

NIMETUS EESTI JA 
INGLISE KEELES 

Peremeditsiin                                                          
Family Medicine 

2 ÕPPEASTE Residentuur 
3 VALDKOND Tervis ja heaolu 
4 
 

ERIALA(D) Peremeditsiin 
 

5 ÕPPEASUTUS(ED) Tartu Ülikool 
6 TEADUSKON(NA)D Arstiteaduskond 
7 NOMINAALNE ÕPPEAEG 4 aastat 
8 ÕPPETÖÖ VORM Päevane õpe 
9 ÕPPETÖÖ KEEL Eesti keel  
10 ÕPIVÄLJUNDITE 

SAAVUTAMISEKS 
VAJALIKUD TEISED 
KEELED 

erialakirjanduse lugemiseks vajalik inglise keele oskus 

11 ÕPPEKAVA VERSIOON 2012 
12 KINNITAMINE 1. Teaduskonna nõukogus 2012 

2. Ülikooli senatis  
13 VASTUVÕTUTINGIMUSED 1. Residentuuri võetakse konkursi alusel vastu isikuid, kes on 

registreeritud EV Terviseameti tervishoiutöötajate registris ja 
kes on lõpetanud:  
a. Tartu Ülikooli arstiõppe, olles immatrikuleeritud 

arstiõppesse 1997/1998. õppeaastal või hiljem;  
b. Tartu Ülikooli arstiõppe ja internatuuri, olles 

immatrikuleeritud arstiõppesse enne 1997/1998. 
õppeaastat või  

c. kellel on vastav välisriigis omandatud kõrgharidus. 
2. Konkursitingimused määratakse residentuuri eeskirjas. 

 
14 
 

RESIDENTUURI 
ÜLDEESMÄRGID 

Residentuuri üldiseks eesmärgiks on anda arst-residendile üldarstina 
praktiseerimise kogemus, viia arst-residendi teadmised ja praktilised 
oskused iseseisva perearstina töötamise tasemele. Omandatav haridus 
võimaldab asuda tervishoiusüsteemis tööle perearsti erialal. 

15 ERIALAPROGRAMMI  
STRUKTUURI 
LÜHIKIRJELDUS 

Peremeditsiini  residentuur toimub 4-aastase õppena, kokku 48 kuud 
(sealhulgas 4 kuud puhkust), koosnedes praktilisest ja teoreetilisest 
koolitusest. Igale arst-residendile koostatakse individuaalne 
õpingukava, lähtudes alljärgnevast: 

1. Praktiline koolitus  
a. Kohustuslikud praktilise koolituse tsüklid – neist 18 

kuud perearstipraksises ja 26 kuud eriarstiabis 
2. Teoreetiline koolitus kokku 26 EAP mahus 

 
 

16 ANTAV 
KVALIFIKATSIOON/ 
KRAAD 

Perearsti kutse 
Family doctor 

17 NÕUDED 
ÕPPEPROGRAMMI 
LÕPETAMISEKS 

Residentuuri programmi läbimine täies mahus ning lõpueksami 
edukas sooritamine. Residentuuri vältel peab arst-resident läbima kõik 
kohustuslikud praktilise koolituse tsüklid ning teoreetilise koolituse 
tsüklid  

18 LÕPETAMISEL Residentuuri lõpetamist tõendav tunnistus ja akadeemiline õiend  



 

VÄLJASTA-TAVAD 
DOKUMENDID 

19 LÕPUDOKUMENTE 
VÄLJASTAV(AD) 
KÕRGKOOL(ID) 

Tartu Ülikool  

20 RESIDENTUURI 
ÕPIEESMÄRGID 
(õpiväljundid ehk 
omandatavad/ 
arendatavad/erialased 
teadmised ja oskused, 
üldpädevused jms) 

Residentuuri programmi läbinud arst-resident: 
1) tunneb perearstipraktikas, erakorralise meditsiini, sisehaiguste ja 
kirurgia osakonnas ettetulevate  tavalisemate patsiendiprobleemide 
diferentsiaaldiagnostikat, oskab iseseisvalt korraldada nende 
haigusseisundite kindlakstegemiseks vajalikke uuringuid, oskab 
nendes osakondades ravitavate tavalisemate haiguste puhul koostada 
raviplaani; 
2) oskab osutada esmaabi erakorraliste terviseprobleemide korral; 
3) orienteerub Eesti tervishoiusüsteemis, oskab määratleda patsiendi 
jaoks optimaalse ravitasandi  
4) oskab välja kirjutada enamkasutatavaid ravimeid vastavalt Eestis 
kehtivatele reeglitele, omab arstitööks vajalikku 
dokumenteerimisoskust; 

5) on võimeline osutama peremeditsiini erialal kvaliteetset 
arstiabi, mis on vastavuses arstiteaduse uusimate saavutuste ja 
kõrgete eetiliste standarditega; 

6) omab arstikutsele vajalikke hoiakuid, küllaldasi erialaseid 
teadmisi, oskusi ja kliinilist kogemust;  

7) tunneb ja järgib teaduseetika ja meditsiinieetika ning tõendus-
põhise meditsiini põhimõtteid; 

8) soovib oma tegevusega kaasa aidata nii peremeditsiini kui 
valdkonna kui ka üldse arstiteaduse arengule;  

9) tunneb oma erialalise kompetentsuse piire ning oskab 
meditsiinisüsteemis kaasata optimaalselt teiste erialade arste 
ning teisi tervishoiuspetsialiste patsientide probleemide 
parimaks lahendamiseks;  

10) orienteerub Eesti tervishoiukorralduses ja vastavas 
seadusandluses;  

11) oskab teha koostööd patsientide lähedaste, perede, 
sotsiaalsüsteemi jm. tugivõrgustikega; 

12) omab süsteemseid ja põhjalikke teadmisi peremeditsiinis  
kasutatavatest mõistetest, teoreetilistest printsiipidest ja 
uurimismeetoditest;  

13) suudab edastada meditsiinilisi teadmisi ja nende põhjal tehtud 
järeldusi nii patsientidele, kolleegidele kui ka avalikkusele;  

14) teadvustab vajadust jätkata meditsiinialaste teadmiste ja 
oskuste täiendamist edaspidise professionaalse karjääri 
jooksul täiendusõppe abil ning on valmis elukestvaks õppeks;  

15) suudab iseseisvalt diagnoosida ning ravida perearstiabis 
ettetulevaid olulisemaid ja sagedasemaid haigusi; 

16) oskab vajadusel teostada efektiivset koostööd teiste erialade 
arstidega patsiendi probleemi lahendamiseks, mida ei ole 
võimalik korraldada perearstiabis või mille 
diferentsiaaldiagnostika vajab eriarstiabi ja/või  haiglaravi 
korraldamist;  

17) oskab juhtida patsientide uuringuid ja ravi mitmete haiguste 
koosesinemisel, suunata patsienti oskuslikult 
tervishoiusüsteemis, määrata uuringute ja ravi prioriteedid, 
hinnata erinevate sekkumisvõimaluste tulemuslikkust ning 



 

riske, edastada seda ka patsiendile;  
18) oskab efektiivselt tegutseda peremeditsiinis ettetulevate 

erakorralist abi vajavate probleemide lahendamisel; 
19) on suuteline korraldama krooniliste haigustega patsientide 

pikaajalist ravi ja jälgimist, suudab luua efektiivse koostöö 
teiste erialaarstidega patsientidele parimate diagnostika- ja 
ravivõtete rakendamiseks; 

20) oskab iseseisvalt sooritada järgmisi protseduure ja uuringuid 
ning tulemusi interpreteerida:  

• verejooksu sulgemine; 
• maoloputus; 
• õõnte punktsioonid (astsiidi, pleuraõõne); 
• elustamise ABC; 
• laste ja täiskasvanute intubeerimine; 
• infusioonravi; 
• pindmiste haavade õmblemine, abstsesside avamine;  
• võõrkehade, käsnade, healoomuliste naha- ja nahaaluste kasvajate 

eemaldamine, küünte eemaldamine; 
• lokaalanesteesia; 
• sidumine; 
• lahastamine; 
• günekoloogiline läbivaatus; 
• rindade uurimine, palpatsioon; 
• bakterioloogilise ja tsütoloogilise preparaadi võtmine tupest ja 

emakakaelalt; 
• raseduse suuruse hindamine; 
• lapse antropomeetria ja arengu jälgimine; 
• immuniseerimine; 
• larüngo-oto-rinoskopeerimine; 
• tümpanomeetria 
• kuulmekäigu loputus; 
• ninaneelu tamponaad; 
• salvide, tilkade ja loputuste kasutamine silmahaiguste ravis; 
• silma välise osa uuring; 
• oftalmoskoopia; 
• nägemisteravuse määramine; 
• värvitaju määramine; 
• vaatevälja määramine; 
• silma traumade ja ägeda glaukoomi esmaabi; 
• pindmiste võõrkehade eemaldamine silmast; 
• süsted, veeni punktsioonid; 
• EKG; 
• vererõhu 24-h monitooring; 
• spiromeetria; 
• veloergomeetria; 
• kusepõie loputus ja ravimi viimine põide; 
• püsikateetri panemine; epitsüstostoomi vahetus; 
• rektumi ja prostata palpatsioon; 
• liigeseõõnte punktsioon; 
• blokaadid; 
• lümfisõlmede punktsioonibiopsia; 
• nahabiopsia võtmine; 
• materjali võtmine ja bakterioskoopiline uurimine urogenitaaltrakti 

põletike korral; 



 

• tervise diagnostika meetodite valdamine; 
• oskab teostada olulisemaid perearstipraktikas kasutatavaid 

laboratoorseid uuringuid ja kiirteste  
• veri – hemoglobiin, erütrotsüütide ja leukotsüütide arvu, 

veresuhkru, c-reaktiivse valgu määramine; 
• uriin – erikaal, pH, välimus, suhkur, valk, bilirubiin, ketokehad, 

atsetoon, nitritid, sade- hindamine, mikroalbuminuuria 
• väljaheide –peitvere määramine; 
• röga – bakterioskoopiline uuring. 
• genitaalsekreet – äigepreparaadi võtmine ja fikseerimine 
• INR määramine 
• Strep-A- kiirtest 
• GTT  
• H pylori määramine väljaheites 

 
21 MOODULI NIMETUS Praktiline koolitus – kohustuslikud praktilise koolituse tsüklid 
22 PRAKTILISE 

KOOLITUSE  SISU JA 
MAHT 

Kohustuslikud praktilise koolituse tsüklid (koos minimaalse 
kestvusega): 
Residentuuri 1.aastal: 
1. Erakorraline meditsiin 2 kuud 
2. Peremeditsiin 2 kuud 
3. Sisehaigused 2 kuud 
4. Kirurgia 2 kuud 
 
Residentuuri 2.-4.aastal: 
     Peremeditsiin 14 kuud 

Sisehaigused   4  kuud  
Lastehaigused 5 kuud 
Naistehaigused ja sünnitusabi 2 kuud 
Kirurgia   2 kuud 
Neuroloogia 1 kuu 
Nahahaigused  2 kuud 
Nina-kõrva-kurguhaigused  2 kuud 
Psühhiaatria 1 kuu 
 

Kohustuslike praktilise koolituse tsüklite kestus on kokku 41 kuud. 
Arst-residendi kohustused: Resident teeb iseseisvaid vastuvõtte 
perearstipraksises ja koduvisiite. Eriarstitsüklites peab resident 
tegelema patsientidega haiglas ja ambulatoorsel vastuvõtul ning 
tegema öövalveid vastavalt residentidele kehtestatud üldises mahus. 
Kitsamatel erialadel, kus on tagatud raviasutuses erialaspetsialisti 
valve, valvab peremeditsiini resident koos erialaspetsialistiga.  
Residendi töögraafikusse kuulub töö haigetega vastuvõttudel ja 
koduvisiitidel, haigusjuhtude arutelud, ettekanded, seminarid 
juhendajatega, patsientide demonstratsioonid, kliinilised konverentsid 
haiglates, iseseisvad protseduurid, pisioperatsioonid, uurimistöö, 
tutvumine sotsiaalhooldusasutuse tööga. Teoreetilise koolitusega 
omandavad residendid peremeditsiini põhialused, arendatakse 
praktilisi oskusi ja konsultatsiooni oskust.  
Praktika perearstikeskuses toimub residendile määratud kahes baas-
perearstikeskuses, mis kuulub Sotsiaalministeeriumi poolt kinnitatud 
nimekirja, kusjuures vähemalt üks neist peab olema väljaspool linna 



 

paiknev perearstikeskus.  Teiste erialade tsüklid võivad toimuda nii  
TÜ Kliinikumis, PERH-s, kui ka teistes Eesti haiglates.  

23 MOODULI NIMETUS Valikulised praktilise koolituse tsüklid 
24 PRAKTILISE 

KOOLITUSE  SISU JA 
MAHT 

Esimesel residentuuriaastal võib resident valida 3-kuulise valiktsükli 
vastavalt üldjuhendaja ja residendi kokkuleppele. Sisehaiguste  tsükli 
raames, mis kestab kokku 6 kuud ja millest kohustuslik  on läbida 
kardioloogia, pulmonoloogia, reumatoloogia ja endokrinoloogia 
(igaühte 1 kuu), on võimalik vabalt valida lisaks praktika järgmiste 
sisehaiguste vallast: hematoloogia, nefroloogia, gastroeneteroloogia).  

25 MOODULI NIMETUS Teoreetiline koolitus 26 EAP 
26 TEOREETILISE 

KOOLITUSE  SISU JA 
MAHT 

Residentuuri jooksul peab peremeditsiini arst-resident läbima 
alljärgneva teoreetilise koolituse, mida korraldab TÜ Peremeditsiini 
õppetool koostöös teiste erialakliinikutega 
Üldresidentuuri kliinilised seminarid 6 EAP (esimesel 
residentuuriaastal) 
Residentuuri 2.-4.aasta: 

1. Erialane teoreetiline koolitus, mis hõlmab endas nii 
peremeditsiini töö korralduslikke, finantsilisi, seadusandlikke, 
organisatoorseid aspekte, E-tervist 3 EAP:  1 EAP igal aastal 

2. Teadustööalane koolitus (hõlmab endas nii teoreetilist 
koolitust kui ka praktilist uurimuse läbiviimist ja ettekannete 
ja teadusprojekti koostamist) 6 EAP (TÜ peremeditsiini 
õppetool) 

3. Kliinilised seminarid (haigusjuhtude ettekanded, temaatiliste 
referaatide arutelud, järjepidevuse tagamine, 
konsultatsioonioskuste parandamine) 3 EAP:  a’ 1 EAP aastas 
(TÜ peremeditsiini õppetool) 

4. Ortopeedia ja traumatoloogia 1 EAP (TÜ Traumatoloogia- ja 
ortopeediakliinik) 

5. Radioloogia 1 EAP (TÜ Radioloogiakliinik) 
6. Taastusravi 1 EAP (TÜ Spordimeditsiini- ja taastusravi 

Kliinik) 
7. Immunoprofülaktika 1 EAP (TÜ peremeditsiini õppetool) 
8. Kirurgia  (lastekirurgia, veresoontekirurgia, väikekirurgia 1 

EAP (TÜ peremeditsiini õppetool koostöös TÜ Kliinikumi 
Kirurgiakliinikuga) 

9. vabalt valitud kursused peremeditsiiniga seotud erialadel 3 
EAP 

Iga residentuuriaasta sisaldab kokku 1-2 nädalat teoreetilist koolitust, 
mis on organiseeritud nii, et igas kuus on vähemalt üks teoreetilise 
koolituse päev. Teoreetiline koolitus hõlmab endas osavõttu 
temaatilistest seminaridest, osavõttu konverentsidest, iseseisvat tööd 
haigusjuhtude analüüsil, ettekannete ja referaatide koostamist, 
konsultatsioonide analüüsimist, erialase uurimisprojekti läbiviimist ja 
tulemuste ettekandmist peremeditsiini residentide teaduskonverentsil.  

27 ÕPPEBAASID  
Perearstikeskused vastavalt TÜ arstiteaduskonna ja 
perearstikeskuse vahel sõlmitavale lepingule, kokku ~70 
perearstikeskust üle Eesti 
 
Residentuuri 1.aastal on baasideks AS Lõuna-Eesti 
Haigla, Valga haigla, Põlva haigla, Jõgeva haigla, 
Rakvere Haigla, Narva Haigla, Viljandi Haigla, 
Kuressaare haigla, Haapsalu Haigla, Rapla Haigla, Pärnu 



 

Haigla, Ida-Viru Keskhaigla, Lääne-Tallinna Keskhaigla, 
Ida- Tallinna keskhaigla, Põhja-Eesti Regionaalhaigla, 
SA TÜ Kliinikum, samuti perearstikeskused vastavalt 
TÜ ja baaside vahelisele lepingule.  
 
 
SA TÜ 
Kliinikum 

Sisekliinik 
Naistekliinik 
Kõrvakliinik 
Psühhiaatriakliinik 
Kardioloogiakliinik 
Kopsukliinik 
Nahakliinik 
Lastekliinik 
Traumatoloogia-ortopeedia 
kliinik, traumapunkt 
Anestesioloogia- ja Intensiivravi Kliinik 

Tartu Linna  
Polikliinik 

Reumatoloogia 

PERH Sisehaiguste Kliinik 
Kirurgiakliinik 
Anestesioloogiakliinik 
Psühhiaatria 

ITKH: Ida-
Tallinna 
Keskhaigla 
 
 
 

Naistekliinik 
Sisekliinik 
Kirurgiakliinik 

Tallinna 
Lastehaigla 

Vastsündinute osakond 
Nefroloogia osakond 
Neuroloogia osakond 
Vastuvõtuosakond 
Kirurgia 

LTKH: Lääne-
Tallinna-
Keskhaigla 

Sisekliinik 
Naistekliinik 
Nakkuskliinik 
Kirurgiakliinik 
Anestesioloogia-ja  
Intensiivravi Kliinik 
Närvihaiguste Kliinik 

Järvamaa 
Haigla 

Kirurgia 
Sisekliinik 
Naistehaiguste osakond 
Erakorralise meditsiini osakond 

SA Viljandi 
Haigla 
 
 

Psühhiaatriakliinik 
Kirurgiakliinik 

Erakorralise meditsiini osakond 

Sisekliinik 

AS Lõuna-Eesti 
Haigla 

Kirurgia-Anestesioloogiakliinik 
Psühhiaatriakliinik 
Sisehaiguste kliinik 
Sünnitus-ja Günekoloogia osakond 

AS Rakvere 
Haigla 

Kirurgiakliinik 
Sisehaiguste Kliinik 

Tartu Kiirabi 
Tallinna Kiirabi 
Harjumaa Kiirabi 

Pärnu Haigla Sisehaigused 



 

Naistehaigused 
Kõrvahaigused 
Nahahaigused 
Psühhiaatria 
Kirurgia 
Erakorraline meditsiin 
Lastehaigused 

 

Põlva Haigla AS Sisehaiguste osakond 
Kirurgia osakond 
Neuroloogia osakond 
Sünnituse-ja günekoloogia 
osakond 
Erakorraline meditsiin, kiirabi 
Nahahaiguste osakond 
Nina-kõrva-kurguhaiguste  
osakond 

 

28 SAAVUTATUD 
ÕPIVÄLJUNDITE HINDAMISE 
VORMID JA KORD 

Edasijõudmist hinnatakse kaks korda aastas vastavalt 
residentuuri eeskirjas sätestatule, positiivse hinnangu eelduseks 
on kõigi ettenähtud ülesannete (nii praktilise koolituse kui 
teoreetilise koolituse) täitmine.  
Saavutatud õpiväljundeid hinnatakse iga tsükli lõpus juhendaja 
hinnangu alusel (kujundava hindamisena mitteeristaval skaalal) 
ning residentuuri lõpueksamil (lõpphindamisena eristaval 
skaalal).  

29 LÕPUEKSAMILE PÄÄSEMISE 
EELDUSED 

Kogu ettenähtud residentuuri programmi (nii praktilise koolituse 
kui teoreetilise koolituse) läbimine, positiivsed hinnangud 
kõigist läbitud praktilise koolituse tsüklitest, uurimisprojekti 
koostamine ja ettekandmine, peremeditsiini residendi ja 
patsiendi konsultatsiooni videolindistuse analüüsi teostamine 

30 LÕPUEKSAMI SISULISED 
NÕUDED JA SOORITAMISE 
KORD 

Eksam, mille käigus hinnatakse teadmisi ja oskusi, koosneb 
kolmest osast (suuline ja kirjalik osa, praktiliste oskuste kontroll 
praktiliste oskuste kabinetis), eksami orienteeruv kestus ühe 
isiku kohta on maksimaalselt 2 tundi. Kõiki eksami osasid 
hindab eksamikomisjon, kuhu kuulub vähemalt 3 liiget. 
Teadmiste ja oskuste hindamise viis: 1) kirjalik töö (maht 
arvestusega, et sellele jõuaks vastata 90 min. jooksul); 2) 
praktiliste oskuste test vastavalt praktilisele ülesandele ja 
demonstratsioon  komisjoni liikmele (arvestusega, et ülesande 
ettevalmistamiseks ja vastamiseks läheb aega mitte rohkem kui 
15 min.); 3) suuline küsimustele vastamine, arvestusega, et 
sellele kulub kokku mitte rohkem kui 15 min.  
 
Eksami struktuur ja proportsioonid: 
1. Teadmiste kirjalik hindamine 30 % 
2. Praktiliste oskuste test 20% 
3. Teadmiste suuline hindamine 50% 
 

31 LÕPUEKSAMI 
HINDAMISE 
KRITEERIUMID 
 

A: Arst-resident tunneb suurepäraselt esmatasandi arstiabis 
sagedamini esinevate haiguste kliinilist pilti, etiopatogeneesi, 
diagnostikat ja diferentsiaaldiagnostikat, ravi ning profülaktikat. 
Omandatu on hästi süstematiseeritud. Arst-resident oskab 
suurepäraselt määratleda patsiendi esmased, olulisemad ja ka 
erinevad terviseprobleemid ning nende tähtsuse;  patsienti 
kliiniliselt uurida, panna kokku esmast uurimisplaani, loogiliselt 
põhjendada esmast diagnoosihüpoteesi,  kasutada perearstiabis 
olemasolevaid esmase uurimise võimalusi, ning interpreteerida 
esmaste uuringute tulemusi ning nende alusel võtta vastu otsus 
patsiendile vajalikuks järgnevaks raviks või edasisteks 



 

uuringuteks.  Soovitatavad uurimis-ja ravimeetodid on kõige 
otstarbekamad, tõendusel põhinevad ja parimad võimalikest. 
Oskab väga hästi põhjendada patsiendi eriarstiabisse, 
hooldusravisse või sotsiaalteenusele suunamise vajadust.  
 
 
B: Arst-resident teab väga hästi erinevate esmatasandi arstiabis 
sagedamini esinevate haiguste kliinilist pilti, etiopatogeneesi, 
diagnostikat ja diferentsiaaldiagnostikat, ravi ning profülaktikat. 
Omandatu kontrollil olulisi eksimusi ei ilmne. Arst-resident 
oskab väga hästi määratleda patsiendi esmased, olulisemad ja ka 
erinevad terviseprobleemid ning nende tähtsuse;  patsienti 
kliiniliselt uurida, panna kokku esmast uurimisplaani, 
põhjendada esmast diagnoosihüpoteesi,  kasutada perearstiabis 
olemasolevaid esmase uurimise võimalusi, ning interpreteerida 
esmaste uuringute tulemusi ning nende alusel võtta vastu otsus 
patsiendile vajalikuks järgnevaks raviks või edasisteks 
uuringuteks eriarstiabis.  Soovitatavad uurimis-ja ravimeetodid 
on otstarbekad, tõendusel põhinevad ja parimad võimalikest. 
Oskab hästi põhjendada patsiendi eriarstiabisse, hooldusravisse 
või sotsiaalteenusele suunamise vajadust.  
 
C: Arst-resident teab hästi erinevate esmatasandi arstiabis 
sagedamini esinevate haiguste kliinilist pilti, etiopatogeneesi, 
diagnostikat ja diferentsiaaldiagnostikat, ravi ning profülaktikat 
Kontrollil ilmnevad mõningad eksimused, mis ei ole väga 
olulised ega põhimõttelist laadi. Arst-resident oskab hästi 
määratleda patsiendi esmased, olulisemad ja ka erinevad 
terviseprobleemid ning nende tähtsuse;  patsienti kliiniliselt 
uurida, panna kokku esmast uurimisplaani, põhjendada esmast 
diagnoosihüpoteesi,  kasutada perearstiabis olemasolevaid 
esmase uurimise võimalusi, ning interpreteerida esmaste 
uuringute tulemusi ning nende alusel võtta vastu otsus 
patsiendile vajalikuks järgnevaks raviks või edasisteks 
uuringuteks.   Soovitatavad uurimis-ja ravimeetodid on õiged, 
ilmneb mõningaid puudujääke ravi ja uuringute ja patsiendi 
eriarstiabisse, hooldusteenusele või sotsiaalteenusele suunamise 
otstarbekuse põhjendamisel. 
 
D: Arst-resident tunneb erinevate esmatasandi arstiabis 
sagedamini esinevate haiguste kliinilist pilti, etiopatogeneesi, 
diagnostikat ja diferentsiaaldiagnostikat, ravi ning profülaktikat, 
ent aine süstemaatilisel tundmisel esineb ebatäpsusi ning 
mõningaid lünki. Arst-resident oskab määratleda patsiendi 
esmased, olulisemad ja ka erinevad terviseprobleemid ning 
nende tähtsuse;  suudab patsienti kliiniliselt uurida, panna kokku 
esmast uurimisplaani, põhjendada esmast diagnoosihüpoteesi,  
kasutada perearstiabis olemasolevaid esmase uurimise 
võimalusi, ning interpreteerida esmaste uuringute tulemusi ning 
nende alusel võtta vastu otsus patsiendile vajalikuks järgnevaks 
raviks või edasisteks uuringuteks, kuid esinevad puudujäägid 
erinevate probleemide prioriteetsuse ja olulisuse määramisel. 
Soovitatavad uurimis-ja ravimeetodid on õiged, ilmneb aga 
puudujääke ravi ja uuringute ja patsiendi eriarstiabisse, 
hooldusteenusele või sotsiaalteenusele suunamise otstarbekuse 
põhjendamisel. 
 



 

 
E: Arst-resident teab erinevate esmatasandi arstiabis sagedamini 
esinevate haiguste kliinilist pilti, tunneb üldjoontes nende 
haiguste etiopatogeneesi, diagnostikat ja 
diferentsiaaldiagnostikat, ravi ning profülaktikat, ent aine 
süstemaatiline ja sügavam tundmine on lünklik ning esineb 
põhimõttelisi eksimusi. Arst-resident oskab üldiselt määratleda 
patsiendi esmased, olulisemad ja ka erinevad terviseprobleemid 
ning nende tähttsuse, patsienti kliiniliselt uurida, põhjendada 
esmast diagnoosihüpoteesi, kasutada perearstiabis olemasolevaid 
esmase uurimise võimalusi kuid ilmneb puudujääke tulemuste 
interpreteerimisel, erinevate probleemide prioriteetsuse ja 
olulisuse hindamisel. Soovitatavad ravimeetodid on enamasti 
õideg kuid alati mitte kõige otstarbekamad,  ilmneb ka 
puudujääke ravi ja uuringute ja patsiendi eriarstiabisse, 
hooldusteenusele või sotsiaalteenusele suunamise otstarbekuse 
põhjendamisel. 
. 
F: Arst-residendi teadmised sagedamini esmatasandi meditsiinis 
esinevate  haiguste kliinilise pildi, etiopatogeneesi, diagnostika 
ja diferentsiaaldiagnostika, ravi ning profülaktika osas on 
puudulikud. Arst-residendi oskused patsiendi kliiniliseks 
uurimiseks, diagnooside põhjendamiseks ning uurimismeetodite 
kasutamiseks on puudulikud. Arst-residendi oskused patsiendi 
erinevate terviseprobleemide määratlemiseks ei ole nõuetele 
vastavad, esineb puudujääke probleemide prioriteetsuse 
määratlemisel, edasisuunamise otstarbekuse hindamisel  
Ilmnevad olulised puudujäägid ravi kavandamisel. 
 
Eksami erinevatest osadest kogutud punktid summeeritakse, 
hinne kujuneb alljärgnevalt: 
 
A= 96-100% 
B= 91-95% 
C= 81-90 % 
D= 71-80% 
E= 61-70% 
F= 0-60% 
 

32 SOOVITATAV 
KIRJANDUS 
 

Erialakirjandus: 
1. Peremeditsiin. Tartu 1998       
2. The European Textbook of Family Medicine 2006 (by 

Passoni Editore) 
3. Üldarsti käsiraamat 1. ja 2. osa, 1995, 1996, 1998. 

Medicina. 
4. Geriaatria. Medicina 1996. 
5. Onkoloogia perearstile. Medicina 1996 
6. D.Pendelton jt. The Consultation. 1996 
7. Lloyd, M. & Bor, R. Communication Skills for Doctors. 

1996. 
8. Carter, Y. & Thomas, C. (Ed.) Research Methods in 

Primary Care. 1997 
9. Tohver, M. Preventsioon perearsti praktikas. 2000 
10. M. Veskimägi. Väikekirurgia perearstile 2010.  

 
 

 



 

 
RESIDENTUURI PROGRAMM PLASTIKA- JA REKONSTRUKTIIVKIRUGIA 
ERIALAL 
 
 

1 PROGRAMMI  NIMETUS 
EESTI JA INGLISE KEELES 

Plastika ja rekonstruktiivkirugia                              
Plastic and recontructive surgery 
 

2 ÕPPEASTE Residentuur 
 

3 VALDKOND Tervis ja heaolu 
 

4 
 

ERIALA(D) Plastika ja rekonstruktiivkirugia 
 

5 ÕPPEASUTUS(ED) Tartu Ülikool 
 

6 TEADUSKON(NA)D Arstiteaduskond 
 

7 NOMINAALNE ÕPPEAEG 6 aastat 
 

8 ÕPPETÖÖ VORM Päevane õpe 
 

9 ÕPPETÖÖ KEEL Eesti keel 
 

10 ÕPIVÄLJUNDITE 
SAAVUTAMISEKS 
VAJALIKUD TEISED 
KEELED 

Erialakirjanduse lugemiseks vajalik inglise keele oskus 
 

11 ÕPPEKAVA VERSIOON 2012 
 

12 KINNITAMINE 1. Teaduskonna nõukogus 2012 
2. Ülikooli senatis  
 

13 VASTUVÕTUTINGIMUSED 1. Residentuuri võetakse konkursi alusel vastu isikuid, kes on 
registreeritud EV Terviseameti tervishoiutöötajate registris ja 
kes on lõpetanud:  
a. Tartu Ülikooli arstiõppe, olles immatrikuleeritud 

arstiõppesse 1997/1998. õppeaastal või hiljem;  
b. Tartu Ülikooli arstiõppe ja internatuuri, olles 

immatrikuleeritud arstiarstiõppesse enne 1997/1998. 
õppeaastat või  

c. kellel on vastav välisriigis omandatud kõrgharidus. 
2. Konkursitingimused määratakse residentuuri eeskirjas. 

 
14 
 

RESIDENTUURI 
ÜLDEESMÄRGID 

Residentuuri üldiseks eesmärgiks on anda arst-residendile üldarstina 
praktiseerimise kogemus, viia arst-residendi teadmised ja praktilised 
oskused iseseisva plastikakirurgia eriarstina töötamise tasemele. 
Omandatav haridus võimaldab asuda tervishoiusüsteemis tööle 
plastikakirurgia eriarstina. 
 

15 ERIALAPROGRAMMI  
STRUKTUURI  
LÜHIKIRJELDUS   

Plastika- ja rekonstruktiivkirurgia residentuur toimub 6 aastase 
õppena, millest 33 esimest kuud moodustab baasõpe ja järgnevad 33 
kuud erialaõpe, lisaks kokku 6 puhkusekuud. Õpe koosneb 
praktilisest ja teoreetilisest koolitusest.  



 

16 ANTAV 
KVALIFIKATSIOON/ 
KRAAD 

Plastikakirurgi kutse 
Plastic surgeon 

17 NÕUDED 
ÕPPEPROGRAMMI 
LÕPETAMISEKS 

Residentuuri programmi läbimine täies mahus ning lõpueksami 
edukas sooritamine 
 

18 LÕPETAMISEL VÄLJASTA-
TAVAD DOKUMENDID 

Residentuuri lõpetamist tõendav tunnistus ja akadeemiline õiend  

19 LÕPUDOKUMENTE 
VÄLJASTAV(AD) 
KÕRGKOOL(ID) 

Tartu Ülikool  

20 RESIDENTUURI 
ÕPIEESMÄRGID 
(õpiväljundid ehk 
omandatavad/ 
arendatavad/erialased 
teadmised ja oskused, 
üldpädevused jms) 

Residentuuri programmi läbinud arst-resident: 
1) tunneb perearstipraktikas, erakorralise meditsiini, sisehaiguste ja 
kirurgia osakonnas ettetulevate  tavalisemate patsiendiprobleemide 
diferentsiaaldiagnostikat, oskab iseseisvalt korraldada nende 
haigusseisundite kindlakstegemiseks vajalikke uuringuid, oskab 
nendes osakondades ravitavate tavalisemate haiguste puhul koostada 
raviplaani; 
2) oskab osutada esmaabi erakorraliste terviseprobleemide korral; 
3) orienteerub Eesti tervishoiusüsteemis, oskab määratleda patsiendi 
jaoks optimaalse ravitasandi  
4) oskab välja kirjutada enamkasutatavaid ravimeid vastavalt Eestis 
kehtivatele reeglitele, omab arstitööks vajalikku 
dokumenteerimisoskust; 
5) on võimeline osutama plastikakirurgia erialal kvaliteetset 

arstiabi, mis on vastavuses arstiteaduse uusimate saavutuste ja 
kõrgete eetiliste standarditega; 

6) omab arstikutsele vajalikke hoiakuid, küllaldasi erialaseid 
teadmisi, oskusi ja kliinilist kogemust;  

7) tunneb ja järgib teaduseetika ja meditsiinieetika ning tõendus-
põhise meditsiini põhimõtteid; 

8) soovib oma tegevusega kaasa aidata nii meditsiini kui 
valdkonna kui ka arstiteaduse arengule;  

9) tunneb oma erialalise kompetentsuse piire ning oskab 
meditsiinisüsteemis kaasata optimaalselt teiste erialade arste 
ning teisi tervishoiuspetsialiste patsientide probleemide 
parimaks lahendamiseks;  

10) orienteerub Eesti tervishoiukorralduses ja vastavas 
seadusandluses;  

11) oskab teha koostööd patsientide lähedaste, sotsiaalsüsteemi jm. 
tugivõrgustikega; 

12) omab süsteemseid ja põhjalikke teadmisi plastiakakirurgias  
kasutatavatest mõistetest, teoreetilistest printsiipidest ja 
uurimismeetoditest;  

13) suudab edastada meditsiinilisi teadmisi ja nende põhjal tehtud 
järeldusi nii patsientidele, kolleegidele kui ka avalikkusele;  

14) teadvustab vajadust jätkata meditsiinialaste teadmiste ja oskuste 
täiendamist edaspidise professionaalse karjääri jooksul 
täiendusõppe abil ning on valmis elukestvaks õppeks;  

15) suudab iseseisvalt diagnoosida ning ravida enamlevinuid 
plastikakirurgilisi haigusi (nii plaanilisi kui erakorralisi); 

16) tunneb operatsioonide näidustusi nii erakorralises kui 



 

plaanilises kirurgias; 
17) oskab koostöös teiste erialade arstidega läbi viia 

diferentsiaaldiagnostikat keerukate haigusjuhtude korral 
kasutades optimaalselt kogu kaasaegset instrumentaalsete ja 
laboratoorsete uuringute kompleksi; 

18) oskab juhtida patsientide uuringuid ja ravi mitmete haiguste 
koosesinemisel, määrata uuringute ja ravi prioriteedid, hinnata 
erinevate sekkumisvõimaluste tulemuslikkust ning riske; 

19) Oskab analüüsida ja hinnata teostatud operatsioonide ja 
protseduuride tulemusi. 

20) valdab tänapäevases intensiivravis kasutatavaid meetodeid 
kirurgiliste haiguste ravis; 

21) tunneb kemo- ja radioteraapia näidustusi ja ravipõhimõtteid 
onkoloogiliste haigete ravis.  

22) oskab iseseisvalt sooritada järgmisi operatsioone ja 
protseduure: 
vaba nahaplastika 
     õhuke nahasiire 
     täispaks nahasiire 
erinevad nihutusplastika  variandid 
      keerdlapp 
      pöördlapp 
      V-Y või Y-V plastika 
      Z – plastika 
  koevenitus ekspandrite kasutamine 
        paigaldamine 
        laiendsamine  
        eemaldamine koos järgneva plastikaga 
 mikrokirugilise meetodi kasutamine 
        mikrokirugilise tehnika omandamine 
        mikrikirugiliste lappide vabastamine 
        erinevte defektide katmine mikrovaskulaarse siirdega 
vaakum haavaravi 
 Oskab kasutada   „rekonstruktsiooni püramiidi“ erinevate 
 defektide rekonstruktsiooniks: 

      termilise trauma äge faas ning jääknähud 
keemilise trauma äge faas ning jääknähud 
radiatsiooni kahjustus 
mehaanilise trauma järgsed deformatsioonid ja defektid 
pehmete kudede troofikahäiretest tekkinud defektid 
lümfostaasi kirurgiline korrektsioon 
pehmete kudede infektsioonijärgsed defektid 
pehmete kudede kasvajate kirurgiline ravi  
pehmekoe kasvajate eemaldamise järgsete defektide 
korrektsioon. 
meditsiiniliselt näidustatud keha kontureerimine  



 

        rinnareduktsioonplastika 
        kõhu eesseina reduktsioonplastika 
osteomüeliidi rekonstruktiivkirurgia 
lamatiste kirurgiline ravi 

Enam levinud esteetilised protsetuurid 
Üla ja alalaugude plastika 
Kõrvalesta reduktsioonplastika 
Rinna suurendus plastika  
Kõhu eesseina plastika 
Üla- ja alajäsemete esteetiline reduktsioonplastika 
Liposuktsioon 
Süstitavad bioimplantaadid 
 
Kliinilises surmas haige elustamine 
 

21 MOODULI NIMETUS Praktiline koolitus baasõppes (esimesel kuni komandal 
residentuuri aastal) 
 

22 PRAKTILISE 
KOOLITUSE  SISU JA 
MAHT 

Praktilise koolituse ajakava, kokku  33 kuud:  
Residentuuri 1.aastal (koos minimaalse kestvusega): 
1. Erakorraline meditsiin 2 kuud 
2. Peremeditsiin 2 kuud 
3. Sisehaigused 2 kuud 
4. Kirurgia 2 kuud 
 
Residentuuri 2.-3.aastal: 
Üldkirurgia 9 kuud 
Ortopeedia 5 kuud 
Uroloogia 2 kuud 
Anestesioloogia ja intensiivravi 2 kuud 
Veresoontekirurgia  2 kuud 
Torakaalkirurgia 2 kuud 
 
Esimesel residentuuriaastal võib resident valida 3-kuulise valiktsükli 
vastavalt üldjuhendaja ja residendi kokkuleppele. 
 
Arst-residendi kohustused loetletud tsüklites (väljaarvatud 
anestesioloogia ja intensiivravi) on töö palatiarstina, osavõtt 
ambulatoorsetest konsultatsioonidest koos juhendava eriarstiga, 
osavõtt osakonnas toimuvatest visiitidest. Osalemine operatsioonidel 
assistendina ning küllaldase praktilise kogemuse tekkel juhendaja 
otsusel sooritama iseseisvalt lihtsamaid operatsioone juhendaja 
assisteerimisel.  
Igas kuus tuleb teha kaks või enam 12-tunnist valvet (reeglina 
üldkirurgias ja ortopeedias) sõltuvalt vajadusest eriala optimaalseks 
omandamiseks.  
 
Arst-residendi kohustused anestesioloogia-intensiivravi tsüklis: 
1 kuu anestesioloogia  
Kogu tsükli vältel igapäevane töö, sh. valvetöö operatsioonitoas 



 

anestesioloogi juhendamisel. Resident peab omandama järgnevad 
teadmised ja oskused:  
haige üldseisundi hindamine ja operatsiooniks ettevalmistus 
plaanilises ja erakorralises kirurgias. Perkutaanne veenide 
kanüleerimine. Vabade hingamisteede tagamine - ventilatsioon 
maski abil, endotraheaalne intubatsioon, juhitav hingamine. 
Patsiendi monitooring, tähtsamate rütmihäirete diagnostika. Üld- ja 
regionaalanesteesia läbiviimine,  perioperatiivne infusioonravi 
plaanilises ja erakorralises kirurgias, postoperatiivne valutustamine. 
1 kuu intensiivravi 
Kogu tsükli vältel igapäevane töö vastavalt valvegraafikule 
intensiivraviarsti juhendamisel. Resident peab omandama 
teoreetilised teadmised ja esmased praktilised oskused kriitilises 
seisundis haige käsitlemisel. Haige monitooring, raviprintsiibid 
erinevate šokivormide puhul. Elustamisvõtete rakendamine. 
Tegutsemine ägeda hingamispuudulikkuse, südamepuudulikkuse, 
neerude puudulikkuse, maksapuudulikkuse korral. Liittrauma haige. 
Sepsise diagnostika, ravipõhimõtted. 
 

23 MOODULI NIMETUS Praktiline koolitus erialaõppes 4.-6. residentuuri aastal 
 

24 PRAKTILISE 
KOOLITUSE  SISU JA 
MAHT 

Praktilise koolituse ajakava, kokku  33 kuud:  
Plastika ja rekonstrukiivkirurgia  24  kuud 
Põletus                                             3 kuud 
Pea ja kaelakirurgia                         2 kuud 
Esteetiline plastikakirugia               2 kuud 
Lastekirurgia                                   2 kuud 
 
Arst-residendi kohustused loetletud tsüklites on töö palatiarstina, 
osavõtt ambulatoorsetest konsultatsioonidest koos juhendava 
eriarstiga, osavõtt osakonnas toimuvatest visiitidest. Osalemine 
operatsioonidel assistendina ning küllaldase praktilise kogemuse 
tekkel sooritama iseseisvalt operatsioone juhendaja assisteerimisel. 
Residentuuri jooksul tuleb sooritada iseseisvalt vähemalt 300 
operatsiooni (va ambulatoorne pisikirurgia) 
Igas kuus tuleb teha vähemalt neli 12-tunnist  valvet 
(üldkirurgilised ja EMO valved baasteadmiste ja oskuste 
omandamiseks). 
 

25 MOODULI NIMETUS Teoreetiline koolitus baas- ja erialaõppes 28,5 EAP 
26 TEOREETILISE 

KOOLITUSE  SISU JA 
MAHT 

Üldresidentuuri kliinilised seminarid 6 EAP (esimesel 
residentuuriaastal 
 
Tsükli pikkus reeglina 3 päeva (20h) 
 
II aasta - endoskoopiline kirurgia ja mikrokirurgia 2 EAP 
 - anestesioloogia ja intensiivravi 2 EAP  
 - üldkirurgia 2 EAP  
 - onkoloogia (seedetrakt, rind) 2 EAP  
 - trauma+ortopeedia 2 EAP  
III aasta - veresoontekirurgia 2 EAP  
 - uroloogia 2 EAP  
 - torakaalkirurgia ja kardiokirurgia* 2,5 EAP  
 - lastekirurgia 2 EAP  
 - plastikakirurgia 2 EAP   



 

IV aasta    - käekirurgia 2 EAP 
 
* tsükli pikkus 5 päeva (30h) 
 

27 ÕPPEBAASID Residentuuri 1.aastal on baasideks AS Lõuna-Eesti Haigla, Valga 
haigla, Põlva haigla, Jõgeva haigla, Rakvere Haigla, Narva Haigla, 
Viljandi Haigla, Kuressaare haigla, Haapsalu Haigla, Rapla Haigla, 
Pärnu Haigla, Ida-Viru Keskhaigla, Lääne-Tallinna Keskhaigla, Ida- 
Tallinna keskhaigla, Põhja-Eesti Regionaalhaigla, SA TÜ 
Kliinikum, samuti perearstikeskused vastavalt TÜ ja baaside 
vahelisele lepingule. 
 
Residentuuri 2.-6.aasta: 
TÜ Kliinikum  (baasõpe, erialaõpe) 
Taastava Kirurgia Kliinik (erialaõpe) 
Põhja-Eesti Regionaalhaigla  (baasõpe) 
Ida-Tallinna Keskhaigla  (baasõpe) 
Lääne-Tallinna Keskhaigla (baasõpe) 
Pärnu Haigla (baasõpe) 
Ida-Viru Keskhaigla (baasõpe) 
Lõuna-Eesti Haigla (baasõpe) 
Viljandi Haigla (baasõpe) 
Rakvere Haigla (baasõpe) 
Valga Haigla (baasõpe) 
Narva Haigla (baasõpe) 
Järvamaa Haigla (baasõpe) 
 

28 SAAVUTATUD 
ÕPIVÄLJUNDITE 
HINDAMISE VORMID JA 
KORD 

Edasijõudmist hinnatakse kaks korda aastas vastavalt residentuuri 
eeskirjas sätestatule, positiivse hinnangu eelduseks on kõigi 
ettenähtud ülesannete (nii praktilise koolituse kui teoreetilise 
koolituse) täitmine.  
Saavutatud õpiväljundeid hinnatakse iga tsükli lõpus juhendaja 
hinnangu alusel (kujundava hindamisena mitteeristaval skaalal) ning 
residentuuri lõpueksamil (lõpphindamisena eristaval skaalal). 
Baasõppe läbimisel (3. a. lõpus) toimub vaheeksam, mis koosneb 
kirjalikust testist ja suulisest vestlusest, hõlmates kõiki läbitud 
tsükleid. Kirjalik test loetakse arvestatuks, kui vähemalt 60% on 
õigesti vastatud. Vaheeksami edukas sooritamine võimaldab 
residendil jätkata praktilise koolitusega erialaõppes.  
 

29 LÕPUEKSAMILE 
PÄÄSEMISE EELDUSED 

Kogu ettenähtud residentuuri programmi (nii praktilise koolituse kui 
teoreetilise koolituse) läbimine, positiivsed hinnangud kõigist läbitud 
praktilise koolituse tsüklitest.  
 

30 LÕPUEKSAMI SISULISED 
NÕUDED JA SOORITAMISE 
KORD 

Residentuuri erialaõpe lõpeb erialaeksamiga, mis koosneb kirjalikust 
ja suulisest osast. Plastikakirurgia residentuuri lõpueksamil nõutavad 
teadmised hõlmavad täies mahus plastikakirurgia eriala.  
o Kirjalik eksam toimub essee vormis. Tulemusi kontrollivad 

eksamikomisjoni liikmed. 
o Suuline eksam toimub samal päeval pärast kirjalikku eksamit. 

Suulises osas täpsustatakse kirjalikku eksamit aluseks võttes 
eksamineeritava teoreetilisi teadmisi, esitades lisaküsimusi. 
Samuti kontrollitakse residentuuri jooksul tehtud praktilist 
tegevust. Viimase aluseks on residendi poolt eksamikomisjonile 



 

esitatav 3 aasta kokkuvõte praktilisest tööst (praktika päevikud): 
iseseisvalt sooritatud operatsioonid, assisteerimised, tüsistuste ja 
letaalsete juhtude analüüs.   
Praktilise tegevuse aruanne  annab ülevaate residendi 
tegevusest ja on  lõppueksamile pääsemise eelduseks.  

  
Eksami lõpphinne moodustub kirjaliku eksami ja suulise eksami 
hinde summana, kusjuures osakaalud lõpphinde kujunemisel on 
võrdsed. 
 

31 LÕPUEKSAMI 
HINDAMISE 
KRITEERIUMID 
 

A: Arst-resident tunneb suurepäraselt erinevate plastikakirurgiliste 
haiguste kliinilist pilti, etiopatogeneesi, diagnostikat ja 
diferentsiaaldiagnostikat, ravi ning profülaktikat. Arst-residendi 
praktiliste oskuste maht ja ampluaa on oluliselt suurem kui nõutav 
miinimum, s.t iseseisvalt sooritanud enam kui 450 operatsiooni, mis 
hõlmavad 90% plastikakirurgias tehtavatest operatsioonitüüpidest.  
 
B: Arst-resident teab väga hästi erinevate  plastikakirurgiliste 
haiguste kliinilist pilti, etiopatogeneesi, diagnostikat ja diferentsiaal-
diagnostikat, ravi ning profülaktikat. Arst-residendi praktiliste 
oskuste maht ja ampluaa on suurem kui nõutav miinimum, s.t 
iseseisvalt sooritanud enam kui 400 operatsiooni, mis hõlmavad 80% 
plastikakirurgias tehtavatest operatsioonitüüpidest.  
 
C: Arst-resident teab hästi erinevate plastikakirurgiliste haiguste 
kliinilist pilti, etiopatogeneesi, diagnostikat ja 
diferentsiaaldiagnostikat, ravi ning profülaktikat. Arst-residendi 
praktiliste oskuste maht ja ampluaa on mõnevõrra suurem kui nõutav 
miinimum, s.t iseseisvalt sooritanud enam kui 350 operatsiooni, mis 
hõlmavad 70% plastikakirurgias tehtavatest operatsioonitüüpidest.  
 
D: Arst-resident tunneb erinevate plastikakirurgiliste haiguste 
kliinilist pilti, etiopatogeneesi, diagnostikat ja 
diferentsiaaldiagnostikat, ravi ning profülaktikat, ent aine 
süstemaatilisel tundmisel esineb ebatäpsusi ning mõningaid lünki. 
Arst-residendi praktiliste oskuste maht ja ampluaa vastab miinimum 
nõuetele, s.t iseseisvalt sooritanud 300 operatsiooni, mis hõlmavad 
60 % plastikakirurgias tehtavatest operatsioonitüüpidest.  
 
E: Arst-resident teab erinevate plastikakirurgiliste haiguste kliinilist 
pilti, tunneb üldjoontes nende haiguste etiopatogeneesi, diagnostikat 
ja diferentsiaaldiagnostikat, ravi ning profülaktikat, ent aine 
süstemaatiline ja sügavam tundmine on lünklik ning esineb 
põhimõttelisi eksimusi. Arst-residendi praktiliste oskuste maht ja 
ampluaa vastab miinimum nõuetele, s.t iseseisvalt sooritanud 300 
operatsiooni, mis hõlmavad 60 % plastikakirurgias tehtavatest 
operatsioonitüüpidest.  
 
F: Arst-residendi teadmised plastikakirurgiliste haiguste kliinilise 
pildi, etiopatogeneesi, diagnostika ja diferentsiaaldiagnostika, ravi 
ning profülaktika osas on puudulikud. Arst-residendi praktiliste 
oskuste maht ja ampluaa on väiksem nõutavast miinimumist.  
 
A= 96-100%  
B= 91-95% 



 

C= 81-90 % 
D= 71-80% 
E= 61-70% 
F= 0-60% 
 

32 SOOVITATAV 
KIRJANDUS 
 

Mathes „Plastic Surgery“ vol. 1 – 8  Saunders Second Editions 2006 
 
Grab´s „Encyclopedia of flaps“ vol 1 – 3  Wolters Kluwer/Lippincott 
Williams & Wilkins 2009 
 
Mang  „Manual of aesthetic surgery“ vol 1 – 2  Springer  2002 
 
 Sykes & Santonini-Rugiu  „ A History of  Plastic Surgery“ Springer 
2007 
  

 
 
 
 
 
 
 



 

 
RESIDENTUURI PROGRAMM PSÜHHIAATRIA ERIALAL 
 

1 PROGRAMMI  NIMETUS 
EESTI JA INGLISE KEELES 

Psühhiaatria  
Psychiatry 
 

2 ÕPPEASTE Residentuur 
3 VALDKOND Tervis ja heaolu 
4 
 

ERIALA(D) Psühhiaatria 
Kõrvaleriala: laste- ja noorukitepsühhiaatria  
(Child and Adolescent Psychiatry) 

5 ÕPPEASUTUS(ED) Tartu Ülikool 
6 TEADUSKON(NA)D Arstiteaduskond 
7 NOMINAALNE ÕPPEAEG 6 aastat 
8 ÕPPETÖÖ VORM Päevane õpe 
9 ÕPPETÖÖ KEEL Eesti keel  
10 ÕPIVÄLJUNDITE 

SAAVUTAMISEKS 
VAJALIKUD TEISED 
KEELED 

Erialakäsiraamatute ja -kirjanduse lugemiseks vajalik inglise keele 
oskus 

11 ÕPPEKAVA VERSIOON 2012 
12 KINNITAMINE 1. Teaduskonna nõukogus 2012 

2. Ülikooli senatis  
13 VASTUVÕTUTINGIMUSED 1. Residentuuri võetakse konkursi alusel vastu isikuid, kes on 

registreeritud EV Terviseameti tervishoiutöötajate registris 
ja kes on lõpetanud:  
a. Tartu Ülikooli arstiõppe, olles immatrikuleeritud 

arstiõppesse 1997/1998. õppeaastal või hiljem;  
b. Tartu Ülikooli arstiõppe ja internatuuri, olles 

immatrikuleeritud arstiõppesse enne 1997/1998. 
õppeaastat või  

c. kellel on vastav välisriigis omandatud kõrgharidus. 
2. Konkursitingimused määratakse residentuuri eeskirjas. 

 
14 
 

RESIDENTUURI 
ÜLDEESMÄRGID 

Residentuuri üldiseks eesmärgiks on anda arst-residendile üldarstina 
praktiseerimise kogemus, viia arst-residendi teadmised ja praktilised 
oskused iseseisva psühhiaatria eriarstina töötamise tasemele. 
Omandatav haridus võimaldab asuda tervishoiusüsteemis tööle 
psühhiaatri ning laste-ja noorukitepsühhiaatri pädevusega eriarstina. 
Laste- ja noorukitepsühhiaatri pädevus tähendab eriteadmiste ja - 
oskuste olemasolu alaealiste so. alla 18 a. isikute psüühikahäirete 
diagnostika, ravi ja ennetuse kohta. 

15 ERIALAPROGRAMMI  
STRUKTUURI 
LÜHIKIRJELDUS 

Psühhiaatria residentuur toimub 6-aastase õppena, kokku 66 kuud, 
lisaks kokku 6 puhkusekuud. Õpe koosneb praktilisest ja 
teoreetilisest koolitusest. Igale arst-residendile koostatakse 
individuaalne õpingukava, lähtudes alljärgnevast: 

1. Praktiline koolitus  
a. Kohustuslikud praktilise koolituse tsüklid – 

minimaalne summaarne kestus 59 kuud* 
b. Valikulised praktilise koolituse tsüklid – 

maksimaalne summaarne kestus 4 kuud** 
2. Teoreetiline koolitus 44 EAP mahus 

 
 



 

*,** - Kohustuslike praktilise koolituse tsüklite minimaalse mahu 
korral peab vastavalt individuaalplaanile suurenema valikuliste 
praktilise koolituse tsüklite maht ja vastupidi, tagamaks praktilise 
koolituse mahu täitmist. 
 

16 ANTAV 
KVALIFIKATSIOON/ 
KRAAD 

Psühhiaatri kutse ja laste-ja noorukitepsühhiaatria kõrvaleriala  
Psychiatrist and child and adolescent psychiatrist 

17 NÕUDED 
ÕPPEPROGRAMMI 
LÕPETAMISEKS 

Residentuuri programmi läbimine täies mahus ning lõpueksami 
edukas sooritamine. Residentuuri vältel peab arst-resident läbima 
kõik kohustuslikud praktilise koolituse tsüklid ning vähemalt kaks 
valikulist praktilise koolituse tsüklit.  

18 LÕPETAMISEL VÄLJASTA-
TAVAD DOKUMENDID 

Residentuuri lõpetamist tõendav tunnistus ja akadeemiline õiend  

19 LÕPUDOKUMENTE 
VÄLJASTAV(AD) 
KÕRGKOOL(ID) 

Tartu Ülikool  

20 RESIDENTUURI 
ÕPIEESMÄRGID 
(õpiväljundid ehk 
omandatavad/ 
arendatavad/erialased 
teadmised ja oskused, 
üldpädevused jms) 

Residentuuri programmi läbinud arst-resident: 
1) tunneb perearstipraktikas, erakorralise meditsiini, sisehaiguste ja 
kirurgia osakonnas ettetulevate  tavalisemate patsiendiprobleemide 
diferentsiaaldiagnostikat, oskab iseseisvalt korraldada nende 
haigusseisundite kindlakstegemiseks vajalikke uuringuid, oskab 
nendes osakondades ravitavate tavalisemate haiguste puhul koostada 
raviplaani; 
2) oskab osutada esmaabi erakorraliste terviseprobleemide korral; 
3) orienteerub Eesti tervishoiusüsteemis, oskab määratleda patsiendi 
jaoks optimaalse ravitasandi  
4) oskab välja kirjutada enamkasutatavaid ravimeid vastavalt Eestis 
kehtivatele reeglitele, omab arstitööks vajalikku 
dokumenteerimisoskust; 
5) on võimeline osutama psühhiaatria erialal ning laste-ja 

noorukitepsühhiaatria kõrvalerialal kvaliteetset arstiabi, mis on 
vastavuses arstiteaduse uusimate saavutuste ja kõrgete eetiliste 
standarditega; 

6) omab arstikutsele vajalikke hoiakuid, küllaldasi erialaseid 
teadmisi, oskusi ja kliinilist kogemust;  

7) tunneb ja järgib teaduseetika, meditsiinieetika ning tõenduspõ-
hise meditsiini põhimõtteid; 

8) tunneb ja oskab praktikas järgida psühhiaatrilise abi andmist  
reguleerivaid õigusakte 

9) tunneb ja oskab praktikas kasutada haridussüsteemis 
rakendatavaid õigusakte hariduslike erivajadustega laste 
õpetamisel 

10) soovib oma tegevusega kaasa aidata nii meditsiini kui valdkonna 
kui ka arstiteaduse arengule;  

11) tunneb oma erialalise kompetentsuse piire ning oskab 
meditsiinisüsteemis kaasata optimaalselt teiste erialade arste 
ning teisi tervishoiuspetsialiste patsientide probleemide 
parimaks lahendamiseks;  

12) orienteerub Eesti tervishoiukorralduses ja vastavas 
seadusandluses;  

13) oskab teha koostööd patsientide lähedaste, sotsiaalsüsteemi, 



 

haridussüsteemi,  jm tugivõrgustikega; 
14) omab süsteemseid ja põhjalikke teadmisi lastepsühhiaatrias 

kasutatavatest mõistetest, teoreetilistest printsiipidest ja 
uurimismeetoditest;  

15) omab süsteemseid ja põhjalikke teadmisi  täiskasvanute 
psühhiaatrias kasutatavatest mõistetest, teoreetilistest 
printsiipidest ja uurimismeetoditest 

16) suudab edastada meditsiinilisi teadmisi ja nende põhjal tehtud 
järeldusi nii patsientidele, nende pereliikmetele, kolleegidele kui 
ka avalikkusele;  

17) teadvustab vajadust jätkata meditsiinialaste teadmiste ja oskuste 
täiendamist edaspidise professionaalse karjääri jooksul täiendus-
õppe abil ning on valmis elukestvaks õppeks;  

18) omab põhjalikke teadmisi laste psüühika arengu 
seaduspärasustest, sealhulgas lapse arengu psühhoanalüütilisest 
käsitlusest 

19) suudab iseseisvalt diagnoosida ning ravida enamlevinud 
lapseeas esinevaid või algavaid psüühikahäireid ning omab 
teoreetilisi teadmisi lapseeas harva esinevate psüühikahäirete 
kohta. 

20) oskab koostöös teiste erialade arstidega läbi viia 
diferentsiaaldiagnostikat keerukate haigusjuhtude korral 
kasutades optimaalselt kaasaegseid uurimismeetodeid;                     

21) tunneb ja oskab rakendada lastepsühhiaatrilise meeskonnatöö 
printsiipe 

22) oskab koostöös teiste erialade arstidega juhtida patsientide 
uuringuid ja ravi mitmete haiguste koosesinemisel, määrata 
uuringute ja ravi prioriteedid, hinnata erinevate 
sekkumisvõimaluste tulemuslikkust ning riske; 

23) oskab efektiivselt tegutseda lastepsühhiaatrias ettetulevate 
erakorralist abi vajavate probleemide lahendamisel;  

24) valdab tänapäevases intensiivravis kasutatavaid meetodeid 
psüühikahäirete ravis; 

25) on suuteline korraldama krooniliste psüühikahäiretega laste ja 
noorukite pikaajalist ravi ja jälgimist, oskab teha koostööd teiste 
erialaarstidega patsientidele parimate diagnostika- ja ravivõtete 
rakendamiseks; 

26) omab põhjalikke teadmisi lapse psüühika erinevate 
funktsioonide uurimise meetoditest (logopeedilised ja 
psühholoogilised uurimismeetodid) 

27) tunneb ja oskab rakendada laste rehabilitatsioonisüsteemi 
võimalusi 

28) omab teadmisi ja oskusi laste kohtupsühhiaatriliste ekspertiiside 
läbiviimise kohta 

29) oskab iseseisvalt anda esmaabi vältimatut abi vajavate seisundite 
korral ning valdab kliinilises surmas oleva haige elustamise 
võtteid 

30) tunneb alljärgnevate uuringute ja protseduuride näidustusi ja 
vastunäidustusi, läbiviimise põhimõtteid, ning võimalikke 
tüsistusi  
• mEKR 



 

• EEG 
• polüsomnograafia 
• peaaju kuvamismeetodid; 

 
21 MOODULI NIMETUS Praktiline koolitus – kohustuslikud praktilise koolituse tsüklid 
22 PRAKTILISE 

KOOLITUSE  SISU JA 
MAHT 

Kohustuslikud praktilise koolituse tsüklid (koos minimaalse 
kestvusega): 
 
Residentuuri 1.aastal: 
1. Erakorraline meditsiin 2 kuud 
2. Peremeditsiin 2 kuud 
3. Sisehaigused 2 kuud 
4. Kirurgia 2 kuud 
 
Residentuuri 2.-6.aastal: 
Akuutpsühhiaatria tsükkel täiskasvanute osakonnas – 8 kuud  
Psühhiaatria tsükkel täiskasvanute osakonnas – 8 kuud  
- Ambulatoorse psühhiaatria tsükkel täiskasvanute osakonnas - 6 
kuud 
- Statsionaarse lastepsühhiaatria tsükkel - 10 kuud 
- Ambulatoorse lastpsühhiaatria tsükkel - 12 kuud 
- Neuroloogia tsükkel (lasteneuroloogia osakonnas) 3 kuud 
- Pediaatria tsükkel – 4 kuud 
 
Kohustuslike praktilise koolituse tsüklite miinimumkestus on kokku 
59. 
Arst-residendi kohustused loetletud tsüklites on töö eriarstina, 
osavõtt eriala ambulatoorsetest konsultatsioonidest koos juhendava 
eriarstiga, osavõtt osakonnas toimuvatest haigusjuhtude aruteludest 
ja konsiiliumitest. Igas kuus tuleb teha kolm 12-tunnist valvet 
eriarsti juhendamisel, väljaarvatud ambulatoorse psühhiaatria 
tsükli ajal, kui tsüklibaasis valvetööd ei toimu.   Arst-resident 
valvab kõigis kohustuslikes tsüklites. Arst-residendil tuleb teha 
haigusjuhtude  ettekandeid kliinilisel  konverentsil, osaleda laste ja 
ka täiskasvanute kohtupsühhiaatriliste ekspertiiside läbiviimisel. 
Praktilise koolituse kohustuslikest tsüklitest  vähemalt 12 kuu 
ulatuses toimub SA TÜ Kliinikumis. Kuni  22 kuud kogu 
residentuuri ajast võib praktilist koolitust läbida välismaal. 
 
 

23 MOODULI NIMETUS Praktiline koolitus – valikulised praktilise koolituse tsüklid 
24 PRAKTILISE 

KOOLITUSE  SISU JA 
MAHT 

Esimesel residentuuriaastal võib resident valida 3-kuulise 
valiktsükli vastavalt üldjuhendaja ja residendi kokkuleppele. 
Valiktsüklid: tsüklite kestvus kokku 4 kuud:   
 - laste sõltuvushäired  
 - erakorraline meditsiin 
            - söömishäired (täiskasvanute psühhiaatria tsükli sees) 
 
Valiktsüklina võib paralleelselt ambulatoorse psühhiaatria 
tsükliga, töötades ambulatoorse psühhiaatria tsüklis poole 
residendi koormusega, läbida tõenduspõhise psühhiaatria 



 

tsüklit kuni  8 kuud jooksul, mis praktikas tähendab osalemist 
mõnes teadusuuringus. 
 
Arst-resident peab läbima vähemalt kaks valikulist praktilise 
koolituse tsüklit psühhiaatriast erineval erialal. Iga valikulise 
praktilise koolituse tsükli minimaalne kestvus on 2 kuud.  
Arst-residendi kohustused loetletud tsüklites on töö arstina eriarsti 
juhendamisel, osavõtt eriala ambulatoorsetest konsultatsioonidest 
koos juhendava eriarstiga ning osavõtt osakonnas toimuvatest 
erialavisiitidest ja konsiiliumitest. Arst-residendil on soovitav 
osaleda valvetöös koos erialaspetsialistiga vähemalt 2 korda 
kuus või teistsuguse sagedusega juhul, kui töö tsüklibaasis on 
korraldatud valvetööpõhiselt. Arst-residendil on soovitav teha  
haigusjuhtude lühiettekandeid kliinilisel osakonna (kliiniku) 
konverentsil. 

25 MOODULI NIMETUS Teoreetiline koolitus 44 EAP 
26 TEOREETILISE 

KOOLITUSE  SISU JA 
MAHT 

Residentuuri jooksul peab psühhiaatria arst-resident läbima 
alljärgneva teoreetilise koolituse: 
Üldresidentuuri kliinilised seminarid 6 EAP (esimesel 
residentuuriaastal) 
Residentuuri 2.-6.aastal: 
1. Psühhiaatria residentidele korraldatud teoreetilised 
koolituskursused – 16 EAP 
2. Lastepsühhiaatria teoreetilised koolituskursused – 8 EAP  
2. Psühhoteraapia – 6 EAP 
3. Kliinilised seminarid ja haigusjuhtude arutelud, vähemal 2 
ettekannet aastas haigusjuhtumite või kirjandusallikate alusel - 4 
EAP      
4. vabalt valitud kursused teistel arstierialadel – 4 EAP  
 
 

27 ÕPPEBAASID Psühhiaatria residentuuri baasasutustena kasutatakse alljärgnevaid 
raviasutusi: 
Residentuuri 1.aastal on baasideks AS Lõuna-Eesti Haigla, Valga 
haigla, Põlva haigla, Jõgeva haigla, Rakvere Haigla, Narva Haigla, 
Viljandi Haigla, Kuressaare haigla, Haapsalu Haigla, Rapla Haigla, 
Pärnu Haigla, Ida-Viru Keskhaigla, Lääne-Tallinna Keskhaigla, Ida- 
Tallinna keskhaigla, Põhja-Eesti Regionaalhaigla, SA TÜ 
Kliinikum., samuti perearstikeskused vastavalt TÜ ja baaside 
vahelisele lepingule.  
Residentuuri 2.-6.aastal: 

• TÜ Kliinikum  
• Põhja-Eesti Regionaalhaigla 
• Tallinna Wismari Haigla 
• Lääne-Tallinna Keskhaigla 
• Ida-Tallinna Keskhaigla 
• Tallinna Lastehaigla 
• Rakvere Haigla  
• Lõuna-Eesti Haigla 
• Viljandi Haigla  
• Pärnu Haigla 
• Täiskasvanute psühhiaatria ambulatoorse tsükli läbimine 



 

võib toimuda lisaks eelpoolmainitud baasasutustele ka 
väljaspool Tartut ja Tallinna asuvates ambulatoorset 
psühhiaatrilist eriarstiabi osutavates üksustes, kus on 
tagatud nõuetele vastav juhendamine. 

• Vastava kokkuleppe olemasolul TÜ ja vastava välismaa 
õppeasutuse vahel võib psühhiaatria tsükleid läbida ka 
välismaal, maksimaalse kestusega kuni 22 kuud. Välismaal 
saadava psühhiaatrilise ettevalmistuse programm peab 
üldjoontes vastama Eesti Vabariigis koostatud residentuuri 
õppeprogrammile. 

Psühhoteraapia koolituse läbiviijatena  on aktsepteeritud Eesti 
Kognitiivse ja Käitumisteraapia Assotsiatsioon, Eesti Pereteraapia 
Ühing ja Eesti Psühhoanalüütiline Selts, Eesti Psühhoanalüütilise 
Lasteteraapia Seltsi Koolituskeskus  

28 SAAVUTATUD 
ÕPIVÄLJUNDITE 
HINDAMISE VORMID JA 
KORD 

Edasijõudmist hinnatakse kaks korda aastas vastavalt residentuuri 
eeskirjas sätestatule, positiivse hinnangu eelduseks on kõigi 
ettenähtud ülesannete (nii praktilise koolituse kui teoreetilise 
koolituse) täitmine.  
Saavutatud õpiväljundeid hinnatakse iga tsükli lõpus juhendaja 
hinnangu alusel (kujundava hindamisena mitteeristaval skaalal) ning 
residentuuri lõpueksamil (lõpphindamisena eristaval skaalal).  

29 LÕPUEKSAMILE 
PÄÄSEMISE EELDUSED 

Kogu ettenähtud residentuuri programmi (nii praktilise koolituse kui 
teoreetilise koolituse) läbimine, positiivsed hinnangud kõigist läbitud 
praktilise koolituse tsüklitest.  

30 LÕPUEKSAMI SISULISED 
NÕUDED JA SOORITAMISE 
KORD 

Lõpueksami komisjoni kuulub vähemalt kolm liiget ning nendest 
kaks peab olema lastepsühhiaatri pädevusega. Eksam, mille käigus 
hinnatakse teadmisi ja oskusi, toimub suulises vormis. Arst-
resident valib eksamipileti, milles on vähemalt 3 teoreetilist 
küsimust ja kaks haigusjuhtu.  
 

31 LÕPUEKSAMI 
HINDAMISE 
KRITEERIUMID 
 

A: Arst-resident tunneb suurepäraselt erinevate lapse- ja 
täiskasvanueas esinevate psüühikahäirete kliinilist pilti, 
etiopatogeneesi, diagnostikat ja diferentsiaaldiagnostikat, ravi ning 
profülaktikat. Omandatu on hästi süstematiseeritud. Arst-resident 
oskab suurepäraselt patsienti kliiniliselt uurida, loogiliselt 
põhjendada tema diagnoosi erinevate uurimismeetodite võimalusi 
kasutades, uuringutulemusi interpreteerides ning kõiki 
diferentsiaaldiagnostilisi võimalusi arvestades, suudab suurepäraselt 
määratleda patsiendi erinevad terviseprobleemid ning nende tähtsuse, 
hinnata adekvaatselt patsiendi prognoosi. Soovitatavad ravimeetodid 
on parimad võimalikest ja kõige otstarbekamad. 
 
B: Arst-resident teab väga hästi erinevate lapse- ja täiskasvanueas 
esinevate psüühikahäirete kliinilist pilti, etiopatogeneesi, diagnostikat 
ja diferentsiaaldiagnostikat, ravi ning profülaktikat. Omandatu 
kontrollil olulisi eksimusi ei ilmne. Arst-resident oskab väga hästi 
patsienti kliiniliselt uurida, loogiliselt põhjendada tema diagnoosi 
erinevate uurimismeetodite võimalusi kasutades, uuringutulemusi 
interpreteerides ning kõiki diferentsiaaldiagnostilisi võimalusi 
arvestades, suudab väga hästi määratleda patsiendi erinevad 
terviseprobleemid ning nende tähtsuse, hinnata adekvaatselt patsiendi 
prognoosi. Soovitatavad ravimeetodid on asjakohased ning 
otstarbekad. 
 



 

C: Arst-resident teab hästi erinevate lapse- ja täiskasvanueas 
esinevate psüühikahäirete kliinilist pilti, etiopatogeneesi, diagnostikat 
ja diferentsiaaldiagnostikat, ravi ning profülaktikat. Kontrollil 
ilmnevad mõningad eksimused, mis ei ole väga olulised ega 
põhimõttelist laadi. Arst-resident oskab hästi patsienti kliiniliselt 
uurida, loogiliselt põhjendada tema diagnoosi erinevate 
uurimismeetodite võimalusi kasutades, uuringutulemusi 
interpreteerides ning diferentsiaaldiagnostilisi võimalusi arvestades, 
suudab selgelt määratleda patsiendi erinevad terviseprobleemid ning 
nende tähtsuse, hinnata adekvaatselt patsiendi prognoosi. 
Soovitatavad ravimeetodid on õiged, ilmneb mõningaid puudujääke 
ravi otstarbekuse põhjendamisel. 
 
D: Arst-resident tunneb erinevate lapse- ja täiskasvanueas esinevate 
psüühikahäirete kliinilist pilti, etiopatogeneesi, diagnostikat ja 
diferentsiaaldiagnostikat, ravi ning profülaktikat, ent aine 
süstemaatilisel tundmisel esineb ebatäpsusi ning mõningaid lünki. 
Arst-resident oskab patsienti kliiniliselt uurida, põhjendada tema 
diagnoosi erinevate uurimismeetodite võimalusi kasutades, 
uuringutulemusi interpreteerides ning diferentsiaaldiagnostilisi 
võimalusi arvestades, suudab määratleda patsiendi erinevad 
terviseprobleemid ning hinnata patsiendi prognoosi, ent esineb 
mõningaid puudujääke probleemide prioriteetsuse määratlemisel. 
Soovitatavad ravimeetodid on õiged, ilmneb puudujääke erinevate 
ravimeetodite kasutamise põhjendamisel. 
 
 
E: Arst-resident teab erinevate lapse- ja täiskasvanueas esinevate 
psüühikahäirete kliinilist pilti, tunneb üldjoontes nende haiguste 
etiopatogeneesi, diagnostikat ja diferentsiaaldiagnostikat, ravi ning 
profülaktikat, ent aine süstemaatiline ja sügavam tundmine on 
lünklik ning esineb põhimõttelisi eksimusi. Arst-resident oskab 
üldiselt patsienti kliiniliselt uurida, põhjendada tema diagnoosi 
erinevate uurimismeetodite võimalusi kasutades, uuringutulemusi 
interpreteerides ning diferentsiaaldiagnostilisi võimalusi arvestades. 
Uurimismeetodite ratsionaalses valikus ning 
diferentsiaaldiagnostiliste võimaluste arvestamisel ilmneb 
puudujääke. Arst-resident suudab määratleda patsiendil erinevaid 
terviseprobleeme, ent nende tähtsuse hindamisel esineb 
vajakajäämisi. Arst-resident oskab üldjoontes hinnata patsiendi 
prognoosi, ent esineb puudujääke probleemide prioriteetsuse 
määratlemisel ning prognoosi põhjendamisel. Soovitatavad 
ravimeetodid on õiged, ent kõiki asjakohaseid ravimeetodeid arst-
resident ei tunne piisavalt. 
 
 
F: Arst-residendi teadmised lapse- ja täiskasvanueas esinevate 
psüühikahäirete kliinilise pildi, etiopatogeneesi, diagnostika ja 
diferentsiaaldiagnostika, ravi ning profülaktika osas on puudulikud. 
Arst-residendi oskused patsiendi kliiniliseks uurimiseks, diagnooside 
põhjendamiseks ning uurimismeetodite kasutamiseks on puudulikud. 
Arst-residendi oskused patsiendi erinevate terviseprobleemide 
määratlemiseks ei ole nõuetele vastavad, esineb puudujääke 
probleemide prioriteetsuse määratlemisel ning prognoosi 
põhjendamisel. Ilmnevad olulised puudujäägid ravi kavandamisel. 



 

 
Eksami  hinne kujuneb alljärgnevalt: 
 
A= 96-100% 
B= 91-95% 
C= 81-90 % 
D= 71-80% 
E= 61-70% 
F= 0-60% 
 

32 SOOVITATAV 
KIRJANDUS 
 

Soovitatav kirjandus : 
1. Kaplan and Sadock’s synopsis of psychiatry. Sadock BJ and 
Sadock VA (eds.). 2007 
2. Psühhiaatria. J. Lönnqvist jt. (toim). Medicina, 2006. 
3. Comprehensive Textbook of Psychiatry. Sadock BJ and 
Sadock VA (eds) 2009 
4. Oxford Textbook of Psychiatry. Gelder et al (eds.) 2001 
5. Narkoloogia. M. Salaspuro, K. Kiianmaa, K. Seppä (toim.). 
Medicina, 2000. 
6. Stahl SM. Essential of Psychopharmacology. Neuroscientific 
basis and Clinical Applications. 2007 
7. M. Aldridge & J. Wood. Interviewing Children. A Guide for 
Child Care and Forensic Practitioners.Wiley&Sons 1998. * 
8.  H. Remschmidt; H. van Engeland. Child and Adolescent 
Psychiatry in Europe. Springer 1999. * 
9. J.D.Noshpitz (Ed.-in-Chief).  
Handbook of Child and Adolescent Psychiatry; Vol. 1,  p. 3-
144. * 
10. A.N.Shore. Effects of a Secure Attachment Relationship on 
Right Brain Development, Affect Regulation, and Infant 
Mental Health. Infant Mental Health Journal, Vol. 22 Number 
1-2 Jan-Apr 2001, 7-66. * 
11. Chr. Gillberg. Clinical child neuropsychiatry. Cambridge 
University Press, 1995, 185-340. * 
12. Melvin Lewis (Ed.) Child and Adolescent Psychiatry: A 
Comprehensive Textbook. Sec. Ed. Williams&Wilkins. 
Baltimore [etc.] 1996, 1298 lk. 
13. Laste- ja noortepsühhiaatria.  Frederik Almquist jt., 
Medicina , 2004 
14. Uimastite ajastu. J.Harro, TÜ Kirjastus, 2006 
15. Laste ja noorte psühhoteraapia M.Brummer ja H.Enckell 
Tallinn 2007 
16. E.Laukanen jt ”Kuidas aidata psüühikaprobleemidega 
noorukit” Tallinn 2008 
17. Jüri Liivamägi "Laste ja noorukite rasked stresshäired" 
Tallinn 2011 
 
 märkus:  * tähistatud kirjandus on psühhiaatria õppetoolis 
olemas 
 
 



 

 
 



 

 
RESIDENTUURI PROGRAMM PSÜHHIAATRIA ERIALAL 
 

1 PROGRAMMI  
NIMETUS EESTI JA 
INGLISE KEELES 

Psühhiaatria                                                               
Psychiatry 

2 ÕPPEASTE Residentuur 
3 VALDKOND Tervis ja heaolu 
4 
 

ERIALA(D) Psühhiaatria  
 

5 ÕPPEASUTUS(ED) Tartu Ülikool 
6 TEADUSKON(NA)D Arstiteaduskond 
7 NOMINAALNE ÕPPEAEG 5 aastat 
8 ÕPPETÖÖ VORM Päevane õpe 
9 ÕPPETÖÖ KEEL Eesti keel  
10 ÕPIVÄLJUNDITE 

SAAVUTAMISEKS 
VAJALIKUD TEISED 
KEELED 

Erialakäsiraamatute ja -kirjanduse lugemiseks vajalik inglise keele 
oskus 

11 ÕPPEKAVA VERSIOON 2012 
12 KINNITAMINE 1. Teaduskonna nõukogus 2012 

2. Ülikooli senatis  
13 VASTUVÕTUTINGIMUSE

D 
1. Residentuuri võetakse konkursi alusel vastu isikuid, kes on 

registreeritud EV Terviseameti tervishoiutöötajate registris 
ja kes on lõpetanud:  
a. Tartu Ülikooli arstiõppe, olles immatrikuleeritud 

arstiõppesse 1997/1998. õppeaastal või hiljem;  
b. Tartu Ülikooli arstiõppe ja internatuuri, olles 

immatrikuleeritud arstiõppesse enne 1997/1998. 
õppeaastat või  

c. kellel on vastav välisriigis omandatud kõrgharidus. 
2. Konkursitingimused määratakse residentuuri eeskirjas. 

 
14 
 

RESIDENTUURI 
ÜLDEESMÄRGID 

Residentuuri üldiseks eesmärgiks on anda arst-residendile üldarstina 
praktiseerimise kogemus, viia arst-residendi teadmised ja praktilised 
oskused iseseisva psühhiaatria eriarstina töötamise tasemele. 
Omandatav haridus võimaldab asuda tervishoiusüsteemis tööle 
psühhiaatria eriarstina. 

15 ERIALAPROGRAMMI  
STRUKTUURI 
LÜHIKIRJELDUS 

Psühhiaatria residentuur toimub 5-aastase õppena, kokku 55 kuud, 
millele lisandub 5 puhkusekuud. Õpe koosneb praktilisest ja 
teoreetilisest koolitusest. Igale arst-residendile koostatakse 
individuaalne õpingukava, lähtudes alljärgnevast: 

1. Praktiline koolitus  
a. Kohustuslikud praktilise koolituse tsüklid – 

minimaalne summaarne kestus 46 kuud* 
b. Valikulised praktilise koolituse tsüklid – 

maksimaalne summaarne kestus 6 kuud** 
2. Teoreetiline koolitus kokku 36 EAP mahus 

 
 
*,** - Kohustuslike praktilise koolituse tsüklite minimaalse mahu 
korral peab vastavalt individuaalplaanile suurenema valikuliste 



 

praktilise koolituse tsüklite maht ja vastupidi, tagamaks praktilise 
koolituse mahu täitmist. 
 

16 ANTAV 
KVALIFIKATSIOON/ 
KRAAD 

Psühhiaatri kutse 
Psychiatrist 

17 NÕUDED 
ÕPPEPROGRAMMI 
LÕPETAMISEKS 

Residentuuri programmi läbimine täies mahus ning lõpueksami 
edukas sooritamine. Residentuuri vältel peab arst-resident läbima 
kõik kohustuslikud praktilise koolituse tsüklid ning vähemalt kaks 
valikulist praktilise koolituse tsüklit.  

18 LÕPETAMISEL 
VÄLJASTA-TAVAD 
DOKUMENDID 

Residentuuri lõpetamist tõendav tunnistus ja akadeemiline õiend  

19 LÕPUDOKUMENTE 
VÄLJASTAV(AD) 
KÕRGKOOL(ID) 

Tartu Ülikool  

20 RESIDENTUURI 
ÕPIEESMÄRGID 
(õpiväljundid ehk 
omandatavad/ 
arendatavad/erialased 
teadmised ja oskused, 
üldpädevused jms) 

Residentuuri programmi läbinud arst-resident: 
1) tunneb perearstipraktikas, erakorralise meditsiini, sisehaiguste ja 
kirurgia osakonnas ettetulevate  tavalisemate patsiendiprobleemide 
diferentsiaaldiagnostikat, oskab iseseisvalt korraldada nende 
haigusseisundite kindlakstegemiseks vajalikke uuringuid, oskab 
nendes osakondades ravitavate tavalisemate haiguste puhul koostada 
raviplaani; 
2) oskab osutada esmaabi erakorraliste terviseprobleemide korral; 
3) orienteerub Eesti tervishoiusüsteemis, oskab määratleda patsiendi 
jaoks optimaalse ravitasandi  
4) oskab välja kirjutada enamkasutatavaid ravimeid vastavalt Eestis 
kehtivatele reeglitele, omab arstitööks vajalikku 
dokumenteerimisoskust; 
5) on võimeline osutama psühhiaatria erialal kvaliteetset arstiabi, 

mis on vastavuses arstiteaduse uusimate saavutuste ja kõrgete 
eetiliste standarditega; 

6) omab arstikutsele vajalikke hoiakuid, küllaldasi erialaseid 
teadmisi, oskusi ja kliinilist kogemust;  

7) tunneb ja järgib teaduseetika, meditsiinieetika ning tõenduspõ-
hise meditsiini põhimõtteid; 

8) tunneb ja oskab praktikas järgida psühhiaatrilise abi andmist 
reguleerivaid õigusakte 

9) on valmis oma tegevusega kaasa aitama nii meditsiini kui 
valdkonna kui ka arstiteaduse arengule;  

10) tunneb oma erialalise kompetentsuse piire ning oskab 
meditsiinisüsteemis kaasata optimaalselt teiste erialade arste 
ning teisi tervishoiuspetsialiste patsientide probleemide 
parimaks lahendamiseks;  

11) orienteerub Eesti tervishoiukorralduses ja vastavas 
seadusandluses;  

12) oskab teha koostööd patsientide lähedaste, sotsiaalsüsteemi jm. 
tugivõrgustikega; 

13) omab süsteemseid ja põhjalikke teadmisi psühhiaatrias kasutata-
vatest mõistetest, teoreetilistest printsiipidest ja uurimismeeto-
ditest;  



 

14) suudab edastada meditsiinilisi teadmisi ja nende põhjal tehtud 
järeldusi nii patsientidele, kolleegidele kui ka avalikkusele;  

15) teadvustab vajadust jätkata meditsiinialaste teadmiste ja oskuste 
täiendamist edaspidise professionaalse karjääri jooksul täiendus-
õppe abil ning on valmis elukestvaks õppeks;  

16) suudab iseseisvalt diagnoosida ning ravida enamlevinud 
psüühikahäireid ning omab teoreetilisi teadmisi harva esinevate 
psüühikahäirete diagnostika ja ravi kohta 

17) oskab koostöös teiste erialade arstidega läbi viia 
diferentsiaaldiagnostikat keerukate haigusjuhtude korral 
kasutades optimaalselt kaasaegseid uurimisvõimalusi; 

18) oskab koostöös teiste erialade arstidega juhtida patsientide 
uuringuid ja ravi mitmete haiguste koosesinemisel, määrata 
uuringute ja ravi prioriteedid, hinnata erinevate 
sekkumisvõimaluste tulemuslikkust ning riske; 

19) oskab efektiivselt tegutseda psühhiaatrias ettetulevate 
erakorralist abi vajavate probleemide lahendamisel;  

20) valdab tänapäevases intensiivravis kasutatavaid meetodeid 
psüühikahäirete ravis; 

21) on suuteline korraldama krooniliste psüühikahäiretega 
patsientide pikaajalist ravi ja jälgimist, oskab teha koostööd 
teiste erialaarstidega patsientidele parimate diagnostika- ja 
ravivõtete rakendamiseks; 

22) omab teadmisi kohtupsühhiaatriliste ekspertiiside läbiviimise 
kohta 

23) oskab iseseisvalt anda esmaabi vältimatut abi vajavate seisundite 
korral ning valdab kliinilises surmas oleva haige elustamise 
võtteid 

24) tunneb alljärgnevate uuringute ja protseduuride näidustusi ja 
vastunäidustusi, läbiviimise põhimõtteid, ning võimalikke 
tüsistusi  
• mEKR 
• EEG 
• polüsomnograafia 
• peaaju kuvamismeetodid  

 
21 MOODULI NIMETUS Praktiline koolitus – kohustuslikud praktilise koolituse tsüklid 
22 PRAKTILISE 

KOOLITUSE  SISU JA 
MAHT 

Kohustuslikud praktilise koolituse tsüklid (koos minimaalse 
kestvusega): 
Residentuuri 1.aastal: 
1. Erakorraline meditsiin 2 kuud 
2. Peremeditsiin 2 kuud 
3. Sisehaigused 2 kuud 
4. Kirurgia 2 kuud 
 
Residentuuri 2.-5.aastal: 
Akuutpsühhiaatria (emergency, acute psychiatry): 10 kuud  
Psühhiaatria (in-patient psychiatry): 10 kuud  
Laste ja noorukite psühhiaatria (child and adolescent psychiatry): 6 
kuud 



 

Ambulatoorne psühhiaatria (outpatient psychiatry): 9 kuud 
Neuroloogia (Neurology) 3 kuud 
 
Kohustuslike praktilise koolituse tsüklite miinimumkestus on kokku 
46 kuud 
Arst-residendi kohustused loetletud tsüklites on töö arstina, osavõtt 
eriala ambulatoorsetest konsultatsioonidest koos juhendava 
eriarstiga, osavõtt osakonnas toimuvatest haigusjuhtude aruteludest 
ja konsiiliumitest. Igas kuus tuleb teha kolm 12-tunnist valvet 
eriarsti juhendamisel, väljaarvatud ambulatoorse psühhiaatria tsükli 
ajal, kui tsüklibaasis valvetööd ei toimu.  Arst-resident valvab kõigis 
kohustuslikes tsüklites. Arst-residendil tuleb teha haigusjuhtude 
ettekandeid kliinilisel  konverentsil, osaleda kohtupsühhiaatriliste 
ekspertiiside läbiviimisel. 
Praktilise koolituse kohustuslikest tsüklitest  vähemalt 6 kuu 
ulatuses peab soovituslikult toimuma SA TÜ Kliinikumis. Kuni  27 
kuud kogu residentuuri ajast võib praktilist koolitust läbida 
välismaal. 
 
 

23 MOODULI NIMETUS Praktiline koolitus – valikulised praktilise koolituse tsüklid 
24 PRAKTILISE 

KOOLITUSE  SISU JA 
MAHT 

Esimesel residentuuriaastal võib resident valida 3-kuulise valiktsükli 
vastavalt üldjuhendaja ja residendi kokkuleppele. 
Valiktsüklid (psühhiaatriast erinevatel erialadel) – kokku kuni 6 
kuud: 
Sisehaigused (kardioloogia, endokrinoloogia või muu sobiv 
sisemeditsiini valdkond). 
Erakorraline meditsiin  
Valiktsüklid (kitsamas psühhiaatrilises valdkonnas) 

- Sõltuvushäired  
- Söömishäired 
- Tõenduspõhise psühhiaatria alused 

Sõltuvus- ja söömishäirete valiktsüklite kestus on kuni 3 kuud ja 
nendes osalemise aeg kuulub kas akuutpsühhiaatria 
(sõltuvushäirete korral) või psühhiaatria (söömishäirete korral) 
tsükli aja sisse. 
Tõenduspõhise psühhiaatria tsükkel kestab 8 kuud ja seda on 
võimalik läbida paralleelselt ambulatoorse psühhiaatria 
tsükliga, töötades ambulatoorse psühhiaatria tsüklis poole 
residendi koormusega. 
 
Arst-resident peab läbima vähemalt kaks valikulist praktilise 
koolituse tsüklit psühhiaatriast erineval erialal. Iga valikulise 
praktilise koolituse tsükli minimaalne kestvus on 2 kuud.  
Arst-residendi kohustused loetletud tsüklites on töö arstina eriarsti 
juhendamisel, osavõtt eriala ambulatoorsetest konsultatsioonidest 
koos juhendava eriarstiga ning osavõtt osakonnas toimuvatest 
erialavisiitidest ja konsiiliumitest. Arst-resident valvab koos 
erialaspetsialistiga, igas kuus tuleb teha neli 12-tunnist valvet. Arst-
residendil tuleb teha haigusjuhtude lühiettekandeid kliinilisel 
osakonna (kliiniku) konverentsil. 

25 MOODULI 
NIMETUS 

Teoreetiline koolitus 36 EAP 



 

26 TEOREETILISE 
KOOLITUSE  SISU JA 
MAHT 

Residentuuri jooksul peab psühhiaatria arst-resident läbima 
alljärgneva teoreetilise koolituse: 
Üldresidentuuri kliinilised seminarid 6 EAP (esimesel 
residentuuriaastal) 
1. Osavõtt psühhiaatria residentidele korraldatud teoreetilistest 
koolituskursustest – 16 EAP 
2. Psühhoteraapia – 6 EAP 
3. Kliinilised seminarid ja haigusjuhtude arutelud, vähemal 2 
ettekannet aastas haigusjuhtumite või kirjandusallikate alusel - 4 
EAP      
4. vabalt valitud kursused teistel arstierialadel – 4 EAP  
 
 

27 ÕPPEBAASID Psühhiaatria residentuuri baasasutustena kasutatakse alljärgnevaid 
raviasutusi: 
Residentuuri 1.aastal on baasideks AS Lõuna-Eesti Haigla, Valga 
haigla, Põlva haigla, Jõgeva haigla, Rakvere Haigla, Narva Haigla, 
Viljandi Haigla, Kuressaare haigla, Haapsalu Haigla, Rapla Haigla, 
Pärnu Haigla, Ida-Viru Keskhaigla, Lääne-Tallinna Keskhaigla, Ida- 
Tallinna keskhaigla, Põhja-Eesti Regionaalhaigla, SA TÜ 
Kliinikum, samuti perearstikeskused vastavalt TÜ ja baaside 
vahelisele lepingule.  
Residentuuri 2.-5.aasta: 

• TÜ Kliinikum  
• Põhja-Eesti Regionaalhaigla 
• Tallinna Wismari Haigla 
• Lääne-Tallinna Keskhaigla 
• Ida-Tallinna Keskhaigla 
• Tallinna Lastehaigla 
• Rakvere Haigla  
• Lõuna-Eesti Haigla 
• Viljandi Haigla  
• Pärnu Haigla 
• Ambulatoorse tsükli läbimine võib toimuda lisaks 

eelpoolmainitud baasasutustele ka väljaspool Tartut ja 
Tallinna asuvates ambulatoorset psühhiaatrilist eriarstiabi 
osutavates üksustes, kus on tagatud nõuetele vastav 
juhendamine. 

• Vastava kokkuleppe olemasolul TÜ ja vastava välismaa 
õppeasutuse vahel võib psühhiaatria tsükleid läbida ka 
välismaal, maksimaalse kestusega kuni 22 kuud. Välismaal 
saadava psühhiaatrilise ettevalmistuse programm peab 
üldjoontes vastama Eesti Vabariigis koostatud residentuuri 
õppeprogrammile. 

Psühhoteraapia koolituse läbiviijatena  on aktsepteeritud Eesti 
Kognitiivse ja Käitumisteraapia Assotsiatsioon, Eesti Pereteraapia 
Ühing ja Eesti Psühhoanalüütiline Selts 

28 SAAVUTATUD 
ÕPIVÄLJUNDITE 
HINDAMISE VORMID JA 
KORD 

Edasijõudmist hinnatakse kaks korda aastas vastavalt residentuuri 
eeskirjas sätestatule, positiivse hinnangu eelduseks on kõigi 
ettenähtud ülesannete (nii praktilise koolituse kui teoreetilise 
koolituse) täitmine.  
Saavutatud õpiväljundeid hinnatakse iga tsükli lõpus juhendaja 
hinnangu alusel (kujundava hindamisena mitteeristaval skaalal) ning 



 

residentuuri lõpueksamil (lõpphindamisena eristaval skaalal).  
29 LÕPUEKSAMILE 

PÄÄSEMISE EELDUSED 
Kogu ettenähtud residentuuri programmi (nii praktilise koolituse kui 
teoreetilise koolituse) läbimine, positiivsed hinnangud kõigist läbitud 
praktilise koolituse tsüklitest.  

30 LÕPUEKSAMI SISULISED 
NÕUDED JA 
SOORITAMISE KORD 

Lõpueksami komisjoni kuulub vähemalt kolm liiget. Eksam, mille 
käigus hinnatakse teadmisi ja oskusi, toimub suulises vormis. Arst-
resident valib eksamipileti, milles on vähemalt 3 teoreetilist küsimust 
ja ühe haigusjuhu kirjeldus. Kui arst-residendi poolt esitatavad 
vastused ei ole komisjoniliikmete arvates piisavad, on komisjoni 
liikmetel õigus esitada täiendavaid küsimusi. 
 

31 LÕPUEKSAMI 
HINDAMISE 
KRITEERIUMID 
 

A: Arst-resident tunneb suurepäraselt erinevate psüühikahäirete 
kliinilist pilti, etiopatogeneesi, diagnostikat ja 
diferentsiaaldiagnostikat, ravi ning profülaktikat. Omandatu on hästi 
süstematiseeritud. Arst-resident oskab suurepäraselt patsienti 
kliiniliselt uurida, loogiliselt põhjendada tema diagnoosi erinevate 
uurimismeetodite võimalusi kasutades, uuringutulemusi 
interpreteerides ning kõiki diferentsiaaldiagnostilisi võimalusi 
arvestades, suudab suurepäraselt määratleda patsiendi erinevad 
terviseprobleemid ning nende tähtsuse, hinnata adekvaatselt patsiendi 
prognoosi. Soovitatavad ravimeetodid on parimad võimalikest ja 
kõige otstarbekamad. 
 
B: Arst-resident teab väga hästi erinevate psüühikahäirete kliinilist 
pilti, etiopatogeneesi, diagnostikat ja diferentsiaaldiagnostikat, ravi 
ning profülaktikat. Omandatu kontrollil olulisi eksimusi ei ilmne. 
Arst-resident oskab väga hästi patsienti kliiniliselt uurida, loogiliselt 
põhjendada tema diagnoosi erinevate uurimismeetodite võimalusi 
kasutades, uuringutulemusi interpreteerides ning kõiki 
diferentsiaaldiagnostilisi võimalusi arvestades, suudab väga hästi 
määratleda patsiendi erinevad terviseprobleemid ning nende tähtsuse, 
hinnata adekvaatselt patsiendi prognoosi. Soovitatavad ravimeetodid 
on asjakohased ning otstarbekad. 
 
C: Arst-resident teab hästi erinevate psüühikahäirete kliinilist pilti, 
etiopatogeneesi, diagnostikat ja diferentsiaaldiagnostikat, ravi ning 
profülaktikat. Kontrollil ilmnevad mõningad eksimused, mis ei ole 
väga olulised ega põhimõttelist laadi. Arst-resident oskab hästi 
patsienti kliiniliselt uurida, loogiliselt põhjendada tema diagnoosi 
erinevate uurimismeetodite võimalusi kasutades, uuringutulemusi 
interpreteerides ning diferentsiaaldiagnostilisi võimalusi arvestades, 
suudab selgelt määratleda patsiendi erinevad terviseprobleemid ning 
nende tähtsuse, hinnata adekvaatselt patsiendi prognoosi. 
Soovitatavad ravimeetodid on õiged, ilmneb mõningaid puudujääke 
ravi otstarbekuse põhjendamisel. 
 
D: Arst-resident tunneb erinevate psüühikahäirete kliinilist pilti, 
etiopatogeneesi, diagnostikat ja diferentsiaaldiagnostikat, ravi ning 
profülaktikat, ent aine süstemaatilisel tundmisel esineb ebatäpsusi 
ning mõningaid lünki. Arst-resident oskab patsienti kliiniliselt 
uurida, põhjendada tema diagnoosi erinevate uurimismeetodite 
võimalusi kasutades, uuringutulemusi interpreteerides ning 
diferentsiaaldiagnostilisi võimalusi arvestades, suudab määratleda 
patsiendi erinevad terviseprobleemid ning hinnata patsiendi 
prognoosi, ent esineb mõningaid puudujääke probleemide 



 

prioriteetsuse määratlemisel. Soovitatavad ravimeetodid on õiged, 
ilmneb puudujääke erinevate ravimeetodite kasutamise 
põhjendamisel. 
 
 
E: Arst-resident teab erinevate psüühikahäirete kliinilist pilti, tunneb 
üldjoontes nende haiguste etiopatogeneesi, diagnostikat ja 
diferentsiaaldiagnostikat, ravi ning profülaktikat, ent aine 
süstemaatiline ja sügavam tundmine on lünklik ning esineb 
põhimõttelisi eksimusi. Arst-resident oskab üldiselt patsienti 
kliiniliselt uurida, põhjendada tema diagnoosi erinevate 
uurimismeetodite võimalusi kasutades, uuringutulemusi 
interpreteerides ning diferentsiaaldiagnostilisi võimalusi arvestades. 
Uurimismeetodite ratsionaalses valikus ning 
diferentsiaaldiagnostiliste võimaluste arvestamisel ilmneb 
puudujääke. Arst-resident suudab määratleda patsiendil erinevaid 
terviseprobleeme, ent nende tähtsuse hindamisel esineb 
vajakajäämisi. Arst-resident oskab üldjoontes hinnata patsiendi 
prognoosi, ent esineb puudujääke probleemide prioriteetsuse 
määratlemisel ning prognoosi põhjendamisel. Soovitatavad 
ravimeetodid on õiged, ent kõiki asjakohaseid ravimeetodeid arst-
resident ei tunne piisavalt. 
 
 
F: Arst-residendi teadmised psüühikahäirete kliinilise pildi, 
etiopatogeneesi, diagnostika ja diferentsiaaldiagnostika, ravi ning 
profülaktika osas on puudulikud. Arst-residendi oskused patsiendi 
kliiniliseks uurimiseks, diagnooside põhjendamiseks ning 
uurimismeetodite kasutamiseks on puudulikud. Arst-residendi 
oskused patsiendi erinevate terviseprobleemide määratlemiseks ei ole 
nõuetele vastavad, esineb puudujääke probleemide prioriteetsuse 
määratlemisel ning prognoosi põhjendamisel. Ilmnevad olulised 
puudujäägid ravi kavandamisel. 
 
Eksami  hinne kujuneb alljärgnevalt: 
 
A= 96-100% 
B= 91-95% 
C= 81-90 % 
D= 71-80% 
E= 61-70% 
F= 0-60% 
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RESIDENTUURI PROGRAMM PULMONOLOOGIA ERIALAL 
 
 

1 PROGRAMMI NIMETUS 
EESTI JA INGLISE KEELES 

PULMONOLOOGIA                                
Pulmonary Medicine 

2 ÕPPEASTE Residentuur 
3 VALDKOND Tervis ja heaolu 
4 ERIALA(D) Pulmonoloogia 
5 ÕPPEASUTUS(ED) Tartu Ülikool 
6 TEADUSKON(NA)D Arstiteaduskond 
7 NOMINAALNE ÕPPEAEG 5 aastat 
8 ÕPPETÖÖ VORM Päevane õpe 
9 ÕPPETÖÖ KEEL Eesti keel  
10 ÕPIVÄLJUNDITE 

SAAVUTAMISEKS 
VAJALIKUD TEISED 
KEELED 

Erialakirjandusega töötamiseks on vajalik inglise keele oskus 

11 ÕPPEKAVA VERSIOON 2012 
12 KINNITAMINE 1. Teaduskonna nõukogus 2012 

2. Ülikooli senatis  
13 VASTUVÕTUTINGIMUSED 1. Residentuuri võetakse konkursi alusel vastu isikuid, kes on 

registreeritud EV Terviseameti tervishoiutöötajate registris 
ja kes on lõpetanud:  
a. Tartu Ülikooli arstiõppe, olles immatrikuleeritud 

arstiõppesse 1997/1998. õppeaastal või hiljem;  
b. Tartu Ülikooli arstiõppe ja internatuuri, olles 

immatrikuleeritud arstiõppesse enne 1997/1998. 
õppeaastat või  

c. kellel on vastav välisriigis omandatud kõrgharidus. 
2. Konkursitingimused määratakse residentuuri eeskirjas. 

 
14 
 

RESIDENTUURI 
ÜLDEESMÄRGID 

Pulmonoloogia residentuuri üldiseks eesmärgiks on anda arst-
residendile üldarstina praktiseerimise kogemus, viia arst-residendi 
teadmised ja praktilised oskused iseseisva kopsuhaiguste eriarstina 
e. pulmonoloogina töötamise tasemele. Omandatav haridus 
võimaldab asuda tervishoiusüsteemis tööle kopsuhaiguste eriarstina 
e. pulmonoloogina. 

15 ERIALAPROGRAMMI 
STRUKTUURI 
LÜHIKIRJELDUS 

Pulmonoloogia residentuur toimub 5-aastase õppena, kokku 55 
kuud, millele lisandub 5 puhkusekuud. Õpe koosneb praktilisest ja 
teoreetilisest koolitusest. Igale arst-residendile koostatakse 
individuaalne õpingukava, lähtudes alljärgnevast: 

1. Praktiline koolitus:  
a. Kohustuslikud praktilise koolituse tsüklid – 

minimaalne summaarne kestus 50 kuud 
b. Valikulised praktilise koolituse tsüklid – minimaalne 

summaarne kestus 6 kuud 
2. Teoreetiline koolitus: 30 EAP mahus 

16 ANTAV 
KVALIFIKATSIOON/ 
KRAAD 

Pulmonoloogi kutse 
Respiratory physician 

17 NÕUDED 
ÕPPEPROGRAMMI 
LÕPETAMISEKS 

Residentuuri programmi läbimine täies mahus ning lõpueksami 
edukas sooritamine. Residentuuri vältel peab arst-resident läbima 
kõik kohustuslikud praktilise koolituse tsüklid ning vähemalt kolm 
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valikulist praktilise koolituse tsüklit.  
18 LÕPETAMISEL VÄLJASTA-

TAVAD DOKUMENDID 
Residentuuri lõpetamist tõendav tunnistus ja akadeemiline õiend  

19 LÕPUDOKUMENTE 
VÄLJASTAV(AD) 
KÕRGKOOL(ID) 

Tartu Ülikool  

20 RESIDENTUURI 
ÕPIEESMÄRGID 
(õpiväljundid ehk 
omandatavad/ 
arendatavad/erialased 
teadmised ja oskused, 
üldpädevused jms) 

Pulmonoloogia residentuuri programmi läbinud arst-resident: 
1) tunneb perearstipraktikas, erakorralise meditsiini, sisehaiguste ja 
kirurgia osakonnas ettetulevate  tavalisemate patsiendiprobleemide 
diferentsiaaldiagnostikat, oskab iseseisvalt korraldada nende 
haigusseisundite kindlakstegemiseks vajalikke uuringuid, oskab 
nendes osakondades ravitavate tavalisemate haiguste puhul koostada 
raviplaani; 
2) oskab osutada esmaabi erakorraliste terviseprobleemide korral; 
3) orienteerub Eesti tervishoiusüsteemis, oskab määratleda patsiendi 
jaoks optimaalse ravitasandi  
4) oskab välja kirjutada enamkasutatavaid ravimeid vastavalt Eestis 
kehtivatele reeglitele, omab arstitööks vajalikku 
dokumenteerimisoskust; 

5) on võimeline osutama pulmonoloogia erialal kvaliteetset 
arstiabi, mis on vastavuses arstiteaduse uusimate saavutuste 
ja kõrgete eetiliste standarditega; 

6) omab arstikutsele vajalikke hoiakuid, küllaldasi erialaseid 
teadmisi, oskusi ja kliinilist kogemust;  

7) tunneb ja järgib teaduseetika ja meditsiinieetika ning 
tõenduspõhise meditsiini põhimõtteid; 

8) soovib oma tegevusega kaasa aidata nii meditsiini kui 
valdkonna kui ka arstiteaduse arengule;  

9) tunneb oma erialalise kompetentsuse piire ning oskab 
meditsiinisüsteemis kaasata optimaalselt teiste erialade arste 
ning teisi tervishoiuspetsialiste patsientide probleemide 
parimaks lahendamiseks;  

10) orienteerub Eesti tervishoiukorralduses ja vastavas 
seadusandluses;  

11) oskab teha koostööd patsientide lähedaste, sotsiaalsüsteemi 
jm. tugivõrgustikega; 

12) omab süsteemseid ja põhjalikke teadmisi pulmonoloogias 
kasutatavatest mõistetest, teoreetilistest printsiipidest ja 
uurimismeetoditest;  

13) suudab edastada meditsiinilisi teadmisi ja nende põhjal 
tehtud järeldusi nii patsientidele, kolleegidele kui ka 
avalikkusele;  

14) teadvustab vajadust jätkata meditsiinialaste teadmiste ja 
oskuste täiendamist edaspidise professionaalse karjääri 
jooksul täiendusõppe abil ning on valmis elukestvaks 
õppeks;  

15) suudab iseseisvalt diagnoosida ning ravida kopsuhaigusi; 
16) oskab koostöös teiste erialade arstidega läbi viia 

diferentsiaaldiagnostikat keerukate haigusjuhtude korral 
kasutades optimaalselt kogu kaasaegset instrumentaalsete ja 
laboratoorsete uuringute kompleksi; 

17) oskab juhtida patsientide uuringuid ja ravi mitmete haiguste 
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koosesinemisel, määrata uuringute ja ravi prioriteedid, 
hinnata erinevate sekkumisvõimaluste tulemuslikkust ning 
riske; 

18) oskab efektiivselt tegutseda kopsuhaiguste korral 
ettetulevate erakorralist abi vajavate probleemide 
lahendamisel; 

19) valdab tänapäevases pulmonoloogilises intensiivravis 
kasutatavaid meetodeid; 

20) on suuteline korraldama krooniliste kopsuhaigustega 
patsientide pikaajalist ravi ja jälgimist, oskab teha koostööd 
teiste erialaarstidega patsientidele parimate diagnostika- ja 
ravivõtete rakendamiseks; 

Peamised konkreetsed oskused ja teadmised, mida residentuuri 
jooksul süvendatult omandatakse, vastavad Euroopa 
täiskasvanute kopsuhaiguste õppekavale (HERMES European 
Core Syllabus in Adult Respiratory Medicine) 
(http://hermes.ersnet.org). Teemad jagunevad kohustuslikeks ja 
valikaineteks. Kohustuslikud ained on kohustuslikuks 
omandamiseks. Valikained on kasutatavad näiteks 
individuaalprogrammide koostamisel. Teadmisi ja oskusi 
kõikides valdkondades nõutakse erinevatel tasemetel ning 
teemad on tähistatud vastavalt: 
Tase 1: Piisav teadlikkus, et haigust/probleemi õigesti ära tunda 
ja patsient õigel ajal spetsialisti juurde või spetsialiseeritud 
keskusse edasi saata 
Tase 2: Piisavad teadmised selleks, et juhendamisel probleemi 
adekvaatse lahendamisega toime tulla või patsient õigel ajal 
spetsialisti juurde või spetsialiseeritud keskusse edasi saata 
Tase 3: Laialdased teadmised, mis on piisavad iseseisvaks 
praktiseerimiseks erialaspetsialistina (pulmonoloogina) 
 

Täiskasvanute kopsuhaiguste õppekava 
õpiväljundid 
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Moodul A.1: Hingamiselundite ehitus ja 
funktsioon* 

     

A.1.1 anatoomia      

A.1.2 hingamiselundite areng ja 
vananemine (ealised muutused) 

     

A.1.3 füsioloogia      

A.1.4 patofüsioloogia      

A.1.5 mikrobioloogia      

A.1.6 geneetika      

A.1.7 farmakoloogia      

A.1.8 patoloogia      

A.1.9 immunoloogia ja 
kaitsemehhanismid 

     

A.1.10 molekulaarbioloogia      

A.1.11 biokeemia      
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Moodul B.1: Hingamisteede haigused      

B.1.1 astma      

B.1.2 äge bronhiit      

B.1.3 krooniline bronhiit      

B.1.4 KOK (krooniline obstruktiivne 
kopsuhaigus) 

     

B.1.5 bronhioliit      

B.1.6 bronhiektaasid      

B.1.7 hingamisteede stenoos ja 
trahheomalaatsia 

     

B.1.8 trahheo-ösofageaalne uuris      

B.1.9 ülemiste hingamisteede haigused      

B.1.10 häälepaelte düsfunktsioon      

B.1.11 võõrkeha aspiratsioon      

B.1.12 gastroösofageaalne reflukshaigus 
(GERD) 

     

      

Moodul B.2: Rindkere kasvajad      

B.2.1 kopsuvähk      

B.2.2 kopsumetastaasid      

B.2.3 mesotelioom      

B.2.4 metastaatilised ja teised pleura 
kasvajad 

     

B.2.5 healoomulised intratorakaalsed 
kasvajad 

     

B.2.6 keskseinandi kasvajad      

B.2.7 rindkere seina tuumorid      

B.2.8 sarkoom      

B.2.9 lümfoom      

      

Moodul B.3: Mittetuberkuloossed 
hingamisteede infektsioonid 

     

B.3.1 ülemiste hingamisteede 
infektsioonid 

     

B.3.2 alumiste hingamisteede 
infektsioonid 

     

B.3.3 keskkonnatekkene pneumoonia      

B.3.4 nosokomiaalpneumoonia (ka 
ventilaatorpneumoonia) 

     

B.3.5 pneumoonia 
immuunkomprimeeritud haigel 

     

B.3.6 teised kopsupõletikud      

B.3.7 parapneumooniline efusioon ja 
empüeem 

     

B.3.8 kopsuabstsess      

B.3.9 hingamiselundite seeninfektsioonid      

B.3.10 hingamiselundite parasitaarsed 
infektsioonid 

     

B.3.11 epideemilised viirusinfektsioonid      

      

Moodul B.4: Tuberkuloos ja 
mükobakterioosid 

     

B.4.1 kopsutuberkuloos      

B.4.2 kopsuväline tuberkuloos      

B.4.3 tuberkuloos immuunkomprimeeritud 
haigel 

     

B.4.4 latentne tuberkuloosne infektsioon      

B.4.5 mittetuberkuloossed      
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mükobakteriaalsed haigused 
      

Moodul 5: Kopsu veresoonte haigused      

B.5.1 kopsuarteri embooliad      

B.5.2 Pulmonaalne arteriaalne 
hüpertensioon, sh idiopaatiline 
pulmonaalne arteriaalne hüpertensioon 

     

B.5.3 Pulmonaalhüpertensiooni muud 
vormid 

     

B.5.4 vaskuliit ja difuusne pulmonaalne 
hemorraagia 

     

B.5.5 patoloogilised arteriovenoossed 
ühendused 

     

      

Moodul 6: Kutse- ja 
keskkonnateguritest tingitud haigused 

     

B.6.1 kutseastma      

B.6.2 reaktiivne hingamisteede 
düsfunktsiooni sündroom 

     

B.6.3 pneumokonioosid ja asbestiga 
seotud haigused 

     

B.6.4 hüpersensitiivsuspneumoniidid      

B.6.5 tolmu ja toksiliste gaaside 
sissehingamisest tingitud haigused 

     

B.6.6 tubase õhu saastatusega seotud 
haigused 

     

B.6.7 välisõhu saastatusega seotud 
haigused 

     

B.6.8 suitsetamisega seotud haigused      

B.6.9 kõrgmäestikuhaigus      

B.6.10 kessoontõbi      

      

Moodul 7: Difuussed parenhümatossed 
(interstitsiaalsed) kopsuhaigused 

     

B.7.1 sarkoidoos      

B.7.2 idiopaatilised interstitsiaalsed 
pneumooniad 

     

B.7.3 organiseeruv pneumoonia (OP), 
oblitereeriv bronhioliit koos organiseeruva 
pneumooniaga (BOOP)  

     

      

Moodul B.8: Iatrogeensed haigused      

B.8.1 ravimitest põhjustatud haigused      

B.8.2 invasiivsetest protseduuridest 
tingitud komplikatsioonid 

     

B.8.3 kiirituskahjustus      

      

Moodul B.9: Ägedad hingamiselundite 
kahjustused 

     

B.9.1 inhalatsioonikahjustus      

B.9.2 rindkere trauma      

      

Moodul B.10: Hingamispuudulikkus      

B.10.1 ARDS (äge respiratoorse distressi 
sündroom) 

     

B.10.2 obstruktiivsest kopsuhaigusest 
tingitud hingamispuudulikkus 

     

B.10.3 neuromuskulaarsest haigusest      
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tingitud hingamispuudulikkus 
B.10.4 rindkere seina haigusest tingitud 
hingamispuudulikkus 

     

B.10.5 teistest restriktiivsetest põhjustest 
tingitud hingamispuudulikkus 

     

      

Moodul B.11: Pleura haigused 
(mittemaliigsed) 

     

B.11.1 pleuraefusioon      

B.11.2 külotooraks      

B.11.3 hemotooraks      

B.11.4 fibrotooraks      

B.11.5 pneumotooraks      

      

Moodul 12: Rindkere seina ja 
hingamislihaste, k.a. diafragma 
haigused 

     

B.12.1 rindkere deformatsioonid      

B.12.2 neuromuskulaarsed häired      

B.12.3 vahelihasenärvi paralüüs      

B.12.4 diafragmaalhernia      

      

Moodul 13: Keskseinandi haigused, 
välja arvatud kasvajad 

     

B.13.1 mediastiniit      

B.13.2 mediastinaalne fibroos      

B.13.3 pneumomediastiinum      

      

Moodul 14: Süsteemsete ja 
ekstrapulmonaalsete haiguste pleuro-
pulmonaalsed ilmingud 

     

B.14.1 Süsteemsed sidekoehaigused 
(kollageen-vaskulaarsed haigused) 

     

B.14.2 südamehaigused      

B.14.3 kõhupiirkonna haigused      

B.14.4 hematoloogilised haigused      

B.14.5 rasvumus      

B.14.6. hüperventilatsioonisündroom      

      

Moodul 15: Geneetilised ja 
arenguhäired 

     

B.15.1 tsüstiline fibroos      

B.15.2 primaarne tsiliaarne düskineesia      

B.15.3 alfa-1-antitrüpsiini puudulikkus      

B.15.4 väärarengud      

      

Moodul 16: Kopsuhaigused ja rasedus      

B.16.1 astma      

B.16.2 tsüstiline fibroos      

B.16.3 tuberkuloos      

B.16.4 sarkoidoos      

B.16.5 restriktiivsed kopsuhaigused      

B.16.6 rasedusest tingitud kopsuhaigused      

      

Moodul 17: Allergilised haigused (IgE-
vahendatud) 

     

B.17.1 ülemiste hingamisteede haigused      

B.17.2 astma      
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B.17.3 allergiline bronhopulmonaalne 
aspergilloos 

     

B.17.4 anafülaksia      

      

Moodul 18: Eosinofiilised haigused      

B.18.1 mitteastmaatiline eosinofiilne 
bronhiit 

     

B.18.2 äge ja krooniline eosinofiilne 
pneumoonia 

     

B.18.3 hüpereosinofiilne sündroom      

B.18.4 Churg-Straussi sündroom      

      

Moodul 19: Uneaegsed hingamishäired      

B.19.1 obstruktiivse uniapnoe sündroom      

B.19.2 tsentraalse uniapnoe sündroom      

B.19.3 rasvumusest tingitud 
hüpoventilatsioonisündroom 

     

      

Moodul 20: Immuunpuudulikkus      

B.20.1 kaasasündinud 
immuunpuudulikkuse sündroom 

     

B.20.2 omandatud immuunpuudulikkuse 
sündroom 

     

B.20.3 HIV-infektsiooniga seotud haigus      

B.20.4 ravimitest põhjustatud haigused      

B.20.5 transplantaat peremehe vastu-
haigus 

     

B.20.6 transplantatsioonijärgne 
immuunpuudulikkus 

     

      

Moodul 21: Harvaesinevad haigused      

B.21.1 Langerhansi rakuline histiotsütoos      

B.21.2 lümfangioleiomüomatoos (LAM)      

B.21.3 pulmonaalne alveolaarne 
proteinoos 

     

B.21.4 hingamiselundite amüloidoos      

      

C. Haigusnähud ja –tunnused*      

C.1.1 düspnoe      

C.1.2 hingeldus      

C.1.3 striidor      

C.1.4 hääle kähedus      

C.1.5 köha      

C.1.6 rögaeritus      

C.1.7 rindkerevalu      

C.1.8 veriköha      

C.1.9 norskamine      

C.1.10 haiguse üldsümptomid, k.a. 
palavik, kaalulangus, turse, öine 
urineerimine ja päevane unisus 

     

C.1.11 normist kõrvalekalded vaatlusel, 
k.a. tsüanoos, mittenormaalne hingamine, 
trummipulksõrmed, rindkere 
deformatsioonid, ülemise õõnesveeni 
kompressiooni sündroom, Horneri 
sündroom  

     

C.1.12 normist kõrvalekalded 
palpatsioonil ja perkussioonil 

     



 

 8 

C.1.13 kuulatlusleid       

      

D.1. Kopsufunktsiooni hindamine      

D.1.1 staatilised ja dünaamilised 
kopsumahud ja mahtuvused, nende 
määramine - teostus ja interpretatsioon 

     

D.1.2 keha pletüsmograafia – 
interpretatsioon 

     

D.1.3 transfertest - teostus ja 
interpretatsioon 

     

D.1.4 veregaaside hindamine ja 
oksümeetria - teostus ja interpretatsioon 

     

D.1.5 provokatsioontestid - teostus ja 
interpretatsioon 

     

D.1.6 koormustestid k.a. kõnnitestid ja 
spiroergomeetria (kardio-pulmonaalne 
koormustest) - teostus ja interpretatsioon 

     

D.1.7 hingamismehhaanika hindamine – 
interpretatsioon 

     

D.1.8 kopsude venitatavuse määramine – 
interpretatsioon 

     

D.1.9 hingamislihaste hindamine – 
interpretatsioon 

     

D.1.10 ventilatsiooni-perfusiooni 
hindamine – interpretatsioon 

     

D.1.11 šundi hindamine - interpretatsioon      

D.1.12 uneuuringud - teostus ja 
interpretatsioon 

     

D.1.13 hingamise regulatsiooni hindamine 
– interpretatsioon 

     

      

D.2. Teised protseduurid**      

D.2.1 hingamiselundite haigustele 
asjakohased vere- ja seroloogilised 
analüüsid – interpretatsioon 

     

D.2.2 väljahingatava õhu komponentide 
k.a. NO ja CO ja hingeõhu kondensaadi 
analüüs 

     

D.2.3 röga induktsioon - teostus ja 
interpretatsioon 

     

D.2.4 röga analüüsid - interpretatsioon      

D.2.5 tuberkuliintest - teostus ja 
interpretatsioon 

     

D.2.6 nahatestid allergeenidele - teostus ja 
interpretatsioon 

     

D.2.7 pleura ultraheliuuring - teostus ja 
interpretatsioon 

     

D.2.8 torakotsentees - teostus ja 
interpretatsioon 

     

D.2.9 pleura pimebiopsia - teostus ja 
interpretatsioon 

     

D.2.10 pleuroskoopia (mittekirurgiline 
torakoskoopia) 

     

D.2.11 fiiberbronhoskoopia - teostus ja 
interpretatsioon 

     

D.2.12 transbronhiaalne kopsubiopsia - 
teostus ja interpretatsioon 

     

D.2.13 transbronhiaalne nõelaspiratsioon - 
teostus ja interpretatsioon 
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D.2.14 endobronhiaalne ultraheli - teostus 
ja interpretatsioon 

     

D.2.15 bronhoalveolaarne lavaaž (BAL) - 
teostus ja interpretatsioon 

     

D.2.16 bronhograafia - interpretatsioon      

D.2.17 jäik bronhoskoopia – 
interpretatsioon 

     

D.2.18 muud bronhoskoopilised 
diagnostika- ja raviprotseduurid, k.a. 
fluorestsentsbronhoskoopia, 
brahhüteraapia, krüotehnoloogia 
rakendused, endobronhiaalne 
radioteraapia, laser- ja 
elektrokoagulatsioon, krüoteraapia, 
fotodünaamiline teraapia, hingamisteede 
stentimine 

     

D.2.19 transtorakaalne nõelbiopsia - 
teostus ja interpretatsioon 

     

D.2.20 lümfisõlme peennõelaspiratsioon 
tsütoloogiliseks uuringuks - teostus ja 
interpretatsioon 

     

D.2.21 südame parema poole 
kateteriseerimine - interpretatsioon 

     

D.2.22 rindkere röntgenülesvõtted – 
interpretatsioon 

     

D.2.23 fluoroskoopia - interpretatsioon      

      

D.3. Protseduurid, mis viiakse läbi 
koostöös teiste erialade 
spetsialistidega** 

     

D.3.1 rindkere radioloogilised uuringud 
(rindkere röntgenülesvõtted, CT, MRI) – 
interpretatsioon 

     

D.3.2 nukleaarmeditsiinilised uuringud 
(kopsude ja luude PET-uuring) - 
interpretatsioon 

     

D.3.3 EKG      

D.3.4 ehhokardiograafia - interpretatsioon      

D.3.5 ultraheli - interpretatsioon      

D.3.6 transösofagiaalne ultraheli - 
interpretatsioon 

     

D.3.7 ösofagiaalne pH-monitooring - 
interpretatsioon 

     

D.3.8 tsütoloogia/histoloogia - 
interpretatsioon 

     

D.3.9 mikrobioloogilised uuringud - 
interpretatsioon 

     

      

E. Ravivõtted ja profülaktilised 
abinõud** 

     

E.1.1 süsteemne ja inhaleeritav 
farmakoteraapia 

     

E.1.2 kemoteraapia      

E.1.3.muu süsteemne kasvajavastane ravi      

E.1.4 immunoteraapia k.a. de- ja 
hüposensibiliseeriv ravi 

     

E.1.5 hapnikravi      

E.1.6 ventilaatorravi (invasiivne / 
mitteinvasiivne / CPAP) 
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E.1.7 elustamine      

E.1.8 anesteesia- ja kirurgiakõlbulikkuse 
hindamine 

     

E.1.9 endobronhiaalne ravi      

E.1.10 pleuradreeni paigaldamine      

E.1.11 pleurodees      

E.1.12 kodune hooldus      

E.1.13 palliatiivne ravi      

E.1.14 pulmonaalne rehabilitatsioon      

E.1.15 dieetravi      

E.1.16 surfaktantravi      

E.1.17 geeniteraapia      

E.1.18 tüvirakuteraapia põhimõtted      

E.1.19 suitsetamisest loobumine      

E.1.20 vaktsineerimine ja 
infektsioonikontroll 

     

E.1.21 muud ennetavad abinõud      

      

F. Üldoskused      

F.1. Kommunikatsioon k.a. 
patsiendikoolitus ja üldsuse teavitamine 

     

F.2. Kriitiline lugemine      

F.3. Teadustöö      

F.4. Õppetöö      

F.5. Kliinilise praktika auditeerimine ja 
kvaliteedikontroll 

     

F.6. Multidistsiplinaarne meeskonnatöö      

F.7. Töö korraldamine ja juhtimine      

F.8. Eetika      

      

G. Pädevus siduserialadel**      

G.1. III astme intensiivravi      

G.2. I ja II astme intensiivravi      

      

H. Teadmised täiskasvanute 
kopsumeditsiiniga seonduvast 
siduserialadel** 

     

H.1. Torakaalkirurgia (k.a. 
kopsutransplantatsioon) 

     

H.2. Radioteraapia      

H.3. Laste kopsumeditsiin      

H.4. Rindkere füsioteraapia      

H.5. Teised asjakohased meditsiinilised 
erialad 

     

      

I. Veel valdkondi, milles kopsuarst peab 
orienteeruma 

     

I.1. Epidemioloogia      

I.2. Statistika      

I.3. Tõenduspõhine meditsiin      

I.4. Elukvaliteedi hindamine      

I.5. Psühhologilised tegurid hingamisteede 
haigusnähtude kujunemisel 

     

I.6. Krooniliste kopsuhaiguste 
psühholoogilised järelmid 

     

I.7. Rahvatervise küsimused      

I.8. Tervishoiuorganisatsioon Euroopas      

I.9. Tervishoiu finantseerimine Euroopas      
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I.10. Kompenseerimine ja õiguslikud 
aspektid 

     

*Vastavad küsimused on teoreetiliseks omandamiseks, sealh. 
juurdekuuluv interpreteerimisoskus. 
**Kohustuslik teada ka näidustusi ja vastunäidustusi. 
Tabeli versioon soovitava kirjanduse viidete ja loeteluga on toodud 
Tartu Ülikooli Kopsukliiniku kodulehel 
(www.kliinikum.ee/kopsukliink). 

21 MOODULI NIMETUS Praktiline koolitus – kohustuslikud praktilise koolituse tsüklid 
22 PRAKTILISE 

KOOLITUSE SISU JA 
MAHT 

Kohustuslikud praktilise koolituse tsüklid (koos minimaalse 
kestvusega): 
Residentuuri 1.aastal: 
1. Erakorraline meditsiin 2 kuud 
2. Peremeditsiin 2 kuud 
3. Sisehaigused 2 kuud 
4. Kirurgia 2 kuud 
 
Residentuuri 2.-5.aastal: 
Residendi praktilise töö ühe tsükli lühimaks kestuseks on 2 kuud, 
kui konkreetse tsükli puhul ei ole märgitud teisiti.  

• Kardioloogia: 3 kuud 
• Lastehaigused: 2 kuud 

• Patoloogia - kopsuhaiguste patomorfoloogline diagnostika 
patoloogiateenistuse laboratooriumis: 1 kuu 

• Mikrobioloogia – hingamisteede haiguste mikrobioloogiline 
diagnostika bakterioloogia laboratooriumis: 1 kuu 

• Kopsuhaiguste funktsionaalne diagnostika - õpe 
pulmonoloogilise funktsionaalse diagnostika kabinetis 
(laboratooriumis): 1 kuu 

• Radioloogia - pulmonoloogilise radioloogilise diagnostika õpe 
radioloogiateenistuses: 2 kuud 

Kutsekopsuhaigused – 2 kuud (SA PERH Kutsehaiguste ja 
Töötervishoiu Keskuses) 
Pulmonoloogiline intensiivravi (pulmonoloogilise intensiivravi 
osakond): 2 kuud 
Tuberkuloosi osakond (statsionaar): 4  kuud 
Tuberkuloosihaigete ambulatoorne vastuvõtt: 2 kuud 
Pulmonoloogia osakond (statsionaar): 15 kuud 
Mittetuberkuloossete kopsuhaigete ambulatoorne vastuvõtt: 5 kuud 
Bronhoskoopia (õpe ja töö bronhoskoopia kabinetis): 2 kuud 
 
Kohustuslike praktilise koolituse tsüklite miinimumkestus on kokku 
50  kuud.  
Arst-residendi kohustused loetletud tsüklites hõlmavad praktilist 
arstitööd õppekavale vastavates tsüklites, milleks on töö 
palatiarstina, osavõtt eriala ambulatoorsetest konsultatsioonidest 
juhendava eriarsti juhendamisel, osavõtt osakonnas toimuvatest 
erialavisiitidest ja konsiiliumitest.  
 



 

 12 

Öövalvete või puhkepäevaste valvete tegemine on pulmonoloogia 
eriala residendile soovitatav. Käimasoleva tsükli ja selle 
baasosakonnaga mitteseotud valvetöö või muu töötamine (näiteks 
töötamine teenimise eesmärgil) ei tohi segada praktilist tööd 
konkreetses tsüklis üldtunnustatud tööajal ega osavõttu teoreetilisest 
õppest. Omandatava arstliku kogemuse saamiseks tehtavate 
terviseuuringute ja raviprotseduuride minimaalset arvu ei 
normeerita. Erandi moodustab bronhoskoopia, nimelt peab 
pulmonoloogia eriala resident residentuuri jooksul iseseisvalt 
sooritama vähemalt 60 fiiberbronhoskoopilist uuringut; residentuuri 
jooksul peab resident omandama fiiberoptilise bronhoskoopia 
iseseisvaks läbiviimiseks vajalikud teadmised, oskused ja praktilised 
vilumused. Residendil tuleb individuaalpäevikusse kanda tsükli või 
selle tervikosa jooksul statsionaaris kureeritud patsientide arv 
(ambulatoorsel vastuvõtul töötamise puhul visiitide arv) diagnooside 
kaupa koos residendi poolt tehtud tegevustega. 
 
Residendi kureeritavate patsientide arv peaks minimaalselt olema 
vähemalt 75% pulmonoloogi koormusest s.t. statsionaarse töö puhul 
samaaegselt 5-6 patsienti. Ambulatoorse vastuvõtu korral on 
vastavad koormusnormatiivid 2 patsienti tunnis esmasvisiitide ja 3 
patsienti tunnis korduvvisiitide puhul. Tsüklis residenti juhendaval 
arstil, arst-õppejõul, osakonnajuhatajal või residentuuri 
üldjuhendajal on õigus anda residendile  osakonna töö iseloomuga 
seotud ja töö sisust tulenevaid lisaülesandeid (näiteks abi osutamine 
patsientidele ja situatsioonide lahendamine pädevuse piirides 
erakorralise meditsiini osakonnas, esinemine temaatiliste ja eriala 
populariseerivate ettekannete ja sõnavõttudega jne). 
 
Igale pulmonoloogia eriala residendile koostatakse individuaalne 
õpingukava, mis võib erineda tsüklite ajalise järjestuse poolest ja 
koostatakse koostöös residendiga lähtuvalt üldprogrammist ja 
tsüklite läbimise võimalustest erinevates raviasutustes. Reeglina 
planeeritakse mittepulmonoloogilised tsüklid (puudutab ka 
valiktsükleid) residentuuri esimestele aastatele. Eriala omandamise 
aspektist on parem enne tööle asumist kopsuhaiguste ja tuberkuloosi 
raviosakondadesse läbida diagnostika tundmaõppimisele suunatud 
tsüklid, kuid kõige olulisem on pidada kinni tsüklite kogupikkusest. 
 
Kõikidel pulmonoloogia eriala residentidel on kohustus residentuuri  
jooksul sooritada pulmonoloogia tsüklist mitte vähem kui kuus kuud 
SA Tartu Ülikooli Kliinikumis. 2-kuuline tsükkel 
“Kutsekopsuhaigused” toimub SA PERH Kutsehaiguste ja 
Töötervishoiu Keskuses. 

23 MOODULI NIMETUS Praktiline koolitus – valikulised praktilise koolituse tsüklid 
24 PRAKTILISE 

KOOLITUSE SISU JA 
MAHT 

Esimesel residentuuriaastal võib resident valida 3-kuulise valiktsükli 
vastavalt üldjuhendaja ja residendi kokkuleppele. Pulmonoloogia 
eriala arst-resident peab läbima kolm valikulist praktilise koolituse 
tsüklit. Iga valikulise praktilise koolituse tsükli minimaalne kestvus 
on 2 kuud. Valikulised praktilise koolituse tsüklid on sisemeditsiini 
valdkonnast ning pulmonoloogia eriala arst-resident võib neid valida 
alljärgnevate erialade seast, millest omakorda tuleb eelistada 
reumatoloogiat, erakorralist meditsiini ja sisehaigusi: 

• Reumatoloogia  
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• Erakorraline meditsiin 
• Sisehaigused 
• Endokrinoloogia 
• Gastroenteroloogia 

 
Pulmonoloogia eriala arst-residendi kohustused loetletud tsüklites on 
samad, mis loetletud punktis „Praktiline koolitus – kohustuslikud 
praktilise koolituse tsüklid“. 

25 MOODULI NIMETUS Teoreetiline koolitus 30 EAP 
26 TEOREETILISE 

KOOLITUSE SISU JA 
MAHT 

Üldresidentuuri kliinilised seminarid 6 EAP (esimesel 
residentuuriaastal) 
Teoreetilist koolitust peab iga resident saama vähemalt 60 tundi (1,5 
nädalat) aastas. Arst-residendil on õigus osaleda arstiteaduskonna 
täienduskeskuse korraldatud kursustel, erialastel loengutel ülikoolis 
ja raviasutustes jne. Osavõtt nendest tuleb dokumenteerida 
residentuuripäevikusse, märkida aeg, koht, teema, lektor ja loengu 
või koolituse maht tundides). Arst-resident võib valida kursusi 
vastavalt eriala üldjuhendaja soovitustele. Osalemist erialastel 
rahvusvahelistel ja riigisisestel teadus- ja teabeüritustel (erialased 
kongressid, konverentsid ja workshop’id) loetakse hinnatavaks 
erialaseks teoreetiliseks koolituseks. Olulised on seejuures 
koolitusüritusest osavõttu kinnitavad dokumendid ja mitmete 
organisatsioonide väljastatavad CME (Continuous Medical 
Education vms täienduspunktid). 
Hinnatavaks enesetäiendamise viisiks on loengute ja ettekannete 
ettevalmistamine ja nendega esinemine, k.a residentidele 
korraldatavatel seminaridel kopsukliinikus. Ka need tuleb 
dokumenteerida residentuuripäevikusse (aeg, koht, teema, maht 
tundides ja juhendaja - juhul, kui on juhendaja) 
Soovitatav on residentide astumine rahvusvaheliste 
erialaorganisatsioonide liikmeteks (peamiselt The European 
Respiratory Society – ERS liikmeks, aga ka The American Lung 
Association/American Thoracic Society – ALA/ATS, The American 
College of Chest Physicians – ACCP jt. liikmeks). Liikmelisuse 
staatusega on seotud juurdepääs eriala juhtivatele 
perioodikaväljaannetele, madalamad osavõtumaksud kongressidel ja 
täiendusüritustel jne. 
 
TÜ Kopsukliinik korraldab regulaarseid valikkursusi, kus osalejate 
sihtgrupiks on residendid, k.a pulmonoloogia residendid. Kursused 
toimuvad nii sügissemestril kui kevadsemestril Täpsem ajakava on 
Tartu Ülikooli õppeinfosüsteemis. 
1) ARKS.01.025 Kutsekopsuhaigused 2,0 EAP , kuraator prof. 
Alan Altraja 
2) ARKS.01.026 Rindkerehaiguste invasiivne diagnostika ja 
kirurgiline ravi, 2,0 EAP kuraator dots. Tanel Laisaar 
3) ARKS.01.018 Taastusravi krooniliste kopsuhaiguste korral, 
1,0 EAP , kuraator dr. Ülle Ani 
4) ARKS.01.019 Antibakteriaalne farmakoteraapia 
pulmonoloogias, 2,0 EAP , kuraator prof. Alan Altraja 
5) ARKS.01.020, Nõustamine suitsetamisest loobumisel 
kopsuhaiguste profülaktikas, 1,0 EAP , kuraator dr. Ülle Ani 
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Kokku 8 EAP  
 
On oluline ja seetõttu soovitatav, et pulmonoloogia eriala resident 
valiks teoreetilisest õppest ka mitte-erialakeskseid kursusi, eeskätt 
mittepulmonoloogiliste tsüklite sooritamise ajal osalema aktiivselt 
teiste erialakliinikute korraldatud seminaridel, loengutel jne. Ka see 
tuleb dokumenteerida residentuuripäevikusse (aeg, koht, teema, 
lektor ja loengu või koolituse maht tundides). Õpe põhierialal peaks 
toimuma praktikatsüklitega paralleelselt ja eeskätt iseseisva tööna, et 
tekiks iseõppimise ja enesetäiendamise kogemus. Teoreetilise õppe 
maht ei tohiks ületada 1 kuud, soovitavalt 2 nädalat õppeaastas. 
Võimalusel tuleb korraldada teoreetilist õpet koos teiste erialade 
residentidega.  
 
Soovitavad õppeained teoreetiliseks koolituseks:  

• Kliiniline biokeemia 
• Kliiniline füsioloogia 
• Kliiniline farmakoloogia 
• Kliiniline geneetika 
• Kliiniline immunoloogia 
• Hospitaalinfektsioonid 
• Kliiniline patoloogia 

 
Arst-residendi iseseisev töö koosneb järgnevatest lõikudest: 
1. Töö erialakirjandusega (vt. „Soovitatav kirjandus“) 
Arst-residendi iseseisev töö erialakirjandusega toimub jooksvalt, on 
tüüpiliselt probleemikeskne ja tuleneb praktilise õppe vajadustest. 
Iseseisvat tööd kontrollib vahetult ning arvestab tsükli hindamisel 
residenti juhendav arst või arst-õppejõud. Õigus ja kohustus anda 
ettevalmistuseks viiteid või materjali praktilise tööga seotud või 
teoreetilise koolituse aspektist vajaliku ettevalmistuse saamiseks on 
ka residentuuri üldjuhendajal. 
 
2. Erialase teoreetilise koolituse raames toimuvate ettekannete ja 
seminaride ettevalmistamine. Toimub jooksvalt, vastavalt 
koolitusürituste toimumise ajakavale. Hinnatakse tsükli juhendava 
arsti või arst-õppejõu poolt, kui ettekannete esitamine ja seminarid 
toimuvad praktilise õppe baasasutuses.  
 
3. Osalemine õppetöös. Vastavalt Euroopa täiskasvanute 
kopsuhaiguste õppekavale peab resident residentuuri käigus 
omandama valmisoleku iseseisvaks õppetöö läbiviimiseks (tase 3). 
Parim viis selleks on residendi osalemine kliiniku plaanilises 
õppetöös. Arst-resident võib ka osaleda õppetöö ettevalmistamisel ja 
läbiviimisel. Põhilised õppetöö vormid, milles residendid võivad 
õpetada, on praktikumid ja seminarid peamiselt arstiteaduse 
diplomiõppe tasemel. Residentuuri üldjuhendaja ja kursuse kuraatori 
loal võib pulmonoloogia resident esineda ettekannetega ka mõnede 
täiendõppe vormide (näiteks täienduskursuste ja seminaride) 
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tasemel. Õppetöö läbiviimine peab toimuma eriala residentuuri 
üldjuhendaja ja tsükli juhendaja teadmisel. Õppetöö läbiviimise tõttu 
ei tohi kannatada residendi praktiline töö ega teoreetiline õpe. 
Residendi poolt läbiviidav õppetöö tasustatakse eraldi, töö võtab 
vastu kliinikus õppetöö korralduse eest vastutav isik. 
 
4. Osalemine kliiniku plaanilises teadustöös ja teoreetiline 
eneseettevalmistus selleks. Vastavalt Euroopa täiskasvanute 
kopsuhaiguste õppekavale peab arst-resident omandama residentuuri 
jooksul omandama oskused teadustööks juhendamisel (tase 2). 
Optimaalseim viis selleks on osalemine kliiniku plaanilises 
teadustöös. Toimub residentuuri üldjuhendaja loal jooksvalt nii, et 
selle tõttu ei kannataks praktiline töö ega teoreetiline õpe. Kontrollib 
ja hindab residentuuri üldjuhendaja või projekti juht.  
 
5. Osalemine kliinilistes uuringutes ja eneseettevalmistus nendeks. 
Osalemine kliinikus läbiviidavates kliinilistes uuringutes ei ole 
kohustuslik, küll aga on soovitatav. Toimub residentuuri 
üldjuhendaja loal vastavalt vajadusele jooksvalt; töökorraldus peab 
olema selline, et osalemise tõttu kliinilistes uuringutes ei kannataks 
residendi praktiline töö ega teoreetiline õpe. Kontrollib ja hindab 
vastutav uurija. 
 
Residendi nädalasest töökoormusest peab kuni 10% (4 tundi) olema 
vaba praktilisest arstitööst ja seda aega saab arst-resident kasutada 
iseseisvaks tööks ja õppimiseks põhierialal. Seda aega saab arst-
resident vajadusel kasutada ka õppe- või teadustöö 
ettevalmistamiseks. 

27 ÕPPEBAASID Pulmonoloogia residentuuri baasasutustena kasutatakse alljärgne-
vaid raviasutusi: 
Residentuuri 1.aastal on baasideks AS Lõuna-Eesti Haigla, Valga 
haigla, Põlva haigla, Jõgeva haigla, Rakvere Haigla, Narva Haigla, 
Viljandi Haigla, Kuressaare haigla, Haapsalu Haigla, Rapla Haigla, 
Pärnu Haigla, Ida-Viru Keskhaigla, Lääne-Tallinna Keskhaigla, Ida- 
Tallinna keskhaigla, Põhja-Eesti Regionaalhaigla, SA TÜ 
Kliinikum., samuti perearstikeskused vastavalt TÜ ja baaside 
vahelisele lepingule.  
Residentuuri 2.-5.aasta: 
• SA TÜ Kliinikumi Kopsukliinik  
• SA TÜ Kliinikumi Südamekliinik 
• SA TÜ Kliinikumi Sisekliinik  
• SA TÜ Kliinikumi Anestesioloogia- ja Intensiivravi Kliinik 

(pulmonoloogilise intensiivravi osakond, erakorralise meditsiini 
osakond) 

• SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla Kutsehaiguste ja Töötervishoiu 
Keskus 

• SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla Pulmonoloogiakeskus, 
sisehaiguste, kardioloogia, intensiivravi ja erakorralise 
meditsiini osakonnad 

• Erandkorras ja erikokkuleppel pulmonoloogia residentuuri 
üldjuhendajaga ka muude Eesti Vabariigi raviasutuste 
osakonnad 

28 SAAVUTATUD Edasijõudmist hinnatakse kaks korda aastas vastavalt residentuuri 
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ÕPIVÄLJUNDITE 
HINDAMISE VORMID JA 
KORD 

eeskirjas sätestatule, positiivse hinnangu eelduseks on kõigi 
ettenähtud ülesannete (nii praktilise koolituse kui teoreetilise 
koolituse) täitmine. Saavutatud õpiväljundeid hinnatakse iga tsükli 
lõpus juhendaja hinnangu alusel (kujundava hindamisena 
mitteeristaval skaalal) ning residentuuri lõpueksamil 
(lõpphindamisena eristaval skaalal).  

29 LÕPUEKSAMILE 
PÄÄSEMISE EELDUSED 

Kogu ettenähtud residentuuri programmi (nii praktilise koolituse kui 
teoreetilise koolituse) läbimine, positiivsed hinnangud kõigist läbitud 
praktilise koolituse tsüklitest. Residentuuri programmi läbimist ja 
vajalike praktiliste oskuste ning kogemuste omandamist tõendavaks 
alusdokumendiks on residentuuri päevik (praktikapäevik, juhendajate 
hinnangud residendi tööle tsüklibaasis). Residentuuri päeviku peab 
eksamineeritav arst-resident esitama eksamikomisjoni esimehele või 
residentuuri üldjuhendajale vähemalt 1 nädal enne lõpueksami 
planeeritud toimumist. 
 
Eksamit eksternina sooritaja peab esitama oma andmed praktilise töö 
kogemuste kohta samas vormis ja mahus, nagu seda nõuab Eesti 
Vabariigi Tervishoiuamet tervishoiutöötaja registreerimisel 
(http://www.tervishoiuamet.ee). 

30 LÕPUEKSAMI SISULISED 
NÕUDED JA SOORITAMISE 
KORD 

Pulmonoloogia residentuuri lõpueksami komisjoni kuulub vähemalt 
kolm doktorikraadiga või sellega võrdsustatud teaduskraadiga 
pulmoloogia eriala tunnustatud esindajat. Pulmonoloogia 
residentuuri lõpueksam koosneb kirjalikust ja praktilisest osast, 
summaarse kestusega kuni 2,5 tundi. Kirjalikus osas hinnatakse 
residendi teoreetilisi teadmisi. Lisaks toimub eksamil praktilise 
eksamitööna fiiberoptilise bronhoskoopia iseseisev läbiviimine 
eksamineeritava poolt. 
 
Eksami struktuur ja proportsioonid: 
1. Eksami teoreetiline osa. Eksami teoreetiline osa on 

valikvastustega test, mis koosneb viiestkümnest küsimusest, iga 
küsimuse puhul on välja pakutud neli vastusevarianti, millest 
ainult üks on õige või kõige õigem lähtudes kaasaja 
seisukohtadest pulmonoloogia erialal. Juhtudel, kus 
eksamineeritav märgib küsimusele vastates ühe asemel kaks või 
enam vastust, siis loetakse vastus valeks, seda isegi siis, kui 
kasvõi üks valikutest on õige. Alternatiivsena võib 
eksamikomisjon koostada ka küsimusi, kus on välja pakutud viis 
vastusevarianti, millest ainult üks on õige (nn A tüüpi küsimus) 
või küsimusi, kus on neli vastusevarianti, millest igale tuleb anda 
hinnang: õige või vale (nn K' tüüpi küsimus). Iga täielikult 
õigesti vastatud küsimus annab ühe punkti. Eksami teoreetilise 
osa testi koostamisel osalevad võimalikult võrdses mahus kõik 
eksamikomisjoni liikmed, konkreetseid vastuseid hindavad 
eeskätt vastavaid küsimusi koostanud eksamikomisjoni liikmed. 
Eksamiküsimused on koostatud eesmärgiga katta kogu 
pulmonoloogia residentuuri programmis toodud õppemaht; 
eksamiküsimusi on seejuures nii puhtteoreetilist laadi kui ka 
konkreetse, küsimuses kirjeldatud probleemsituatsiooni 
lahendamise oskuse ülesnäitamist nõudvaid. Eksamiküsimuste 
koostamise, nende vastavuse eest residentuuri programmile ja 
õigsuse eest vastutab eksamikomisjoni esimees, kelleks on 
reeglina residentuuri üldjuhendaja. Eksamitööl kasutatakse 
eksamineeritava nime asemel kahekohalist koodi, et tagada 
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anonüümsus tulemuste hindamisel. Keskmine arvestuslik aeg 
ühele küsimusele vastamiseks on 1,5 minutit (kokku 75 minutit 
ehk 1,25 tundi), millele on lisatud veel 15 minutit, seega on 
eksami teoreetilise osa arvestuslikuks kogukestuseks 1,5 tundi.  

 
2. Eksami praktiline osa. Eksami praktiliseks osaks on fiiberoptilise 

bronhoskoopia iseseisev läbiviimine eksamineeritava poolt 
praktilise eksamitööna ning leiu nõuetekohane 
dokumenteerimine. Eksami praktilist osa hinnatakse teoreetilise 
osaga samadel alustel. Eksami praktilise osa kogukestuseks on 
kuni 1 tund. 

31 LÕPUEKSAMI 
HINDAMISE 
KRITEERIUMID 
 

A: Arst-resident tunneb suurepäraselt erinevate kopsuhaiguste 
kliinilist pilti, etiopatogeneesi, diagnostikat ja 
diferentsiaaldiagnostikat, ravi ning profülaktikat. Omandatu on hästi 
süstematiseeritud. Arst-resident valdab suurepäraselt patsiendi 
bronhoskoopilise uurimise metoodikaid, suudab loogiliselt 
põhjendada bronhoskoopia näidustust ja positsioneerimist antud 
patsiendi haiguse diagnoosimise käesoleval etapil. Kasutatavad ja 
soovitatavad abimeetodid diagnostikaks ja/või raviks on parimad 
võimalikest ja kõige otstarbekamad. 
 
B: Arst-resident teab väga hästi erinevate kopsuhaiguste kliinilist 
pilti, etiopatogeneesi, diagnostikat ja diferentsiaaldiagnostikat, ravi 
ning profülaktikat. Omandatu kontrollil olulisi eksimusi ei ilmne. 
Arst-resident oskab väga hästi patsienti bronhoskoopiliselt uurida 
ning loogiliselt põhjendada bronhoskoopia näidustust ja õigustatust 
antud patsiendi haiguse diagnoosimise juures käesoleval hetkel. 
Soovitatavad abimeetodid diagnostikaks ja/või raviks on asjakohased 
ning otstarbekad. 
 
C: Arst-resident teab hästi erinevate kopsuhaiguste kliinilist pilti, 
etiopatogeneesi, diagnostikat ja diferentsiaaldiagnostikat, ravi ning 
profülaktikat. Kontrollil ilmnevad mõningad eksimused, mis ei ole 
väga olulised ega põhimõttelist laadi. Arst-resident oskab hästi 
patsienti bronhoskoopiliselt uurida ning loogiliselt põhjendada 
bronhoskoopia näidustust antud patsiendi haiguse diagnoosimisel. 
Soovitatavad abimeetodid diagnostikaks ja/või raviks on õiged, 
ilmneb mõningaid puudujääke otstarbekuse põhjendamisel. 
 
D: Arst-resident tunneb erinevate kopsuhaiguste kliinilist pilti, 
etiopatogeneesi, diagnostikat ja diferentsiaaldiagnostikat, ravi ning 
profülaktikat, ent aine süstemaatilisel tundmisel esineb ebatäpsusi 
ning mõningaid lünki. Arst-resident oskab patsienti 
bronhoskoopiliselt uurida ning uuringu näidustusi ja õigeaegsust 
põhjendada, ka soovitatavad abiuurimismeetodid on põhimõtteliselt 
õiged, kuid ilmneb puudujääke erinevate meetodite kasutamise 
põhjendamisel ning prioriteetsuse ja võimaluste määratlemisel.  
 
E: Arst-resident teab erinevate kopsuhaiguste kliinilist pilti, tunneb 
üldjoontes nende haiguste etiopatogeneesi, diagnostikat ja 
diferentsiaaldiagnostikat, ravi ning profülaktikat, ent aine 
süstemaatiline ja sügavam tundmine on lünklik ning esineb 
põhimõttelisi eksimusi. Arst-resident oskab üldiselt patsienti 
bronhoskoopiliselt uurida, kuid meetodi rakendamises, samuti 
näidustuste interpreteerimisel ning abiuurimismeetodite ratsionaalses 
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valikus ning nende võimaluste arvestamisel ilmneb puudujääke, 
kõiki asjakohaseid meetodeid ei tunne arst-resident piisavalt. 
 
F: Arst-residendi teadmised kopsuhaiguste kliinilise pildi, 
etiopatogeneesi, diagnostika ja diferentsiaaldiagnostika, ravi ning 
profülaktika osas on puudulikud. Arst-residendi oskused patsiendi 
bronhoskoopiliseks uurimiseks, bronhoskoopia näidustuste ja 
prioriteetsuse määratlemisel antud patsiendil on puudulikud. 
Ilmnevad olulised puudujäägid abiuurimismeetodite kavandamisel ja 
rakendamisel. 
 
Toodud hindeskaalat võib eksamikomisjon teoreetilise osa juures 
muuta, kui eksami ajal või pärast seda, kuid enne eksamitulemuste 
teatavakstegemist selgub, et mõni küsimus osutus 
mittekvalifitseeruvaks (näiteks ebaõnnestunud formuleering, õige 
vastuse puudumine, mitmeti mõistetavus jne.). 
 
Eksami koondhinde kujunemine. Eksami koondhinne moodustatakse 
teoreetilise ja praktilise osa eraldi hindamisel saadud hinnetest, 
kusjuures teoreetiline osa moodustab 80% ja praktiline 20%. 
Koondhinne kujuneb alljärgnevalt: 
 
A = 96-100% 
B = 91-95% 
C = 81-90 % 
D = 71-80% 
E = 61-70% 
F = 0-60% 
 
Eksamineeritavad saavad eksamitulemused teada jooksvalt pärast 
eksamitööde kontrollimist ja tulemuste kokkuvõtmist 
eksamikomisjoni poolt. 

32 SOOVITATAV 
KIRJANDUS 
 

Pulmonoloogia eriala juhtivad käsiraamatud: 
1. Fishman’s Pulmonary Diseases and Disorders (2 Volume Set) / 

Eds.: Alfred P. Fishman, Jack A. Elias, Jay Fishman, Michael 
Grippi, Robert Senior, Allan Pack. - New York etc.: McGraw-
Hill, Health Professions Division, May 2008, 2368 pp., ISBN 
007-1457399. 

2. Murray and Nadel’s Textbook of Respiratory Medicine. Ed. by 
Robert J. Mason, V. Courtney Broaddus, John F. Murray, Jay A. 
Nadel / 4th edition/ Elsevier, 2005; ISBN 1416024735, 2609 pp.; 
online version: 
http://intl.elsevierhealth.com/catalogue/title.cfm?ISBN=9781416
024729 (ISBN 1416024727 / 9781416024729) 

 
Juhtivad pulmonoloogia eriala perioodilised väljaanded*: 
1. Breathe (trükiversioon: ISSN 1810-6838; võrguversioon: ISSN 

2073-4735) (http://www.erj.erjournals.com) 
2. Seminars in Respiratory and Critical Care Medicine 

(https://www.thieme-connect.de/ejournals/toc/srccm) 
(trükiversioon: ISSN 1069-3424, võrguversioon: ISSN 1098-
9048 

3. American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine 
(ISSN 0003-0805) (http://www.atsjournals.org) 

4. Proceedings of the American Thoracic Society (ISSN 1546-

http://intl.elsevierhealth.com/catalogue/title.cfm?ISBN=9781416024729
http://intl.elsevierhealth.com/catalogue/title.cfm?ISBN=9781416024729
http://www.erj.erjournals.com/
https://www.thieme-connect.de/ejournals/toc/srccm
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3222) (http://www.atsjournals.org) 
5. European Respiratory Journal (ISSN 0904-1850; ISBN 87-16-

15712-5) (http://www.erj.erjournals.com) 
6. European Respiratory Review (ISSN 0905-9180) 

(http://www.erj.erjournals.com) 
7. European Respiratory Monograph (ISSN 1025-448x; ISBN 1-

904097-31-6) (http://www.erj.erjournals.com) 
8. Chest (ISSN 0012-3692) (http://www.chestnet.org) 
9. Thorax (ISSN 00406376) (http://thorax.bmj.com) 
 
*Eelistatavalt tuleb arvestada viimase viie aasta jooksul avaldatud 
informatsiooniga, vanemaid allikaid peaks kasutama üksnes 
värskema samaväärse teabe/väljaande puudumisel. Pikem kirjanduse 
loetelu on toodud Tartu Ülikooli Kopsukliiniku kodulehel 
(www.kliinikum.ee/kopsukliink). 

 
 
 
 

http://www.chestnet.org/


 

 
RESIDENTUURI PROGRAMM RADIOLOOGIA ERIALAL 
 
 

1 PROGRAMMI  NIMETUS 
EESTI JA INGLISE KEELES 

Radioloogia 
Radiology 

2 ÕPPEASTE Residentuur 
3 VALDKOND Tervis ja heaolu 
4 
 

ERIALA(D) Radioloogia 
 

5 ÕPPEASUTUS(ED) Tartu Ülikool 
6 TEADUSKON(NA)D Arstiteaduskond 
7 NOMINAALNE ÕPPEAEG 6 aastat 
8 ÕPPETÖÖ VORM Päevane õpe 
9 ÕPPETÖÖ KEEL Eesti keel  
10 ÕPIVÄLJUNDITE 

SAAVUTAMISEKS 
VAJALIKUD TEISED 
KEELED 

erialakirjanduse lugemiseks vajalik inglise keele oskus 

11 ÕPPEKAVA VERSIOON 2012 
12 KINNITAMINE 1. Teaduskonna nõukogus 2012 

2. Ülikooli senatis  
13 VASTUVÕTUTINGIMUSED 1. Residentuuri võetakse konkursi alusel vastu isikuid, kes on 

registreeritud EV Terviseameti tervishoiutöötajate registris 
ja kes on lõpetanud:  
a. Tartu Ülikooli arstiõppe, olles immatrikuleeritud arsti- 

õppesse 1997/1998. õppeaastal või hiljem;  
b. Tartu Ülikooli arstiõppe ja internatuuri, olles 

immatrikuleeritud arstiõppesse enne 1997/1998. 
õppeaastat või  

c. kellel on vastav välisriigis omandatud kõrgharidus. 
2. Konkursitingimused määratakse residentuuri eeskirjas 

(http://www.ut.ee/livelink_files/1197587.pdf). 
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RESIDENTUURI 
ÜLDEESMÄRGID 

Residentuuri üldiseks eesmärgiks on anda arst-residendile üldarstina 
praktiseerimise kogemus,  viia arst-residendi teadmised ja 
praktilised oskused iseseisva üldradioloogina töötamise tasemele. 
Omandatav haridus võimaldab asuda tervishoiusüsteemis tööle 
eriarstina radioloogia erialal. 

15 ERIALAPROGRAMMI  
STRUKTUURI 
LÜHIKIRJELDUS 

Radioloogia residentuur toimub 6-aastase õppena, kokku 66 kuud, 
lisaks kokku 6 puhkusekuud. Õpe koosneb praktilisest ja 
teoreetilisest koolitusest. Igale arst-residendile koostatakse 
individuaalne õpingukava, lähtudes alljärgnevast: 

1. Praktiline koolitus 66 kuud 
• Kohustuslikud praktilise üldradioloogilise koolituse 

tsüklid 1.-4. residentuuriaastal 41 kuud 
• Kohustuslikud täiendavad radioloogilise koolituse 

tsüklid 5.-6. residentuuriaastal 9 kuud  
• Valikulised eriradioloogilise koolituse tsüklid 1., 5.-

6. residentuuriaastal 16 kuud 
2. Teoreetiline koolitus 36 EAP mahus 

(teoreetilise koolituse toimumise ajaks on resident 
vabastatud praktilisest tööst). 

http://www.ut.ee/livelink_files/1197587.pdf


 

 
 

16 ANTAV 
KVALIFIKATSIOON/ 
KRAAD 

Radioloogi  kutse 
Radiologist 

17 NÕUDED 
ÕPPEPROGRAMMI 
LÕPETAMISEKS 

Residentuuri programmi läbimine täies mahus ning lõpueksami 
edukas sooritamine. Residentuuri vältel peab arst-resident läbima 
kõik kohustuslikud praktilise koolituse tsüklid ja teoreetilise 
koolituse. 

18 LÕPETAMISEL VÄLJASTA-
TAVAD DOKUMENDID 

Residentuuri lõpetamist tõendav tunnistus ja akadeemiline õiend  

19 LÕPUDOKUMENTE 
VÄLJASTAV(AD) 
KÕRGKOOL(ID) 

Tartu Ülikool  

20 RESIDENTUURI 
ÕPIEESMÄRGID 
(õpiväljundid ehk 
omandatavad/ 
arendatavad/erialased 
teadmised ja oskused, 
üldpädevused jms) 

Residentuuri programmi eesmärgiks on esile tuua oluliste arstitööks 
vajalike põhimõtete, teadmiste ja oskuste tuumik, mida resident peab 
omandama. 
Residentuuri programmi läbinud arst-resident: 
1) tunneb perearstipraktikas, erakorralise meditsiini, sisehaiguste ja 
kirurgia osakonnas ettetulevate  tavalisemate patsiendiprobleemide 
diferentsiaaldiagnostikat, oskab iseseisvalt korraldada nende 
haigusseisundite kindlakstegemiseks vajalikke uuringuid, oskab 
nendes osakondades ravitavate tavalisemate haiguste puhul koostada 
raviplaani; 
2) oskab osutada esmaabi erakorraliste terviseprobleemide korral; 
3) orienteerub Eesti tervishoiusüsteemis, oskab määratleda patsiendi 
jaoks optimaalse ravitasandi  
4) oskab välja kirjutada enamkasutatavaid ravimeid vastavalt Eestis 
kehtivatele reeglitele, omab arstitööks vajalikku 
dokumenteerimisoskust; 

5) on võimeline osutama radioloogia erialal kvaliteetset 
arstiabi, mis on vastavuses arstiteaduse uusimate saavutuste 
ja kõrgete eetiliste standarditega; 

6) mõistab, et radioloogia on kliinilise meditsiini osa ja on 
otseselt seotud nii haiguste diagnoosimise kui ka raviga;  

7) omab arstikutsele vajalikke hoiakuid, küllaldasi erialaseid 
teadmisi, oskusi ja kogemust;  

8) tunneb ja järgib teaduseetika ja meditsiinieetika ning 
tõenduspõhise meditsiini põhimõtteid; 

9) soovib oma tegevusega kaasa aidata nii meditsiini kui 
valdkonna kui ka arstiteaduse arengule;  

10) tunneb oma erialalise kompetentsuse piire ning oskab 
optimaalselt kaasata radioloogia spetsialiste ja teiste erialade 
arste patsientide probleemide parimaks lahendamiseks;  

11) orienteerub Eesti tervishoiukorralduses ja vastavas 
seadusandluses; 

12) oskab teha koostööd patsientide lähedastega;  
13) suudab edastada meditsiinilisi teadmisi ja nende põhjal 

tehtud järeldusi nii patsientidele, kolleegidele kui ka 
avalikkusele; 



 

14) teadvustab vajadust jätkata meditsiinialaste teadmiste ja 
oskuste täiendamist edaspidise professionaalse karjääri 
jooksul täiendusõppe abil ning on valmis elukestvaks 
õppeks; 

15) omab süsteemseid ja põhjalikke teadmisi radioloogias  
kasutatavatest mõistetest, erinevatest radioloogilistest 
uurimismeetoditest ja nende kasutamisel  saadud kujutiste 
olemusest; 

16) oskab radioloogia alaerialade põhilistes valdkondades 
iseseisvalt ja vastavalt heale radioloogilisele tavale läbi viia 
konventsionaalseid radioloogilisi, fluoroskoopilisi, ultraheli, 
kompuutertomograafilisi, magnetresonantstomograafilisi ja 
nukleaarmeditsiinilisi uuringuid ja protseduure; 

17) oskab juhtida radioloogia meeskonna tööd ja iseseisvalt 
planeerida, optimeerida, läbi viia, analüüsida, kirjeldada 
ning töödelda enamlevinud radioloogilisi uuringuid või 
protseduure; 

18) tunneb radioloogiliste uuringute ja protseduuride näidustusi 
ja vastunäidustusi, läbiviimise põhimõtteid ning võimalikke 
tüsistusi; 

19) tunneb kujutise tekke füüsika põhialuseid ja omab 
põhjalikke teadmisi radioloogilise aparatuuri ning 
radioloogias kasutatavate vahendite, kontrastainete ja 
ravimite omadustest, õigest kasutamisest ja nende 
võimalikest ohtudest; 

20) oskab kasutada info- ja kommunikatsioonitehnoloogia 
vahendeid uuringu või protseduuri planeerimiseks, 
kuvamiseks, analüüsimiseks, töötlemiseks, arhiveerimiseks 
ning selle kirjelduse ja kokkuvõtte edastamiseks; 

21) omab põhjalikke kiirgusohutusalaseid teadmisi ja peab kinni 
meditsiinikiirituse kasutamise ohutusnõuetest ning 
kindlustab radiodiagnostilise tegevuse põhjendatuse ja 
optimeerituse printsiibi rakendamise vastavalt 
dokumentidele, mis reguleerivad üksikisikute kaitset 
ioniseeriva kiirguse ohtude eest seoses meditsiinikiiritusega; 

22) oskab suhelda teiste erialade arstide ja õdedega ning 
selgitada neile kas isiklikult või kliinilis-radioloogilistel 
konverentsidel radioloogilise leiu kliinilist tähendust; 

23) tugineb multiprofessionaalsele meeskonnatööle, oskab 
koostöös teiste erialade arstidega läbi viia 
diferentsiaaldiagnostikat keerukate haigusjuhtude korral, 
kasutades optimaalselt kogu kaasaegset radioloogiliste 
uuringute ja protseduuride kompleksi; 

24) oskab juhtida patsientide radioloogilisi uuringuid mitmete 
haiguste koosesinemisel, määrata uuringute prioriteedid, 
hinnata erinevate uuringute tulemuslikkust ning riske; 

25) oskab efektiivselt planeerida ja läbi viia krooniliste 
haigustega ning erakorralist arstiabi vajavate patsientide 
uuringuid. 

21 MOODULI NIMETUS Praktiline koolitus – kohustuslikud praktilise koolituse tsüklid 
1.-4. residentuuriaastal 



 

22 PRAKTILISE 
KOOLITUSE  SISU JA 
MAHT 

Residentuuri 1.aastal: 
1. Erakorraline meditsiin 2 kuud 
2. Peremeditsiin 2 kuud 
3. Sisehaigused 2 kuud 
4. Kirurgia 2 kuud 
 
Kohustuslikud praktilise koolituse tsüklid 2.-4.aastal: 

Radioloogilised uurimismeetodid – 4 kuud 
Rindkere radioloogia – 3 kuud 
Muskuloskeletaalradioloogia – 3 kuud 
Kardiovaskulaarradioloogia – 2 kuud 
Seedetrakti ja kõhupiirkonna organite radioloogia – 3 kuud 
Urogenitaalradioloogia – 2 kuud 
Neuroradioloogia – 3 kuud 
Pea- ja kaelapiirkonna radioloogia – 2 kuud 
Lasteradioloogia – 2 kuud 
Menetlusradioloogia – 2 kuud 
Nukleaarmeditsiin ja molekulaarkuvamine – 3 kuud 
Rinnanäärme radioloogia – 2 kuud  
Sünnitusabi ja günekoloogiline radioloogia – 2 kuud 

Esimese nelja aasta kohustuslike praktilise koolituse tsüklite kestus 
on kokku 41 kuud. 
Arst-residendi kohustuseks loetletud tsüklites on töö koos juhendava 
radioloogiga. Paralleelselt teoreetilise õppega toimub erinevate 
üldradioloogiliste meetodite uurimistehnika praktiline omandamine 
võimalikult kliiniliste valdkondade põhisel, kergemalt-keerulisemale 
ja vaatluselt-soorituseni printsiibil. Arst-residendi kohustuseks on 
osavõtt osakonnas toimuvatest kliinilistest-radioloogilistest 
konverentsidest ja konsiiliumidest.  Osavõtt valvetööst, kaasa 
arvatud öövalved, on residentuuri osa. Igas kuus tuleb teha vähemalt 
neli 12-tunnist valvet. Arst-resident valvab kõigis kohustuslikes 
tsüklites. Kui residendi tsüklijuhendaja ei valva, siis valvab 
radioloogia resident töögraafiku alusel koos valveradioloogiga. Arst-
residendil tuleb teha haigusjuhtude demonstratsioone vastavalt 
osakondade töökorraldusele. Arst-resident teeb vähemalt kaks korda 
aastas ettekandeid  osakonna (kliiniku) konverentsidel või 
radioloogia kolmapäevaseminaridel või muul radioloogiaalasel 
konverentsil või esitab haigusjuhu või artikli ajakirjas avaldamiseks. 
Praktilise koolituse tsüklid toimuvad radioloogia residentuuri 
õppebaasides. 
Kolmanda residentuuriaasta lõpuks peab arst-resident tundma hästi 
kõiki üldradioloogia põhiaspekte ja oskama iseseisvalt teha 
rutiinseid piltdiagnostilisi uuringuid ning kirjeldama 
uuringutulemusi. 

23 MOODULI NIMETUS Praktiline koolitus – kohustuslikud täiendava praktilise 
koolituse tsüklid 5.-6. residentuuriaastal 

24 PRAKTILISE 
KOOLITUSE  SISU JA 
MAHT 

Kohustuslikud praktilise koolituse tsüklid: 
• Onkoloogiline radioloogia – 4 kuud 
• Menetlusradioloogia sh angiograafia – 3 kuud 



 

• Lasteradioloogia - 2 kuud 
Viienda ja kuuenda residentuuriaasta kohustuslike praktiliste 
koolituste tsüklite kestus on kokku 9  kuud. 
Arst-residendi kohustuseks on iseseisev töö omandatud 
radioloogilise kompetentsi piires ja töö koos juhendava 
radioloogiga. Arst-residendi kohustuseks on osavõtt osakonnas 
toimuvatest kliinilistest-radioloogilistest konverentsidest ja 
konsiiliumidest. Osavõtt valvetööst, kaasa arvatud öövalved, on 
residentuuri osa. Igas kuus tuleb teha vähemalt neli 12-tunnist 
valvet. Arst-resident valvab kõigis kohustuslikes tsüklites. Kui 
residendi tsüklijuhendaja ei valva, siis valvab radioloogia resident 
töögraafiku alusel koos valveradioloogiga. Arst-residendil tuleb teha 
haigusjuhtude demonstratsioone vastavalt osakondade 
töökorraldusele. Arst-resident teeb vähemalt kaks korda aastas 
ettekandeid  osakonna (kliiniku) konverentsidel või radioloogia 
kolmapäevaseminaridel või muul radioloogiaalasel konverentsil või 
esitab haigusjuhu või artikli ajakirjas avaldamiseks. 
 
Praktilise koolituse tsüklid toimuvad radioloogia residentuuri 
õppebaasides. Vastavalt residentuuri eeskirjale 
(http://www.ut.ee/livelink_files/1197587.pdf) on lubatud teha osa 
tsükleid välismaal kokkuleppel sealse õppebaasiga kui selleks on 
olemas rahalised vahendid. 

25 MOODULI NIMETUS Praktiline koolitus – valikulised praktilise eriradioloogilise 
koolituse tsüklid 1., 5.-6. residentuuriaastal 

26 PRAKTILISE 
KOOLITUSE  SISU JA 
MAHT 

Esimesel residentuuriaastal võib resident valida 3-kuulise valiktsükli 
vastavalt üldjuhendaja ja residendi kokkuleppele. Valikulised 
praktilise koolituse tsüklid: 

• Rindkere radioloogia 
• Kardioradioloogia 
• Lasteradioloogia 
• Muskuloskeletaalradioloogia 
• Onkoradioloogia 
• Nukleaarmeditsiin ja molekulaarkuvamine 
• Neuroradioloogia 
• Pea ja kaela, näopiirkonna ja dentaalradioloogia 
• Rinnanäärme radioloogia 
• Seedetrakti ja kõhupiirkonna organite radioloogia 
• Urogenitaalradioloogia 
• Valikulisele radioloogia tsüklile vastavad kliinilise eriala 

tsüklid (nt pulmonoogia, neuroloogia, ortopeedia-
traumatoloogia, sisehaigused, pediaatria vms, 
maksimaalselt 2 tsüklit) 

Neljanda ja viienda õppeaasta valikulistes tsüklites, mille kestus on 
kokku 13 kuud, tuleb põhjalikumalt omandada kaasaegse 
diagnostiline radioloogia uuemad meetodid. 
Arst-resident peab läbima vähemalt kaks valikulist praktilise 
koolituse tsüklit. Valikulise tsükli pikkus sõltub valitud tsüklite 
arvust, kuid see ei tohi olla lühem kui 2 kuud. Soovituslikult võib 

http://www.ut.ee/livelink_files/1197587.pdf


 

resident välja valida vähemalt kaks radioloogia alavaldkonda, mida 
süvendatult välja arendada. Süvendatud tsükli kestus on vähemalt 4 
kuud. 
Arst-residendi kohustuseks on iseseisev töö omandatud 
radioloogilise kompetentsi piires ja töö koos juhendava 
radioloogiga. Arst-residendi kohustuseks on osavõtt osakonnas 
toimuvatest kliinilistest-radioloogilistest konverentsidest ja 
konsiiliumidest. Osavõtt valvetööst, kaasa arvatud öövalved, on 
residentuuri osa. Igas kuus tuleb teha vähemalt neli 12-tunnist 
valvet. Arst-resident valvab kõigis kohustuslikes tsüklites. Kui 
residendi tsüklijuhendaja ei valva, siis valvab radioloogia resident 
töögraafiku alusel koos valveradioloogiga. Arst-residendil tuleb teha 
haigusjuhtude demonstratsioone vastavalt osakondade 
töökorraldusele. Arst-resident teeb vähemalt kaks korda aastas 
ettekandeid  osakonna (kliiniku) konverentsidel või radioloogia 
kolmapäevaseminaridel või muul radioloogiaalasel konverentsil või 
esitab haigusjuhu või artikli ajakirjas avaldamiseks. 
Praktilise koolituse tsüklid toimuvad radioloogia residentuuri 
õppebaasides. Vastavalt residentuuri eeskirjale 
(http://www.ut.ee/livelink_files/1197587.pdf) on lubatud teha osa 
tsükleid välismaal kokkuleppel sealse õppebaasiga kui selleks on 
olemas rahalised vahendid.. 

27 MOODULI NIMETUS Teoreetiline koolitus 36 EAP 
28 TEOREETILISE 

KOOLITUSE  SISU JA 
MAHT 

Residentuuri jooksul peab radioloogia arst-resident läbima 
alljärgneva teoreetilise koolituse: 
Üldresidentuuri kliinilised seminarid 6 EAP (esimesel 
residentuuriaastal) 

• Kiirgusfüüsika ja kujutise tekke füüsikalised alused (SA TÜ 
Kliinikumi Radioloogiakliinik) 1 EAP 

• Radiobioloogia ja kiirguskaitse (SA TÜ Kliinikumi 
Radioloogiakliinik) 1EAP 

• Radioanatoomia, projektsiooniõpetus (SA TÜ Kliinikumi 
Radioloogiakliinik) 1 EAP 

• Radioloogilised uurimismeetodid (s.h. kasutatavad 
kontrastained ja ravimid, kvaliteedi kontroll, HIS, RIS, 
PAKS ja teleradioloogia (SA TÜ Kliinikumi 
Radioloogiakliinik, SA PERH Radioloogiakliinik) 2 EAP 

• Põhilisi radioloogia alavaldkondi hõlmavad kliinilise 
radioloogia loengud ja seminarid (SA TÜ Kliinikumi 
Radioloogiakliinik, SA PERH Radioloogiakliinik, SA ITK 
Radioloogiakliinik) 12 EAP 

• Uurimistöö metoodika (s.h. oma uurimistöö, ettekanded) 3 
EAP (TÜ Radioloogiakliinik) 

• vabalt valitud kursused ja konverentsid radioloogia ja 
radioloogiaga seotud erialadel 10 EAP 

Iga residentuuriaasta sisaldab kokku 1-2 nädalat teoreetilist koolitust 
kursustel ja seminaridel, osavõttu konverentsidest, iseseisvat tööd 
haigusjuhtude analüüsil, ettekannete ja referaatide koostamist, 
osalemist uurimistöös põhierialal. 

29 ÕPPEBAASID Radioloogia residentuuri baasasutustena kasutatakse alljärgnevaid 
raviasutusi: 

http://www.ut.ee/livelink_files/1197587.pdf


 

Residentuuri 1.aastal on baasideks AS Lõuna-Eesti Haigla, Valga 
haigla, Põlva haigla, Jõgeva haigla, Rakvere Haigla, Narva Haigla, 
Viljandi Haigla, Kuressaare haigla, Haapsalu Haigla, Rapla Haigla, 
Pärnu Haigla, Ida-Viru Keskhaigla, Lääne-Tallinna Keskhaigla, Ida- 
Tallinna keskhaigla, Põhja-Eesti Regionaalhaigla, SA TÜ 
Kliinikum., samuti perearstikeskused vastavalt TÜ ja baaside 
vahelisele lepingule.  
 
Residentuuri 2.-6.aasta: 

SA TÜ Kliinikumi Radioloogiakliinik, 
SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla radioloogiakeskus, 
Ida-Tallinna Keskhaigla radioloogiakeskus 
Lääne-Tallinna Keskhaigla radioloogia osakond 
Tallinna Diagnostikakeskus 
Tallinna Lastehaigla radioloogiaosakond 
OÜ Mammograaf 
Rakvere Haigla radioloogiaosakond 
Ida-Viru Keskhaigla radioloogiateenistus 

30 SAAVUTATUD 
ÕPIVÄLJUNDITE 
HINDAMISE VORMID JA 
KORD 

Edasijõudmist hinnatakse kaks korda aastas vastavalt residentuuri 
eeskirjas sätestatule, positiivse hinnangu eelduseks on kõigi 
ettenähtud ülesannete (nii praktilise koolituse kui teoreetilise 
koolituse) täitmine. 
Saavutatud õpiväljundeid hinnatakse iga tsükli lõpus juhendaja 
hinnangu alusel (kujundava hindamisena mitteeristaval skaalal), 
üleminekueksamitel esimese kursuse (kokkuvõttev hindamine 
eristaval skaalal) ja kolmanda kursuse (kokkuvõttev hindamine 
eristaval skaalal) lõpus ning residentuuri lõpueksamil 
(lõpphindamisena eristaval skaalal). 

• Esimese aasta lõpus toimub baasteadmiste hindamiseks 
kirjalik eksam, mis koosneb valikvastustega testist. 

o Eksamiküsimused on koostatud arvestusega, et 
neile jõuab vastata 2 tunni jooksul. 

o Õigesti vastatud küsimuste punktid 
summeeritakse, eksamihinne kujuneb 
alljärgnevalt: 
A= 96-100% 
B= 91-95% 
C= 81-90 % 
D= 71-80% 
E= 61-70% 
F= 0-60% 

• Teine aasta loetakse arvestatuks, kui on läbitud kõik 
planeeritud tsüklid ja tehtud ettekanded. 

• Kolmanda aasta lõpus toimub eksam läbitud kliiniliste 
tsüklite kohta, kus hinnatakse nii residendi teoreetilisi 
teadmisi kui ka praktilisi oskusi kliinilisest radioloogiast. 
Kolmanda kursuse vaheeksamile pääseb resident 
teoreetiliste ja kliiniliste tsüklite läbimisel, eelduseks on 
ka kaks eelnevalt tehtud ettekannet kolmapäevaseminaril 
või muul radioloogilisel konverentsil või avaldatud  
radioloogiaalane artikkel. 

o Kolmanda kursuse eksam koosneb kahest osast 
(praktiline ja suuline osa). 1. Eksami praktilises 
osas sooritab resident eksamikomisjoni 



 

liikme(te) kontrolli all vähemalt ühe reaalse 
radioloogilise uuringu ja vormistab kirjalikult 
nõuetekohase radioloogilise vastuse. 2. Eksami 
suuliseks osaks on pildimaterjali interpretatsioon 
ja küsimustele vastamine. Resident ja analüüsib 
eksamil etteantud uuringuid, vormistab 
kirjalikult uuringukirjeldused ja 
diagnoosid/arvamused, demonstreerib ja 
kommenteerib suuliselt analüüsitud uuringuid ja 
vastab küsimustele nii sooritatud kui etteantud 
uuringute kohta. 

o Kõiki eksami osasid hindab eksamikomisjon, 
kuhu kuulub vähemalt 3 liiget. 

o Teadmiste ja oskuste hindamise viis: 1) 
praktiline radioloogiline uuring (maht 
arvestusega, et ühe uuringu tegemiseks ja 
vastuse kirjalikuks vormistamiseks kulub 30 
minutit); 2) suuline osa, millest pildimaterjali 
läbivaatamiseks ja ettevalmistamiseks kulub 
kuni 90 minutit, pildimaterjali 
eksamikomisjonile suulise ettekandmise ja 
küsimustele vastamise aeg kuni 30 minutit. 

o Eksami struktuur ja proportsioonid: 1) praktiliste 
oskuste hindamine 25 %; 2) teadmiste suuline 
hindamine 75 %. 

o Eksamihinne kujuneb praktilise ja suulise osa 
tulemuste summeerimisel alljärgnevalt: 

A= 96-100% 
B= 91-95% 
C= 81-90 % 
D= 71-80% 
E= 61-70% 
F= 0-60% 

• Neljas kursus loetakse arvestatuks, kui on läbitud kõik 
planeeritud tsüklid ja tehtud ettekanded/ artiklid 

 
31 LÕPUEKSAMILE 

PÄÄSEMISE EELDUSED 
Kogu ettenähtud residentuuri programmi (nii praktilise koolituse kui 
teoreetilise koolituse) läbimine, positiivsed hinnangud kõigist läbitud 
praktilise koolituse tsüklitest, vähemalt hindele E sooritatud esimese 
ja kolmanda kursuse vaheeksamid. 

32 LÕPUEKSAMI SISULISED 
NÕUDED JA SOORITAMISE 
KORD 

Radioloogia residentuuri lõpueksam, mille käigus hinnatakse 
teadmisi ja oskusi, koosneb kahest osast (suuline ja kirjalik osa). 
Eksami kirjalikuks osaks on valikvastustega test ja suuliseks 
osaks pildimaterjali interpretatsioon. 
Kõiki eksami osasid hindab eksamikomisjon, kuhu kuulub vähemalt 
3 liiget. 
Teadmiste ja oskuste hindamise viis: 1) kirjalik töö (maht 
arvestusega, et sellele jõuaks vastata  kuni 60 min. jooksul); 2) 
suuline osa, millest pildimaterjali läbivaatamiseks ja 
ettevalmistamiseks kulub kuni 90 minutit, pildimaterjali 
eksamikomisjonile suulise ettekandmise aeg kuni 30 minutit. 
Eksami struktuur ja proportsioonid: 
1. Teadmiste kirjalik hindamine 25 % 



 

Teadmiste suuline hindamine 75 % 
33 LÕPUEKSAMI 

HINDAMISE 
KRITEERIUMID 
 

A: Arst-residendil on suurepärane ja laiapõhjaline radiodiagnostiliste 
teadmiste ja oskuste tase, ta valdab suurepäraselt erinevaid 
radioloogilisi uurimismeetodeid ja menetlusradioloogilisi 
protseduure ning oskab neid suurepäraselt rakendada nii haiguste 
diagnoosimisel kui ka sõeluuringutes ja ravitulemuste jälgimisel. 
Omandatu on hästi süstematiseeritud. Arst-resident oskab erinevate 
uurimismeetodite võimalusi kasutades loogiliselt põhjendada 
diagnoosi, tuginedes uuringutulemustele ja arvestades kõiki 
diferentsiaaldiagnostilisi võimalusi. Arst-resident suudab 
suurepäraselt määratleda patsiendi erinevad radioloogilised leiud ja 
nende tähtsuse ning hinnata adekvaatselt patsiendi prognoosi. 
Soovitatavad uuringumeetodid on parimad võimalikest ja kõige 
otstarbekamad. 
 
B: Arst-residendil on väga hea radiodiagnostiliste teadmiste ja 
oskuste tase, ta valdab väga hästi erinevaid radioloogilisi 
uurimismeetodeid ja menetlusradioloogilisi protseduure ning oskab 
neid väga hästi rakendada nii haiguste diagnoosimisel kui ka 
sõeluuringutes ja ravitulemuste jälgimisel. Omandatu kontrollil 
olulisi eksimusi ei ilmne, võivad ilmneda mittesisulised ja 
mittepõhimõttelised eksimused spetsiifilisemate ja detailsemate 
eriradioloogiliste teadmiste ja oskuste osas. Arst-resident oskab 
erinevate uurimismeetodite võimalusi kasutades loogiliselt 
põhjendada diagnoosi, tuginedes uuringutulemustele ja arvestades 
põhilisi diferentsiaaldiagnostilisi võimalusi. Arst-resident suudab 
väga hästi määratleda patsiendi erinevad radioloogilised leiud ja 
nende tähtsuse ning hinnata adekvaatselt patsiendi prognoosi. 
Soovitatavad uurimismeetodid on asjakohased ning otstarbekad. 
 
C: Arst-residendil on hea radiodiagnostiliste teadmiste ja oskuste 
tase, ta valdab hästi erinevaid radioloogilisi uurimismeetodeid ja 
menetlusradioloogilisi protseduure ning oskab neid hästi rakendada 
nii haiguste diagnoosimisel kui ka sõeluuringutes ja ravitulemuste 
jälgimisel. Kontrollil ilmnevad mõningad eksimused, mis ei ole väga 
olulised ega põhimõttelist laadi, spetsiifilisemate ja detailsemate 
eriradioloogiliste teadmiste ja oskuste osas avaldub ebakindlus ja 
ebatäpsus. Arst-resident oskab enam levinud uurimismeetodite 
võimalusi kasutades loogiliselt põhjendada diagnoosi, tuginedes 
uuringutulemustele ja arvestades põhilisi diferentsiaaldiagnostilisi 
võimalusi. Arst-resident suudab hästi määratleda patsiendi erinevad 
radioloogilised leiud ja nende tähtsuse ning hinnata adekvaatselt 
patsiendi prognoosi. Soovitatavad radiodiagnostilised 
uurimismeetodid on õiged, kuid ilmneb mõningaid puudujääke nende 
otstarbekuse põhjendamisel. 
 
D: Arst-residendil on rahuldav radiodiagnostiliste teadmiste ja 
oskuste tase, ta valdab tavapäraseid radioloogilisi uurimismeetodeid 
ja menetlusradioloogilisi protseduure ning oskab neid rakendada nii 
haiguste diagnoosimisel kui ka sõeluuringutes ja ravitulemuste 
jälgimisel, ent aine süstemaatilisel tundmisel avalduvad puudujäägid 
ja ebakindlus. Arst-resident oskab enam levinud uurimismeetodite 
võimalusi kasutades loogiliselt põhjendada diagnoosi, tuginedes 
uuringutulemustele ja arvestades põhilisi diferentsiaaldiagnostilisi 
võimalusi. Arst-resident suudab määratleda patsiendi erinevad 



 

radioloogilised leiud ja nende tähtsuse ning hinnata patsiendi 
prognoosi, kuid esineb mõningaid puudujääke erinevate 
radiodiagnostikameetodite prioriteetsuse määratlemisel. 
Soovitatavad radiodiagnostilised meetodid on õiged, kuid ilmneb 
puudujääke erinevate radiodiagnostiliste meetodite kasutamise 
põhjendamisel. 
 
E: Arst-residendil on minimaalselt lubataval tasemel 
radiodiagnostilised teadmised ja oskused, ta valdab üldjoontes 
radioloogilisi uurimismeetodeid ja menetlusradioloogilisi 
protseduure ning oskab neid rakendada nii haiguste diagnoosimisel 
kui ka sõeluuringutes ja ravitulemuste jälgimisel, ent aine 
süstemaatiline ja sügavam tundmine on lünklik ning esineb 
põhimõttelisi eksimusi. Arst-resident oskab üldiselt uurimismeetodite 
võimalusi kasutades põhjendada diagnoosi, tuginedes 
uuringutulemustele ja arvestades põhilisi diferentsiaaldiagnostilisi 
võimalusi. Arst-resident suudab üldjoontes määratleda patsiendi 
erinevad radioloogilised leiud ja nende tähtsuse ning hinnata 
patsiendi prognoosi, kuid esineb vajakajäämisi. 
Soovitatavad radiodiagnostika meetodid on õiged, ent kõiki 
asjakohaseid radiodiagnostika meetodeid arst-resident ei tunne 
piisavalt. 
 
F: Arst-residendil on allpool minimaalselt lubatavat taset 
radiodiagnostilised teadmised ja oskused, radioloogiliste 
uurimismeetodite ja menetlusradioloogiliste protseduuride 
kasutamine nii haiguste diagnoosimisel kui ka sõeluuringutes ja 
ravitulemuste jälgimisel on puudulik.  
Arst-residendi oskused patsiendi radioloogiliseks uurimiseks, 
diagnooside põhjendamiseks ning radioloogiliste uurimismeetodite 
kasutamiseks on puudulikud. Arst-residendi oskused patsiendi 
radioloogilisel uurimisel ei ole nõuetele vastavad, esineb puudujääke 
probleemide prioriteetsuse määratlemisel ning prognoosi 
põhjendamisel. Ilmnevad olulised puudujäägid radioloogiliste 
uuringute kavandamisel. 
Eksami erinevatest osadest kogutud punktid summeeritakse, hinne 
kujuneb alljärgnevalt: 
 
A= 96-100% 
B= 91-95% 
C= 81-90 % 
D= 71-80% 
E= 61-70% 
F= 0-60% 
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RESIDENTUURI PROGRAMM REUMATOLOOGIA  ERIALAL 
 
 

1 PROGRAMMI  NIMETUS 
EESTI JA INGLISE KEELES 

Reumatoloogia                                                            
Rheumatology 

2 ÕPPEASTE Residentuur 
3 VALDKOND Tervis ja heaolu 
4 
 

ERIALA(D) Reumatoloogia  
 

5 ÕPPEASUTUS(ED) Tartu Ülikool 
6 TEADUSKON(NA)D Arstiteaduskond 
7 NOMINAALNE ÕPPEAEG 5 aastat 
8 ÕPPETÖÖ VORM Päevane õpe 
9 ÕPPETÖÖ KEEL Eesti keel  
10 ÕPIVÄLJUNDITE 

SAAVUTAMISEKS 
VAJALIKUD TEISED 
KEELED 

erialakirjanduse lugemiseks vajalik inglise keele oskus 
 

11 ÕPPEKAVA VERSIOON 2012 
12 KINNITAMINE 1. Teaduskonna nõukogus 2012 

2. Ülikooli senatis  
13 VASTUVÕTUTINGIMUSED 1. Residentuuri võetakse konkursi alusel vastu isikuid, kes on 

registreeritud EV Terviseameti tervishoiutöötajate registris 
ja kes on lõpetanud:  
a. Tartu Ülikooli arstiõppe, olles immatrikuleeritud arsti- 

õppesse 1997/1998. õppeaastal või hiljem;  
b. Tartu Ülikooli arstiõppe ja internatuuri, olles 

immatrikuleeritud arstiõppesse enne 1997/1998. 
õppeaastat või  

c. kellel on vastav välisriigis omandatud kõrgharidus. 
2. Konkursitingimused määratakse residentuuri eeskirjas. 

 
14 
 

RESIDENTUURI 
ÜLDEESMÄRGID 

Residentuuri üldiseks eesmärgiks on anda arst-residendile üldarstina 
praktiseerimise kogemus, viia arst-residendi teadmised ja praktilised 
oskused iseseisva reumatoloogina töötamise tasemele. Omandatav 
haridus võimaldab asuda tervishoiusüsteemis tööle reumatoloogia 
eriarstina. 

15 ERIALAPROGRAMMI  
STRUKTUURI 
LÜHIKIRJELDUS 

Reumatoloogia residentuur toimub 5-aastase õppena, kokku 55 
kuud, millele lisandub 5 puhkusekuud. Õpe koosneb praktilisest ja 
teoreetilisest koolitusest. Igale arst-residendile koostatakse 
individuaalne õpingukava, lähtudes alljärgnevast: 

1. Praktiline koolitus  
a. Kohustuslikud praktilise koolituse tsüklid – 

minimaalne summaarne kestus 48 kuud 
b. Valikulised praktilise koolituse tsüklid – minimaalne 

summaarne kestus 4 kuud 
2. Teoreetiline koolitus 30 EAP mahus 

 
16 ANTAV 

KVALIFIKATSIOON/ 
KRAAD 

Reumatoloogi kutse 
Rheumatologist 

17 NÕUDED 
ÕPPEPROGRAMMI 

Residentuuri programmi läbimine täies mahus ning lõpueksami 
edukas sooritamine. Residentuuri vältel peab arst-resident läbima 



 

LÕPETAMISEKS kõik kohustuslikud praktilise koolituse tsüklid ning vähemalt kaks 
valikulist praktilise koolituse tsüklit.  

18 LÕPETAMISEL VÄLJASTA-
TAVAD DOKUMENDID 

Residentuuri lõpetamist tõendav tunnistus ja akadeemiline õiend  

19 LÕPUDOKUMENTE 
VÄLJASTAV(AD) 
KÕRGKOOL(ID) 

Tartu Ülikool  

20 RESIDENTUURI 
ÕPIEESMÄRGID 
(õpiväljundid ehk 
omandatavad/ 
arendatavad/erialased 
teadmised ja oskused, 
üldpädevused jms) 

Residentuuri programmi läbinud arst-resident: 
1) tunneb perearstipraktikas, erakorralise meditsiini, sisehaiguste ja 
kirurgia osakonnas ettetulevate  tavalisemate patsiendiprobleemide 
diferentsiaaldiagnostikat, oskab iseseisvalt korraldada nende 
haigusseisundite kindlakstegemiseks vajalikke uuringuid, oskab 
nendes osakondades ravitavate tavalisemate haiguste puhul koostada 
raviplaani; 
2) oskab osutada esmaabi erakorraliste terviseprobleemide korral; 
3) orienteerub Eesti tervishoiusüsteemis, oskab määratleda patsiendi 
jaoks optimaalse ravitasandi  
4) oskab välja kirjutada enamkasutatavaid ravimeid vastavalt Eestis 
kehtivatele reeglitele, omab arstitööks vajalikku 
dokumenteerimisoskust; 

5) on võimeline osutama reumatoloogia erialal kvaliteetset 
arstiabi, mis on vastavuses arstiteaduse uusimate saavutuste 
ja kõrgete eetiliste standarditega; 

6) omab arstikutsele vajalikke hoiakuid, küllaldasi erialaseid 
teadmisi, oskusi ja kliinilist kogemust;  

7) tunneb ja järgib teaduseetika ja meditsiinieetika ning 
tõenduspõhise meditsiini põhimõtteid; 

8) soovib oma tegevusega kaasa aidata nii meditsiini kui 
valdkonna kui ka arstiteaduse arengule;  

9) tunneb oma erialalise kompetentsuse piire ning oskab 
meditsiinisüsteemis kaasata optimaalselt teiste erialade arste 
ning teisi tervishoiuspetsialiste patsientide probleemide 
parimaks lahendamiseks;  

10) orienteerub Eesti tervishoiukorralduses ja vastavas 
seadusandluses;  

11) oskab teha koostööd patsientide lähedaste, sotsiaalsüsteemi 
jm. tugivõrgustikega; 

12) omab süsteemseid ja põhjalikke teadmisi reumatoloogias  
kasutatavatest mõistetest, teoreetilistest printsiipidest ja 
uurimismeetoditest;  

13) suudab edastada meditsiinilisi teadmisi ja nende põhjal 
tehtud järeldusi nii patsientidele, kolleegidele kui ka 
avalikkusele;  

14) teadvustab vajadust jätkata meditsiinialaste teadmiste ja 
oskuste täiendamist edaspidise professionaalse karjääri 
jooksul täiendusõppe abil ning on valmis elukestvaks 
õppeks;  

15) suudab iseseisvalt diagnoosida ning ravida enamlevinud 
reumatoloogilisi haigusi; 

16) oskab koostöös teiste erialade arstidega läbi viia 
diferentsiaaldiagnostikat keerukate haigusjuhtude korral 
kasutades optimaalselt kogu kaasaegset instrumentaalsete ja 



 

laboratoorsete uuringute kompleksi; 
17) oskab juhtida patsientide uuringuid ja ravi mitmete haiguste 

koosesinemisel, määrata uuringute ja ravi prioriteedid, 
hinnata erinevate sekkumisvõimaluste tulemuslikkust ning 
riske; 

18) oskab efektiivselt tegutseda reumatoloogias ettetulevate 
erakorralist abi vajavate probleemide lahendamisel, kaasates 
vajadusel intensiivravi; 

19) on suuteline korraldama patsientide pikaajalist ravi ja 
jälgimist, oskab teha koostööd teiste erialaarstidega 
patsientidele parimate diagnostika- ja ravivõtete 
rakendamiseks; 

20) oskab iseseisvalt sooritada/hinnata järgmisi protseduure ja 
uuringuid: 
• Haige uurimine täies mahus sh liigeste  ja lülisamba 

funktsionaalne hindamine  
• Tugiaparaadi piltdiagnostika hindamine  
• Liigeste ja periartikulaarsete kudede ultraheliuuring  
• Intraartikulaarsed ja periartikulaarsed aspiratsioonid/ 

injektsioonid  
• Luu densitomeetria hindamine 
• EKG ja selle hindamine 

21) tunneb erinevate organsüsteemide uuringute ja protseduuride 
näidustusi ja vastunäidustusi, läbiviimise põhimõtteid, ning 
võimalikke tüsistusi sh 
• piltdiagnostika: röntgenuuringud, ultraheli,  

kompuutertomograafia, magnetresonantstomograafia 
jms 

• südame-veresoonkonna koormustestid, angiograafilised 
uuringud, 

• kopsuhaiguste  diagnostika, 
• seedetrakti haiguste diagnostika 
• endokriinhaiguste diagnostika 

21 MOODULI NIMETUS Praktiline koolitus – kohustuslikud praktilise koolituse tsüklid 
22 PRAKTILISE 

KOOLITUSE  SISU JA 
MAHT 

Kohustuslikud praktilise koolituse tsüklid (koos minimaalse 
kestvusega): 
Residentuuri 1.aastal: 
1. Erakorraline meditsiin 2 kuud 
2. Peremeditsiin 2 kuud 
3. Sisehaigused 2 kuud 
4. Kirurgia 2 kuud 
 
Residentuuri 2.-5.aastal: 

Reumatoloogia 24 
Lastereumatoloogia 2 kuud 
Sisehaigused 2 kuud 
Erakorraline meditsiin/intensiivravi 2 kuud 
Kardioloogia 2 kuud 
Radioloogia 2 kuud 



 

Dermatoloogia 2 kuud 
Reumakirurgia 2 kuud 
Taastusravi 2 kuud 

Kohustuslike praktilise koolituse tsüklite miinimumkestus on kokku 
48 kuud 
Arst-residendi kohustused loetletud tsüklites on töö palatiarstina, 
osavõtt eriala ambulatoorsetest konsultatsioonidest koos juhendava 
eriarstiga, osavõtt osakonnas toimuvatest erialavisiitidest ja 
konsiiliumitest. Igas kuus on residendil neli 12-tunnist valvet, sh  
öövalved. Arst-resident valvab kohustuslikes tsüklites. Erialadel, kus 
on tagatud raviasutuses erialaspetsialisti valve, valvab resident koos 
erialaspetsialistiga. Arst-residendil tuleb teha haigusjuhtude 
demonstratsioone või lühiettekandeid kliinilisel osakonna (kliiniku) 
konverentsil. 
Tsüklites erinevatel erialadel peab resident tutvuma eriala-
spetsiifiliste uuringutega, oskama neid määrata ja interpreteerida. 
Praktilise koolituse kohustuslikest tsüklitest orienteeruvalt pool 
toimub ülikoolihaiglas (SA TÜ Kliinikumis), pool väljaspool.  

23 MOODULI NIMETUS Praktiline koolitus – valikulised praktilise koolituse tsüklid 
24 PRAKTILISE 

KOOLITUSE  SISU JA 
MAHT 

Esimesel residentuuriaastal võib resident valida 3-kuulise valiktsükli 
vastavalt üldjuhendaja ja residendi kokkuleppele. 
Valikulised praktilise koolituse tsüklid: 

Pulmonoloogia 2 kuud 
Neuroloogia 2 kuud 
Hematoloogia 2 kuud 
Nefroloogia 2 kuud 
Endokrinoloogia  2 kuud 

Arst-resident peab läbima kaks valikulist praktilise koolituse tsüklit. 
Iga valikulise praktilise koolituse tsükli kestvus on 2 kuud.  
Arst-residendi kohustused loetletud tsüklites on töö palatiarstina, 
osavõtt eriala ambulatoorsetest konsultatsioonidest koos juhendava 
eriarstiga, osavõtt osakonnas toimuvatest erialavisiitidest ja konsii-
liumitest. Arst-resident valvab koos erialaspetsialistiga (onkoloogia, 
psühhiaatria, neuroloogia), igas kuus tuleb teha neli 12-tunnist 
valvet, neist 2 öövalvet. Arst-residendil tuleb teha haigusjuhtude 
demonstratsioone või lühiettekandeid kliinilisel osakonna (kliiniku) 
konverentsil. 

25 MOODULI NIMETUS Teoreetiline koolitus 30 EAP 
26 TEOREETILISE 

KOOLITUSE  SISU JA 
MAHT 

Residentuuri jooksul peab reumatoloogia arst-resident läbima 
alljärgneva teoreetilise koolituse: 
Üldresidentuuri kliinilised seminarid 6 EAP (esimesel 
residentuuriaastal) 
Residentuuri 2.-5.aasta: 

1. Kliinilised seminarid 8 EAP: a`2 EAP aastas (TÜ Sise-
kliinik, PERH, ITK) 

2. Psühhiaatria 1 EAP (TÜ Psühhiaatriakliinik) 
3. Kliiniline immunoloogia   1EAP 
4. Heade kliiniliste tavade kursus (GCP)     1 EAP 
5. Kliiniline farmakoloogia    1 EAP 



 

6. Meditsiinieetika ja meditsiiniõigus         2EAP 
7. Osavõtt eriala koosolekutest/kursustest 2EAP 
8. Uurimistöö metoodika (s.h. oma uurimistöö, ettekanded) 3 

EAP (TÜ Sisekliinik) 
9. Vabalt  valitud kursused seotud erialadel  5 EAP 

Iga residentuuriaasta sisaldab kokku 1-2 nädalat teoreetilist koolitust 
kursustel ja seminaridel, osavõttu konverentsidest, iseseisvat tööd 
haigusjuhtude analüüsil, ettekannete ja referaatide koostamist, 
osalemist uurimistöös põhierialal. 
 

27 ÕPPEBAASID Reumatoloogia residentuuri baasasutustena kasutatakse alljärgne-
vaid raviasutusi: 
Residentuuri 1.aastal on baasideks AS Lõuna-Eesti Haigla, Valga 
haigla, Põlva haigla, Jõgeva haigla, Rakvere Haigla, Narva Haigla, 
Viljandi Haigla, Kuressaare haigla, Haapsalu Haigla, Rapla Haigla, 
Pärnu Haigla, Ida-Viru Keskhaigla, Lääne-Tallinna Keskhaigla, Ida- 
Tallinna keskhaigla, Põhja-Eesti Regionaalhaigla, SA TÜ 
Kliinikum., samuti perearstikeskused vastavalt TÜ ja baaside 
vahelisele lepingule.  
 
Residentuuri 2.-5.aastal: 
• TÜ Kliinikumi Sisekliinik ja TÜK teised kliinikud 
• Põhja-Eesti Regionaalhaigla, sh reumatoloogia osakond 
• Ida-Tallinna Keskhaigla, sh reumatoloogia osakond. 
• Lääne-Tallinna Keskhaigla nefroloogia osakond 
• Maakonnahaigla siseosakonnad (Lõuna-Eesti Haigla, Pärnu 
Haigla) vajadusel sisehaiguste tsükli tegemiseks. 

28 SAAVUTATUD 
ÕPIVÄLJUNDITE 
HINDAMISE VORMID JA 
KORD 

Edasijõudmist hinnatakse kaks korda aastas vastavalt residentuuri 
eeskirjas sätestatule, positiivse hinnangu eelduseks on kõigi 
ettenähtud ülesannete (nii praktilise koolituse kui teoreetilise 
koolituse) täitmine.  
Saavutatud õpiväljundeid hinnatakse iga tsükli lõpus juhendaja 
hinnangu alusel (kujundava hindamisena mitteeristaval skaalal) ning 
residentuuri lõpueksamil (lõpphindamisena eristaval skaalal).  

29 LÕPUEKSAMILE 
PÄÄSEMISE EELDUSED 

Kogu ettenähtud residentuuri programmi (nii praktilise koolituse kui 
teoreetilise koolituse) läbimine, positiivsed hinnangud kõigist läbitud 
praktilise koolituse tsüklitest.  

30 LÕPUEKSAMI SISULISED 
NÕUDED JA SOORITAMISE 
KORD 

Eksami käigus hinnatakse omandatud teadmisi ja oskusi. 
Eksamikomisjoni kuulub vähemalt 3 liiget. Komisjoni koosseisu 
kinnitab dekaan. Iga komisjoni liige esitab oma küsimused, milleks 
võib olla teema ülevaade, situatsioonülesanne / haigusjuht.  Eksam 
on suuline. Küsimustele vastamise ettevalmistamiseks  antakse aega 
30-60 minutit. Küsimuste arv ei ole piiratud, arvestades, et eksami 
summaarne kestvus ei ületa 3 tundi. 
Komisjon hindab iga küsimust eraldi 10 punkti skaalas. Tulemus 
summeeritakse, jagatakse küsimuste arvuga. Saadud arv vastab  
eksami hindele järgmiselt:  
A - 9.6-10.0; B – 9.1-9.5; C-8.1-9.0; D-7.1-8.0; E- 6.1-7.0; F 0-6 
punkti.  
 

31 LÕPUEKSAMI 
HINDAMISE 
KRITEERIUMID 

A: Arst-resident tunneb suurepäraselt erinevate reumatoloogiliste 
haiguste kliinilist pilti, etiopatogeneesi, diagnostikat ja 
diferentsiaaldiagnostikat, ravi ning profülaktikat. Omandatu on hästi 



 

 süstematiseeritud. Arst-resident oskab suurepäraselt jõuda 
diagnoosini erinevate uurimismeetodite võimalusi kasutades, 
uuringutulemusi interpreteerides ning kõiki diferentsiaaldiagnostilisi 
võimalusi arvestades; suudab suurepäraselt määratleda patsiendi 
erinevad terviseprobleemid ning nende tähtsuse, hinnata adekvaatselt 
patsiendi prognoosi. Soovitatavad ravimeetodid on parimad 
võimalikest ja kõige otstarbekamad. 
B: Arst-resident teab väga hästi erinevate reumatoloogiliste haiguste 
kliinilist pilti, etiopatogeneesi, diagnostikat ja diferentsiaal-
diagnostikat, ravi ning profülaktikat. Omandatu kontrollil olulisi 
eksimusi ei ilmne. Arst-resident oskab väga hästi patsienti kliiniliselt 
uurida, loogiliselt põhjendada tema diagnoosi erinevate 
uurimismeetodite võimalusi kasutades, uuringutulemusi 
interpreteerides ning kõiki diferentsiaaldiagnostilisi võimalusi 
arvestades, suudab väga hästi määratleda patsiendi erinevad 
terviseprobleemid ning nende tähtsuse, hinnata adekvaatselt patsiendi 
prognoosi. Soovitatavad ravimeetodid on asjakohased ning 
otstarbekad. 
C: Arst-resident teab hästi erinevate reumatoloogiliste haiguste 
kliinilist pilti, etiopatogeneesi, diagnostikat ja 
diferentsiaaldiagnostikat, ravi ning profülaktikat. Kontrollil ilmnevad 
mõningad eksimused, mis ei ole väga olulised ega põhimõttelist 
laadi. Arst-resident oskab hästi patsienti kliiniliselt uurida, loogiliselt 
põhjendada tema diagnoosi erinevate uurimismeetodite võimalusi 
kasutades, uuringutulemusi interpreteerides ning 
diferentsiaaldiagnostilisi võimalusi arvestades, suudab selgelt 
määratleda patsiendi erinevad terviseprobleemid ning nende tähtsuse, 
hinnata adekvaatselt patsiendi prognoosi. Soovitatavad ravimeetodid 
on õiged, ilmneb mõningaid puudujääke ravi otstarbekuse 
põhjendamisel. 
D: Arst-resident tunneb erinevate reumatoloogiliste haiguste kliinilist 
pilti, etiopatogeneesi, diagnostikat ja diferentsiaaldiagnostikat, ravi 
ning profülaktikat, ent aine süstemaatilisel tundmisel esineb 
ebatäpsusi ning mõningaid lünki. Arst-resident oskab patsienti 
kliiniliselt uurida, põhjendada tema diagnoosi erinevate 
uurimismeetodite võimalusi kasutades, uuringutulemusi 
interpreteerides ning diferentsiaaldiagnostilisi võimalusi arvestades, 
suudab määratleda patsiendi erinevad terviseprobleemid ning hinnata 
patsiendi prognoosi, ent esineb mõningaid puudujääke probleemide 
prioriteetsuse määratlemisel. Soovitatavad ravimeetodid on õiged, 
ilmneb puudujääke erinevate ravimeetodite kasutamise 
põhjendamisel. 
E: Arst-resident teab erinevate reumatoloogiliste haiguste kliinilist 
pilti, tunneb üldjoontes nende haiguste etiopatogeneesi, diagnostikat 
ja diferentsiaaldiagnostikat, ravi ning profülaktikat, ent aine 
süstemaatiline ja sügavam tundmine on lünklik ning esineb 
põhimõttelisi eksimusi. Arst-resident oskab üldiselt patsienti 
kliiniliselt uurida, põhjendada tema diagnoosi erinevate 
uurimismeetodite võimalusi kasutades, uuringutulemusi 
interpreteerides ning diferentsiaaldiagnostilisi võimalusi arvestades. 
Uurimismeetodite ratsionaalses valikus ning 
diferentsiaaldiagnostiliste võimaluste arvestamisel ilmneb 
puudujääke. Arst-resident suudab määratleda patsiendil erinevaid 
terviseprobleeme, ent nende tähtsuse hindamisel esineb 
vajakajäämisi. Arst-resident oskab üldjoontes hinnata patsiendi 



 

prognoosi, ent esineb puudujääke probleemide prioriteetsuse 
määratlemisel ning prognoosi põhjendamisel. Soovitatavad 
ravimeetodid on õiged, ent kõiki asjakohaseid ravimeetodeid arst-
resident ei tunne piisavalt. 
F: Arst-residendi teadmised reumatoloogiliste haiguste kliinilise 
pildi, etiopatogeneesi, diagnostika ja diferentsiaaldiagnostika, ravi 
ning profülaktika osas on puudulikud. Arst-residendi oskused 
patsiendi kliiniliseks uurimiseks, diagnooside põhjendamiseks ning 
uurimismeetodite kasutamiseks on puudulikud. Arst-residendi 
oskused patsiendi erinevate terviseprobleemide määratlemiseks ei ole 
nõuetele vastavad, esineb puudujääke probleemide prioriteetsuse 
määratlemisel ning prognoosi põhjendamisel. Ilmnevad olulised 
puudujäägid ravi kavandamisel. Eksami tulemus ei võimalda lugeda 
residentuuri edukalt lõpetatuks. 

32 SOOVITATAV 
KIRJANDUS 
 

EULAR Compendium on Rheumatic diseases (2009). Ed by 
J.WJ.Bijlsma;  
 
Rheumatology (2003) Ed by MC Hochberg, et al.  
Harrison’s Principles of Internal Medicine (2008). Ed by A.S.Fauci, 
et al.  
 
Oxford Textbook of Medicine (2010). Ed by DA Warrell, et al. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
RESIDENTUURI PROGRAMM SISEHAIGUSTE ERIALAL 
 
 

1 PROGRAMMI  NIMETUS 
EESTI JA INGLISE KEELES 

Sisehaigused 
Internal Medicine 

2 ÕPPEASTE Residentuur 
3 VALDKOND Tervis ja heaolu 
4 
 

ERIALA(D) Sisehaigused 
Võimalikud kõrvalerialad: allergoloogia, geriaatria, kliiniline 
farmakoloogia 

5 ÕPPEASUTUS(ED) Tartu Ülikool 
6 TEADUSKON(NA)D Arstiteaduskond 
7 NOMINAALNE ÕPPEAEG 6 aastat 
8 ÕPPETÖÖ VORM Päevane õpe 
9 ÕPPETÖÖ KEEL Eesti keel;  
10 ÕPIVÄLJUNDITE 

SAAVUTAMISEKS 
VAJALIKUD TEISED 
KEELED 

erialakirjanduse lugemiseks vajalik inglise keele oskus 

11 ÕPPEKAVA VERSIOON 2012 
12 KINNITAMINE 1. Teaduskonna nõukogus       2012 

2. Ülikooli senatis           
13 VASTUVÕTUTINGIMUSED 1. Residentuuri võetakse konkursi alusel vastu isikuid, kes on 

registreeritud EV Terviseameti tervishoiutöötajate registris 
ja kes on lõpetanud:  

a. Tartu Ülikooli arstiõppe, olles immatrikuleeritud 
arstiõppesse 1997/1998. õppeaastal või hiljem;  

b. Tartu Ülikooli arstiõppe ja internatuuri, olles 
immatrikuleeritud arstiõppesse enne 1997/1998. 
õppeaastat või  

c. kellel on vastav välisriigis omandatud kõrgharidus. 
2. Konkursitingimused määratakse residentuuri eeskirjas. 

14 
 

RESIDENTUURI 
ÜLDEESMÄRGID 

Residentuuri üldiseks eesmärgiks on anda arst-residendile üldarstina 
praktiseerimise kogemus, viia arst-residendi teadmised ja praktilised 
oskused iseseisva sisehaiguste eriarstina töötamise tasemele ning 
võimaldada allergoloogia, geriaatria või kliinilise farmakoloogia 
kõrvaleriala omandamine. Omandatav haridus võimaldab asuda 
tervishoiusüsteemis tööle sisehaiguste eriarstina ning kõrvaleriala 
valinutel lisaks allergoloogi, geriaatri või kliinilise farmakoloogina.  

15 ERIALAPROGRAMMI  
STRUKTUURI 
LÜHIKIRJELDUS 

Sisehaiguste residentuur toimub 6-aastase õppena, kokku 66 kuud, 
millele lisandub 6 kuud puhkust. Igale arst-residendile koostatakse 
individuaalne õpingukava, lähtudes alljärgnevast: 

1. Praktiline koolitus  
a. Kohustuslikud praktilise koolituse tsüklid – 

minimaalne summaarne kestus 43 kuud* 
b. Valikulised praktilise koolituse tsüklid – minimaalne 

summaarne kestus 4 kuud** 
c.  Kõrvaleriala praktilise koolituse tsüklid- minimaalne 
kestus 18 kuud***  

2. Teoreetiline koolitus 36 EAP mahus 
 
*,** - Kohustuslike praktilise koolituse tsüklite minimaalse mahu 



 

korral peab vastavalt individuaalplaanile suurenema valikuliste 
praktilise koolituse tsüklite maht ja vastupidi, tagamaks praktilise 
koolituse mahu täitmist. 
**, ***Arst-resident, kes valib geriaatria või kliinilise 
farmakoloogia kõrvaleriala, ei saa valida valikulisi praktilise 
koolituse tsükleid, selle asemel peab ta läbima 20 kuud kõrvaleriala 
kohustuslikke praktilise koolituse tsükleid.  
 
Arst-resident, kes valib allergoloogia kõrvaleriala, saab valida 
valikulisi praktilise koolituse tsükleid summaarselt kuni 2 kuud, 
allergoloogia kõrvaleriala praktilise koolituse tsüklite kohustuslik 
maht on 18  kuud. 

16 ANTAV 
KVALIFIKATSIOON/ 
KRAAD 

Sisehaiguste arsti kutse ja kõrvaleriala valinutel allergoloogia, 
geriaatria või kliinilise farmakoloogia kõrvaleriala  
Internist and 
allergologist, 
geriatrician, 
clinical farmacologist 

17 NÕUDED 
ÕPPEPROGRAMMI 
LÕPETAMISEKS 

Residentuuri programmi läbimine täies mahus ning lõpueksami 
edukas sooritamine. Residentuuri vältel peab arst-resident läbima 
kõik kohustuslikud praktilise koolituse tsüklid ning vähemalt kaks 
valikulist praktilise koolituse tsüklit. Arst-resident, kes valib ka 
kõrvaleriala, peab olema läbinud kõik kohustuslikud praktilise 
koolituse tsüklid ja kõik kõrvaleriala praktilise koolituse tsüklid. 

18 LÕPETAMISEL VÄLJASTA-
TAVAD DOKUMENDID 

Residentuuri lõpetamist tõendav tunnistus ja akadeemiline õiend 

19 LÕPUDOKUMENTE 
VÄLJASTAV(AD) 
KÕRGKOOL(ID) 

Tartu Ülikool  

20 RESIDENTUURI 
ÕPIEESMÄRGID 
(õpiväljundid ehk 
omandatavad/ 
arendatavad/erialased 
teadmised ja oskused, 
üldpädevused jms) 

Residentuuri programmi läbinud arst-resident: 
1) tunneb perearstipraktikas, erakorralise meditsiini, sisehaiguste ja 
kirurgia osakonnas ettetulevate  tavalisemate patsiendiprobleemide 
diferentsiaaldiagnostikat, oskab iseseisvalt korraldada nende 
haigusseisundite kindlakstegemiseks vajalikke uuringuid, oskab 
nendes osakondades ravitavate tavalisemate haiguste puhul koostada 
raviplaani; 
2) oskab osutada esmaabi erakorraliste terviseprobleemide korral; 
3) orienteerub Eesti tervishoiusüsteemis, oskab määratleda patsiendi 
jaoks optimaalse ravitasandi  
4) oskab välja kirjutada enamkasutatavaid ravimeid vastavalt Eestis 
kehtivatele reeglitele, omab arstitööks vajalikku 
dokumenteerimisoskust; 
5) on võimeline osutama sisehaiguste erialal kvaliteetset arstiabi, 
mis on vastavuses arstiteaduse uusimate saavutuste ja kõrgete 
eetiliste standarditega; 
6) omab arstikutsele vajalikke hoiakuid, küllaldasi erialaseid 
teadmisi, oskusi ja kliinilist kogemust;  
7) tunneb ja järgib teaduseetika ja meditsiinieetika ning tõenduspõ-
hise meditsiini põhimõtteid; 
8) soovib oma tegevusega kaasa aidata nii meditsiini kui valdkonna 
kui ka arstiteaduse arengule;  
9) tunneb oma erialalise kompetentsuse piire ning oskab 
meditsiinisüsteemis kaasata optimaalselt teiste erialade arste ning 



 

teisi tervishoiuspetsialiste patsientide probleemide parimaks 
lahendamiseks;  
10) orienteerub Eesti tervishoiukorralduses ja vastavas 
seadusandluses;  
11) oskab teha koostööd patsientide lähedaste, sotsiaalsüsteemi jm. 
tugivõrgustikega; 
12) omab süsteemseid ja põhjalikke teadmisi sisemeditsiinis  
kasutatavatest mõistetest, teoreetilistest printsiipidest ja 
uurimismeetoditest;  
13) suudab edastada meditsiinilisi teadmisi ja nende põhjal tehtud 
järeldusi nii patsientidele, kolleegidele kui ka avalikkusele;  
14) teadvustab vajadust jätkata meditsiinialaste teadmiste ja oskuste 
täiendamist edaspidise professionaalse karjääri jooksul täiendusõppe 
abil ning on valmis elukestvaks õppeks;  
15) suudab iseseisvalt diagnoosida ning ravida enamlevinud 
sisehaigusi; 
16) oskab koostöös teiste erialade arstidega läbi viia 
diferentsiaaldiagnostikat keerukate haigusjuhtude korral kasutades 
optimaalselt kogu kaasaegset instrumentaalsete ja laboratoorsete 
uuringute kompleksi; 
17) oskab juhtida patsientide uuringuid ja ravi mitmete haiguste 
koosesinemisel, määrata uuringute ja ravi prioriteedid, hinnata 
erinevate sekkumisvõimaluste tulemuslikkust ning riske; 
18) oskab efektiivselt tegutseda sisemeditsiinis ettetulevate 
erakorralist abi vajavate probleemide lahendamisel; 
19) valdab tänapäevases intensiivravis kasutatavaid meetodeid 
sisehaiguste ravis; 
20) on suuteline korraldama krooniliste sisehaigustega patsientide 
pikaajalist ravi ja jälgimist, oskab teha koostööd teiste 
erialaarstidega patsientidele parimate diagnostika- ja ravivõtete 
rakendamiseks; 
21) oskab iseseisvalt sooritada järgmisi protseduure ja uuringuid: 

• EKG südame isheemiatõve eri vormide ja rütmihäirete 
diagnostikas; 

• pleura, abdoomeni ja sternumi punktsioon; 
• oftalmoskoopia arteriaalse hüpertensiooni ja suhkurtõve 

korral, kahtluse korral paispapillile, 
• valuvaigistavad blokaadid, 
• laboratoorsed ekspressuuringud, nagu veresuhkru määra-

mine ja peitevere määramine väljaheites, 
• vitaalkapatsiteedi määramine ja lihtsamad bronhiläbitavuse 

diagnoosimise testid, 
• rektoskoopia, 
• tsüstoskoopia, 
• kliinilises surmas oleva haige elustamine, 

22) tunneb alljärgnevate uuringute ja protseduuride näidustusi ja 
vastunäidustusi, läbiviimise põhimõtteid, ning võimalikke tüsistusi:  

• südame-veresoonkonna koormustestid, 
• angiograafilised uuringud, 
• spetsiaalsed EKG registreerimise meetodid, 



 

• südame isheemiatõve haigete monitoorimine ja ägeda 
perioodi ravivõtted, 

• bronhiaalastma haigete intensiivravi, 
• kopsuhaiguste radioloogiline ja bronhograafiline 

diagnostika, 
• hingamiselundite spirograafiline uurimine, 
• gastroskoopia, koloskoopia, endoskoopiline retrograadne 

kolangio- pankreatograafia, papillotoomia ja sapiteede 
proteesimine, 

• sapiteede, maksa, kõhnäärme, neerude ja südame ultra-
heliuuringud, 

• maksa, südame ja neeruhaiguste korral rakendatav iso-
toopdiagnostika, 

• trepaanbiopsia, 
• peritoneaal- ja hemodialüüsi metoodika, neerupuudulik-

kusega haige ravi ja jälgimine, 
• luuüdi siirdamise metoodika ja tehnika, leukeemia ja lüm-

foomihaigete ravi ja jälgimine, 
• kompuutertomograafia, tuumamagnetresonantstomograafia 

jm kaasaegse radioloogia uurimismeetodid 
• luukoe densitomeetria 

 
Geriaatria kõrvaleriala läbinud arst-resident omandab lisaks 
sisehaiguste residentuuri programmile:  
 
1) Teadmisi järgmistes spetsiifilistes valdkondades 

• normaalne vananemine ja pikaealisus – selle bioloogilised, 
psühholoogilised ja sotsiaalsed aspektid; 

• demograafilised muutused ühiskonnas. 
Rahvastikuvananemise mõju sotsiaalpoliitikale; 

• geriaatriline preventsioon, Preventiivsed geriaatrilised 
visiidid. Iatrogeensed kahjustused; 

• igakülgne geriaatriline hindamine, interRAI  metoodika;  
• haiguste diagnostika ja ravi eripärad eakatel (kardioloogias, 

neuroloogias, reumatoloogias, ortopeedias, uroloogias, 
dermatoloogias, psühhiaatrias, endokrinoloogias, 
infektsioonhaigustes jm).  

• geriaatrilised probleemid - kognitiivsete võimete 
halvenemine, deliirium, depressiivsed häired, inkontinents, 
osteoporoos, traumad, sensoorsete võimete halvenemine, 
lamatised, unehäired, valu, vaegtoitumus ja funktsionaalse 
võimekuse langus, sarkopeenia jt.; 

• eakate farmakoteraapia eripärad;  
• geriaatriline rehabilitatsioon, abivahendid; 
• eaka patsiendi perioperatiivne hindamine, ravi ja hooldus;  
• ravi ja hooldus hooldusravi- või hooldusasutuses. 

Integreeritud hooldus; 
• elulõpu otsused, kompetentsus, teovõime 

 
2) Praktilisi oskusi (lisaks sisehaiguste programmis omandatule): 

• täieliku geriaatrilise anamneesi kogumine; 
• funktsionaalse seisundi hindamine kasutades 



 

standardiseeritud teste;  
• interRAI miinimumandmestiku täitmine, CAP-de 

kasutamine edasiste uuringute ja hoolduse kavandamiseks. 
• silma, nina, kurgu ja kõrva uurimine  
• tulevikujuhiste vormistamine 
• teovõime hindamine 

 
3)  Geriaatria kõrvalerialana omandanud arst-resident on pädev: 

• osalema interdistsiplinaarse geriaatriameeskonna töös, 
kasutama/interpreteerima teiste meeskonnaliikmete 
kogutud teavet, esitama meditsiinilise seisundi hinnangu 
kõigile meeskonnaliikmetele arusaadavas vormis ning  
oskab nendele andmetele tuginedes teha otsuseid edasise 
ravi/hoolduse korraldamiseks; 

• konsulteerima geriaatrilisi haigeid nii teistes 
aktiivraviosakondades kui ka hooldusravis ja 
hooldusasutustes. 

 
Allergoloogia kõrvalerialana läbinud arst-resident:  
 
1) Teab järgmiste haiguste epidemioloogiat, põhjusi, patogeneesi, 
oskab neid diagnoosida ja ravida ning võimalusel nõustada ka 
profülaktika osas: 

• Ekseem 
• Rinokonjunktiviit 
• Rinosinusiit 
• Atoopiline dermatiit/ekseem 
• Astma, köha, hingeldus, retsidiveeruv  hingamisteede 

obstruktsioon 
• Äge ja krooniline urtikaaria sh füüsikaline urtikaaria 
• Angioödeem sh pärilik angioödeem 
• Anafülaksia 
• Toiduallergia ja toidutalumatus 
• Ravimitest ja vaktsiinidest põhjustatud allergia ja talumatus 
• Putukaallergia 
• Oraalne allergia sündroom 
• Lateksi allergia 
• Kutseallergia, astma, ekseem 
• Otiit 
• Üldine variaabelne immunoglobuliinide puudulikkus, seotud 

immuunpuudulikkuse seisundid 
• Primaarne immuunpuudulikkus 
• Sekundaarne immuunpuudulikkus 
• Komplemendi puudulikkuse seisundid 
• Fagotsütoosi puudulikkus 

 
2) Allergoloogia kõrvaleriala omandanu oskab: 

• teha ja interpreteerida nahateste (torketestid, intradermaalsed 
testid,  atoopia patch testid)  



 

• teostada teste ravimitest ja vaktsiinidest põhjustatud 
reaktsioonide  korral  

• viia läbi immuunteraapiat 
• teha spetsiifilisi ja mittespetsiifilisi provokatsiooniteste, 

kontaktdermatiidi  korral epikutaanteste keemiliste 
ühenditega 

• teha rinoskoopiat  
• viia läbi indutseeritud röga kogumist 
• uurida kopsufunktsiooni (spiromeetria, bronhiaalsed 

provokatsioonitestid, bronhide dilatatsioonitest, impulss-
ostsillomeetria) 

• mõõta väljahingatavas õhus lämmastikoksiidi sisaldust 
(FeNO)   

• teha kogukeha pletüsmograafiat 
• viia läbi toidu eliminatsiooni- ja provokatsiooniteste 
• hinnata pulss-oksümeetriat 
• tunneb alljärgnevate uuringute ja protseduuride näidustusi ja 

vastunäidustusi, läbiviimise põhimõtteid ning võimalikke 
tüsistusi: higikloriidide määramine, larüngoskoopia, 
nasaalne endoskoopia, akustiline rinomeetria, kuulmekilede 
šunteerimine, adenoidektoomia ja tonsillektoomia, 
bronhoskoopia, bronhoalveolaarne lavaaz 

• Hinnata järgnevate laboratoorsete meetodite võimalusi, 
näidustusi ning interpreteerida tulemusi: allergia in vitro 
diagnostika – IgE testid; immuunfunktsiooni hindavad 
laboratoorsed testid (immunoglobuliidnide, IgG alaklasside 
tase, immunisatsiooni eelne ja järgne antikehade tiiter, 
isohemaglutiniinide tiiter jt  uuringud, mis on vajalikud 
kongenitaalse ja omandatud immuunpuudulikkuse 
diferentseerimiseks);  päriliku angioödeemi ja komplemendi 
puudulikkuse diferentsiaaldiagnostika analüüsitulemuste 
alusel: eosinofiilid roojas, rögas, ninalimas; T-lümfotsüütide 
sub-populatsioonide hindamine – voolutsütomeetria; 
immuunanalüüsi laboris kasutatavad meetodid/testid 

 
 Kliinilise farmakoloogia kõrvaleriala läbinud arst-resident: 

1) omab kliinilises farmakoloogias vajalikke erialaseid teadmisi ja 
oskab neid rakendada kliinilises töös, oskab nõustada teiste 
erialade arste ning teisi tervishoiuspetsialiste patsientide 
farmakoteraapia probleemide parimaks lahendamiseks; 

2) järgib töös tõenduspõhise meditsiini põhimõtteid, on võimeline 
regulaarselt täiendama oma erialaseid teadmisi ja oskusi ning 
aitab oma tegevusega kaasa kliinilise farmakoloogia arengule;  

3) omab teadmisi, et tõenduspõhiselt patsientidele ravimeid 
määrata, oskab ravimite hulgast valida patsiendile sobivaima 
ravimirühma, ravimi, annuse, manustamisviisi ja ravi kestuse 
ning oskab neid valikuid põhjendada; 

4) oskab planeerida ja koostada kliinilise uuringu plaani, määrata 
tulemusnäitajad ja uuringu võimsuse ning oskab hinnata 
vajalikku uuringus osalejate arvu; on võimeline konsulteerima 
teiste erialade arste kliiniliste uuringute läbiviimisel; 



 

5) oskab kriitiliselt hinnata farmakoloogia ja farmakoteraapia alast 
kirjandust, kasutada elektroonilisi andmebaase ja tunneb 
farmakoloogiliste andmete analüüsimisega seotud põhiliste 
statistiliste testide kasutamist ja piiranguid; 

6) omab põhjalikke teadmisi ravimite üleannustamise kohta ning 
on võimeline nõustama teiste erialade arste ravi läbiviimisel; 
omab põhjalikke teadmisi ravimite kõrval- ja koostoimete kohta 
ja oskab  neid ennetada, diagnoosida, dokumenteerida ning 
ravida; 

7) oskab koostada ravimiformulari ja seda ajakohastada; oskab 
hinnata raviskeemide efektiivsust ning neid optimeerida;  

8) oskab analüüsida ravimi müügiloa taotlemiseks esitatud 
prekliiniliste ja kliiniliste uuringute tulemusi ning hinnata 
kliiniliste ravimiuuringute taotlusi ja kontrollida ravimiinfo 
tõesust; 

9) orienteerub ravimitealases seadusandluses, ravimikasutamist 
kirjeldavais andmestikes, valdab farmakoepidemioloogilisi 
uurimismeetodeid ja oskab hinnata teavet ravimite ohtude kohta 
epidemioloogiliste andmete alusel; omab põhiteadmisi 
farmakoökonoomikas; 

10) omab teadmisi ravimite terapeutilise moninitooringu 
võimalustest, oskab määrata ravimi kontsetratsiooni 
vereplasmas ning saadud andmete põhjal anda soovitusi teiste 
eriala arstidele raviskeemi kohandamiseks; lähtuvalt kliinilisest 
vajadusest on (koostöös ühendlaboriga) võimeline arendama 
ravimite monitooringu metoodikat; 

11)  koostöös haigla apteegiga oskab korraldada ravimite hankeid ja 
hinnata ravimikasutamise efektiivsust haiglas. 

21 MOODULI NIMETUS Praktiline koolitus – kohustuslikud praktilise koolituse tsüklid 
22 PRAKTILISE 

KOOLITUSE  SISU JA 
MAHT 

Kohustuslikud praktilise koolituse tsüklid (koos minimaalse 
kestvusega): 
Residentuuri 1.aastal: 
1. Erakorraline meditsiin 2 kuud 
2. Peremeditsiin 2 kuud 
3. Sisehaigused 2 kuud 
4. Kirurgia 2 kuud 
 
Residentuuri 2.-6.aastal: 
5. Sisehaigused 7 kuud 
6. Kardioloogia 8 kuud 
7. Pulmonoloogia 3 kuud 
8. Gastroenteroloogia 3 kuud 
9. Reumatoloogia 3 kuud 
10. Endokrinoloogia 3 kuud 
11. Hematoloogia 3 kuud 
12. Nefroloogia 3 kuud 
13. Infektsioonhaigused 2 kuud 
 



 

Kohustuslike praktilise koolituse tsüklite miinimumkestus on kokku 
43 kuud. 
Arst-residendi kohustused loetletud tsüklites on töö palatiarstina, 
osavõtt eriala ambulatoorsetest konsultatsioonidest koos juhendava 
eriarstiga, osavõtt osakonnas toimuvatest erialavisiitidest ja 
konsiiliumitest. Igas kuus tuleb teha neli 12-tunnist valvet, neist 2 
öövalvet. Arst-resident valvab kõigis kohustuslikes tsüklites. 
Kitsamatel erialadel, kus on tagatud raviasutuses erialaspetsialisti 
valve, valvab sisehaiguste resident koos erialaspetsialistiga. Arst-
residendil tuleb teha haigusjuhtude demonstratsioone või 
lühiettekandeid kliinilisel osakonna (kliiniku) konverentsil. 
Praktilise koolituse kohustuslikest tsüklitest orienteeruvalt pool 
toimub ülikoolihaiglas (SA TÜ Kliinikumis), pool väljaspool. 
Sisehaiguste tsüklist vähemalt 3 kuud toimub ülikoolihaiglas (SA 
TÜ Kliinikum), soovitatavalt vähemalt 2 kuud toimub üldhaiglas. 

23 MOODULI NIMETUS Praktiline koolitus – valikulised praktilise koolituse tsüklid 
24 PRAKTILISE 

KOOLITUSE  SISU JA 
MAHT 

1.residentuuriaastal võib resident valida 3-kuulise valiktsükli 
vastavalt üldjuhendaja ja residendi kokkuleppele. 
 
Valikulised praktilise koolituse tsüklid: 
1. Onkoloogia 
2. Taastusravi 
3. Neuroloogia  
4. Psühhiaatria 
 
Arst-resident peab läbima vähemalt kaks valikulist praktilise 
koolituse tsüklit. Iga valikulise praktilise koolituse tsükli 
minimaalne kestvus on 2 kuud.  
Arst-residendi kohustused loetletud tsüklites on töö palatiarstina, 
osavõtt eriala ambulatoorsetest konsultatsioonidest koos juhendava 
eriarstiga, osavõtt osakonnas toimuvatest erialavisiitidest ja konsii-
liumitest. Arst-resident valvab koos erialaspetsialistiga (onkoloogia, 
psühhiaatria, neuroloogia), igas kuus tuleb teha neli 12-tunnist 
valvet, neist 2 öövalvet. Arst-residendil tuleb teha haigusjuhtude 
demonstratsioone või lühiettekandeid kliinilisel osakonna (kliiniku) 
konverentsil. 

 MOODULI NIMETUS Praktiline koolitus - geriaatria kõrvaleriala praktilise koolituse 
tsüklid      

 PRAKTILISE 
KOOLITUSE  SISU JA 
MAHT 

1.residentuuriaastal võib resident valida 3-kuulise valiktsükli 
vastavalt üldjuhendaja ja residendi kokkuleppele. 
 
1. Geriaatria (koos hooldusraviga) 9 kuud 
2. Neuroloogia 2 kuud 
3. Psühhiaatria 2 kuud 
4. Füsiaatria ja taastusravi 3 kuud 
5. Silmahaigused ja kõrva-nina-kurguhaigused 2 kuu  
6. Nahahaigused 2 kuud 
 
Arst-residendi kohustused loetletud tsüklites on töö palatiarstina, 
osavõtt eriala ambulatoorsetest konsultatsioonidest koos juhendava 
eriarstiga, osavõtt osakonnas toimuvatest erialavisiitidest ja konsii-
liumitest. Arst-resident valvab koos erialaspetsialistiga (, 
psühhiaatria, neuroloogia, nahahaigused, füsiaatria ja taastusravi,). 
Arst-resident osaleb geriaatrilise hindamise meeskonna töös nii 



 

statsionaarsetel kui ambulatoorsetel hindamistel ning konsulteerib 
geriaatrilisi haigeid teistes aktiivraviosakondades, 
hooldusraviosakonnas ja hoolduskodus. 
Arst-residendil tuleb teha haigusjuhtude demonstratsioone või 
lühiettekandeid kliinilisel osakonna (kliiniku) konverentsil. 

 MOODULI NIMETUS Praktiline koolitus - allergoloogia kõrvaleriala praktilise 
koolituse tsüklid 

 PRAKTILISE 
KOOLITUSE  SISU JA 
MAHT 

1.residentuuriaastal võib resident valida 3-kuulise valiktsükli 
vastavalt üldjuhendaja ja residendi kokkuleppele. 
 
1. Allergoloogia 12 kuud 
2. Dermatoloogia 3  kuud  
3. Kliiniline immunoloogia 2 kuud    
4. Kurgu-nina-kõrvahaigused 1 kuu 
   
Arst-residendi kohustused loetletud tsüklites on töö palatiarstina, 
osavõtt eriala ambulatoorsetest konsultatsioonidest koos juhendava 
eriarstiga, osavõtt osakonnas toimuvatest erialavisiitidest ja konsii-
liumitest. Arst-resident valvab koos erialaspetsialistiga (onkoloogia, 
psühhiaatria, neuroloogia), igas kuus tuleb teha neli 12-tunnist 
valvet, neist 2 öövalvet. Arst-residendil tuleb teha haigusjuhtude 
demonstratsioone või lühiettekandeid kliinilisel osakonna (kliiniku) 
konverentsil. 

 MOODULI NIMETUS Praktiline koolitus - kliinilise farmakoloogia kõrvaleriala 
praktilise koolituse tsüklid 

 PRAKTILISE 
KOOLITUSE  SISU JA 
MAHT 

1.residentuuriaastal võib resident valida 3-kuulise valiktsükli 
vastavalt üldjuhendaja ja residendi kokkuleppele. 
 
Kliiniline farmakoloogia eriala saamiseks vajalike koolituste sisu ja 
minimaalsed mahud: 
1. Praktiline statistikaalane koolitus – 1 kuu. Koolitus 

toimub TÜ Tervishoiu instituudis. Ravimite efektiivsuse ja 
ohutusealane analüüs kasutades statistilisi meetodeid. 

2. Praktiline koolitus ravimite üleannustamisest, koos- ja 
kõrvaltoimetest – 4 kuud. Koolitus toimub TÜ Kliinikumi 
Erakorralise meditsiini osakonnas ja TÜ Farmakoloogia 
instituudis. Omandatakse diagnostilisi  ja ravi oskusi, mis on 
seotud ravimite üleannustamisega. Omandatakse oskused ravimite 
kõrvaltoimete diagnoosimiseks ja õpitakse neid dokumenteerima ja 
analüüsima. Omandatakse teadmisi, et prognoosida ravimi 
võimalikku toimet ja kõrvaltoimet sõltuvalt isiku rassist, soost, 
kaasuvatest haigustest või füsioloogilisest seisundist. Õpitakse 
prognoosima, diagnoosima ja ära hoidma ravimite koostoimeid.  

3. Praktiline koolitus Põhja-Eesti Regionaalhaiglas – 5 
kuud. Osaletakse raviskeemide efektivsuse hindamisel ning 
optimeerimisel. Ravimite koostoimete vältimine raviskeemides. 
Omandatakse oskusi ravimiformulari koostamiseks. Osaletakse 
farmakoteraapiaalastes konsultatsioonides. Osaletakse ravimite 
hangete korraldamisel, ravimite nimekirja mittekuuluvate ravimite 
taotluste hindamisel, tutvutakse haiglas kogutavate andmetega 
ravimikasutamise kohta ja osaletakse ravimikasutamise auditis. 

4. Praktiline koolitus Ravimiametis – 1 kuu. Õpitakse 
hindama ravimi müügiloa taotlemiseks esitatud prekliiniliste ja 
kliiniliste uuringute tulemusi, kliinilise ravimiuuringu taotlusi ja 



 

kontrollima ravimiinfo tõesust. Tutvutakse ravimite 
registreerimiseks vajaliku dokumentatsiooniga, ravimpreparaatide 
reklaami ning käsimüügiravimite ja registreerimata ravimite 
kasutamist reguleerivate seadustega. Osaletakse ravimite 
registreerimise protseduurides.  

5. Praktiline koolitus Eesti Haigekassas – 1 kuu. Tutvutakse 
ravimihüvitiste, rahastamisskeemide ja otsustuste kriteeriumitega 
ning viiakse läbi ravimi kompenseerimistaotluse hindamine. 
Omandatakse farmakoökonoomika põhimõtted, tutvutakse ravimite 
võrdlusega lähtudes nende hinnast ja efektiivsusest.  

6. Ravimite terapeutiline monitooring – 2 kuud. Koolitus  
toimub TÜ Farmakoloogia instituudis ja TÜ Kliinikumi 
Ühendlaboris. Osaletakse ravimite kvantitatiivsel määramisel 
vereplasmas. Harjutatakse ravimi peamiste farmakokineetiliste 
parameetrite arvutamist ning nende alusel raviskeemi kohandamise 
soovituste andmist. 

7. Praktiline koolitus kliinilistest uuringutest – 2 kuud. 
Koolitus toimub TÜ Farmakoloogia instituudis. Osaletakse 
kliiniliste uuringute planeerimisel ning uuringuplaani koostamisel 
ning vajaliku dokumentatsiooni ettevalmistamisel nii 
rahastamistaotluste kui ka eetikakomitee ja ravimiametite 
heakskiidu saamiseks. 

 
Arst resident kinnistab ja süvendab kliinilise farmakoloogia 
koolitusel omandatud teadmisi ja oskusi sisehaiguste koolituse 
tsüklites vastavalt iseseisva töö individuaalsele plaanile. 

25 MOODULI NIMETUS Teoreetiline koolitus 36 EAP 
26 TEOREETILISE 

KOOLITUSE  SISU JA 
MAHT 

Residentuuri jooksul peab sisehaiguste arst-resident läbima 
alljärgneva teoreetilise koolituse: 
1. Üldresidentuuri kliinilised seminarid 6 EAP (esimesel 
residentuuriaastal) 

2. Onkoloogia 1 EAP (TÜ Hematoloogia-Onkoloogia Kliinik) 
3. Geriaatria 1 EAP (TÜ Sisekliinik) 
4. Kliinilised seminarid 10 EAP:  a`2 EAP aastas (TÜ Sise-

kliinik, PERH, ITK) 
5. Neuroloogia 1 EAP (TÜ Närvikliinik) 
6. Radioloogia 1 EAP (TÜ Radioloogiakliinik) 
7. Psühhiaatria 1 EAP (TÜ Psühhiaatriakliinik) 
8. Dermatoloogia 1 EAP (TÜ Nahakliinik) 
9. Antibakteriaalne ravi 1 EAP (TÜ Sisekliinik) 
10. Uurimistöö metoodika (s.h. oma uurimistöö, ettekanded) 3 

EAP (TÜ Sisekliinik) 
11. vabalt valitud kursused sisemeditsiiniga seotud erialadel 10 

EAP 
 
2.-6. residentuuriaasta sisaldab iga-aastaselt 1-2 nädalat teoreetilist 
koolitust kursustel ja seminaridel (vastavalt eespoolloetletud kavale), 
osavõttu konverentsidest, iseseisvat tööd haigusjuhtude analüüsil, 
ettekannete ja referaatide koostamist, osalemist uurimistöös 
põhierialal. 
 



 

Geriaatria kõrvaleriala valinud arst-residendi teoreetiline koolitus: 
lisaks sisehaiguste programmi teoreetilise koolituse punktidele 1-9 
tuleb läbida kursused: 
1. Sissejuhatus gerontoloogiasse 3EAP 
2. Geriaatria põhikursus 4 EAP 
3. Geriaatriline seisundi hindamine 5 EAP 
4. Uurimistöö metoodika (s.h. oma uurimistöö, ettekanded) 1 EAP 

(TÜ Sisekliinik) 
 

Allergoloogia kõrvaleriala valinud arst-residendi teoreetiline 
koolitus: lisaks sisehaiguste programmi teoreetilise koolituse 
punktidele 1-10 tuleb läbida kursused: 
1. Lastehaigused  1 EAP (TÜ Lastekliinik) 
2. Krooniliste haigete käsitlus esmatasandil 1 EAP (TÜ Polikliinik) 
3. Kutseallergia 1EAP (Lääne-Tallinna Keskhaigla) 
4. Vabalt valitud kursused sisemeditsiiniga seotud erialadel 7 EAP 
 
Kliinilise farmakoloogia kõrvaleriala valinud arst-residendi 
teoreetiline koolitus: lisaks sisehaiguste programmi teoreetilise 
koolituse punktidele 1-9 tuleb läbida kursused: 
1. Kliiniline farmakokineetika ja farmakodünaamika  1 EAP (TÜ 
Farmakoloogia insituut) 
2. Kliinilised uuringud 1 EAP (võimalusel välisriigi ülikooli 
vastavas osakonnas või TÜ Farmakoloogia instituudis) 
3. Farmakoloogia- ja farmakoteraapiaalase kirjanduse analüüs 1 
EAP (TÜ Farmakoloogia insituut) 
4. Kliinilise farmakoloogia seminarid 5 EAP:  a`1 EAP aastas (TÜ 
Farmakoloogia instituut, SA TÜK Sisekliinik, PERH) 
Kliinilise farmakoloogia tsüklid on jaotatud kõigi õppeaastate vahel, 
lisaks arvestatakse kliinilise farmakoloogia õppe eesmärke kõigi 
sisehaiguste tsüklite planeerimisel ja läbiviimisel. 

27 ÕPPEBAASID Sisehaiguste residentuuri baasasutustena kasutatakse alljärgnevaid 
raviasutusi: 
Residentuuri 1.aastal on baasideks AS Lõuna-Eesti Haigla, Valga 
haigla, Põlva haigla, Jõgeva haigla, Rakvere Haigla, Narva Haigla, 
Viljandi Haigla, Kuressaare haigla, Haapsalu Haigla, Rapla Haigla, 
Pärnu Haigla, Ida-Viru Keskhaigla, Lääne-Tallinna Keskhaigla, Ida- 
Tallinna keskhaigla, Põhja-Eesti Regionaalhaigla, SA TÜ 
Kliinikum., samuti perearstikeskused vastavalt TÜ ja baaside 
vahelisele lepingule.  
 
Residentuuri 2.-6.aasta baasid: 
• TÜ Kliinikumi Sisekliinik  
• TÜ Kliinikumi Kardioloogiakliinik  
• TÜ Kliinikumi Kopsukliinik  
• TÜ Kliinikumi Hematoloogia-Onkoloogia Kliinik  
• Põhja-Eesti Regionaalhaigla sisehaiguste osakond, kardioloogia 

osakond, intensiivravi osakond 
• Ida-Tallinna Keskhaigla sisehaiguste osakond, endokrinoloogia-

gastroenteroloogia osakond, reumatoloogia osakond. 
• Lääne-Tallinna Keskhaigla nefroloogia osakond 
• TÜ Kliinikumi Anestesioloogia- ja Intensiivravi Kliinik 



 

• Perearstipraksised, mis on kinnitatud peremeditsiini residentuuri 
läbiviimiseks 

• TÜ Kliinikumi Taastusravikliinik  
• TÜ Kliinikumi Psühhiaatriakliinik  
• TÜ Kliinikumi Närvikliinik  
• AS Lõuna-Eesti Haigla Siseosakond  
• AS Valga Haigla Siseosakond 
• Pärnu Haigla Siseosakond 
 
Geriaatria kõrvaleriala omandamiseks kasutatakse õppebaasidena 
järgmisi raviasutusi lisaks sisehaiguste residentuuri baasasutustele:  

• TÜ Kliinikumi Õendushoolduse osakond 
• TÜ Kliinikumi Taastusraviosakond 
• TÜ Kliinikumi Silmakliinik 
• TÜ Kliinikumi Kõrvakliinik 
• Pärnu Haigla Taastusravi ja Järelravi Osakond 
• Pärnu Haigla Hooldusravi Osakond 
• Lõuna-Eesti Haigla Hoolduskeskus  
• Ida-Tallinna keskhaigla Hooldusravikliinik 
• EELK Tallinna Diakooniahaigla 

 
Allergoloogia kõrvaleriala omandamiseks kasutatakse 
õppebaasidena lisaks järgmisi raviasutusi: 

• TÜ Kliinikumi  Lastekliiniku laste ja noorukite 
allergiahaiguste keskus 

• TÜ Kliinikumi Nahakliinik 
• TÜ Kliinikumi Kõrvakliinik 
• TÜ Kliinikumi Radioloogiakliinik 
• TÜ Üld- ja Molekulaarpatoloogia instituut, immunoloogia 

labor 
• Tallinna Lastehaigla allergiateenistus  
• Tallinna Lastehaigla polikliinik 
• Ida-Tallinna Keskhaigla immunoloogia ja allergoloogia 

polikliinik 
• Põhja-Eesti Regionaalhaigla sisehaiguste kliiniku 

pulmonoloogiakeskus 
• Lääne-Tallinna Keskhaigla Pelgulinna polikliinik 

 
Kliinilise farmakoloogia kõrvaleriala omandamiseks kasutatakse 
õppebaasidena järgmisi raviasutusi: 

• TÜ Farmakoloogia instituut 
• Ravimiamet 
• TÜ Tervishoiu instituut 
• Põhja-Eesti Regionaalhaigla 
• Eesti Haigekassa 
• TÜ Kliinikumi Erakorralise meditsiini osakond 
• TÜ Kliinikumi Ühendlabor 

28 SAAVUTATUD 
ÕPIVÄLJUNDITE 
HINDAMISE VORMID JA 

Edasijõudmist hinnatakse kaks korda aastas vastavalt residentuuri 
eeskirjas sätestatule, positiivse hinnangu eelduseks on kõigi 
ettenähtud ülesannete (nii praktilise koolituse kui teoreetilise 



 

KORD koolituse) täitmine.  
Saavutatud õpiväljundeid hinnatakse iga tsükli lõpus juhendaja 
hinnangu alusel (kujundava hindamisena mitteeristaval skaalal) ning 
residentuuri lõpueksamil (lõpphindamisena eristaval skaalal). 

29 LÕPUEKSAMILE 
PÄÄSEMISE EELDUSED 

Kogu ettenähtud residentuuri programmi (nii praktilise koolituse kui 
teoreetilise koolituse) läbimine, positiivsed hinnangud kõigist läbitud 
praktilise koolituse tsüklitest. 

30 LÕPUEKSAMI SISULISED 
NÕUDED JA SOORITAMISE 
KORD 
 
 

Eksam, mille käigus hinnatakse teadmisi ja oskusi, koosneb kolmest 
osast (suuline ja kirjalik osa, patsiendi uurimine), eksami orienteeruv 
kestus on 2 tundi. Kõiki eksami osasid hindab eksamikomisjon, kuhu 
kuulub vähemalt 3 liiget. 
Teadmiste ja oskuste hindamise viis: 1) kirjalik töö (maht 
arvestusega, et sellele jõuaks vastata 30 min jooksul); 2) patsiendi 
uurimine ja vastamine komisjonile suuliselt (arvestusega, et haige 
uurimiseks on aega 30 min ja vastamiseks läheb aega 30 min); 3) 
suuline küsimustele vastamine, s.h. ka teatud praktiliste oskuste 
kontrollimine (EKG, radioloogilised uuringud), arvestusega, et 
sellele kulub kokku kuni 30 min.  
 
Eksami struktuur ja proportsioonid: 
1. Teadmiste kirjalik hindamine 20 % 
2. Patsiendi uurimine ja vastamine: anamnees, objektiivne uurimine, 
uuringuplaani koostamine, diagnoosi panemine ja ravi kavandamine 
60 % 
3. Teadmiste suuline hindamine 20 % 
 
Geriaatria kõrvaleriala valinud sooritavad lisaks geriaatria 
lõpueksami, mille käigus hinnatakse teadmisi ja oskusi. Eksam 
koosneb järgmistest osadest: 
1. Test (valikvastustega) 20 % 
2. Geriaatriline hindamine: ühe juhtumi esitamine koos edasise 
tegevuse plaaniga; sisaldab suulistele küsimustele vastamist 
(uurimismetoodikad, haige käsitlus, diagnostika, ravi, preventsioon, 
hoolduse planeerimine)  80 % 
Kõiki eksami osasid hindab eksamikomisjon, kuhu kuulub vähemalt 
3 liiget. 
 
Allergoloogia kõrvaleriala valinud sooritavad lisaks allergoloogia 
lõpueksami, mille käigus hinnatakse teadmisi ja oskusi. Eksam 
koosneb järgmistest osadest: 
1. Teoreetilised teadmised (test) – 50 % 
2. Haige uurimine – 20 % 
3. Suuline vastamine – 30 % 
Kõiki eksami osasid hindab eksamikomisjon, kuhu kuulub vähemalt 
3 liiget. 
 
Kliinilise farmakoloogia kõrvaleriala valinud sooritavad lisaks 
kliinilise farmakoloogia lõpueksami, mis koosneb kahest osast 
(suuline ja kirjalik osa), eksami orienteeruv kestus 2 tundi. Kõiki 
eksami osasid hindab kolmeliikmeline eksamikomisjon. 
Teadmiste ja oskuste hindamise viis: 1) kirjalik töö (maht 
arvestusega, et sellele jõuaks vastata 1 tunni jooksul); 2) suuline 
situatsioonülesannete arutelu, kestvusega vähemalt 1 tund. 
Eksami struktuur ja proportsioonid: 



 

1. Teadmiste kirjalik hindamine 50 % 
2. Teadmiste suuline hindamine 50 % 

31 LÕPUEKSAMI 
HINDAMISE 
KRITEERIUMID 
 
 
 

A: Arst-resident tunneb suurepäraselt erinevate sisehaiguste kliinilist 
pilti, etiopatogeneesi, diagnostikat ja diferentsiaaldiagnostikat, ravi 
ning profülaktikat. Omandatu on hästi süstematiseeritud. Arst-
resident oskab suurepäraselt patsienti kliiniliselt uurida, loogiliselt 
põhjendada tema diagnoosi erinevate uurimismeetodite võimalusi 
kasutades, uuringutulemusi interpreteerides ning kõiki 
diferentsiaaldiagnostilisi võimalusi arvestades, suudab suurepäraselt 
määratleda patsiendi erinevad terviseprobleemid ning nende tähtsuse, 
hinnata adekvaatselt patsiendi prognoosi. Soovitatavad ravimeetodid 
on parimad võimalikest ja kõige otstarbekamad. 
 
B: Arst-resident teab väga hästi erinevate sisehaiguste kliinilist pilti, 
etiopatogeneesi, diagnostikat ja diferentsiaaldiagnostikat, ravi ning 
profülaktikat. Omandatu kontrollil olulisi eksimusi ei ilmne. Arst-
resident oskab väga hästi patsienti kliiniliselt uurida, loogiliselt 
põhjendada tema diagnoosi erinevate uurimismeetodite võimalusi 
kasutades, uuringutulemusi interpreteerides ning kõiki 
diferentsiaaldiagnostilisi võimalusi arvestades, suudab väga hästi 
määratleda patsiendi erinevad terviseprobleemid ning nende tähtsuse, 
hinnata adekvaatselt patsiendi prognoosi. Soovitatavad ravimeetodid 
on asjakohased ning otstarbekad. 
 
C: Arst-resident teab hästi erinevate sisehaiguste kliinilist pilti, 
etiopatogeneesi, diagnostikat ja diferentsiaaldiagnostikat, ravi ning 
profülaktikat. Kontrollil ilmnevad mõningad eksimused, mis ei ole 
väga olulised ega põhimõttelist laadi. Arst-resident oskab hästi 
patsienti kliiniliselt uurida, loogiliselt põhjendada tema diagnoosi 
erinevate uurimismeetodite võimalusi kasutades, uuringutulemusi 
interpreteerides ning diferentsiaaldiagnostilisi võimalusi arvestades, 
suudab selgelt määratleda patsiendi erinevad terviseprobleemid ning 
nende tähtsuse, hinnata adekvaatselt patsiendi prognoosi. 
Soovitatavad ravimeetodid on õiged, ilmneb mõningaid puudujääke 
ravi otstarbekuse põhjendamisel. 
 
D: Arst-resident tunneb erinevate sisehaiguste kliinilist pilti, 
etiopatogeneesi, diagnostikat ja diferentsiaaldiagnostikat, ravi ning 
profülaktikat, ent aine süstemaatilisel tundmisel esineb ebatäpsusi 
ning mõningaid lünki. Arst-resident oskab patsienti kliiniliselt 
uurida, põhjendada tema diagnoosi erinevate uurimismeetodite 
võimalusi kasutades, uuringutulemusi interpreteerides ning 
diferentsiaaldiagnostilisi võimalusi arvestades, suudab määratleda 
patsiendi erinevad terviseprobleemid ning hinnata patsiendi 
prognoosi, ent esineb mõningaid puudujääke probleemide 
prioriteetsuse määratlemisel. Soovitatavad ravimeetodid on õiged, 
ilmneb puudujääke erinevate ravimeetodite kasutamise 
põhjendamisel. 
 
 
E: Arst-resident teab erinevate sisehaiguste kliinilist pilti, tunneb 
üldjoontes nende haiguste etiopatogeneesi, diagnostikat ja 
diferentsiaaldiagnostikat, ravi ning profülaktikat, ent aine 
süstemaatiline ja sügavam tundmine on lünklik ning esineb 
põhimõttelisi eksimusi. Arst-resident oskab üldiselt patsienti 



 

kliiniliselt uurida, põhjendada tema diagnoosi erinevate 
uurimismeetodite võimalusi kasutades, uuringutulemusi 
interpreteerides ning diferentsiaaldiagnostilisi võimalusi arvestades. 
Uurimismeetodite ratsionaalses valikus ning 
diferentsiaaldiagnostiliste võimaluste arvestamisel ilmneb 
puudujääke. Arst-resident suudab määratleda patsiendil erinevaid 
terviseprobleeme, ent nende tähtsuse hindamisel esineb 
vajakajäämisi. Arst-resident oskab üldjoontes hinnata patsiendi 
prognoosi, ent esineb puudujääke probleemide prioriteetsuse 
määratlemisel ning prognoosi põhjendamisel. Soovitatavad 
ravimeetodid on õiged, ent kõiki asjakohaseid ravimeetodeid arst-
resident ei tunne piisavalt. 
 
 
F: Arst-residendi teadmised sisehaiguste kliinilise pildi, 
etiopatogeneesi, diagnostika ja diferentsiaaldiagnostika, ravi ning 
profülaktika osas on puudulikud. Arst-residendi oskused patsiendi 
kliiniliseks uurimiseks, diagnooside põhjendamiseks ning 
uurimismeetodite kasutamiseks on puudulikud. Arst-residendi 
oskused patsiendi erinevate terviseprobleemide määratlemiseks ei ole 
nõuetele vastavad, esineb puudujääke probleemide prioriteetsuse 
määratlemisel ning prognoosi põhjendamisel. Ilmnevad olulised 
puudujäägid ravi kavandamisel. 
 
Eksami erinevatest osadest kogutud punktid summeeritakse, hinne 
kujuneb alljärgnevalt: 
 
A= 96-100% 
B= 91-95% 
C= 81-90 % 
D= 71-80% 
E= 61-70% 
F= 0-60% 

 LÕPUEKSAMI 
HINDAMISE 
KRITEERIUMID 
GERIAATRIA 
KÕRVALERIALAL 

A: Arst-resident tunneb suurepäraselt geriaatrilisi sündroome ning 
eakatel sagedamini esinevate haiguste kliinilist pilti, etiopatogeneesi, 
diagnostikat ja diferentsiaaldiagnostikat, ravi ning profülaktikat. 
Omandatu on hästi süstematiseeritud. Arst-resident oskab 
suurepäraselt geriaatrilist patsienti kliiniliselt uurida, loogiliselt 
põhjendada tema diagnoosi erinevate uurimismeetodite võimalusi 
kasutades, uuringutulemusi interpreteerides ning kõiki 
diferentsiaaldiagnostilisi võimalusi arvestades, suudab suurepäraselt 
määratleda patsiendi erinevad terviseprobleemid ning nende tähtsuse, 
hinnata adekvaatselt patsiendi prognoosi. Soovitatavad ravimeetodid 
on parimad võimalikest ja kõige otstarbekamad. Arst-resident suudab 
suurepäraselt osaleda geriaatrilise meeskonna töös, tunneb 
suurepäraselt hoolduse ja hooldusravi integreeritud osutamise 
põhimõtteid ja oskab neid teadmisi hoolduse planeerimisel 
optimaalselt rakendada. 
 
B: Arst-resident teab väga hästi geriaatrilisi sündroome ning eakatel 
sagedamini esinevate haiguste kliinilist pilti, etiopatogeneesi, 
diagnostikat ja diferentsiaaldiagnostikat, ravi ning profülaktikat. 
Omandatu kontrollil olulisi eksimusi ei ilmne. Arst-resident oskab 
väga hästi geriaatrilist patsienti kliiniliselt uurida, loogiliselt 
põhjendada tema diagnoosi erinevate uurimismeetodite võimalusi 



 

kasutades, uuringutulemusi interpreteerides ning kõiki 
diferentsiaaldiagnostilisi võimalusi arvestades, suudab väga hästi 
määratleda patsiendi erinevad terviseprobleemid ning nende tähtsuse, 
hinnata adekvaatselt patsiendi prognoosi. Soovitatavad ravimeetodid 
on asjakohased ning otstarbekad. Arst-resident suudab väga hästi 
osaleda geriaatrilise meeskonna töös, tunneb väga hästi hoolduse ja 
hooldusravi integreeritud osutamise põhimõtteid, kuid hoolduse 
planeerimisel ei suuda kõiki teadmisi optimaalselt rakendada.  
 
C: Arst-resident teab hästi geriaatrilisi sündroome ning eakatel 
sagedamini esinevate haiguste kliinilist pilti, etiopatogeneesi, 
diagnostikat ja diferentsiaaldiagnostikat, ravi ning profülaktikat. 
Kontrollil ilmnevad mõningad eksimused, mis ei ole väga olulised 
ega põhimõttelist laadi. Arst-resident oskab hästi geriaatrilist 
patsienti kliiniliselt uurida, loogiliselt põhjendada tema diagnoosi 
erinevate uurimismeetodite võimalusi kasutades, uuringutulemusi 
interpreteerides ning diferentsiaaldiagnostilisi võimalusi arvestades, 
suudab selgelt määratleda patsiendi erinevad terviseprobleemid ning 
nende tähtsuse, hinnata adekvaatselt patsiendi prognoosi. 
Soovitatavad ravimeetodid on õiged, ilmneb mõningaid puudujääke 
ravi otstarbekuse põhjendamisel. Arst-resident suudab hästi osaleda 
geriaatrilise meeskonna töös, tunneb hästi hoolduse ja hooldusravi 
põhimõtteid, Ilmneb mõningaid puudujääke hooldust puudutavate 
otsuste tegemisel. 
 
D: Arst-resident tunneb geriaatrilisi sündroome ning eakatel 
sagedamini esinevate haiguste kliinilist pilti, etiopatogeneesi, 
diagnostikat ja diferentsiaaldiagnostikat, ravi ning profülaktikat, ent 
aine süstemaatilisel tundmisel esineb ebatäpsusi ning mõningaid 
lünki. Arst-resident oskab geriaatrilist patsienti kliiniliselt uurida, 
põhjendada tema diagnoosi erinevate uurimismeetodite võimalusi 
kasutades, uuringutulemusi interpreteerides ning 
diferentsiaaldiagnostilisi võimalusi arvestades, suudab määratleda 
patsiendi erinevad terviseprobleemid ning hinnata patsiendi 
prognoosi, ent esineb mõningaid puudujääke geriaatrilise haige 
eripära arvestamisel ning probleemide prioriteetsuse määratlemisel. 
Soovitatavad ravimeetodid on õiged, ilmneb puudujääke erinevate 
ravimeetodite kasutamise põhjendamisel. Arst-resident suudab 
osaleda geriaatrilise meeskonna töös, tunneb hoolduse ja hooldusravi 
põhimõtteid , kuid  hoolduse planeerimisel ei suuda adekvaatselt 
rakendada integreeritud hoolduse põhimõtteid. 
 
E: Arst-resident teab geriaatrilisi sündroome ning eakatel sagedamini 
esinevate haiguste kliinilist pilti, tunneb üldjoontes nende haiguste 
etiopatogeneesi, diagnostikat ja diferentsiaaldiagnostikat, ravi ning 
profülaktikat, ent aine süstemaatiline ja sügavam tundmine on 
lünklik ning esineb põhimõttelisi eksimusi. Arst-resident oskab 
üldiselt geriaatrilist patsienti kliiniliselt uurida, põhjendada tema 
diagnoosi erinevate uurimismeetodite võimalusi kasutades, 
uuringutulemusi interpreteerides ning diferentsiaaldiagnostilisi 
võimalusi arvestades. Uurimismeetodite ratsionaalses valikus ning 
diferentsiaaldiagnostiliste võimaluste arvestamisel ilmneb 
puudujääke. Arst-resident suudab määratleda patsiendil erinevaid 
terviseprobleeme, ent nende tähtsuse hindamisel esineb 
vajakajäämisi. Arst-resident oskab üldjoontes hinnata patsiendi 



 

prognoosi, ent esineb puudujääke probleemide prioriteetsuse 
määratlemisel ning prognoosi põhjendamisel. Soovitatavad 
ravimeetodid on õiged, ent kõiki asjakohaseid ravimeetodeid arst-
resident ei tunne piisavalt. Arst-resident suudab anda arstliku 
hinnangu geriaatriameeskonnale geriaatrilise haige 
terviseprobleemide kohta, kuid ei tunne piisavalt hoolduse ja 
hooldusravi põhimõtteid , ei suuda adekvaatselt rakendada 
integreeritud hoolduse põhimõtteid. 
 
F: Arst-residendi teadmised geriaatriliste sündroomide ning eakatel 
sagedamini esinevate haiguste kliinilise pildi, etiopatogeneesi, 
diagnostika ja diferentsiaaldiagnostika, ravi ning profülaktika osas on 
puudulikud. Arst-residendi oskused geriaatrilise patsiendi kliiniliseks 
uurimiseks, diagnooside põhjendamiseks ning uurimismeetodite 
kasutamiseks on puudulikud. Arst-residendi oskused patsiendi 
erinevate terviseprobleemide määratlemiseks ei ole nõuetele 
vastavad, esineb puudujääke probleemide prioriteetsuse 
määratlemisel ning prognoosi põhjendamisel. Ilmnevad olulised 
puudujäägid ravi kavandamisel. Arst-resident ei suuda anda 
adekvaatset arstlikku hinnangut geriaatriameeskonnale geriaatrilise 
haige terviseprobleemide kohta, ei tunne piisavalt hoolduse ja 
hooldusravi põhimõtteid , ei suuda rakendada integreeritud hoolduse 
põhimõtteid 
 
Eksami erinevatest osadest kogutud punktid summeeritakse, hinne 
kujuneb alljärgnevalt: 
 
A= 96-100% 
B= 91-95% 
C= 81-90 % 
D= 71-80% 
E= 61-70% 
F= 0-60% 

 LÕPUEKSAMI 
HINDAMISE 
KRITEERIUMID 
ALLERGOLOOGIA 
KÕRVALERIALAL 

A: Arst-resident tunneb suurepäraselt erinevate allergiliste haiguste 
kliinilist pilti, etiopatogeneesi, diagnostikat ja 
diferentsiaaldiagnostikat, ravi ning profülaktikat. Omandatu on hästi 
süstematiseeritud. Arst-resident oskab suurepäraselt patsienti 
kliiniliselt uurida, loogiliselt põhjendada tema diagnoosi erinevate 
uurimismeetodite võimalusi kasutades, uuringutulemusi 
interpreteerides ning kõiki diferentsiaaldiagnostilisi võimalusi 
arvestades, suudab suurepäraselt määratleda patsiendi erinevad 
terviseprobleemid ning nende tähtsuse, hinnata adekvaatselt patsiendi 
prognoosi. Soovitatavad ravimeetodid on parimad võimalikest ja 
kõige otstarbekamad. 
 
B: Arst-resident teab väga hästi erinevate allergiliste haiguste 
kliinilist pilti, etiopatogeneesi, diagnostikat ja 
diferentsiaaldiagnostikat, ravi ning profülaktikat. Omandatu 
kontrollil olulisi eksimusi ei ilmne. Arst-resident oskab väga hästi 
patsienti kliiniliselt uurida, loogiliselt põhjendada tema diagnoosi 
erinevate uurimismeetodite võimalusi kasutades, uuringutulemusi 
interpreteerides ning kõiki diferentsiaaldiagnostilisi võimalusi 
arvestades, suudab väga hästi määratleda patsiendi erinevad 
terviseprobleemid ning nende tähtsuse, hinnata adekvaatselt patsiendi 
prognoosi. Soovitatavad ravimeetodid on asjakohased ning 



 

otstarbekad. 
 
C: Arst-resident teab hästi erinevate allergiliste haiguste kliinilist 
pilti, etiopatogeneesi, diagnostikat ja diferentsiaaldiagnostikat, ravi 
ning profülaktikat. Kontrollil ilmnevad mõningad eksimused, mis ei 
ole väga olulised ega põhimõttelist laadi. Arst-resident oskab hästi 
patsienti kliiniliselt uurida, loogiliselt põhjendada tema diagnoosi 
erinevate uurimismeetodite võimalusi kasutades, uuringutulemusi 
interpreteerides ning diferentsiaaldiagnostilisi võimalusi arvestades, 
suudab selgelt määratleda patsiendi erinevad terviseprobleemid ning 
nende tähtsuse, hinnata adekvaatselt patsiendi prognoosi. 
Soovitatavad ravimeetodid on õiged, ilmneb mõningaid puudujääke 
ravi otstarbekuse põhjendamisel. 
 
D: Arst-resident tunneb erinevate allergiliste haiguste kliinilist pilti, 
etiopatogeneesi, diagnostikat ja diferentsiaaldiagnostikat, ravi ning 
profülaktikat, ent aine süstemaatilisel tundmisel esineb ebatäpsusi 
ning mõningaid lünki. Arst-resident oskab patsienti kliiniliselt 
uurida, põhjendada tema diagnoosi erinevate uurimismeetodite 
võimalusi kasutades, uuringutulemusi interpreteerides ning 
diferentsiaaldiagnostilisi võimalusi arvestades, suudab määratleda 
patsiendi erinevad terviseprobleemid ning hinnata patsiendi 
prognoosi, ent esineb mõningaid puudujääke probleemide 
prioriteetsuse määratlemisel. Soovitatavad ravimeetodid on õiged, 
ilmneb puudujääke erinevate ravimeetodite kasutamise 
põhjendamisel. 
 
E: Arst-resident teab erinevate allergiliste haiguste kliinilist pilti, 
tunneb üldjoontes nende haiguste etiopatogeneesi, diagnostikat ja 
diferentsiaaldiagnostikat, ravi ning profülaktikat, ent aine 
süstemaatiline ja sügavam tundmine on lünklik ning esineb 
põhimõttelisi eksimusi. Arst-resident oskab üldiselt patsienti 
kliiniliselt uurida, põhjendada tema diagnoosi erinevate 
uurimismeetodite võimalusi kasutades, uuringutulemusi 
interpreteerides ning diferentsiaaldiagnostilisi võimalusi arvestades. 
Uurimismeetodite ratsionaalses valikus ning 
diferentsiaaldiagnostiliste võimaluste arvestamisel ilmneb 
puudujääke. Arst-resident suudab määratleda patsiendil erinevaid 
terviseprobleeme, ent nende tähtsuse hindamisel esineb 
vajakajäämisi. Arst-resident oskab üldjoontes hinnata patsiendi 
prognoosi, ent esineb puudujääke probleemide prioriteetsuse 
määratlemisel ning prognoosi põhjendamisel. Soovitatavad 
ravimeetodid on õiged, ent kõiki asjakohaseid ravimeetodeid arst-
resident ei tunne piisavalt. 
 
F: Arst-residendi teadmised allergiliste haiguste kliinilise pildi, 
etiopatogeneesi, diagnostika ja diferentsiaaldiagnostika, ravi ning 
profülaktika osas on puudulikud. Arst-residendi oskused patsiendi 
kliiniliseks uurimiseks, diagnooside põhjendamiseks ning 
uurimismeetodite kasutamiseks on puudulikud. Arst-residendi 
oskused patsiendi erinevate terviseprobleemide määratlemiseks ei ole 
nõuetele vastavad, esineb puudujääke probleemide prioriteetsuse 
määratlemisel ning prognoosi põhjendamisel. Ilmnevad olulised 
puudujäägid ravi kavandamisel. 
 



 

Eksami erinevatest osadest kogutud punktid summeeritakse, hinne 
kujuneb alljärgnevalt: 
 
A= 96-100% 
B= 91-95% 
C= 81-90 % 
D= 71-80% 
E= 61-70% 
F= 0-60% 

 LÕPUEKSAMI 
HINDAMISE 
KRITEERIUMID 
KLIINILISE 
FARMAKOLOOGIA 
KÕRVALERIALAL 

A: Arst-resident omab suurepäraseid teadmisi baas- ja kliinilises 
farmakoloogias. Omandatu on hästi süstematiseeritud. Arst-resident 
omab väga põhjalikke teadmisi, et tõenduspõhiselt patsiendile 
ravimeid määrata. Oskab suurepäraselt ravida levinumate 
ravimimürgistusega patsiente. Suudab suurepäraselt määratleda 
ravimite poolt põhjustatud erinevaid terviseprobleeme patsiendil, 
hinnata nende tähtsust, ning oskab neid minimaliseerida. Tunneb 
suurepäraselt ravimialaseid seadusi, farmakoökonoomikat ja –
epidemioloogiat. Arst-resident omab väga häid teadmisi, 
eksperimentaalsete ja kliiniliste uuringute metodoloogias. 
 
B: Arst-resident omab häid teadmisi baas- ja kliinilises 
farmakoloogias. Omandatu kontrollil olulisi eksimusi ei ilmne. Arst-
resident omab põhjalikke teadmisi, et tõenduspõhiselt patsiendile 
ravimeid määrata. Oskab ravida levinumate ravimimürgistusega 
patsiente. Suudab määratleda ravimite poolt põhjustatud erinevaid 
terviseprobleeme patsiendil, hinnata nende tähtsust, ning oskab neid 
minimaliseerida. Tunneb ravimialaseid seadusi, 
farmakoökonoomikat ja –epidemioloogiat. Arst-resident omab häid 
teadmisi, eksperimentaalsete ja kliiniliste uuringute metodoloogias. 
 
C: Arst-resident omab piisavalt teadmisi baas- ja kliinilises 
farmakoloogias. Omandatu kontrollil esinevad mõned eksimused, 
mis ei ole väga olulised ega põhimõttelist laadi. Arst-resident omab 
teadmisi, et tõenduspõhiselt patsiendile ravimeid määrata. Oskab 
ravida levinumate ravimimürgistusega patsiente, kuid ilmnevad 
mõningad puudujäägid ravi valikul. Suudab määratleda ravimite 
poolt põhjustatud erinevaid terviseprobleeme patsiendil, hinnata 
nende tähtsust, ning oskab neid minimaliseerida. Tunneb olulisemaid  
ravimialaseid seadusi ning farmakoökonoomikat ja –epidemioloogia 
põhiprintsiipe. Arst-resident omab teadmisi, eksperimentaalsete ja 
kliiniliste uuringute metodoloogias. 
 
D: Arst-resident omab teadmisi baas- ja kliinilises farmakoloogias, 
ent aine süstemaatilisel tundmisel esineb ebatäpsusi ning mõningaid 
lünki. Arst-resident omab teadmisi, et tõenduspõhiselt patsiendile 
ravimeid määrata, ent esineb mõningaid puudujääke. Levinumate 
ravimimürgistusega patsiente ravis esineb vigu. Osaliselt suudab 
määratleda ravimite poolt põhjustatud erinevaid terviseprobleeme 
patsiendil, hinnata nende tähtsust, ning neid minimaliseerida. Tunneb 
osaliselt ravimialaseid seadusi ning farmakoökonoomikat ja –
epidemioloogia põhiprintsiipe. Arst-resident omab osalisi teadmisi, 
eksperimentaalsete ja kliiniliste uuringute metodoloogias. 
 
E: Arst-resident omab teadmisi baas- ja kliinilises farmakoloogias, 
ent aine süstemaatiline ja sügavam tundmine on lünklik ning esineb 



 

põhimõttelisi eksimusi. Arst-resident teadmistes esineb olulisi 
puudujääke, et tõenduspõhiselt patsiendile ravimeid määrata. 
Levinumate ravimimürgistusega patsiente ravis esineb olulisi vigu. 
Arst-residendil on raskusi, et määratleda ravimite poolt põhjustatud 
erinevaid terviseprobleeme patsiendil, hinnata nende tähtsust, ning 
neid minimaliseerida. Arst-residendil tunneb halvasti ravimialaseid 
seadusi ning farmakoökonoomikat ja –epidemioloogia põhiprintsiipe. 
Arst-resident on nõrgad teadmised, eksperimentaalsete ja kliiniliste 
uuringute metodoloogias.  
 
F: Arst-resident teadmised baas- ja kliinilises farmakoloogias, on 
puudulikud. Arst-resident teadmistes esineb suuri puudujääke, et 
tõenduspõhiselt patsiendile ravimeid määrata. Levinumate 
ravimimürgistusega patsiente ravis esineb olulisi vigu. Arst-
residendil on suuri raskusi, et määratleda ravimite poolt põhjustatud 
erinevaid terviseprobleeme patsiendil, hinnata nende tähtsust, ning 
neid minimaliseerida. Arst-residendil tunneb väga halvasti 
ravimialaseid seadusi ning farmakoökonoomikat ja –epidemioloogia 
põhiprintsiipe. Arst-resident on väga nõrgad teadmised, 
eksperimentaalsete ja kliiniliste uuringute metodoloogias.  
 
Eksami erinevatest osadest kogutud punktid summeeritakse, hinne 
kujuneb alljärgnevalt: 
 
A= 96-100% 
B= 91-95% 
C= 81-90 % 
D= 71-80% 
E= 61-70% 
F= 0-60% 
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Davidson`s Principles and practice of Medicine. 21st ed. Ed. By 
C.Haslett, ER Chilvers, JAA Hunter, NA Boon. Churchill 
Livingstone, 2010 
Hutchison’s Clinical Methods. 22nd ed.,Ed.by M Swash, M Glynn. 
WB Saunders, 2009 
Oxford Textbook of Medicine. 5th ed. Ed by DA Warrell, TM Cox, 
JD Firth. Oxford University Press 2010 
Siegenthaler`s Differential Diagbnosis in Internal Medicine. From 
Symptom to Diagnosis.Thieme 2007 

 SOOVITAV 
KIRJANDUS 
GERIAATRIA 
KÕRVALERIALAL 

Hazzard’s Geriatric Medicine and Gerontology. 6th ed. Eds. Halter 
JB, Ouslander JG, Tinetti ME et al. McGraw-Hill Companies 2009 
Geriatric Medicine. An Evidence-Based Approach. 4th ed. Eds: 
Cassel CK, Leipzig RM, Cohen HJ et al. Springer 2003 
Age and Age-Related Diseases: the Basics. Ed. Michael Karasek. 
Nova Science Publishers 2006. 
Handbook of Geriatric Assessment. Ed. Joseph J. Gallo et al. Jones 
and Bartlett Publishers 2006. 
Assessing Older Persons: Measures, Meaning and Practical 
Application. Oxford University Press 2000. 



 

 SOOVITAV 
KIRJANDUS 
ALLERGOLOOGIA 
KÕRVALERIALAL 

Allergy. S. Holgate, M. Church, L. Lichtenstein, Mosby   2006.  
Dermatology - an illustrated colour text, D.J. Gawkrodger, Churchill 
Livingstone Elsevier, 2008. 
Allergoloogia. Eritoimetaja Maie Laaniste Medicina AS, 2002. 
Allergia käsiraamat. L. Gamlin, Ellen Suits ja Kirjastus Pegasus OÜ, 
2009. 

 SOOVITAV 
KIRJANDUS 
KLIINILISE 
FARMAKOLOOGIA 
KÕRVALERIALAL 

Goodman & Gilman’s The Pharmacological Basis of Therapeutics, 
11th ed, McGraw-Hill, 2008. 
Bennett Clinical Pharmacology, 10th ed, Churchill Livingstone, 
2008. 
Drugs in Pregnancy and Lactation: A Reference Guide to Fetal and 
Neonatal Risk, 8th ed.  Lippincott Williams & Wilkins, 2008. 
Drug Safety Evaluation, 2nd ed, Wiley, 2009. 
The Textbook of Pharmaceutical Medicine, 6th ed. BMJ Books, 2009. 
Martindale. The Complete Drug Reference, 35th ed, Pharmaceutical 
Press, 2007 
Pharmacoepidemiology, 4th ed. Wiley, 2005. 
Pharmacokinetics and Pharmacodynamics Concepts and 
Applications.  4th ed.  Lippincott Williams Wilkins, 2010. 
Cochrane Handbook for Systematic Reviews of Interventions. The 
Cochrane Collaboration, 2009. 
Evidence-Based Medicine. How to practice and teach it. 4th ed, 
Elsevier, 2011. 
Users' Guides to the Medical Literature: A Manual for Evidence-
Based Clinical Practice, 2nd ed. McGraw-Hill, 2008. 
Meyler’s Side Effects of Drugs, 15th ed, Elsevier, 2006. 

 
 



 

RESIDENTUURI PROGRAMM SUU- JA NÄO-LÕUALUUKIRURGIA ERIALAL 
 
1 PROGRAMMI  NIMETUS 

EESTI JA INGLISE  KEELES 
Suu- ja näo-lõualuukirurgia                    
Oral and maxillofacial surgery 

2 ÕPPEASTE Residentuur 
3 VALDKOND Tervis ja heaolu 
4 ERIALA(D) Suu- ja  näo-lõualuukirurgia 
5 Õppeasutus(ED) Tartu Ülikool 
6 TEADUSKON(NA)D Arstiteaduskond 
7 NOMINAALNE ÕPPEAEG 6 aastat 
8 ÕPPETÖÖ  VORM Päevane õpe 
9 ÕPPETÖÖ  KEEL Eesti keel 
10 ÕPIVÄLJUNDITE 

SAAVUTAMISEKS 
VAJALIKUD TEISED  
KEELED 

Erialakirjanduse lugemiseks vajalik inglise keele 
oskus 

11 ÕPPEKAVA VERSIOON 2012 
12 KINNITAMINE 1. Teaduskonna nõukogus 2012 

2. Ülikooli senatis  
13 VASTUVÕTUTINGIMUSED 1. Residentuuri võetakse konkursi alusel vastu 

isikuid, kes on registreeritud EV Terviseameti 
tervishoiutöötajate registris ja kes on 
lõpetanud: 

a) Tartu Ülikooli arstiõppe, olles 
immatrikuleeritud arsti- või 
hambaarstiõppesse 1997/1998. 
õppeaastal või hiljem; 

b) Tartu Ülikooli arstiõppe ja 
internatuuri, olles immatrikuleeritud 
arsti- ja hambaarstiõppesse enne 
1997/1998. õppeaastat või 

c) kellel on vastav välisriigis omandatud 
kõrgharidus. 

2. Konkursitingimused määratakse residentuuri     
eeskirjas. 
 

14 RESIDENTUURI  
ÜLDEESMÄRGID 

Residentuuri üldiseks eesmärgiks on anda arst-
residendile üldarstina praktiseerimise kogemus, viia 
arst-residendi teadmised ja praktilised oskused 
iseseisva suu- ja  näo-lõualuukirurgina töötamise 
tasemele. Omandatav haridus võimaldab asuda 
tervishoiusüsteemis tööle suu-ja näolõualuukirurgia 
eriarstina. 

15 ERIALAPROGRAMMI 
STRUKTUURI 
LÜHIKIRJELDUS 

Suu- ja näo-lõualuukirurgia residentuur toimub 6-
aastase õppena, kokku 66 kuud, millele lisandub 6 
puhkusekuud. Õpe koosneb praktilisest ja 
teoreetilisest koolitusest. Igale arst-residendile 
koostatakse individuaalne õpingukava, lähtudes 
alljärgnevast: 



 

 
1. Praktiline koolitus 

a) Kohustuslikud praktilise koolituse 
tsüklid – minimaalne summaarne 
kestus 47 kuud* 

b) Valikulised praktilise koolituse tsüklid 
– minimaalne summaarne kestus 4 
kuud ** 

2. Teoreetiline koolitus 36 EAP mahus 
 
*, **  Kohustuslike praktilise koolituse tsüklite 
minimaalse mahu korral peab vastavalt 
individuaalplaanile suurendama valikuliste 
praktilise koolituse tsüklite maht ja vastupidi, 
tagamaks praktilise koolituse mahu täitmist. 

16 ANTAV 
KVALIFIKATSIOON/ 
KRAAD 

Näo-lõualuukirurgi kutse 
Oral and maxillofacial surgeon 

17 NÕUDED 
ÕPPEPROGRAMMI  
LÕPETAMISEKS 

Residentuuri programmi läbimine täies mahus ning 
lõpueksami edukas sooritamine. Residentuuri vältel 
peab arst-resident läbima kõik kohustuslikud 
praktilised koolituse tsüklid ning vähemalt kaks 
valikulist praktilise koolituse tsüklit. 

18 LÕPETAMISEL  
VÄLJASTATAVAD  
DOKUMENDID 

Residentuuri lõpetamist tõendav tunnistus ja 
akadeemiline õiend 

19 LÕPUDOKUMENTE  
VÄLJASTAV(AD)  
KÕRGKOOL(ID) 

Tartu Ülikool 

20 RESIDENTUURI 
ÕPIEESMÄRGID 
(õpiväljundid ehk 
omandatavad/ 
arendatavad/erialased 
teadmised ja oskused, 
üldpädevused jms) 

Residentuuri programmi läbinud arst-resident: 
1) tunneb perearstipraktikas, erakorralise meditsiini, 
sisehaiguste ja kirurgia osakonnas ettetulevate  
tavalisemate patsiendiprobleemide 
diferentsiaaldiagnostikat, oskab iseseisvalt korraldada 
nende haigusseisundite kindlakstegemiseks vajalikke 
uuringuid, oskab nendes osakondades ravitavate 
tavalisemate haiguste puhul koostada raviplaani; 
2) oskab osutada esmaabi erakorraliste 
terviseprobleemide korral; 
3) orienteerub Eesti tervishoiusüsteemis, oskab 
määratleda patsiendi jaoks optimaalse ravitasandi  
4) oskab välja kirjutada enamkasutatavaid ravimeid 
vastavalt Eestis kehtivatele reeglitele, omab arstitööks 
vajalikku dokumenteerimisoskust; 

5) on võimeline osutama suu- ja näo-
lõualuukirurgia erialal kvaliteetset arstiabi, 
mis on vastavuses arstiteaduse uusimate 
saavutuste ja kõrgete eetiliste standarditega; 

6) omab arstikutsele vajalikke hoiakuid, 
küllaldasi erialaseid teadmisi, oskusi ja 



 

kliinilist kogemust; 
7) tunneb ja jälgib teaduseetika ja 

meditsiinieetika ning tõenduspõhise meditsiini 
põhimõtteid; 

8) soovib oma tegevusega kaasa aidata nii 
meditsiini kui valdkonna kui ka arstiteaduse 
arengule; 

9) tunneb oma erialalise kompetentsuse piire 
ning oskab meditsiinisüsteemis kaasata 
optimaalselt teiste erialade arste ning teisi 
tervishoiuspetsialiste patsientide probleemide 
parimaks lahendamiseks; 

10) orienteerub Eesti tervishoiukorralduses ja 
vastavas seadusandluses; 

11) oskab teha koostööd patsientide lähedaste, 
sotsiaalsüsteemi jm. tugivõrgustikega; 

12) omab süsteemseid ja põhjalikke teadmisi suu- 
ja näo-lõualuukirurgias kasutatavatest 
mõistetest, teoreetilistest printsiipidest ja 
uurimismeetoditest; 

13) suudab edastada meditsiinilisi teadmisi ja 
nende põhjal tehtud järeldusi nii patsientidele, 
kolleegidele kui ka avalikkusele; 

14) teadvustab  vajadust jätkata meditsiinialaste 
teadmiste ja oskuste täiendamist edaspidise 
professionaalse karjääri jooksul täiendusõppe 
abil ning on valmis elukestvaks õppeks; 

15) suudab iseseisvalt diagnoosida ning ravida 
enamlevinud suu- ja näo-lõualuukirurgia 
patoloogiaid; 

16) oskab koostöös teiste erialade arstidega läbi 
viia diferentsiaaldiagnostikat keerukate 
haigusjuhtude korral kasutades optimaalselt 
kogu kaasaegset instrumentaalsete ja 
laboratoorsete ja radioloogiliste uuringute 
kompleksi; 

17) oskab juhtida patsientide uuringuid ja ravi 
mitmete haiguste koosesinemisel, määrata 
uuringute ja ravi prioriteedid, hinnata 
erinevate sekkumisvõimaluste tulemuslikkust 
ning riske; 

18) oskab efektiivselt tegutseda suu-ja näo-
lõualuukirurgia erialal ettetulevate erakorralist 
abi vajavate probleemide lahendamisel; 

19) valdab tänapäevases intensiivravis 
kasutatavaid meetodeid suu- ja näo-
lõualuukirurgia haiguste ravis; 

20) on suuteline korraldama stomatoloogiliste 
haigustega patsientide pikaajalist ravi ja 
jälgimist, oskab teha koostööd teiste 



 

erialaarstidega patsientide parimate 
diagnostika- ja ravivõtete rakendamiseks; 

21) oskab iseseisvalt sooritada järgmisi kirurgilisi 
operatsioone:  
Esimese õppeaasta jooksul omandab resident 
järgmised oskused: 

a. periodontiidi kirurgiline ravi 
(hambaekstraktsioonid, 
juuretipuresektsioon, hemisektsioon) 

b. rakendama infiltratsioon ja 
juhteanesteesiat 

c. suuõõne ettevalmistus proteesimiseks 
d. suulimaskesta healoomuliste kasvajate 

eemaldamine 
e. lõualuude periostiidi ravi 
f. perikoroniidi ravi 
g. hammaste ja alveolaarjätke isoleeritud 

vigastuste ravi 
          Teisel õppeaastal omandab resident järgmised     
         oskused: 
                  -    hambumuse ja hammaste anomaaliate  
                       diagnoosimine ja ravipõhimõtete  
                        valdamine 

h. dentoalveolaarne kirurgia 
i. retineerunud hammaste eemaldamine 

(osteotoomia) 
j. hambaimplantaatide paigaldamine 
k. alveolaarjätke deformatsioonide ravi 
l. suuõõne prekantserooside profülaktika 

ja ravi 
m. parodondi haiguste kirurgiline ravi 

(osteogingivoplastika) 
        Kolmandal õppeaastal omandab resident  
        järgmised oskused: 

n. alalõualiigese haiguste diagnostika ja  
       ravi 
o. näo-lõualuude piirkonna 

odontogeenste ja mitteodontogeenste 
põletike diagnostika ja ravi 

p. näo ja lõualuude ja pehmete kudede 
vigastuste diagnostika ja ravi 

q. healoomuliste kasvajate ja 
kasvajasarnaste moodustiste 
diagnostika ja ravi 

r. näo-lõualuude piirkonna 
pahaloomuliste kasvajate diagnostika 
ja ravi 

s. süljenäärmete haigused (põletikud, 
kasvajad) ja nende ravi 

t. näo-lõualuu defektide proteetiline ravi 



 

       Neljandal õppeaastal omandab resident järgmised   
       oskused: 

u. näo-lõualuude vigastuste ravi  
       implantaatidega 
v. näo deformatsioonide ravi 

implantaatidega 
w. auto- ja alloplastika näo-lõualuude 

omandatud ja kaasasündinud defektide 
ravis 

x. huule- ja suulaelõhede kirurgiline ravi 
y. näo- ja kolmiknärvihaigused 

        Viiendal õppeaastal omandab resident järgmised 
         oskused: 

z. ortognaatiline kirurgia 
aa. kaasasündinud ja omandatud defektide 

ja deformatsioonide kirurgiline ravi 
bb. orbitaalse hüpertelorismi ravi 
cc. aju-näokolju fronto-orbitaalse 

fragmendi ettenihutamine mitmete 
sündroomide ja kaasnevate 
kraniosünostoosi või omandatud 
deformatsioonide puhul 

dd. esteetiline näokirurgia 
ee. rekonstruktiivkirurgia mikrokirurgilise 

tehnika abil 
    

 
 
 

      
22) omandatava arstliku kogemuse maht 

        ( koos operatsioonide miinimum arvuga):   
    

  a. dentoalveolaarkirurgia (200 
operatsiooni) 
tarkusehammaste osteotoomia, 
periodontiidi kirurgiline ravi, 

                        väikeste odontogeensete tsüstide, 
                        kasvajate ravi jne. 

b. septiline kirurgia  (80 operatsiooni) 
intra- ja ekstraoraalsete põletike ravi 

c. trauma (80 operatsiooni) 
üla- ja alalõualuu murdude kirurgiline 
ravi  

d. kaasasündinud anomaaliate ravi (10 
operatsiooni) 
esmane ja sekundaarne huule-, 
alveolaar- ja suulaeplastika, 
kraniofatsiaalkirurgia jne.  

e. ortognaatne /TMJ kirurgia  (20 
 operatsiooni) 
üla- ja alalõualuu osteotoomia, lõuatsi 
plastika, TMJ kirurgiline ravi, 



 

artroskoopia 
f. preproteetiline  kirurgia (30 

 operatsiooni) 
vestibuloplastika, luu augumentatsioon 
hambaimplantaatide paigaldamine jne. 

g. kasvajate eemaldamine (50 
operatsiooni) 
 hea- ja pahaloomuliste kasvajate 
eemaldamine (pehmete kudede kui ka 
luukoe kasvajad), biopsia kaela ja näo 
piirkonna lümfisõlmedest, 
parotidektoomia, 
submandibulaarnäärme ektsisioon, 
odontogeensete tsüstide, kasvajate 
eemaldamine jne 

h. plastika- ja rekonstruktiivkirurgia  
(50 operatsiooni) 
auto- ja alloplastika omandatud ja 
kaasasündinud luuliste defektide ravis 

i. erinevad operatsioonid näo-
lõualuude piirkonnas 
(30 operatsiooni) 
traheostoomia, branhiogeensete 
tsüstide eemaldamine, võõrkehade  
eemaldamine jne. 
           

          
21 MOODULI  NIMETUS Praktiline koolitus – kohustuslikud praktilise 

koolituse tsüklid 
22 PRAKTILISE  KOOLITUSE 

SISU  JA  MAHT 
Kohustuslikud praktilise koolituse tsüklid (koos 
minimaalse kestvusega): 
 
Esimene õppeaasta 
1. Erakorraline meditsiin 2 kuud 
2. Peremeditsiin 2 kuud 
3. Sisehaigused 2 kuud 
4. Kirurgia 2 kuud 
 
Teine õppeaasta 
Üldkirurgia  - 5 kuud (hambaarsti diplomiga 
residentidele) 
Suu- ja hambahaigused – 5 kuud (arstiteaduse 
diplomiga residentidele) 
Suukirurgia – 3 kuud 
Näo-lõualuudekirurgia  - 2 kuud 
Kirurgiline anatoomia  - 2 nädalat 
Kliiniline füsioloogia – 2 nädalat 
 
Kolmas õppeaasta 



 

Sisehaigused -  2 kuud (hambaarstiteaduse baasil 
residentidele) 
Suu ja hambahaigused  - 2 kuud (arstiteaduse baasil 
residentidele) 
Anestesioloogia ja intensiivravi –  2 kuud 
Näo-lõualuukirurgia 5 kuud 
Ortodontia ja ortopeediline stomatoloogia – 1 kuu 
Kliiniline farmakoloogia - 2 nädalat 
Patoloogia - 2 nädalat 
Sisehaiguste tsükkel toimub üldsisehaiguste 
osakonnas. Arst-resident võtab osa ka valvetest 2 
korda kuus koos sisehaiguste valvearstiga. 
 
Neljas õppeaasta 
Kõrva-nina-kurguhaigused  - 2 kuud 
Radioloogia – 1 kuu 
Traumatoloogia – 1 kuu  
Näo-lõualuukirurgia – 6 kuud 
 Kliiniline biokeemia - 2 nädalat 
Hospitaalinfektsioonid - 2 nädal 
 
 
Viies õppeaasta 
Neurokirurgia ja neuroloogia -  2 kuud 
Näo-lõualuudekirurgia – 8 kuud 
Kliiniline mikrobioloogia -2 nädalat  
Meditsiiniline psühholoogia - 2 nädalat või 
meditsiinieetika 
 
Kuues õppeaasta 
Pea- ja kaela kasvajad  - 5 kuud 
(praktiline õpe toimub PERH-i kirurgia osakonnas) 
Näo-lõualuudekirurgia – 5 kuud 
Kliiniline immunoloogia - 2 nädalat 
Kliiniline geneetika - 2 nädalat 
 
Kohustuslike praktilise koolituse tsüklite 
miinimumkestvus on kokku 50 kuud. 
Arst-resident töötab 40 tundi nädalas, mille sisse on  
arvestatud ka teoreetiline õpe ja iseseisev töö 
vastavalt programmile. Arst-resident valvab kõigis 
kohustuslikes tsüklite, neist 2 öövalvet. Kitsamatel 
erialadel, kus on tagatud raviasutuses erialaspetsialisti 
valve, valvab näo-lõualuukirurgia resident koos 
erialaspetsialistiga.  Lisandub 2 valvet kuus oma 
baasasutuse näo-lõualuudekirurgia osakonnas. Arst-
resident võtab vastu ja ravib ambulatoorseid haigeid 
suukirurgia osakonnas, näo-lõualuudekirurgia 
osakonnas osaleb suurel visiidil ja konsultatiivsetel 
ambulatoorsetel vastuvõttudel, opereerib ise ja 



 

assisteerib operatsioonidel.  
Praktilise koolituse kohustuslikest tsüklitest 
orienteeruvalt pool toimub ülikoolihaiglas (SA TÜK 
Kliinikumis) ja Põhja-Eesti Regionaalhaiglas 
(PERH), pool väljaspool. 

23 MOODULI  NIMETUS Praktiline koolitus – valikulised praktilise 
koolituse tsüklid 

24 PRAKTILISE  KOOLITUSE 
SISU  JA MAHT 

Esimesel residentuuriaastal võib resident valida 3-
kuulise valiktsükli vastavalt üldjuhendaja ja residendi 
kokkuleppele.  
Valikused praktilised koolituse tsüklid: 
Oftalmoloogia  
Plastika-ja rekonstruktiivkirurgia 
Esteetiline näokirurgia 
Kliiniline mikrobioloogia 
Meditsiiniline psühholoogia (meditsiinieetika) 
Kliiniline immunoloogia 
Kliiniline geneetika 
 
Arst-resident peab läbima vähemalt kaks valikulist 
praktilise koolituse tsüklit. Iga valikulise praktilise 
koolituse tsükli minimaalne kestvus on 2 kuud. 
 

25 M00DULI  NIMETUS Teoreetiline koolitus 36 EAP 
26 TEOREETILISE  

KOOLITUSE  SISU  JA  
MAHT 

Residentuuri jooksul peab näo-lõualuukirurgia arst-
resident läbima alljärgneva teoreetilise koolituse :  
 
Üldresidentuuri kliinilised seminarid 6 EAP (esimesel 
residentuuriaastal) 
 

1. Stomatoloogiliste haiguste radiodiagnostika   
1 EAP (TÜ Stomatoloogiakliinik) 

2. Onkoloogia  1EAP (TÜ Onkoloogia- ja 
Hematoloogiakliinik , PERH) 

3. Hambumusanomaaliate ortodontiline ravi  1 
EAP  (TÜ Stomatoloogiakliinik) 

4. Suulimaskesta haigused  1 EAP (TÜ  
      Stomatoloogiakliinik)  
5. Näo piirkonna kasvajad ja kasvajasarnased  

moodustised  1 EAP (TÜ 
Stomatoloogiakliinik) 

6. Alalõualiigese haigused  1 EAP  (TÜ   
Stomatoloogiakliinik) 

7. Kliinilised seminarid 10 EAP: a´ 2 EAP aastas 
(TÜ Stomatoloogiakliinik, PERH, ITK) 

8. Valu neurofüsioloogilised ja –keemilised 
mehhanismid 1EAP (TÜ Närvikliinik) 

9. Uurimistöö metoodika (s.h. oma uurimistöö, 
ettekanded)  3 EAP (TÜ 
Stomatoloogiakliinik) 



 

10. vabalt valitud kursused suu- ja näo-lõualuu- 
kirurgiaga seotud erialadel  10 EAP 
 

Iga residentuuriaasta sisaldab 1-2 nädalat teoreetilist 
koolitust kursustel ja seminaridel, osavõttu 
konverentsidest, iseseisvat tööd haigusjuhtude 
analüüsil, ettekannete ja referaatide koostamist, 
osalemist uurimistöös põhierialal. Arst-resident 
avaldab artikli või on artikli kaasautoriks. 
 

27 ÕPPEBAASID Suu- ja näo-lõualuukirurgia residentuuri 
baasasutusena kasutatakse alljärgnevaid raviasutusi: 
Residentuuri 1.aastal on baasideks AS Lõuna-Eesti 
Haigla, Valga haigla, Põlva haigla, Jõgeva haigla, 
Rakvere Haigla, Narva Haigla, Viljandi Haigla, 
Kuressaare haigla, Haapsalu Haigla, Rapla Haigla, 
Pärnu Haigla, Ida-Viru Keskhaigla, Lääne-Tallinna 
Keskhaigla, Ida- Tallinna keskhaigla, Põhja-Eesti 
Regionaalhaigla, SA TÜ Kliinikum., samuti 
perearstikeskused vastavalt TÜ ja baaside vahelisele 
lepingule.  
 
Residentuuri 2.-6.aastal: 
 - TÜ Kliinikumi Stomatoloogiakliinik 
 - TÜ Kliinikumi Kirurgiakliinik 
 - TÜ Kliinikumi Sisekliinik  
 - TÜ Kliinikumi Anestesioloogia- ja intensiivravi   
 - TÜ Kliinikumi Kõrvakliinik 
 - TÜ Kliinikumi Traumatoloogia Kliinik 
 - TÜ Kliinikumi Närvikliinik 
 - TÜ Kliinikumi Silmakliinik 
 - TÜ Kliinikumi Onkoloogia- ja hematoloogiakliinik 
 - Põhja-Eesti Regionaalhaigla Pea- ja kaelakirurgia     
  keskus 
 - PERH-i Üldkirurgiakeskus  
 - PERH-i  Anestesioloogiakeskus  
 - PERH-i  Neurokirurgiakeskus 
 - PERH-i  Sisehaigustekliinik 
 - Ida-Tallinna Keskhaigla silmakliinik 

28 SAAVUTATUD  
ÕPIVÄLJUNDITE  
HINDAMISE  VORMID  JA  
KORD 

Edasijõudmist hinnatakse kaks korda aastas vastavalt 
residentuuri eeskirjas sätestatule, positiivse hinnangu 
eelduseks on kõigi ettenähtud ülesannete (nii 
praktilise koolituse kui teoreetilise koolituse ) 
täitmine. 
Saavutatud õpiväljundeid hinnatakse iga tsükli lõpus 
juhendaja hinnangu alusel (kujundava hindamisena 
mitteeristaval skaalal) ning residentuuri lõpueksamil 
(lõpphindamisena eristaval skaalal). 

29 LÕPUEKSAMILE  
PÄÄSEMISE  EELDUSED 

Kogu ettenähtud residentuuri programmi (nii 
praktilise koolituse kui teoreetilise koolituse ) 



 

läbimine, positiivsed hinnangud kõigist läbitud 
praktilise koolituse tsüklitest. 

30 LÕPUEKSAMI  SISULISED  
NÕUDED  JA  
SOORITAMISE  KORD 

Eksam, mille käigus hinnatakse teadmisi ja oskusi, 
koosneb kolmest osast (kirjalik ja suuline osa, 
lõputöö ettekandmine), eksami orienteeruv kestus on 
2 tundi. Lõpueksami küsimused on 
stomatoloogiakliiniku kodulehel.  Kõiki eksami 
osasid hindab eksamikomisjon, kuhu kuulub 
vähemalt 3 liiget. 
Teadmiste ja oskuste hindamise viis: kirjalik töö 
(maht arvestusega, et sellele jõuaks vastata 30 min. 
jooksul); 2) suuline küsimustele vastamine, s.h. 
situatsioonhaigusjuhtude lahendamine, radioloogiliste 
uuringute ja erinevate uurimismeetodite kasutamine, 
arvestusega, et sellele kulub kokku kuni 30 min. Ja 
lõpeb eksam residentuuri lõputöö ettekandmisega, 30 
min. 
Eksami struktuur ja proportsioonid: 

1. Teadmiste kirjalik hindamine 25% 
2. Haigusjuhtude lahendamine: uuringuplaani 

koostamine, diagnoosi püstitamine ja ravi 
kavandamine (operatsioonitehnika valik, 
kirjeldus) 50% 

3. Lõputöö hindamine 25% 
 

31 LÕPUEKSAMI  
HINDAMISE  
KRITEERIUMID 

A: Arst-resident tunneb suurepäraselt erinevate suu- 
ja näo-lõualuukirurgia haiguste kliinilist pilti, 
etiopatogeneesi, diagnostikat ja 
diferentsiaaldiagnostikat, ravi ning profülaktikat. 
Omandatu on hästi süstematiseeritud. Arst- resident 
oskab suurepäraselt patsienti kliiniliselt uurida, 
loogiliselt põhjendada tema diagnoosi erinevate 
uurimismeetodite võimalusi kasutades, 
uurimistulemusi interpreteerides ning kõiki 
diferentsiaaldiagnostilisi võimalusi arvestades, 
suudab suurepäraselt määratleda patsiendi erinevad 
terviseprobleemid ning nende tähtsuse, hinnata 
adekvaatselt patsiendi prognoosi. Soovitatavad 
ravimeetodid on parimad võimalikest ja kõige 
otstarbekamad. 
 
B: Arst- resident teab väga hästi erinevate suu- ja 
näo-lõualuukirurgia haiguste kliinilist pilti, 
etiopatogeneesi, diagnostikat ja 
diferentsiaaldiagnostikat, ravi ning profülaktikat. 
Omandatu kontrollil olulisi eksimusi ei ilmne. Arst- 
resident oskab väga hästi patsienti kliiniliselt uurida, 
loogiliselt põhjendada tema diagnoosi erinevate 
uurimismeetodite võimalusi kasutades, 
uuringutulemusi interpreteerides ning kõiki 



 

diferentsiaaldiagnostilisi võimalusi arvestades, 
suudab väga hästi määratleda patsiendi erinevad 
terviseprobleemid ning nende tähtsuse, hinnata 
adekvaatselt patsiendi prognoosi. Soovitatavad 
ravimeetodid on asjakohased ning otstarbekad. 
 
C: Arst- resident teab hästi erinevate suu- ja näo-
lõualuukirurgia haiguste kliinilist pilti, 
etiopatogeneesi, diagnostikat ja 
diferentsiaaldiagnostikat, ravi ning profülaktikat. 
Kontrollil ilmnevad mõningad eksimused, mis ei ole 
väga olulised ega põhimõttelist laadi. Arst-resident 
oskab hästi patsienti kliiniliselt uurida, loogiliselt 
põhjendada tema diagnoosi erinevate 
uurimismeetodite võimalusi kasutades, 
uuringutulemusi interpreteerides ning kõiki 
diferentsiaaldiagnostilisi võimalusi arvestades, 
suudab väga hästi määratleda patsiendi erinevad 
terviseprobleemid ning nende tähtsuse, hinnata 
adekvaatselt patsiendi prognoosi.  Soovitatavad 
ravimeetodid on õiged, ilmneb mõningaid puudujääke 
ravi otstarbekuse põhjendamisel. 
 
D: Arst- resident tunneb erinevate suu- ja näo-
lõualuukirurgia haiguste kliinilist pilti, 
etiopatogeneesi, diagnostikat ja 
diferentsiaaldiagnostikat, ravi ning profülaktikat, ent 
aine süstemaatilisel tundmisel esineb ebatäpsusi ning 
mõningaid lünki. Arst-resident oskab patsienti 
kliiniliselt uurida, põhjendada tema diagnoosi 
erinevate uurimismeetodite võimalusi kasutades, 
uuringutulemusi interpreteerides ning 
diferentsiaaldiagnostilisi võimalusi arvestades, 
suudab määratleda patsiendi erinevad 
terviseprobleemid ning hinnata patsiendi prognoosi, 
ent esineb mõningaid puudujääke probleemide 
prioriteetsuse määratlemisel. Soovitatavad 
ravimeetodid on õiged, ilmneb puudujääke erinevate 
ravimeetodite kasutamise põhjendamisel. 
 
E:  Arst- resident teab erinevate suu- ja näo-
lõualuukirurgia haiguste kliinilist pilti, tunneb 
üldjoontes nende haiguste etiopatogeneesi, 
diagnostikat ja diferentsiaaldiagnostikat, ravi ning 
profülaktikat, ent aine süstemaatiline ja sügavam 
tundmine on lünklik ning esineb põhimõttelisi 
eksimusi. Arst-resident oskab üldiselt patsienti 
kliiniliselt uurida, põhjendada tema diagnoosi 
erinevate uurimismeetodite võimalusi kasutades, 
uuringutulemusi interpreteerides ning 



 

diferentsiaaldiagnostilisi võimalusi arvestades. 
Uurimismeetodite ratsionaalses valikus ning 
diferentsiaaldiagnostiliste võimaluste arvestamisel 
ilmneb puudujääke. Arst-resident suudab määratleda 
patsiendil erinevaid terviseprobleeme, ent nende 
tähtsuse hindamisel esineb vajakajäämisi. Arst-
resident oskab üldjoontes hinnata patsiendi 
prognoosi, ent esineb puudujääke probleemide 
prioriteetsuse määratlemisel ning prognoosi 
põhjendamisel. Soovitatavad ravimeetodid on õiged, 
ent kõiki asjakohaseid ravimeetodeid arst-resident ei 
tunne piisavalt. 
 
F: Arst- resident teadmised suu- ja näo-
lõualuukirurgia haiguste kliinilise pildi, 
etiopatogeneesi, diagnostika ja 
diferentsiaaldiagnostika, ravi ning profülaktika osas 
on puudulikud. Arst-residendi oskused patsiendi 
kliiniliseks uurimiseks , diagnooside põhjendamiseks 
ning uurimismeetodite kasutamiseks on puudulikud. 
Arst-residendi oskused patsiendi erinevate 
terviseprobleemide määramiseks ei ole nõuetele 
vastavad, esineb puudujääke probleemide 
prioriteetsuse määratlemisel ning prognoosi 
põhjendamisel. Ilmnevad olulised puudujäägid ravi 
kavandamisel. 
 
 
Eksami erinevatest osadest kogutud punktid 
summeeritakse, hinne kujuneb alljärgnevalt: 
 
A= 96 –100 % 
B= 91 – 95% 
C= 81 – 90% 
D= 71 – 80% 
E= 61 – 70% 
F= 0 –60%    

32  SOOVITATAV  
KIRJANDUS 

Oral and Maxillofacial Surgery. Ed. By L. Andersson, 
K.E. Kahnberg, M.A. Pogrel. Wiley-Blackwell, 2010 
 
Essentials of Orthognatic Surgery 2nd. J.P. Reyneke. 
Quintessence Publishing, 2010 
 
Oral and Maxillofacial Surgery: 3-Volume Set 2nd 
Revised Edition. Ed. By R.J. Fonseca, T.A. Turvey, 
R.D. Marciani. Saunder 2008 
 
Oral Surgery. Fragiskos D. Springer-Verlag Berlin 
Heidelberg, 2007 
 



 

Oral and Maxillofacial Pathology. A Rational for 
Diagnosis and Treatment. Ed. by E. Marx, D. Stern. 
Quintessence Publishing, 2003 
 
 

 
 
 



 

 
RESIDENTUURI PROGRAMM SÜNNITUSABI  GÜNEKOLOOGIA ERIALAL 
 
 

1 PROGRAMMI  NIMETUS 
EESTI JA INGLISE KEELES 

Sünnitusabi ja günekoloogia                                        
Obstetrics and Gynaecology 

2 ÕPPEASTE Residentuur 
3 VALDKOND Tervis ja heaolu 
4 
 

ERIALA(D) Sünnitusabi ja günekoloogia 
 

5 ÕPPEASUTUS(ED) Tartu Ülikool 
6 TEADUSKON(NA)D Arstiteaduskond 
7 NOMINAALNE ÕPPEAEG 5 aastat 
8 ÕPPETÖÖ VORM Päevane õpe 
9 ÕPPETÖÖ KEEL Eesti keel  
10 ÕPIVÄLJUNDITE 

SAAVUTAMISEKS 
VAJALIKUD TEISED 
KEELED 

erialakirjanduse lugemiseks vajalik inglise keele oskus 

11 ÕPPEKAVA VERSIOON 2012 
12 KINNITAMINE 1. Teaduskonna nõukogus 2012 

2. Ülikooli senatis  
13 VASTUVÕTUTINGIMUSED 1. Residentuuri võetakse konkursi alusel vastu isikuid, kes on 

registreeritud EV Terviseameti tervishoiutöötajate registris 
ja kes on lõpetanud:  
a. Tartu Ülikooli arstiõppe, olles immatrikuleeritud 

arstiõppesse 1997/1998. õppeaastal või hiljem;  
b. Tartu Ülikooli arstiõppe ja internatuuri, olles 

immatrikuleeritud arstiõppesse enne 1997/1998. 
õppeaastat või  

c. kellel on vastav välisriigis omandatud kõrgharidus. 
2. Konkursitingimused määratakse residentuuri eeskirjas. 

 
14 
 

RESIDENTUURI 
ÜLDEESMÄRGID 

Residentuuri üldiseks eesmärgiks on anda arst-residendile üldarstina 
praktiseerimise kogemus,  omandada teadmised ja praktilised 
oskused, mis on vajalikud iseseisvaks töötamiseks naistearsti erialal. 
Omandatav haridus võimaldab asuda tervishoiusüsteemis tööle 
eriarstina sünnitusabi ja günekoloogia alal. 

15 ERIALAPROGRAMMI  
STRUKTUURI 
LÜHIKIRJELDUS 

Sünnitusabi ja günekoloogia residentuur toimub 5-aastase õppena, 
kokku 55 kuud, millele lisandub 5 puhkusekuud. Õpe koosneb 
praktilisest ja teoreetilisest koolitusest. Igale arst-residendile 
koostatakse individuaalne õpingukava, lähtudes alljärgnevast: 

1. Praktiline koolitus  
a. Kohustuslikud praktilise koolituse tsüklid –

summaarne kestus 50 kuud 
b. Valikulised praktilise koolituse tsüklid –summaarne 

kestus 5 kuud 
2. Teoreetiline koolitus 36 EAP mahus 

 
 
 

16 ANTAV 
KVALIFIKATSIOON/ 
KRAAD 

Günekoloogi kutse 
Obstetrician and gynaecologist 



 

17 NÕUDED 
ÕPPEPROGRAMMI 
LÕPETAMISEKS 

Residentuuri programmi läbimine täies mahus ning lõpueksami 
edukas sooritamine. Residentuuri vältel peab arst-resident läbima 
kõik kohustuslikud praktilise koolituse tsüklid, teoreetilise koolituse 
ning vähemalt kaks valikulist praktilise koolituse tsüklit.  

18 LÕPETAMISEL VÄLJASTA-
TAVAD DOKUMENDID 

Residentuuri lõpetamist tõendav tunnistus ja akadeemiline õiend  

19 LÕPUDOKUMENTE 
VÄLJASTAV(AD) 
KÕRGKOOL(ID) 

Tartu Ülikool  

20 RESIDENTUURI 
ÕPIEESMÄRGID 
(õpiväljundid ehk 
omandatavad/ 
arendatavad/erialased 
teadmised ja oskused, 
üldpädevused jms) 

Residentuuri programmi läbinud arst-resident: 
1. tunneb perearstipraktikas, erakorralise meditsiini, sisehaiguste ja 
kirurgia osakonnas ettetulevate  tavalisemate patsiendiprobleemide 
diferentsiaaldiagnostikat, oskab iseseisvalt korraldada nende 
haigusseisundite kindlakstegemiseks vajalikke uuringuid, oskab 
nendes osakondades ravitavate tavalisemate haiguste puhul koostada 
raviplaani; 
2.  oskab osutada esmaabi erakorraliste terviseprobleemide korral; 
3. orienteerub Eesti tervishoiusüsteemis, oskab määratleda patsiendi 
jaoks optimaalse ravitasandi  
4. oskab välja kirjutada enamkasutatavaid ravimeid vastavalt Eestis 
kehtivatele reeglitele, omab arstitööks vajalikku 
dokumenteerimisoskust; 
 
Residentuuri programmi läbinud arst-resident: 
1. on võimeline osutama sünnitusabi ja günekoloogia erialal 

kvaliteetset arstiabi, mis on vastavuses arstiteaduse uusimate 
saavutuste ja kõrgete eetiliste standarditega; 

2. omab süsteemseid teadmisi ja praktilised oskusi,  valdab kaasaja 
uurimis- ja ravimeetodeid sünnitusabi ja günekoloogia alal, 
sealhulgas: 

2.1 normaalne rasedus,  sünnitus ja sünnitusjärgne periood 
(antenataalne jälgimine, sünnituse juhtimine jne) 
2.2. sünnieelne diagnostika 
2.3. antenataalne jälgimine riskiraseduse korral, raseduspuhused 
tüsistused 
2.4. raseduse kulg kaasuvate haiguste korral 
2.5. sünnituse juhtimine rasedus- ja sünnitusabi patoloogia korral 
2.6.operatiivne sünnitusabi 
2.7. erakorralised olukorrad sünnitusabis 
2.8. sünnitusjärgse perioodi juhtimine normi ja patoloogia korral 
2.9. vastsündinu adaptatsioon, seisundi hindamine ja elustamine 
2.10. radioloogilised uurimismeetodid, sh sonograafiliste uuringute 
(sünnitusabis ja günekoloogias) teostamine 
2.11. kontratseptsioonialane nõustamine, sh kaasuvate haiguste 
korral; raseduse katkestamisega seonduv 
2.12. laste ja puberteediea günekoloogia 
2.13. günekoloogilised haigused, sh nende ennetamine 
2.14. günekoloogiline endokrinoloogia; menstruaalfunktsiooni 
patoloogia 
2.15. reproduktiivmeditsiin, sh viljatus ja raseduse korduvad 



 

katkemised 
2.16. välisgenitaalide ja emakakaela haigused ning prekantseroosid 
2.17 günekoloogilised põletikud, sh seksuaalsel teel levivad 
haigused 
2.18. üleminekuiga ja menopaus 
2.19. põhiteadmised onkogünekoloogias, urogünekoloogias, 
üldkirurgias, seksuaalmeditsiinis, abistava reproduktdiooni 
meetodites 
 
 
 
 
3. omab süsteemseid ja põhjalikke teadmisi sünnitusabis ja 

günekoloogias  kasutatavatest mõistetest, teoreetilistest 
printsiipidest ja statistikast. 

4. Residentuuri jooksul on omandanud oskused loetletud 
protseduuride/toimingute/operatsioonide teostamiseks (lisatud 
minimaalne vajalik arv): 

4.1. Sünnitusabi: 
Normaalse sünnituse juhtimine 100 
Sünnituse iseseisev vastuvõtmine vähemalt 10 
Ultraheliuuring (günekoloogias ja sünnitusabis) 
Kardiotokograafia, STAN 
Keisrilõikus 40 
Tuharseisus sünnituse vastuvõtmine  
Vaakuumsünnitus 10 
Emakaõõne manuaalne revisioon/platsenta manuaalne eemaldamine 
10 
 
4.2.Günekoloogia: 
Emakaõõne instrumentaalsed manipulatsioonid, sh raseduse 
katkestamine 100 
Diagnostiline abrasioon  30 
ESV paigaldamine  15 
Kolposkoopia (juhendajaga koos) 50 
Emakakaela konisatsioon   15 
Hüsterektoomia (subtotaalne) 10;  
Totaalne hüsterektoomia (assistendina) 5 
Operatsioonid adneksidel  
Vaginaalne hüsterektoomia (assistendina) 10 
Teised vaginaalsed operatsioonid 10 
Diagnostiline laporoskoopia ja I astme laporoskoopiliste 
operatsioonide teostamine   20 
Hüsteroskoopia (assistendina või iseseisvalt) 10 
Operatsioonid inkontinentsi tõttu (assistendina) 5 
Rinnanäärme healoomuliste kasvajate eemaldamine (assistendina) 
10 
Onkoloogiline kirurgia (assistendina) 10 
 
5.omab arstikutsele vajalikke hoiakuid, tunneb ja järgib teaduseetika 
ja meditsiinieetika ning tõenduspõhise meditsiini põhimõtteid; 
6. soovib oma tegevusega kaasa aidata nii meditsiini kui valdkonna 



 

kui ka arstiteaduse arengule;  
7. tunneb oma erialalise kompetentsuse piire ning oskab 
meditsiinisüsteemis kaasata optimaalselt teiste erialade arste ning 
teisi tervishoiuspetsialiste patsientide probleemide parimaks 
lahendamiseks;  
8. orienteerub Eesti tervishoiukorralduses ja vastavas 
seadusandluses;  
9. oskab teha koostööd patsientide lähedaste, sotsiaalsüsteemi jm. 
tugivõrgustikega; 
10. suudab edastada meditsiinilisi teadmisi ja nende põhjal tehtud 
järeldusi nii patsientidele, kolleegidele kui ka avalikkusele;  
11. teadvustab vajadust jätkata meditsiinialaste teadmiste ja oskuste 
täiendamist edaspidise professionaalse karjääri jooksul täiendusõppe 
abil ning on valmis elukestvaks õppeks;  

 
21 MOODULI NIMETUS Praktiline koolitus – kohustuslikud praktilise koolituse tsüklid 
22 PRAKTILISE 

KOOLITUSE  SISU JA 
MAHT 

Kohustuslikud praktilise koolituse tsüklid (koos minimaalse 
kestvusega): 
Residentuuri 1.aastal: 
1. Erakorraline meditsiin 2 kuud 
2. Peremeditsiin 2 kuud 
3. Sisehaigused 2 kuud 
4. Kirurgia 2 kuud 
 
Residentuuri 2.-5.aastal: 

• 16 kuud sünnitusabi: 
- 10 kuud sünnitusosakond ja sünnitusjärgne osakond 
- 5 kuud sünnituseelne osakond 
- 1 kuu neonatoloogia 

• 12 kuud günekoloogia: 
- 8 kuud günekoloogia osakond (operatiivne 

günekoloogia) 
- 4 kuud onkogünekoloogia 

• 10 kuud ambulatoorne abi: 
- naistenõuandla (antenataalne jälgimine, 

günekoloogiline abi ja preventsioon) 
- sh endokrinoloogiline günekoloogia, laste- ja 
noortegünekoloogia, erakorraline meditsiin, 
kolposkoopia 
-sh 2 kuud ultrahelidiagnostika 

• 4 kuud teised erialad: 
- 2  kuud üldkirurgia ja uroloogia 
- 1 kuu naha- ja suguhaigused 
- 1 kuu rinnanäärme hea- ja pahaloomulised 

haigused 
 
Kohustuslike praktilise koolituse tsüklite miinimumkestus on kokku 
50 kuud 



 

Resident koostab koos üldjuhendajaga igaks aastaks individuaalse 
õpingukava. Eesmärk on, et residendi teadmised, kogemused ja 
vastutus suureneb iga aastaga. Teisel õppeaastal omandatakse 
baasteadmised ja läbitakse osa sünnitusabi, günekoloogia, 
ambulatoorse günekoloogia, ultrahelidiagnostika ja üldkirurgia 
tsüklist. Omandatakse olulised oskused valvearsti tööks. Järgnevatel 
aastatel tullakse samadesse tsüklitesse  tagasi eeldusega, et residendi 
teadmised, teoreetilised ja praktilised oskused ning toimetulek 
iseseisva tööga on kõrgemal tasemel. 
Soovitav on onkoloogia ja valiktsüklite läbimine neljandal 
õppeaastal. 
Arst-residendi kohustused loetletud tsüklites on töö arstina, osavõtt 
eriala konsultatsioonidest koos juhendava eriarstiga, osavõtt 
osakonnas toimuvatest erialavisiitidest ja konsiiliumitest. Igas kuus 
tuleb teha kaks või enam 12-tunnilist valvet sõltuvalt vajadusest 
eriala optimaalseks omandamiseks. Arst-resident valvab kõigis 
kohustuslikes tsüklites. Arst-residendil tuleb teha haigusjuhtude 
analüüse/demonstratsioone või ettekandeid kliinilisel osakonna 
(kliiniku) konverentsil, ENS koosolekutel ja seminaridel. Soovitav 
on osalemine kliiniku uurimistöös ja artiklite avaldamine 
(juhendamisel) ENS Teatajas. 
 

23 MOODULI NIMETUS Praktiline koolitus – valikulised praktilise koolituse tsüklid 
24 PRAKTILISE 

KOOLITUSE  SISU JA 
MAHT 

• 2 kuud residendi vabal valikul 
- üldkirurgia või uroloogia (urogünekoloogia) 
- operatiivne günekoloogia 
- infektsioonhaigused 
- reproduktiivmeditsiin/viljatuse ravi 
- perinataalmeditsiin, sh sünnieelne diagnostika 

Esimesel residentuuriaastal võib resident valida 3-kuulise valiktsükli 
vastavalt üldjuhendaja ja residendi kokkuleppele. 
 

25 MOODULI NIMETUS Teoreetiline koolitus 36 EAP 
26 TEOREETILISE 

KOOLITUSE  SISU JA 
MAHT 

Residentuuri jooksul peab sünnitusabi ja günekoloogia arst-resident 
läbima alljärgneva teoreetilise koolituse: 
Üldresidentuuri kliinilised seminarid 6 EAP (esimesel 
residentuuriaastal) 
Raseda jälgimine ja sünnitusabi 1 EAP  
Üldkirurgia ja intensiivravi 1 EAP 
Operatiivne ravi, endoskoopiline kirurgia 1 EAP 
Erakorralised olukorrad sünnitusabis 1 EAP 
Radioloogia, sh ultrahelidiagnostika 1 EAP 
Psühhosomaatika sünnitusabis ja günekoloogias 1 EAP 
Raseduspatoloogia. Rasedus ja kaasuvad haigused 2 EAP 
Välisgenitaalide ja emakakaela haigused ning  prekantseroosid – 
diagnostika ja ravi; kolposkoopia. 1 EAP 
Naha- ja suguhaigused 1 EAP 
Abnormaalne emakaverejooks. Menstruatsioonitsüklihäired 1 EAP 
Lapse ja puberteediea günekoloogia 1 EAP 
Reproduktiivmeditsiin ja viljatus 1 EAP 
Onkogünekoloogia 1 EAP 
Urogünekoloogia 1 EAP 
Seksuaalmeditsiin 1 EAP 



 

Üleminekuiga ja postmenopaus 1 EAP 
Uurimistöö metoodika 3 EAP 
Sünnitusabi ja günekoloogia erialaga seotud kursused ja seminarid 
10 EAP 
Iga residentuuriaasta sisaldab kokku 1-2 nädalat teoreetilist koolitust 
kursustel ja seminaridel, e-õppes ja iseseisva tööna, osavõttu 
konverentsidest, haigusjuhtude analüüsi, ettekannete ja referaatide 
koostamist, osalemist uurimistöös põhierialal. 
 

27 ÕPPEBAASID Sünnitusabi ja günekoloogia residentuuri baasasutustena kasutatakse 
alljärgnevaid raviasutusi: 
Residentuuri 1.aastal on baasideks AS Lõuna-Eesti Haigla, Valga 
haigla, Põlva haigla, Jõgeva haigla, Rakvere Haigla, Narva Haigla, 
Viljandi Haigla, Kuressaare haigla, Haapsalu Haigla, Rapla Haigla, 
Pärnu Haigla, Ida-Viru Keskhaigla, Lääne-Tallinna Keskhaigla, Ida- 
Tallinna keskhaigla, Põhja-Eesti Regionaalhaigla, SA TÜ 
Kliinikum., samuti perearstikeskused vastavalt TÜ ja baaside 
vahelisele lepingule.  
 
Residentuuri 2.-5.aastal: 
• TÜ Kliinikumi Naistekliinik 
• Ida-Tallinna Keskhaigla naistekliinik 
• Lääne-Tallinna Keskhaigla naistekliinik 
• Pärnu Haigla Naiste- ja Lastekliinik 
• TÜ Kliinikumi Hematoloogia-Onkoloogia Kliinik  
• Põhja-Eesti Regionaalhaigla onkoloogiakeskus 
• TÜ Kliinikumi Anestesioloogia- ja Intensiivravi Kliinik 
• Üldkirurgia tsüklit võib läbida kõigis loetletud asutustes ja 

maakonnahaiglates 
28 SAAVUTATUD 

ÕPIVÄLJUNDITE 
HINDAMISE VORMID JA 
KORD 

Edasijõudmist hinnatakse kaks korda aastas vastavalt residentuuri 
eeskirjas sätestatule, positiivse hinnangu eelduseks on kõigi 
ettenähtud ülesannete (nii praktilise koolituse kui teoreetilise 
koolituse) täitmine.  
Saavutatud õpiväljundeid hinnatakse iga tsükli lõpus juhendaja 
hinnangu alusel (kujundava hindamisena mitteeristaval skaalal) ning 
residentuuri lõpueksamil (lõpphindamisena eristaval skaalal).  

29 LÕPUEKSAMILE 
PÄÄSEMISE EELDUSED 

Kogu ettenähtud residentuuri programmi (nii praktilise koolituse kui 
teoreetilise koolituse) läbimine, positiivsed hinnangud kõigist läbitud 
praktilise koolituse tsüklitest.  

30 LÕPUEKSAMI SISULISED 
NÕUDED JA SOORITAMISE 
KORD 

Eksam, mille käigus hinnatakse teadmisi ja oskusi, koosneb kahest 
osast (suuline ja kirjalik osa), eksami orienteeruv kestus on 2 tundi. 
Kõiki eksami osasid hindab eksamikomisjon, kuhu kuulub vähemalt 
3 liiget. 
Teadmiste ja oskuste hindamise viis: 1) kirjalik test; 2) kahe 
haigusjuhtumi analüüs ning suuline küsimustele vastamine,  
 
Eksami struktuur ja proportsioonid: 
1. Teadmiste kirjalik hindamine 50% 
2. Haigusjuhtude analüüs ja suuline vastamine 50% 
 

31 LÕPUEKSAMI 
HINDAMISE 
KRITEERIUMID 
 

A: Arst-residendil on suurepärased teadmised sünnitusabis ja 
günekoloogias. Omandatu on hästi süstematiseeritud. Arst-resident 
oskab suurepäraselt patsienti kliiniliselt uurida, loogiliselt 
põhjendada tema diagnoosi erinevate uurimismeetodite võimalusi 



 

kasutades, uuringutulemusi interpreteerides ning kõiki 
diferentsiaaldiagnostilisi võimalusi arvestades, suudab suurepäraselt 
määratleda patsiendi erinevad terviseprobleemid ning nende tähtsuse, 
hinnata adekvaatselt patsiendi prognoosi. Soovitatavad ravimeetodid 
on parimad võimalikest ja kõige otstarbekamad. 
 
B: Arst-residendil on väga head teadmised sünnitusabis ja 
günekoloogias. Omandatu kontrollil olulisi eksimusi ei ilmne. Arst-
resident oskab väga hästi patsienti kliiniliselt uurida, loogiliselt 
põhjendada tema diagnoosi erinevate uurimismeetodite võimalusi 
kasutades, uuringutulemusi interpreteerides ning kõiki 
diferentsiaaldiagnostilisi võimalusi arvestades, suudab väga hästi 
määratleda patsiendi erinevad terviseprobleemid ning nende tähtsuse, 
hinnata adekvaatselt patsiendi prognoosi. Soovitatavad ravimeetodid 
on asjakohased ning otstarbekad. 
 
C: Arst-residendil on head teadmised sünnitusabis ja günekoloogias.  
Kontrollil ilmnevad mõningad eksimused, mis ei ole väga olulised 
ega põhimõttelist laadi. Arst-resident oskab hästi patsienti kliiniliselt 
uurida, loogiliselt põhjendada tema diagnoosi erinevate 
uurimismeetodite võimalusi kasutades, uuringutulemusi 
interpreteerides ning diferentsiaaldiagnostilisi võimalusi arvestades, 
suudab selgelt määratleda patsiendi erinevad terviseprobleemid ning 
nende tähtsuse, hinnata adekvaatselt patsiendi prognoosi. 
Soovitatavad ravimeetodid on õiged, ilmneb mõningaid puudujääke 
ravi otstarbekuse põhjendamisel. 
 
D: Arst-residendil on rahuldavad teadmised sünnitusabis ja 
günekoloogias. Arst-resident oskab patsienti kliiniliselt uurida, 
põhjendada tema diagnoosi erinevate uurimismeetodite võimalusi 
kasutades, uuringutulemusi interpreteerides ning 
diferentsiaaldiagnostilisi võimalusi arvestades, suudab määratleda 
patsiendi erinevad terviseprobleemid ning hinnata patsiendi 
prognoosi, ent esineb mõningaid puudujääke probleemide 
prioriteetsuse määratlemisel. Soovitatavad ravimeetodid on õiged, 
ilmneb puudujääke erinevate ravimeetodite kasutamise 
põhjendamisel. 
 
 
E: Arst-residendil on üldised teadmised sünnitusabis ja 
günekoloogias., ent aine süstemaatiline ja sügavam tundmine on 
lünklik ning esineb põhimõttelisi eksimusi. Arst-resident oskab 
üldiselt patsienti kliiniliselt uurida, põhjendada tema diagnoosi 
erinevate uurimismeetodite võimalusi kasutades, uuringutulemusi 
interpreteerides ning diferentsiaaldiagnostilisi võimalusi arvestades. 
Uurimismeetodite ratsionaalses valikus ning 
diferentsiaaldiagnostiliste võimaluste arvestamisel ilmneb 
puudujääke. Arst-resident suudab määratleda patsiendil erinevaid 
terviseprobleeme, ent nende tähtsuse hindamisel esineb 
vajakajäämisi. Arst-resident oskab üldjoontes hinnata patsiendi 
prognoosi, ent esineb puudujääke probleemide prioriteetsuse 
määratlemisel ning prognoosi põhjendamisel. Soovitatavad 
ravimeetodid on õiged, ent kõiki asjakohaseid ravimeetodeid arst-
resident ei tunne piisavalt. 
 



 

 
F: Arst-residendil on puudulikud teadmised sünnitusabis ja 
günekoloogias. Arst-residendi oskused patsiendi kliiniliseks 
uurimiseks, diagnooside põhjendamiseks ning uurimismeetodite 
kasutamiseks on puudulikud. Arst-residendi oskused patsiendi 
erinevate terviseprobleemide määratlemiseks ei ole nõuetele 
vastavad, esineb puudujääke probleemide prioriteetsuse 
määratlemisel ning prognoosi põhjendamisel. Ilmnevad olulised 
puudujäägid ravi kavandamisel. 
 
Eksami erinevatest osadest kogutud punktid summeeritakse, hinne 
kujuneb alljärgnevalt: 
 
A= 96-100% 
B= 91-95% 
C= 81-90 % 
D= 71-80% 
E= 61-70% 
F= 0-60% 
 

32 SOOVITATAV 
KIRJANDUS 
 

Kirjanduse ja õppematerjalid on kättesaadavad 
https://moodle.ut.ee/course/view.php?id=306 
 
Danforth's Obstetrics and Gynecology 10th ed. 
2008; Gibbs RS, Karlan BY, Haney AF, 
Nygaard IE. Lippincott 
Williams &amp; Wilkins (LWW) 

Managing of complication of pregnancy and 
childbirth 2007, Ed by McKormick WHO  

Textbook of Postpartum Hemorrhage. 2006 
ed(s); B-Lynch C, Keith LG, Lalonde AB, 
Karoshi M. Sapiens publishing 

Medical eligibility criteria for contraceptive use. 
4th edition WHO 

WHO Reproductive Health Library Video 

The Global Library of Women's Medicine Video 
Library. Ed by Hughey MJ. 

 

 
 
 
 
 
 
 

https://moodle.ut.ee/course/view.php?id=306
http://www.ovid.com/site/catalog/Book/724.pdf
http://www.ovid.com/site/catalog/Book/724.pdf
http://www.ovid.com/site/catalog/Book/724.pdf
http://www.ovid.com/site/catalog/Book/724.pdf
http://whqlibdoc.who.int/publications/2007/9241545879_eng.pdf
http://whqlibdoc.who.int/publications/2007/9241545879_eng.pdf
http://www.sapienspublishing.com/pph_pdf/PPH.pdf
http://www.sapienspublishing.com/pph_pdf/PPH.pdf
http://www.sapienspublishing.com/pph_pdf/PPH.pdf
http://www.who.int/reproductivehealth/publications/family_planning/9789241563888/en/index.html
http://www.who.int/reproductivehealth/publications/family_planning/9789241563888/en/index.html
http://apps.who.int/rhl/videos/en/index.html
http://www.glowm.com/index.html?p=glowm.cml/videos
http://www.glowm.com/index.html?p=glowm.cml/videos


 

 
RESIDENTUURI PROGRAMM TORAKAALKIRURGIA ERIALAL 
 
 

1 PROGRAMMI  NIMETUS 
EESTI JA INGLISE KEELES 

Torakaalkirurgia                                                           
General Thoracic Surgery 

2 ÕPPEASTE Residentuur 
3 VALDKOND Tervis ja heaolu 
4 
 

ERIALA(D) Torakaalkirurgia 
 

5 ÕPPEASUTUS(ED) Tartu Ülikool 
6 TEADUSKON(NA)D Arstiteaduskond 
7 NOMINAALNE ÕPPEAEG 6 aastat 
8 ÕPPETÖÖ VORM Päevane õpe 
9 ÕPPETÖÖ KEEL Eesti keel  
10 ÕPIVÄLJUNDITE 

SAAVUTAMISEKS 
VAJALIKUD TEISED 
KEELED 

erialakirjanduse lugemiseks vajalik inglise keele oskus 

11 ÕPPEKAVA VERSIOON 2012 
12 KINNITAMINE 1. Teaduskonna nõukogus 2012 

2. Ülikooli senatis  
13 VASTUVÕTUTINGIMUSED 1. Residentuuri võetakse konkursi alusel vastu isikuid, kes on 

registreeritud EV Terviseameti tervishoiutöötajate registris ja 
kes on lõpetanud:  
a. Tartu Ülikooli arstiõppe, olles immatrikuleeritud 

arstiõppesse 1997/1998. õppeaastal või hiljem;  
b. Tartu Ülikooli arstiõppe ja internatuuri, olles 

immatrikuleeritud arstiõppesse enne 1997/1998. õppeaastat 
või  

c. kellel on vastav välisriigis omandatud kõrgharidus. 
2. Konkursitingimused määratakse residentuuri eeskirjas. 
 

14 
 

RESIDENTUURI 
ÜLDEESMÄRGID 

Residentuuri üldiseks eesmärgiks on anda arst-residendile üldarstina 
praktiseerimise kogemus, viia arst-residendi teadmised ja praktilised 
oskused tasemele, mis võimaldavad iseseisvalt torakaalkirurgina 
töötada. Omandatav haridus võimaldab asuda tööle 
tervishoiusüsteemis torakaalkirurgia eriarstina. 
 

15 ERIALAPROGRAMMI  
STRUKTUURI 
LÜHIKIRJELDUS 

Torakaalkirurgia residentuur toimub 6-aastase õppena, kokku 66 
kuud, lisaks 6 puhkusekuud. Õpe koosneb praktilisest ja 
teoreetilisest koolitusest. Igale arst-residendile koostatakse 
individuaalne õpingukava, lähtudes alljärgnevast: 
1. Kirurgia residentuuri üldosa - esimesed 33 kuud 
2. Torakaalkirurgia residentuuri eriosa - 33 kuud 
 

16 ANTAV 
KVALIFIKATSIOON/ 
KRAAD 

Torakaalkirurgi kutse 
General thoracic surgeon 

17 NÕUDED 
ÕPPEPROGRAMMI 
LÕPETAMISEKS 

Residentuuri programmi läbimine täies mahus ning lõpueksami 
edukas sooritamine. Residentuuri vältel peab arst-resident läbima 
kõik kohustuslikud praktilise koolituse tsüklid etteantud mahus.  

18 LÕPETAMISEL VÄLJASTA- Residentuuri lõpetamist tõendav tunnistus ja akadeemiline õiend  



 

TAVAD DOKUMENDID 
19 LÕPUDOKUMENTE 

VÄLJASTAV(AD) 
KÕRGKOOL(ID) 

Tartu Ülikool  

20 RESIDENTUURI 
ÕPIEESMÄRGID 
(õpiväljundid ehk 
omandatavad/ 
arendatavad/erialased 
teadmised ja oskused, 
üldpädevused jms) 

Residentuuri programmi läbinud arst-resident: 
1) tunneb perearstipraktikas, erakorralise meditsiini, sisehaiguste ja 
kirurgia osakonnas ettetulevate  tavalisemate patsiendiprobleemide 
diferentsiaaldiagnostikat, oskab iseseisvalt korraldada nende 
haigusseisundite kindlakstegemiseks vajalikke uuringuid, oskab 
nendes osakondades ravitavate tavalisemate haiguste puhul koostada 
raviplaani; 
2) oskab osutada esmaabi erakorraliste terviseprobleemide korral; 
3) orienteerub Eesti tervishoiusüsteemis, oskab määratleda patsiendi 
jaoks optimaalse ravitasandi  
4) oskab välja kirjutada enamkasutatavaid ravimeid vastavalt Eestis 
kehtivatele reeglitele, omab arstitööks vajalikku 
dokumenteerimisoskust; 
5) on võimeline osutama torakaalkirurgia erialal kvaliteetset 

arstiabi, mis on vastavuses arstiteaduse uusimate saavutuste ja 
kõrgete eetiliste standarditega; 

6) omab arstikutsele vajalikke hoiakuid, küllaldasi erialaseid 
teadmisi, oskusi ja kliinilist kogemust;  

7) tunneb ja järgib teaduseetika ja meditsiinieetika ning tõendus-
põhise meditsiini põhimõtteid; 

8) soovib oma tegevusega kaasa aidata nii meditsiini kui 
valdkonna kui ka arstiteaduse arengule;  

9) tunneb oma erialalise kompetentsuse piire ning oskab 
meditsiinisüsteemis kaasata optimaalselt teiste erialade arste 
ning teisi tervishoiuspetsialiste patsientide probleemide 
parimaks lahendamiseks;  

10) orienteerub Eesti tervishoiukorralduses ja vastavas 
seadusandluses;  

11) oskab teha koostööd patsientide lähedaste, sotsiaalsüsteemi jm. 
tugivõrgustikega; 

12) omab süsteemseid ja põhjalikke teadmisi torakaalkirurgias  
kasutatavatest mõistetest, teoreetilistest printsiipidest ja 
uurimismeetoditest;  

13) suudab edastada meditsiinilisi teadmisi ja nende põhjal tehtud 
järeldusi nii patsientidele, kolleegidele kui ka avalikkusele;  

14) teadvustab vajadust jätkata meditsiinialaste teadmiste ja oskuste 
täiendamist edaspidise professionaalse karjääri jooksul 
täiendusõppe abil ning on valmis elukestvaks õppeks;  

15) suudab iseseisvalt diagnoosida ning ravida enamlevinud 
torakaalkirurgilisi haigusi (nii plaanilisi kui erakorralisi); 

16) tunneb operatsioonide näidustusi nii erakorralises kui 
plaanilises kirurgias; 

17) oskab koostöös teiste erialade arstidega läbi viia 
diferentsiaaldiagnostikat keerukate haigusjuhtude korral 
kasutades optimaalselt kogu kaasaegset instrumentaalsete ja 
laboratoorsete uuringute kompleksi; 

18) oskab juhtida patsientide uuringuid ja ravi mitmete haiguste 



 

koosesinemisel, määrata uuringute ja ravi prioriteedid, hinnata 
erinevate sekkumisvõimaluste tulemuslikkust ning riske; 

19) oskab analüüsida ja hinnata teostatud operatsioonide ja 
protseduuride tulemusi. 

20) valdab tänapäevases intensiivravis kasutatavaid meetodeid 
torakaalkirurgiliste haiguste ravis; 

21) tunneb kemo- ja radioteraapia näidustusi ja ravipõhimõtteid 
onkoloogiliste haigete ravis.  

22) oskab iseseisvalt sooritada järgmisi operatsioone ja 
protseduure: 

- apendektoomia (nii lahtine kui laparoskoopiline) 
- laparoskoopiline koletsüstektoomia 
- herniotoomia (kubeme, reie, naba, armi) 
- safenektoomia ja varikektoomia 
- ambulatoorsed pisioperatsioonid (naha ja nahaaluskoe kasvajad, 

l/s biopsia, sissekasvanud küüs, abstsessi, panariitsiumi 
avamine) 

- pleuraõõne punktsioon ja pleuradrenaaži rajamine 
- trahheostoomia (avatud, perkutaanne) 
- juurdepääsutee rajamine rindkereõõnde (torakoskoopia, 

torakotoomia, sternotoomia) 
- mediastinoskoopia 
- diagnostiline torakoskoopia (pleurabiopsia, mediastiinumi- ja 

kopsutuumorite biopsia, kopsukoe biopsia) 
- torakoskoopiline kopsuresektsioon 
- torakoskoopiline pleurektoomia, talkpleurodees 
- avatud kopsuresektsioonid (atüüpiline kopsuresektsioon, 

segmentektoomia, lobektoomia, pulmonektoomia s.h. 
kopsuvähi radikaalsed operatsioonid koos 
lümfadenektoomiaga) 

- mediastiinumi tuumori ekstirpatsioon 
- kopsu dekortikatsioon empüeemi korral 
- torakoplastika 
- intratorakaalse verejooksu sulgemine 
- hüübunud hemotooraksi kirurgiline ravi 
- kliinilises surmas haige elustamine 
- bronhoskoopia 

 
21 MOODULI NIMETUS Praktiline koolitus baasõppes (esimesel kuni kolmandal 

residentuuri aastal) 
22 PRAKTILISE 

KOOLITUSE  SISU JA 
MAHT 

Residentuuri 1.aastal (koos minimaalse kestvusega): 
1. Erakorraline meditsiin 2 kuud 
2. Peremeditsiin 2 kuud 
3. Sisehaigused 2 kuud 
4. Kirurgia 2 kuud 
Esimesel residentuuriaastal võib resident valida 3-kuulise valiktsükli 
vastavalt üldjuhendaja ja residendi kokkuleppele. 



 

 
Residentuuri 2.-3.aastal: 
Üldkirurgia 9 kuud 
Ortopeedia 5 kuud 
Uroloogia 2 kuud 
Anestesioloogia ja intensiivravi 2 kuud 
Veresoontekirurgia  2 kuud 
Torakaalkirurgia 2 kuud 
 
Arst-residendi kohustused loetletud tsüklites (väljaarvatud 
anestesioloogia ja intensiivravi) on töö palatiarstina, osavõtt 
ambulatoorsetest konsultatsioonidest koos juhendava eriarstiga, 
osavõtt osakonnas toimuvatest visiitidest. Osalemine operatsioonidel 
assistendina ning küllaldase praktilise kogemuse tekkel juhendaja 
otsusel sooritama iseseisvalt lihtsamaid operatsioone juhendaja 
assisteerimisel.  
Igas kuus tuleb teha kaks või enam 12-tunnist valvet (reeglina 
üldkirurgias ja ortopeedias) sõltuvalt vajadusest eriala optimaalseks 
omandamiseks.  
 
Arst-residendi kohustused anestesioloogia-intensiivravi tsüklis: 
1 kuu anestesioloogia  
Kogu tsükli vältel igapäevane töö, sh. valvetöö operatsioonitoas 
anestesioloogi juhendamisel. Resident peab omandama järgnevad 
teadmised ja oskused:  
haige üldseisundi hindamine ja operatsiooniks ettevalmistus 
plaanilises ja erakorralises kirurgias. Perkutaanne veenide 
kanüleerimine. Vabade hingamisteede tagamine - ventilatsioon 
maski abil, endotraheaalne intubatsioon, juhitav hingamine. 
Patsiendi monitooring, tähtsamate rütmihäirete diagnostika. Üld- ja 
regionaalanesteesia läbiviimine, perioperatiivne infusioonravi 
plaanilises ja erakorralises kirurgias, postoperatiivne valutustamine. 
1 kuu intensiivravi 
Kogu tsükli vältel igapäevane töö vastavalt valvegraafikule 
intensiivraviarsti juhendamisel. Resident peab omandama 
teoreetilised teadmised ja esmased praktilised oskused kriitilises 
seisundis haige käsitlemisel. Haige monitooring, raviprintsiibid 
erinevate šokivormide puhul. Elustamisvõtete rakendamine. 
Tegutsemine ägeda hingamispuudulikkuse, südamepuudulikkuse, 
neerude puudulikkuse, maksapuudulikkuse korral. Liittrauma haige. 
Sepsise diagnostika, ravipõhimõtted. 
 

23 MOODULI NIMETUS Praktiline koolitus erialaõppes 4.-6. residentuuri aastal 
24 PRAKTILISE 

KOOLITUSE  SISU JA 
MAHT 

Torakaalkirurgia 26 kuud 
Kardiokirurgia   3 kuud  
Onkoloogia   2 kuud 
Pulmonoloogia   2 kuud 
 
Arst-residendi kohustused loetletud tsüklites on töö palatiarstina, 
osavõtt ambulatoorsetest konsultatsioonidest koos juhendava 
eriarstiga, osavõtt osakonnas toimuvatest visiitidest. Osalemine 
operatsioonidel assistendina ning küllaldase praktilise kogemuse 
tekkel sooritama iseseisvalt operatsioone juhendaja assisteerimisel.  
 
Residentuuri jooksul tuleb sooritada iseseisvalt vähemalt 300 



 

operatsiooni s.h. 200 torakaalkirurgilist operatsiooni (va 
ambulatoorne pisikirurgia) 
Viimasel kahel residentuuriaastal võib resident vastavalt omandatud 
oskustele teha torakaalkirurgia eriala väljakutsevalveid. 

25 MOODULI NIMETUS Teoreetiline koolitus baasõppes ja erialaõppes 28,5 EAP 
26 TEOREETILISE 

KOOLITUSE  SISU JA 
MAHT 

Üldresidentuuri kliinilised seminarid 6 EAP (esimesel 
residentuuriaastal 
 
Residentuuri jooksul peab torakaalkirurgia resident läbima 
alljärgneva teoreetilise koolituse: 
Tsükli pikkus reeglina 3 päeva (20h) 
 
II aasta - endoskoopiline kirurgia ja mikrokirurgia 2 EAP 
 - anestesioloogia ja intensiivravi 2 EAP  
 - üldkirurgia 2 EAP  
 - onkoloogia (seedetrakt, rind) 2 EAP  
 - trauma+ortopeedia 2 EAP  
III aasta - veresoontekirurgia 2 EAP  
 - uroloogia 2 EAP  
 - torakaalkirurgia ja kardiokirurgia* 2,5 EAP  
 - lastekirurgia 2 EAP  
 - plastikakirurgia 2 EAP   
IV aasta    - käekirurgia 2 EAP 
 
* tsükli pikkus 5 päeva (30h) 
 
Torakaalkirurgia erialal omandatavad teoreetilised teadmised peavad 
hõlmama alljärgneva: 
1) Hingamis- ja keskseinandi organite embrüoloogia, anatoomia ja 

füsioloogia. 
2) Rindkere traumaga patsiendi käsitlus. 
3) Järgnevate haiguste sümptomatoloogia, diagnostika ja ravi 

põhimõtted: 
- Kopsude hea- ja pahaloomulised kasvajad; 
- Kopsude kaasasündinud haigused ja arenguanomaaliad; 
- Kopsude mädased haigused (kopsuabstsess, 
bronhektaasiatõbi); 
- Trahheobronhiaalpuu kirurgilised haigused; 
- Kopsutuberkuloos; 
- Fluidotooraks; 
- Pleuraempüeem; 
- Pneumotooraks; 
- Rindkereseina haigused (kasvajad, flegmoon, 
rindkeredeformatsioonid); 
- Keskseinandi hea- ja pahaloomulised kasvajad; 
- Mediastiniit; 
- Söögitoru beniigsed haigused; 
- Söögitoru hea- ja pahaloomulised kasvajad 

4) Torakaalkirurgiliste haigete uurimine, ettevalmistus 
operatsiooniks, intensiivravi ja postoperatiivse ravi põhimõtted. 

 
27 ÕPPEBAASID Torakaalkirurgia residentuuri praktilise koolituse erinevaid tsükleid 

on võimalik sooritada alljärgnevates õppebaasides: 
 



 

Residentuuri 1.aastal on baasideks AS Lõuna-Eesti Haigla, Valga 
haigla, Põlva haigla, Jõgeva haigla, Rakvere Haigla, Narva Haigla, 
Viljandi Haigla, Kuressaare haigla, Haapsalu Haigla, Rapla Haigla, 
Pärnu Haigla, Ida-Viru Keskhaigla, Lääne-Tallinna Keskhaigla, Ida- 
Tallinna keskhaigla, Põhja-Eesti Regionaalhaigla, SA TÜ 
Kliinikum, samuti perearstikeskused vastavalt TÜ ja baaside 
vahelisele lepingule.  
 
Residentuuri 2.-6.aasta: 
• TÜ Kliinikum  (baasõpe, erialaõpe) 
• Põhja-Eesti Regionaalhaigla  (baasõpe, erialaõpe) 
• Ida-Tallinna Keskhaigla  (baasõpe) 
• Lääne-Tallinna Keskhaigla (baasõpe) 
• Pärnu Haigla (baasõpe) 
• Ida-Viru Keskhaigla (baasõpe) 
• Lõuna-Eesti Haigla (baasõpe) 
• Viljandi Haigla (baasõpe) 
• Rakvere Haigla (baasõpe) 
• Valga Haigla (baasõpe) 
• Narva Haigla (baasõpe) 
• Järvamaa Haigla (baasõpe) 
• Vastavalt kokkuleppele üldjuhendajaga on võimalik 

residentuuritsükleid osaliselt sooritada ka välisriigis 
 

28 SAAVUTATUD 
ÕPIVÄLJUNDITE 
HINDAMISE VORMID JA 
KORD 

Edasijõudmist hinnatakse kaks korda aastas vastavalt residentuuri 
eeskirjas sätestatule, positiivse hinnangu eelduseks on kõigi 
ettenähtud ülesannete (nii praktilise koolituse kui teoreetilise 
koolituse) täitmine.  
Saavutatud õpiväljundeid hinnatakse iga tsükli lõpus juhendaja 
hinnangu alusel (kujundava hindamisena mitteeristaval skaalal) ning 
residentuuri lõpueksamil (lõpphindamisena eristaval skaalal). 
Baasõppe läbimisel (3. a. lõpus) toimub vaheeksam, mis koosneb 
kirjalikust testist ja suulisest vestlusest, hõlmates kõiki läbitud 
tsükleid. Kirjalik test loetakse arvestatuks, kui vähemalt 60% 
küsimustest on õigesti vastatud. Vaheeksami edukas sooritamine 
võimaldab residendil jätkata praktilise koolitusega erialaõppes.  
  

29 LÕPUEKSAMILE 
PÄÄSEMISE EELDUSED 

Kogu ettenähtud residentuuri programmi (nii praktilise koolituse kui 
teoreetilise koolituse) läbimine, positiivsed hinnangud kõigist läbitud 
praktilise koolituse tsüklitest.  
 

30 LÕPUEKSAMI SISULISED 
NÕUDED JA SOORITAMISE 
KORD 

Residentuuri erialaõpe lõpeb erialaeksamiga, mis koosneb kirjalikust 
ja suulisest osast. Torakaalkirurgia residentuuri lõpueksamil 
nõutavad teadmised hõlmavad täies mahus torakaalkirurgia eriala.  
o Kirjalik eksam toimub testi või essee vormis. Tulemusi 

kontrollivad eksamikomisjoni liikmed.  
o Suuline eksam toimub samal päeval pärast kirjalikku eksamit. 

Suulises osas täpsustatakse kirjalikku eksamit aluseks võttes 
eksamineeritava teoreetilisi teadmisi, esitades lisaküsimusi. 
Samuti kontrollitakse residentuuri jooksul tehtud praktilist 
tegevust. Viimase aluseks on residendi poolt eksamikomisjonile 
esitatav 3 aasta kokkuvõte praktilisest tööst (praktika päevikud): 
iseseisvalt sooritatud operatsioonid, assisteerimised, tüsistuste ja 
letaalsete juhtude analüüs.  



 

  
Eksami lõpphinne moodustub kirjaliku eksami ja suulise eksami 
hinde summana, kusjuures osakaalud lõpphinde kujunemisel on 
võrdsed. 
 

31 LÕPUEKSAMI 
HINDAMISE 
KRITEERIUMID 
 

A: Arst-resident tunneb suurepäraselt erinevate torakaalkirurgiliste 
haiguste kliinilist pilti, etiopatogeneesi, diagnostikat ja 
diferentsiaaldiagnostikat, ravi ning profülaktikat. Omandatu on hästi 
süstematiseeritud. Arst-resident oskab suurepäraselt koostada 
patsiendi uuringute ja ravi plaani, seda loogiliselt põhjendades. 
Soovitatavad diagnostika ja ravimeetodid on parimad võimalikest ja 
kõige otstarbekamad. Arst-residendi praktiliste oskuste maht ja 
ampluaa on oluliselt suurem kui nõutav miinimum, s.t iseseisvalt 
sooritanud enam kui 450 operatsiooni, mis hõlmavad 90% 
torakaalkirurgias tehtavatest operatsioonitüüpidest. 
  
B: Arst-resident teab väga hästi erinevate torakaalkirurgiliste 
haiguste kliinilist pilti, etiopatogeneesi, diagnostikat ja 
diferentsiaaldiagnostikat, ravi ning profülaktikat. Arst-resident oskab 
väga hästi koostada patsiendi uuringute ja ravi plaani, seda loogiliselt 
põhjendades. Soovitatavad diagnostika ja  ravimeetodid on 
asjakohased ning otstarbekad. Arst-residendi praktiliste oskuste maht 
ja ampluaa on suurem kui nõutav miinimum, s.t iseseisvalt 
sooritanud enam kui 400 operatsiooni, mis hõlmavad 80% 
torakaalkirurgias tehtavatest operatsioonitüüpidest. 
 
C: Arst-resident teab hästi erinevate torakaalkirurgiliste haiguste 
kliinilist pilti, etiopatogeneesi, diagnostikat ja 
diferentsiaaldiagnostikat, ravi ning profülaktikat. Soovitatavad 
diagnostika ja ravimeetodid on üldjoontes õiged, kuid ilmneb 
mõningaid puudujääke valikute põhjendamisel. Arst-residendi 
praktiliste oskuste maht ja ampluaa on mõnevõrra suurem kui nõutav 
miinimum, s.t iseseisvalt sooritanud enam kui 350 operatsiooni, mis 
hõlmavad 70% torakaalkirurgias tehtavatest operatsioonitüüpidest. 
 
D: Arst-resident tunneb erinevate torakaalkirurgiliste haiguste 
kliinilist pilti, etiopatogeneesi, diagnostikat ja 
diferentsiaaldiagnostikat, ravi ning profülaktikat, ent aine 
süstemaatilisel tundmisel esineb ebatäpsusi ning mõningaid lünki. 
Soovitatavad diagnostika ja ravimeetodid on üldjoontes õiged, 
ilmneb puudujääke erinevate diagnostika ja ravimeetodite kasutamise 
põhjendamisel. Arst-residendi praktiliste oskuste maht ja ampluaa 
vastab miinimum nõuetele, s.t iseseisvalt sooritanud 300 
operatsiooni, mis hõlmavad 60% torakaalkirurgias tehtavatest 
operatsioonitüüpidest. 
 
E: Arst-resident teab erinevate torakaalkirurgiliste haiguste kliinilist 
pilti, tunneb üldjoontes nende haiguste etiopatogeneesi, diagnostikat 
ja diferentsiaaldiagnostikat, ravi ning profülaktikat, ent aine 
süstemaatiline ja sügavam tundmine on lünklik ning esineb 
põhimõttelisi eksimusi. Uurimismeetodite ratsionaalses valikus 
ilmneb puudujääke. Soovitatavad ravimeetodid on üldjoontes õiged, 
ent kõiki asjakohaseid ravimeetodeid arst-resident ei tunne piisavalt. 
Arst-residendi praktiliste oskuste maht ja ampluaa vastab miinimum 
nõuetele, s.t iseseisvalt sooritanud 300 operatsiooni, mis hõlmavad 



 

60% torakaalkirurgias tehtavatest operatsioonitüüpidest. 
 
F: Arst-residendi teadmised torakaalkirurgiliste haiguste kliinilise 
pildi, etiopatogeneesi, diagnostika ja diferentsiaaldiagnostika, ravi 
ning profülaktika osas on puudulikud. Arst-residendi oskused 
patsiendi kliiniliseks uurimiseks, diagnooside põhjendamiseks ning 
uurimismeetodite kasutamiseks on puudulikud. Ilmnevad olulised 
puudujäägid ravi kavandamisel. Arst-residendi praktiliste oskuste 
maht ja ampluaa on väiksem nõutavast miinimumist. 
 
Eksami erinevatest osadest kogutud punktid summeeritakse, hinne 
kujuneb alljärgnevalt: 
 
A= 96-100% 
B= 91-95% 
C= 81-90 % 
D= 71-80% 
E= 61-70% 
F= 0-60% 
 

32 SOOVITATAV 
KIRJANDUS 
 

Õpikud: 
1. General Thoracic Surgery. Sixth Edition. 2005. Edited by 

Thomas W. Shields. Volume I, II 
 

2. Sabiston and Spencer. Surgery of the Chest. Eighth Edition. 
2010. Edited by Frank W. Sellke, Pedro J. del Nido, and Scott J. 
Swanson. Volume I, II 
 

3. Advanced Therapy in Thoracic Surgery. 2nd edition. 2005. 
Edited by Kenneth L. Franco, Joe B. Putnam. 
 

4. Thoracic Surgery. Second Edition 2002. Edited by F. Griffith 
Pearson et al. 
 

5. M. Ferguson. Thoracic Surgery Atlas 2007.  
 
Ajakirjad: 
1. Annals of Thoracic Surgery 
2. European Journal of Cardiothoracic Surgery  
3. Interactive Cardiovascular and Thoracic Surgery 
 

 



 

RESIDENTUURI PROGRAMM TÖÖTERVISHOIU ERIALAL 
 

1 PROGRAMMI NIMETUS 
EESTI JA INGLISE KEELES 

Töötervishoid                                            
Occupational Medicine 

2 ÕPPEASTE Residentuur 

3 VALDKOD Tervis ja heaolu 

4 ERIALA Töötervishoid 

5 ÕPPEASUTUS Tartu Ülikool 

6 TEADUSKOND Arstiteaduskond 

7 NOMINAALNE ÕPPEAEG 5 aastat 

8 ÕPPETÖÖ VORM Päevane õpe 

9 ÕPPETÖÖ KEEL Eesti keel 

10 ÕPPEVÄLJUNDITE 
SAAVUTAMISEKS 
VAJALIKUD TEISED KEELED 

Erialakirjanduse lugemiseks on vajalik inglise keele oskus 

11 ÕPPEKAVA VERSIOON 2012 

12 KINNITAMINE 1. Teaduskonna nõukogus 2012 
2. Ülikooli senatis  

13 VASTUVÕTUTINGIMUSED 1. Residentuuri võetakse konkursi alusel vastu isikuid, kes on 
registreeritud EV Terviseameti tervishoiutöötajate registris ja kes on 
lõpetanud: 
   a. Tartu Ülikooli arstiõppe, olles immatrikuleeritud  arstiõppesse 
1997/1998. õppeaastal või hiljem; 
   b. Tartu Ülikooli arstiõppe ja internatuuri, olles immatrikuleeritud  
arstiõppesse enne 1997/1998. õppeaastat või  
   c. kellel on vastav välisriigis omandatud kõrgharidus. 
2. Konkursitingimused määratakse residentuuri eeskirjas. 

14 RESIDENTUURI 
ÜLDEESMÄRGID 

Residentuuri üldiseks eesmärgiks on anda arst-residendile üldarstina 
praktiseerimise kogemus, viia arst-residendi teadmised ja praktilised 
oskused iseseisva töötervishoiuarstina töötamise tasemele. 
Omandatav haridus võimaldab asuda tervishoiusüsteemis tööle 
töötervishoiu eriarstina. 

15 ERIALAPROGRAMMI 
STRUKTUURI 
LÜHIKIRJELDUS 

Töötervishoiu residentuur toimub 5-aastase õppena, kokku 55 kuud, 
millele lisandub 5 puhkusekuud. Õpe koosneb praktilisest ja 
teoreetilisest koolitusest. Igale arst-residendile koostatakse 
individuaalne õpingukava, lähtudes alljärgnevast: 

1. Praktiline koolitus  
a. kliiniline praktika 28 kuud 
b. töötervishoiuarsti erialane õpe 24 kuud 

2. Teoreetiline koolitus 31 EAP mahus 

16 ANTAV 
KVALIFIKATSIOON/KRAAD 

Töötervishoiuarsti kutse 
Occupational medicine physician 

17 NÕUDED ÕPPEPROGRAMMI 
LÕPETAMISEKS 

Residentuuri programmi läbimine täies mahus ning lõpueksami 
edukas sooritamine. Residentuuri vältel peab arst-resident läbima 
kõik kohustuslikud praktilise ja teoreetilise koolituse tsüklid. 

18 LÕPETAMISEL Residentuuri lõpetamist tõendav tunnistus ja akadeemiline õiend.  



 

VÄLJASTATAVAD 
DOKUMENDID 

19 LÕPPDOKUMENTE 
VÄLJASTAV KÕRGKOOL 

Tartu Ülikool  

20 RESIDENTUURI 
ÕPIEESMÄRGID 
(õpiväljundid ehk 
omandatavad/arendatavad/eria
lased teadmised ja oskused, 
üldpädevused jms) 

Residentuuri programmi läbinud arst-resident: 
1) tunneb perearstipraktikas, erakorralise meditsiini, sisehaiguste ja 
kirurgia osakonnas ettetulevate  tavalisemate patsiendiprobleemide 
diferentsiaaldiagnostikat, oskab iseseisvalt korraldada nende 
haigusseisundite kindlakstegemiseks vajalikke uuringuid, oskab 
nendes osakondades ravitavate tavalisemate haiguste puhul koostada 
raviplaani; 
2) oskab osutada esmaabi erakorraliste terviseprobleemide korral; 
3) orienteerub Eesti tervishoiusüsteemis, oskab määratleda patsiendi 
jaoks optimaalse ravitasandi  
4) oskab välja kirjutada enamkasutatavaid ravimeid vastavalt Eestis 
kehtivatele reeglitele, omab arstitööks vajalikku 
dokumenteerimisoskust; 

5) on võimeline osutama töötervishoiu erialal kvaliteetset 
teenust; 

6) omab arstikutsele vajalikke hoiakuid, küllaldasi erialaseid 
teadmisi, oskusi ja kliinilist kogemust,  

7) tunneb ja järgib teaduseetika ja meditsiinieetika ning 
tõenduspõhise meditsiini põhimõtteid; 

8) tunneb oma erialalise kompetentsuse piire ning oskab 
meditsiinisüsteemis kaasata optimaalselt teiste erialade arste 
ning teisi tervishoiuspetsialiste patsientide probleemide 
parimaks lahendamiseks;  

9) orienteerub Eesti tervishoiukorralduses ja vastavas 
seadusandluses;  

10) tunneb töötervishoidu reguleerivaid õigusakte ja 
töötervishoiu korraldust; 

11) oskab hinnata tööga seotud terviseriske ja töö mõju tervisele; 
12) suudab eristada kutsehaigust elukeskkonnast tingitud 

haigustest; 
13) oskab läbi viia töötajate tervisekontrolli; 
14) valdab kutsehaiguste ekspertiisi metoodikat; 
15) oskab hinnata töövõimet ning soovitada selle parandamiseks 

vajalikke meetmeid (töötingimuste kohandamine, ravi, 
taastusravi); 

16) valdab ergonoomia, tööpsühholoogia, tööhügieeni ja 
toksikoloogia aluseid; 

17) tunneb riskianalüüsi, riskihindamise ja -juhtimise 
põhimõtteid ning nõustab töötajat ja tööandjat töökeskkonna 
terviseriskide vähendamise osas; 

18) oskab läbi viia ennetustööd tööga seotud haigestumiste 
vältimiseks töökohtadel; 

19) tunneb ja oskab vormistada töötervishoiu- ja ohutusalaseid 
dokumente. 

21 MOODULI NIMETUS Praktiline koolitus – kliinilise praktika tsüklid 



 

22 KLIINILISE KOOLITUSE SISU 
JA MAHT 

Kliinilise praktika tsüklid (koos minimaalse kestvusega): 
 
Residentuuri 1.aastal: 
1. Erakorraline meditsiin 2 kuud 
2. Peremeditsiin 2 kuud 
3. Sisehaigused 2 kuud 
4. Kirurgia 2 kuud 
 
Residentuuri 2.-5.aastal: 

Kardioloogia 2 kuud 
Kopsuhaigused 2 kuud 
Endokrinoloogia 2 kuud 
Neuroloogia 2 kuu 
Nahahaigused 2 kuud 
Taastusravi 2 kuud 
Kõrva-, nina- kurguhaigused 1 kuu 
Silmahaigused 1 kuu 
Psühhiaatria 2 kuud 
Ortopeedia, traumatoloogia 2 kuud 
Reumatoloogia 2 kuud 
 

Kliinilise praktilise koolituse tsüklite kestus on kokku 28 kuud 
Arst-residendi kohustused loetletud tsüklites on osavõtt eriala 
ambulatoorsest vastuvõtust koos juhendava eriarstiga. 

23 MOODULI NIMETUS Praktiline koolitus – erialase praktika tsüklid 

24 ERIALASE KOOLITUSE SISU 
JA MAHT 

1.residentuuriaastal võib resident valida 3-kuulise valiktsükli 
vastavalt üldjuhendaja ja residendi kokkuleppele. 
 
Töötervishoiuarsti erialase praktika tsüklid (koos kestvusega): 
   Töötervishoiuteenistus 8 kuud 
   PERH Töötervishoiu ja kutsehaiguste keskus  8 kuud 
   Töökeskkonna teooria  3 kuud  ja praktika 2 kuud 
   Tööinspektsioon 2 kuud 
   Arstliku Ekspertiisi Komisjon 1 kuu 
    
    
Erialase koolituse tsüklite kestus on kokku 24 kuud. 
Töötervishoiuarsti koolitusel osaleb arst-resident  eriala arstiga koos 
tervisekontrollide ja kutsehaiguste ekspertiisi läbiviimisel. 
Töökeskkonna teooria praktikal tutvutakse  töötervishoidu 
puudutavate õigusaktidega. Õpitakse läbi viima riskianalüüsi, 
hindama töökeskkonnas esinevaid ohutegureid ning nende mõju 
tervisele.  
Töökeskkonna praktika jooksul peab arst- resident tegema vähemalt 
2 riskianalüüsi. Tutvub erinevate töökohtadega ja riskianalüüsi 



 

metoodikatega. 
Tööinspektsioonis tutvutakse töökeskkonna regulatsiooniaktidega, 
külastatakse koos tööinspektoriga ettevõtteid ning osaletakse 
kutsehaiguste ja tööõnnetuste uurimises. 
Arstliku Ekspertiisi Komisjoni töös keskendutakse ekspertiisi tööle, 
õigusaktidele ja rehabilitatsiooni võimalustele. 
Kutsenõusatmine toimub Eesti Töötukassas ning on võimalik 
tutvuda tööhõiveprobleemidega ja - programmidega. 
Osaletakse kutsenõustamise protsessides. 

25 MOODULI NIMETUS Teoreetiline koolitus 31 EAP 

26 TEOREETILISE KOOLITUSE 
SISU JA MAHT 

Residentuuri jooksul peab töötervishoiu arst-resident läbima 
alljärgnevad teoreetilised koolitused: 
Üldresidentuuri kliinilised seminarid 6 EAP (esimesel 
residentuuriaastal) 

• EKG koolitus (1 EAP) 
• Meremeditsiini alane koolitus (1 EAP) 
• Laboratoorsed uuringud (2 EAP) 
• Töötervishoiu teooria 3 kuud (12 EAP)  

Töökeskkonna ohutegurid; töökeskkonna riskianalüüs; terviseriskide 
hindamine ja juhtimine; töötervishoiu ja -ohutusega seotud 
seadusandlus. 

• Kutsehaigused  ja tööst põhjustatud haigused,  
tervisekontrollide läbiviimine (loeng/seminar =1 EAP) 

Iga residentuuriaasta sisaldab teoreetilist koolitust kursustel ja 
seminaridel, osavõttu konverentsidest, iseseisvat tööd haigusjuhtude 
analüüsil, ettekannete ja referaatide koostamist, osalemist 
uurimistöös põhierialal. 
Erialasel seminaril üks ettekanne 2 EAP. 
Ajakirjanduses töötervishoidu käsitlev artikkel 3 EAP. 

27 ÕPPEBAASID Töötervishoiu residentuuri baasasutustena kasutatakse alljärgnevaid 
asutusi: 
Residentuuri 1.aastal on baasideks AS Lõuna-Eesti Haigla, Valga 
haigla, Põlva haigla, Jõgeva haigla, Rakvere Haigla, Narva Haigla, 
Viljandi Haigla, Kuressaare haigla, Haapsalu Haigla, Rapla Haigla, 
Pärnu Haigla, Ida-Viru Keskhaigla, Lääne-Tallinna Keskhaigla, Ida- 
Tallinna keskhaigla, Põhja-Eesti Regionaalhaigla, SA TÜ 
Kliinikum., samuti perearstikeskused vastavalt TÜ ja baaside 
vahelisele lepingule.  
 
Residentuuri 2.-5.aastal: 
• TÜ Tervishoiu Instituut 
• Põhja-Eesti Regionaalhaigla töötervishoiu ja kutsehaiguste 

osakond 
• Töötervishoiuteenistused/arstid – TÜ Kliinikum,  Qvalitas 

Arstikeskus AS, Ida-Tallinna Keskhaigla, Medicum AS, Esmed 
AS, SA Pärnu Haigla või kokkuleppel üldjuhendajaga 

• Tööinspektsioon 
• Eesti Töötukassa  
• Perearstipraksised 



 

• Taastusravikeskused 
• Tartu Linna Polikliinik 
• TÜ Kliinikumi kliinikud 
• Põhja-Eesti Regionaalhaigla  
• Ida-Tallinna Keskhaigla  
• Lääne-Tallinna Keskhaigla  
• AS Lõuna-Eesti Haigla  
• SA Pärnu Haigla  

28 SAAVUTATUD 
ÕPIVÄLJUNDITE 
HINDAMISE VORMID JA 
KORD 

Edasijõudmist hinnatakse kaks korda aastas vastavalt residentuuri 
eeskirjas sätestatule, positiivse hinnangu eelduseks on kõigi 
ettenähtud ülesannete täitmine.  
Saavutatud õpiväljundeid hinnatakse iga tsükli lõpus juhendaja 
hinnangu alusel ning residentuuri lõpueksamil.  

29 LÕPUEKSAMILE PÄÄSEMISE 
EELDUSED 

Kogu ettenähtud residentuuri programmi läbimine, positiivsed 
hinnangud kõigist läbitud praktilise ja teoreetilise koolituse 
tsüklitest.  

30 LÕPUEKSAMI SISULISED 
NÕUDED JA SOORITAMISE 
KORD 

Eksam, mille käigus hinnatakse teadmisi ja oskusi, koosneb kahest 
osast ( kirjalik ja suuline). Kõiki eksami osasid hindab 
eksamikomisjon, kuhu kuulub vähemalt 3 liiget. 
Teadmiste ja oskuste hindamise viis:  
Kirjalik osa (50%):   

1. Teooria: 
• üldmõisted, ohutegurid, riskianalüüs, kvaliteet 
• seadusandlus – eriarsti tegevusala, töötervishoiuarsti 

ülesanded, töötervishoiuarsti tegevusvaldkonda reguleerivad 
õigusaktid 

2. Praktiliste oskuste kontroll 
• kutsehaigusjuhu analüüs 
• kindlast ametist tingitud terviseriskidega töötaja 

tervisekontrolli käik 
• diagnostika - EKG, spiromeetria, audiomeetria, vereanalüüs. 

  Suuline osa (50%): küsimustele vastamine 

31 LÕPUEKSAMI HINDAMISE 
KRITEERIUMID 

A: Arst-resident tunneb suurepäraselt erinevate tööga seotud 
haiguste kliinilist pilti, etiopatogeneesi, diagnostikat ja 
diferentsiaaldiagnostikat, ravivõimalusi ning profülaktikat. 
Omandatu on hästi süstematiseeritud.  
Arst-resident oskab suurepäraselt planeerida ja teostada 
tervisekontrolle, kutsehaiguste ekspertiisi.  
Arst-resident orienteerub suurepäraselt töötervishoidu reguleerivates   
õigusaktides. Tunneb suurepäraselt riskianalüüsi, riskihindamise ja -
juhtimise põhimõtteid.    
B: Arst-resident teab väga hästi erinevate tööga seotud haiguste 
kliinilist pilti, etiopatogeneesi, diagnostikat ja 
diferentsiaaldiagnostikat, ravivõimalusi ning profülaktikat. Oskab 
väga hästi planeerida ja teostada tervisekontrolle, kutsehaiguste 
ekspertiisi. Omandatu kontrollil olulisi eksimusi ei ilmne.   
Arst-resident orienteerub väga hästi töötervishoidu reguleerivates   
õigusaktides. Tunneb väga hästi riskianalüüsi, riskihindamise ja -
juhtimise põhimõtteid.    
 
C: Arst-resident teab hästi erinevate tööga seotud haiguste kliinilist 
pilti, etiopatogeneesi, diagnostikat ja diferentsiaaldiagnostikat, 



 

ravivõimalusi ning profülaktikat. Oskab hästi teostada 
tervisekontrolle, kutsehaiguste ekspertiisi.  
Arst-resident orienteerub hästi töötervishoidu reguleerivates   
õigusaktides. Tunneb hästi riskianalüüsi, riskihindamise ja -juhtimise 
põhimõtteid.    
Kontrollil ilmnevad mõningad eksimused, mis ei ole väga olulised 
ega põhimõttelist laadi.  
 
D: Arst-resident tunneb erinevate tööga seotud haiguste kliinilist 
pilti, etiopatogeneesi, diagnostikat ja diferentsiaaldiagnostikat, 
ravivõimalusi ning profülaktikat. Oskab teostada tervisekontrolle, 
kutsehaiguste ekspertiisi.  Aine süstemaatilisel tundmisel esineb 
ebatäpsusi ning mõningaid lünki.  
Arst-resident orienteerub töötervishoidu reguleerivates   
õigusaktides. Tunneb  riskianalüüsi, riskihindamise ja -juhtimise 
põhimõtteid, kuid ilmnevad mõningad eksimused.  
 
E: Arst-resident teab erinevate tööga seotud haiguste kliinilist pilti, 
tunneb üldjoontes nende haiguste etiopatogeneesi, diagnostikat ja 
diferentsiaaldiagnostikat, ravivõimalusi ning profülaktikat, ent aine 
süstemaatiline ja sügavam tundmine on lünklik ning esineb 
põhimõttelisi eksimusi.  
Arst-resident oskab teostada tervisekontrolle, kutsehaiguste 
ekspertiisi. Uurimismeetodite ratsionaalses valikus ning 
diferentsiaaldiagnostiliste võimaluste arvestamisel ilmneb 
puudujääke. 
Arst-resident orienteerub üldiselt töötervishoidu reguleerivates   
õigusaktides. Tunneb  riskianalüüsi, riskihindamise ja -juhtimise 
põhimõtteid, kuid teadmistes esineb  ebatäpsusi ja lünki.   
 
F: Arst-residendi teadmised tööga seotud haiguste kliinilise pildi, 
etiopatogeneesi, diagnostika ja diferentsiaaldiagnostika, 
ravivõimaluste ning profülaktika osas on puudulikud.  
Arst-residendi oskused  teostada tervisekontrolle, kutsehaiguste 
ekspertiisi ei ole nõuetele vastavad, esineb puudujääke probleemide 
prioriteetsuse määratlemisel ning töö planeerimisel.  
Ilmnevad olulised puudujäägid töötervishoidu reguleerivate   
õigusaktide tundmises. 
Arst-resident ei valda  riskianalüüsi, riskihindamise ja -juhtimise 
põhimõtteid. 
 
Eksami erinevatest osadest kogutud punktid summeeritakse, hinne 
kujuneb alljärgnevalt: 
 
A= 91-100% 
B= 81-90% 
C= 71-80 % 
D= 61-70% 
E= 51-60% 
F= 0-50% 

32 SOOVITATAV KIRJANDUS 1. Aw, T.C., Gardnier K., Harrington J.M. Occupational Health. 
Pocket consultant. Blackwell Publishing Ltd.,  Massachusetts, 
2007. 
 



 

2. Smedley, J., Dick, F., Sadhra, S. Oxford Handbook of 
Occupational Health. Oxford University Press, Oxford, 2007. 
 

3. Rosenstock, L., Cullen, M.R., Brodkin, C.A., Redlich, C.A. 
Textbook of Clinical Occupational and Environmental Medicine. 
2nd ed. Elsevier Saunders, Philadelphia, 2005. 
 

4. Stellmann J.M., McCann M., Warshaw L., Finklea J., et al. 
Encyclopaedia of occupational health and safety. 4th ed. ILO, 
Geneva, 1998. 
 

5. Kanerva, L., Elsner, P., Wahlberg, J.E., Maibach,H.I. Handbook of 
Occupational Dermatology. Springer Verlag, Berlin, 2000. 

 
 



 

 
RESIDENTUURI PROGRAMM UROLOOGIA ERIALAL 
 
 

1 PROGRAMMI  NIMETUS 
EESTI JA INGLISE KEELES 

Uroloogia                                                                  
Urology 
 

2 ÕPPEASTE Residentuur 
 

3 VALDKOND Tervis ja heaolu 
 

4 
 

ERIALA(D) Urology 

5 ÕPPEASUTUS(ED) Tartu Ülikool 
 

6 TEADUSKON(NA)D Arstiteaduskond 
 

7 NOMINAALNE ÕPPEAEG 6 aastat 
 

8 ÕPPETÖÖ VORM Päevane õpe 
 

9 ÕPPETÖÖ KEEL Eesti keel 
 

10 ÕPIVÄLJUNDITE 
SAAVUTAMISEKS 
VAJALIKUD TEISED 
KEELED 

Erialakirjanduse lugemiseks vajalik inglise keele oskus 
 

11 ÕPPEKAVA VERSIOON 2012 
 

12 KINNITAMINE 1. Teaduskonna nõukogus 2012 
2. Ülikooli senatis  
 

13 VASTUVÕTUTINGIMUSED 1. Residentuuri võetakse konkursi alusel vastu isikuid, kes on 
registreeritud EV Terviseameti tervishoiutöötajate registris ja 
kes on lõpetanud:  
a. Tartu Ülikooli arstiõppe, olles immatrikuleeritud 

arstiõppesse 1997/1998. õppeaastal või hiljem;  
b. Tartu Ülikooli arstiõppe ja internatuuri, olles 

immatrikuleeritud arstiarstiõppesse enne 1997/1998. 
õppeaastat või  

c. kellel on vastav välisriigis omandatud kõrgharidus. 
2. Konkursitingimused määratakse residentuuri eeskirjas. 

 
14 
 

RESIDENTUURI 
ÜLDEESMÄRGID 

Residentuuri üldiseks eesmärgiks on anda arst-residendile üldarstina 
praktiseerimise kogemus, viia arst-residendi teadmised ja praktilised 
oskused iseseisva uroloogia eriarstina töötamise tasemele. 
Omandatav haridus võimaldab asuda tervishoiusüsteemis tööle 
uroloogia eriarstina. 
 

15 ERIALAPROGRAMMI  
STRUKTUURI 
LÜHIKIRJELDUS 

Uroloogia residentuur toimub 6 aastase õppena, millest 33 esimest 
kuud moodustab baasõpe ja järgnevad 33 kuud erialaõpe, lisaks 
kokku 6 puhkusekuud. Õpe koosneb praktilisest ja teoreetilisest 
koolitusest.  
 



 

16 ANTAV 
KVALIFIKATSIOON/ 
KRAAD 

Uroloogi kutse 
Urologist 

17 NÕUDED 
ÕPPEPROGRAMMI 
LÕPETAMISEKS 

Residentuuri programmi läbimine täies mahus ning lõpueksami 
edukas sooritamine 
 

18 LÕPETAMISEL VÄLJASTA-
TAVAD DOKUMENDID 

Residentuuri lõpetamist tõendav tunnistus ja akadeemiline õiend  

19 LÕPUDOKUMENTE 
VÄLJASTAV(AD) 
KÕRGKOOL(ID) 

Tartu Ülikool  

20 RESIDENTUURI 
ÕPIEESMÄRGID 
(õpiväljundid ehk 
omandatavad/ 
arendatavad/erialased 
teadmised ja oskused, 
üldpädevused jms) 

Residentuuri programmi läbinud arst-resident: 
1) tunneb perearstipraktikas, erakorralise meditsiini, sisehaiguste ja 
kirurgia osakonnas ettetulevate  tavalisemate patsiendiprobleemide 
diferentsiaaldiagnostikat, oskab iseseisvalt korraldada nende 
haigusseisundite kindlakstegemiseks vajalikke uuringuid, oskab 
nendes osakondades ravitavate tavalisemate haiguste puhul koostada 
raviplaani; 
2) oskab osutada esmaabi erakorraliste terviseprobleemide korral; 
3) orienteerub Eesti tervishoiusüsteemis, oskab määratleda patsiendi 
jaoks optimaalse ravitasandi  
4) oskab välja kirjutada enamkasutatavaid ravimeid vastavalt Eestis 
kehtivatele reeglitele, omab arstitööks vajalikku 
dokumenteerimisoskust; 
5) on võimeline osutama uroloogia erialal kvaliteetset arstiabi, mis 

on vastavuses arstiteaduse uusimate saavutuste ja kõrgete 
eetiliste standarditega; 

6) omab arstikutsele vajalikke hoiakuid, küllaldasi erialaseid 
teadmisi, oskusi ja kliinilist kogemust;  

7) tunneb ja järgib teaduseetika ja meditsiinieetika ning tõendus-
põhise meditsiini põhimõtteid; 

8) soovib oma tegevusega kaasa aidata nii meditsiini kui 
valdkonna kui ka arstiteaduse arengule;  

9) tunneb oma erialalise kompetentsuse piire ning oskab 
meditsiinisüsteemis kaasata optimaalselt teiste erialade arste 
ning teisi tervishoiuspetsialiste patsientide probleemide 
parimaks lahendamiseks;  

10) orienteerub Eesti tervishoiukorralduses ja vastavas 
seadusandluses;  

11) oskab teha koostööd patsientide lähedaste, sotsiaalsüsteemi jm. 
tugivõrgustikega; 

12) omab süsteemseid ja põhjalikke teadmisi uroloogias  kasutata-
vatest mõistetest, teoreetilistest printsiipidest ja uurimismeeto-
ditest;  

13) suudab edastada meditsiinilisi teadmisi ja nende põhjal tehtud 
järeldusi nii patsientidele, kolleegidele kui ka avalikkusele;  

14) teadvustab vajadust jätkata meditsiinialaste teadmiste ja oskuste 
täiendamist edaspidise professionaalse karjääri jooksul 
täiendusõppe abil ning on valmis elukestvaks õppeks;  

15) suudab iseseisvalt diagnoosida ning ravida enamlevinud 
uroloogilisi haigusi (nii plaanilisi kui erakorralisi); 

16) tunneb operatsioonide näidustusi nii erakorralises kui 



 

plaanilises uroloogias; 
17) oskab koostöös teiste erialade arstidega läbi viia 

diferentsiaaldiagnostikat keerukate haigusjuhtude korral 
kasutades optimaalselt kogu kaasaegset instrumentaalsete ja 
laboratoorsete uuringute kompleksi; 

18) oskab juhtida patsientide uuringuid ja ravi mitmete haiguste 
koosesinemisel, määrata uuringute ja ravi prioriteedid, hinnata 
erinevate sekkumisvõimaluste tulemuslikkust ning riske; 

19) oskab analüüsida ja hinnata teostatud operatsioonide ja 
protseduuride tulemusi. 

20) valdab tänapäevases intensiivravis kasutatavaid meetodeid 
uroloogiliste haiguste ravis; 

21) tunneb kemo- ja radioteraapia näidustusi ja ravipõhimõtteid 
onkoloogiliste haigete ravis.  

22) oskab iseseisvalt sooritada järgmisi operatsioone ja 
protseduure: 

- alumise urotrakti endoskoopilised op-d: TURP, TURB, optiline 
uretrotoomia, TUIP, CLT. 

- hüdrotseele, varikotseele op., orhiektoomia, tsirkumtsiisio 
- põielõige (sectio alta) 
- ülemise urotrakti endoskoopilised op-d: URS, PCNLT 
- laparoskoopilised op-d uroloogias: nefropeksia, neerutsüsti 

resektsioon, varikotseele op., (tuumor)nefrektoomia (kui ei ole 
lahtisel meetodil teinud) 

- inkontinentsi op-d: TOT ja/või TVT 
- (tuumor)nefrektoomia(kui ei ole laparoskoopiliselt teinud) 
- radikaalne prostatektoomia 
- ureetrotsüstoskoopia 
- kusepõie biopsia 
- antegraadne ja retrograadne püelograafia 
- ureeteri stentimine 
- ureetro- ja tsüstograafia 
- punktsioonepitsüstostoomi asetamine ja vahetus 
- punktsioonnefrostoomi asetamine ja vahetus 
- kliinilises surmas haige elustamine 

 
21 MOODULI NIMETUS Praktiline koolitus baasõppes (esimesel kuni kolmandal 

residentuuri aastal) 
 

22 PRAKTILISE 
KOOLITUSE  SISU JA 
MAHT 

Praktilise koolituse ajakava, kokku  33 kuud:  
Residentuuri 1.aastal: 
1. Erakorraline meditsiin 2 kuud 
2. Peremeditsiin 2 kuud 
3. Sisehaigused 2 kuud 
4. Kirurgia 2 kuud 
Esimesel residentuuriaastal võib resident valida 3-kuulise valiktsükli 
vastavalt üldjuhendaja ja residendi kokkuleppele. 
 



 

Residentuuri 2.-3.aastal: 
Üldkirurgia 9 kuud 
Ortopeedia 5 kuud 
Uroloogia 2 kuud 
Anestesioloogia ja intensiivravi 2 kuud 
Veresoontekirurgia  2 kuud 
Torakaalkirurgia 2 kuud 
 
Arst-residendi kohustused loetletud tsüklites (väljaarvatud 
anestesioloogia ja intensiivravi) on töö palatiarstina, osavõtt 
ambulatoorsetest konsultatsioonidest koos juhendava eriarstiga, 
osavõtt osakonnas toimuvatest visiitidest. Osalemine operatsioonidel 
assistendina ning küllaldase praktilise kogemuse tekkel juhendaja 
otsusel sooritama iseseisvalt lihtsamaid operatsioone juhendaja 
assisteerimisel.  
Igas kuus tuleb teha kaks või enam 12-tunnist valvet (reeglina 
üldkirurgias ja ortopeedias) sõltuvalt vajadusest eriala optimaalseks 
omandamiseks.  
 
Arst-residendi kohustused anestesioloogia-intensiivravi tsüklis: 
1 kuu anestesioloogia  
Kogu tsükli vältel igapäevane töö, sh. valvetöö operatsioonitoas 
anestesioloogi juhendamisel. Resident peab omandama järgnevad 
teadmised ja oskused:  
haige üldseisundi hindamine ja operatsiooniks ettevalmistus 
plaanilises ja erakorralises kirurgias. Perkutaanne veenide 
kanüleerimine. Vabade hingamisteede tagamine - ventilatsioon 
maski abil, endotraheaalne intubatsioon, juhitav hingamine. 
Patsiendi monitooring, tähtsamate rütmihäirete diagnostika. Üld- ja 
regionaalanesteesia läbiviimine,  perioperatiivne infusioonravi 
plaanilises ja erakorralises kirurgias, postoperatiivne valutustamine. 
1 kuu intensiivravi 
Kogu tsükli vältel igapäevane töö vastavalt valvegraafikule 
intensiivraviarsti juhendamisel. Resident peab omandama 
teoreetilised teadmised ja esmased praktilised oskused kriitilises 
seisundis haige käsitlemisel. Haige monitooring, raviprintsiibid 
erinevate šokivormide puhul. Elustamisvõtete rakendamine. 
Tegutsemine ägeda hingamispuudulikkuse, südamepuudulikkuse, 
neerude puudulikkuse, maksapuudulikkuse korral. Liittrauma haige. 
Sepsise diagnostika, ravipõhimõtted. 
 

23 MOODULI NIMETUS Praktiline koolitus erialaõppes 4.-6. aastal. 
 

24 PRAKTILISE 
KOOLITUSE  SISU JA 
MAHT 

Praktilise koolituse ajakava, kokku  33 kuud:  
Uroloogia 26 kuud 
Onkoloogia 2 kuud 
Lastekirurgia 2 kuud 
Androloogia                                1 kuu 
Günekoloogia                              1 kuu 
Nefroloogia                                 1 kuu 
 
Arst-residendi kohustused loetletud tsüklites on töö palatiarstina, 
osavõtt ambulatoorsetest konsultatsioonidest koos juhendava 
eriarstiga, osavõtt osakonnas toimuvatest visiitidest. Osalemine 
operatsioonidel assistendina ning küllaldase praktilise kogemuse 



 

tekkel sooritama iseseisvalt operatsioone juhendaja assisteerimisel. 
Residentuuri jooksul tuleb sooritada iseseisvalt vähemalt 300 
operatsiooni (v.a ambulatoorne pisikirurgia). Eraldi on ära toodud 
operatsioonide nimekiri, mida residentuuri lõpuga peab olema 
teinud, eraldi operatsioonide miinimumarvu ei ole vaja märkida. 
Igas kuus tuleb teha vähemalt neli 12-tunnist valvet. Kuni neljanda 
aastani üldkirurgia valved, 5.-6- aastal uroloogia väljakutse valved. 
 

25 MOODULI NIMETUS Teoreetiline koolitus baasõppes ja erialaõppes 28,5 EAP 
26 TEOREETILISE 

KOOLITUSE  SISU JA 
MAHT 

Üldresidentuuri kliinilised seminarid 6 EAP (esimesel 
residentuuriaastal) 
 
Tsükli pikkus reeglina 3 päeva (20h) 
 
IIaasta - endoskoopiline kirurgia ja mikrokirurgia 2 EAP 
 - anestesioloogia ja intensiivravi 2 EAP  
 - üldkirurgia 2 EAP  
 - onkoloogia (seedetrakt, rind) 2 EAP  
 - trauma+ortopeedia 2 EAP  
III aasta - veresoontekirurgia 2 EAP  
 - uroloogia 2 EAP  
 - torakaalkirurgia ja kardiokirurgia* 2,5 EAP  
 - lastekirurgia 2 EAP  
 - plastikakirurgia 2 EAP   
IV aasta    - käekirurgia 2 EAP 
 
* tsükli pikkus 5 päeva (30h) 
 

27 ÕPPEBAASID Residentuuri 1.aastal on baasideks AS Lõuna-Eesti Haigla, Valga 
haigla, Põlva haigla, Jõgeva haigla, Rakvere Haigla, Narva Haigla, 
Viljandi Haigla, Kuressaare haigla, Haapsalu Haigla, Rapla Haigla, 
Pärnu Haigla, Ida-Viru Keskhaigla, Lääne-Tallinna Keskhaigla, Ida- 
Tallinna keskhaigla, Põhja-Eesti Regionaalhaigla, SA TÜ 
Kliinikum., samuti perearstikeskused vastavalt TÜ ja baaside 
vahelisele lepingule.  
 
Residentuuri 2.-6.aasta: 
TÜ Kliinikum  (baasõpe, erialaõpe) 
Põhja-Eesti Regionaalhaigla  (baasõpe, erialaõpe) 
Ida-Tallinna Keskhaigla  (baasõpe, erialaõpe) 
Lääne-Tallinna Keskhaigla (baasõpe) 
Pärnu Haigla (baasõpe) 
Ida-Viru Keskhaigla (baasõpe) 
Lõuna-Eesti Haigla (baasõpe) 
Viljandi Haigla (baasõpe) 
Rakvere Haigla (baasõpe) 
Valga Haigla (baasõpe) 
Narva Haigla (baasõpe) 
Järvamaa Haigla (baasõpe) 
 

28 SAAVUTATUD 
ÕPIVÄLJUNDITE 
HINDAMISE VORMID JA 
KORD 

Edasijõudmist hinnatakse kaks korda aastas vastavalt residentuuri 
eeskirjas sätestatule, positiivse hinnangu eelduseks on kõigi 
ettenähtud ülesannete (nii praktilise koolituse kui teoreetilise 
koolituse) täitmine.  



 

Saavutatud õpiväljundeid hinnatakse iga tsükli lõpus juhendaja 
hinnangu alusel (kujundava hindamisena mitteeristaval skaalal) ning 
residentuuri lõpueksamil (lõpphindamisena eristaval skaalal). 
Baasõppe läbimisel (3. a. lõpus) toimub vaheeksam, mis koosneb 
kirjalikust testist ja suulisest vestlusest, hõlmates kõiki läbitud 
tsükleid. Kirjalik test loetakse arvestatuks, kui vähemalt 60% on 
õigesti vastatud. Vaheeksami edukas sooritamine võimaldab 
residendil jätkata praktilise koolitusega erialaõppes.  
 

29 LÕPUEKSAMILE 
PÄÄSEMISE EELDUSED 

Kogu ettenähtud residentuuri programmi (nii praktilise koolituse kui 
teoreetilise koolituse) läbimine, positiivsed hinnangud kõigist läbitud 
praktilise koolituse tsüklitest.  
 

30 LÕPUEKSAMI SISULISED 
NÕUDED JA SOORITAMISE 
KORD 

Residentuuri erialaõpe lõpeb erialaeksamiga, mis koosneb kirjalikust 
ja suulisest osast. Uroloogia residentuuri lõpueksamil nõutavad 
teadmised hõlmavad täies mahus uroloogia eriala.  
o Kirjalik eksam toimub testi või essee vormis. Tulemusi 

kontrollivad eksamikomisjoni liikmed. 
o Suuline eksam toimub samal päeval pärast kirjalikku eksamit. 

Suulises osas täpsustatakse kirjalikku eksamit aluseks võttes 
eksamineeritava teoreetilisi teadmisi, esitades lisaküsimusi. 
Samuti kontrollitakse residentuuri jooksul tehtud praktilist 
tegevust. Viimase aluseks on residendi poolt eksamikomisjonile 
esitatav 3. aasta kokkuvõte praktilisest tööst (praktika 
päevikud): iseseisvalt sooritatud operatsioonid, assisteerimised, 
tüsistuste ja letaalsete juhtude analüüs.  

  
Eksami lõpphinne moodustub kirjaliku eksami ja suulise eksami 
hinde summana, kusjuures osakaalud lõpphinde kujunemisel on 
võrdsed. 
 

31 LÕPUEKSAMI 
HINDAMISE 
KRITEERIUMID 
 

A: Arst-resident tunneb suurepäraselt erinevate uroloogiliste haiguste 
kliinilist pilti, etiopatogeneesi, diagnostikat ja 
diferentsiaaldiagnostikat, ravi ning profülaktikat. Arst-residendi 
praktiliste oskuste maht ja ampluaa on oluliselt suurem kui nõutav 
miinimum, s.t iseseisvalt sooritanud enam kui 450 operatsiooni, mis 
hõlmavad 90% uroloogias tehtavatest operatsioonitüüpidest. 
  
B: Arst-resident teab väga hästi erinevate uroloogiliste haiguste 
kliinilist pilti, etiopatogeneesi, diagnostikat ja diferentsiaal-
diagnostikat, ravi ning profülaktikat. Arst-residendi praktiliste 
oskuste maht ja ampluaa on suurem kui nõutav miinimum, s.t 
iseseisvalt sooritanud enam kui 400 operatsiooni , mis hõlmavad 
80% uroloogias tehtavatest operatsioonitüüpidest. 
 
C: Arst-resident teab hästi erinevate uroloogiliste haiguste kliinilist 
pilti, etiopatogeneesi, diagnostikat ja diferentsiaaldiagnostikat, ravi 
ning profülaktikat. Arst-residendi praktiliste oskuste maht ja ampluaa 
on mõnevõrra suurem kui nõutav miinimum, s.t iseseisvalt 
sooritanud enam kui 350 operatsiooni, mis hõlmavad 70% uroloogias 
tehtavatest operatsioonitüüpidest. 
 
D: Arst-resident tunneb erinevate uroloogiliste haiguste kliinilist 
pilti, etiopatogeneesi, diagnostikat ja diferentsiaaldiagnostikat, ravi 
ning profülaktikat, ent aine süstemaatilisel tundmisel esineb 



 

ebatäpsusi ning mõningaid lünki. Arst-residendi praktiliste oskuste 
maht ja ampluaa vastab miinimum nõuetele, s.t iseseisvalt sooritanud 
300 operatsiooni, mis hõlmavad 60% uroloogias tehtavatest 
operatsioonitüüpidest 
  
E: Arst-resident teab erinevate uroloogiliste haiguste kliinilist pilti, 
tunneb üldjoontes nende haiguste etiopatogeneesi, diagnostikat ja 
diferentsiaaldiagnostikat, ravi ning profülaktikat, ent aine 
süstemaatiline ja sügavam tundmine on lünklik ning esineb 
põhimõttelisi eksimusi. Arst-residendi praktiliste oskuste maht ja 
ampluaa vastab miinimum nõuetele, s.t iseseisvalt sooritanud 300 
operatsiooni, mis hõlmavad 60 % uroloogias tehtavatest 
operatsioonitüüpidest 
  
F: Arst-residendi teadmised uroloogiliste haiguste kliinilise pildi, 
etiopatogeneesi, diagnostika ja diferentsiaaldiagnostika, ravi ning 
profülaktika osas on puudulikud. Arst-residendi praktiliste oskuste 
maht ja ampluaa on väiksem nõutavast miinimumist.  
 
A= 96-100% 
B= 91-95% 
C= 81-90 % 
D= 71-80% 
E= 61-70% 
F= 0-60% 
 

32 SOOVITATAV 
KIRJANDUS 
 

Campbell`s Urology (4-s köites), P.C. Walsh et al. 
Atlas of Surgical Techniques in Urology. E.Douglas Whitehead et al. 
1998 
 
Urologic Oncology. J.E.Oesterling, J.P.Richie 1997 
 
European Journal of Urology 
 
Scandinavian Journal of Urology and Nephrology 
 
American Journal of Urology 
 
Journal of Endourology 
 
Digital Urology Journal (www.duj.com) 
 
Uronet (www.uronet.org) 
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RESIDENTUURI PROGRAMM VASKULAARKIRURGIA ERIALAL 
 

1 PROGRAMMI  NIMETUS 
EESTI JA INGLISE KEELES 

Vaskulaarkirurgia  
Vascular surgery 
 

2 ÕPPEASTE Residentuur 
 

3 VALDKOND Tervis ja heaolu 
 

4 
 

ERIALA(D) Vaskulaarkirurgia  
 

5 ÕPPEASUTUS(ED) Tartu Ülikool 
 

6 TEADUSKON(NA)D Arstiteaduskond 
 

7 NOMINAALNE ÕPPEAEG 6 aastat 
 

8 ÕPPETÖÖ VORM Päevane õpe 
 

9 ÕPPETÖÖ KEEL Eesti keel 
 

10 ÕPIVÄLJUNDITE 
SAAVUTAMISEKS 
VAJALIKUD TEISED 
KEELED 

Erialakirjanduse lugemiseks vajalik inglise keele oskus 
 

11 ÕPPEKAVA VERSIOON 2013 
 

12 KINNITAMINE 1. Teaduskonna nõukogus 2013 
2. Ülikooli senatis  
 

13 VASTUVÕTUTINGIMUSED 1. Residentuuri võetakse konkursi alusel vastu isikuid, kes on 
registreeritud EV Terviseameti tervishoiutöötajate registris ja 
kes on lõpetanud:  
a. Tartu Ülikooli arstiõppe, olles immatrikuleeritud 

arstiõppesse 1997/1998. õppeaastal või hiljem;  
b. Tartu Ülikooli arstiõppe ja internatuuri, olles 

immatrikuleeritud arstiarstiõppesse enne 1997/1998. 
õppeaastat või  

c. kellel on vastav välisriigis omandatud kõrgharidus. 
2. Konkursitingimused määratakse residentuuri eeskirjas. 

 
14 
 

RESIDENTUURI 
ÜLDEESMÄRGID 

Residentuuri üldiseks eesmärgiks on anda arst-residendile üldarstina 
praktiseerimise kogemus, viia arst-residendi teadmised ja praktilised 
oskused iseseisva veresoontekirurgia eriarstina töötamise tasemele. 
Omandatav haridus võimaldab asuda tervishoiusüsteemis tööle 
vaskulaarkirurgia eriarstina. 
 

15 ERIALAPROGRAMMI  
STRUKTUURI 
LÜHIKIRJELDUS 

Veresoontekirurgia residentuur toimub 6 aastase õppena, millest 33 
esimest kuud moodustab baasõpe ja järgnevad 33 kuud erialaõpe, 
lisaks kokku 6 puhkusekuud. Õpe koosneb praktilisest ja 
teoreetilisest koolitusest.  
 

16 ANTAV Vaskulaarkirurgi kutse 



 

KVALIFIKATSIOON/ 
KRAAD 

Vascular surgeon 

17 NÕUDED 
ÕPPEPROGRAMMI 
LÕPETAMISEKS 

Residentuuri programmi läbimine täies mahus ning lõpueksami 
edukas sooritamine 
 

18 LÕPETAMISEL VÄLJASTA-
TAVAD DOKUMENDID 

Residentuuri lõpetamist tõendav tunnistus ja akadeemiline õiend  

19 LÕPUDOKUMENTE 
VÄLJASTAV(AD) 
KÕRGKOOL(ID) 

Tartu Ülikool  

20 RESIDENTUURI 
ÕPIEESMÄRGID 
(õpiväljundid ehk 
omandatavad/ 
arendatavad/erialased 
teadmised ja oskused, 
üldpädevused jms) 

Residentuuri programmi läbinud arst-resident: 
1) tunneb perearstipraktikas, erakorralise meditsiini, sisehaiguste ja 
kirurgia osakonnas ettetulevate  tavalisemate patsiendiprobleemide 
diferentsiaaldiagnostikat, oskab iseseisvalt korraldada nende 
haigusseisundite kindlakstegemiseks vajalikke uuringuid, oskab 
nendes osakondades ravitavate tavalisemate haiguste puhul koostada 
raviplaani; 
2) oskab osutada esmaabi erakorraliste terviseprobleemide korral; 
3) orienteerub Eesti tervishoiusüsteemis, oskab määratleda patsiendi 
jaoks optimaalse ravitasandi  
4) oskab välja kirjutada enamkasutatavaid ravimeid vastavalt Eestis 
kehtivatele reeglitele, omab arstitööks vajalikku 
dokumenteerimisoskust; 
5) on võimeline osutama veresoontekirurgia erialal kvaliteetset 

arstiabi, mis on vastavuses arstiteaduse uusimate saavutuste ja 
kõrgete eetiliste standarditega; 

6) omab arstikutsele vajalikke hoiakuid, küllaldasi erialaseid 
teadmisi, oskusi ja kliinilist kogemust;  

7) tunneb ja järgib teaduseetika ja meditsiinieetika ning tõendus-
põhise meditsiini põhimõtteid; 

8) soovib oma tegevusega kaasa aidata nii meditsiini kui 
valdkonna kui ka arstiteaduse arengule;  

9) tunneb oma erialalise kompetentsuse piire ning oskab 
meditsiinisüsteemis kaasata optimaalselt teiste erialade arste 
ning teisi tervishoiuspetsialiste patsientide probleemide 
parimaks lahendamiseks;  

10) orienteerub Eesti tervishoiukorralduses ja vastavas 
seadusandluses;  

11) oskab teha koostööd patsientide lähedaste, sotsiaalsüsteemi jm. 
tugivõrgustikega; 

12) omab süsteemseid ja põhjalikke teadmisi veresoontekirurgias  
kasutatavatest mõistetest, teoreetilistest printsiipidest ja 
uurimismeetoditest;  

13) suudab edastada meditsiinilisi teadmisi ja nende põhjal tehtud 
järeldusi nii patsientidele, kolleegidele kui ka avalikkusele;  

14) teadvustab vajadust jätkata meditsiinialaste teadmiste ja oskuste 
täiendamist edaspidise professionaalse karjääri jooksul 
täiendusõppe abil ning on valmis elukestvaks õppeks;  

15) suudab iseseisvalt diagnoosida ning ravida enamlevinud 
veresoontekirurgilisi haigusi (nii plaanilisi kui erakorralisi); 

16) tunneb operatsioonide näidustusi nii erakorralises kui 
plaanilises kirurgias; 



 

17) oskab koostöös teiste erialade arstidega läbi viia 
diferentsiaaldiagnostikat keerukate haigusjuhtude korral 
kasutades optimaalselt kogu kaasaegset instrumentaalsete ja 
laboratoorsete uuringute kompleksi; 

18) oskab juhtida patsientide uuringuid ja ravi mitmete haiguste 
koosesinemisel, määrata uuringute ja ravi prioriteedid, hinnata 
erinevate sekkumisvõimaluste tulemuslikkust ning riske; 

19) Oskab analüüsida ja hinnata teostatud operatsioonide ja 
protseduuride tulemusi. 

20) valdab tänapäevases intensiivravis kasutatavaid meetodeid 
veresoontekirurgiliste haiguste ravis; 

21) oskab iseseisvalt sooritada järgmisi operatsioone ja 
protseduure: 

- Veenide isoleerimine ja ettevalmistamine perifeersete arterite 
rekonstruktiivseteks operatsioonideks 

- Arterite isoleerimine ja vabastamine erinevateks  
rekonstruktiivseteks operatsioonideks  

- Alajäseme amputatsioon (erinevatel tasanditel) 
- Trombektoomia ja embolektoomia alajäseme arteritel 
- Trombektoomia ja embolektoomia ülajäseme arteritel 
- Erinevad rekonstruktiivsed operatsioonid  alajäseme arteritel 

femoro-popliteaalsegmendis 
- Erinevad rekonstruktiivsed operatsioonid aorto – 

iliakaalsegmendis 
- Ekstrakraniaalsete ajuarterite endarterektoomia 
- Arterite õmblused nii üla- kui ka alajäsemete arterite ja veenide 

traumade (ka jatrogeensete traumade) korral 
- Safenektoomia ja varikektoomia 
- Plaanilise digitaalsubstraktsioon angiograafia teostamine 
- Endovaskulaarsed raviprotseduurid : PTA (perkutaanne 

transluminaalne angioplastika) balloondilatatsioonid arteritel, 
stentide paigaldamine arteritesse. 

- Plaanilise kõhuaordi aneurüsmi resektsioon 
22) on osalenud ja oskab assisteerida järgmisi operatsioone: 
- Kõikidel punktis 17 kirjeldatud operatsioonidel ja 

protseduuridel 
- Endovaskulaarsetel raviprotseduuridel 
- Rekonstruktiivsetel kordusoperatsioonidel nii postoperatiivses 

perioodis kui ka hilisperioodis aorto-iliakaalsegmendis, samuti 
femoro-popliteaalsegmendis 

- Põlveõndla- ja säärearterite rekonstruktiivsetel operatsioonidel 
- Kõhuaordi ruptureerunud aneurüsmi resektsioonproteseerimisel 
- Perifeersete arterite aneurüsmide operatsioonidel 
- Rekonstruktiivsetel operatsioonidel traumade korral 
- Erinevad rekonstruktiivsed operatsioonid ekstrakraniaalsetel 

ajuarteritel 
21 MOODULI NIMETUS Praktiline koolitus baasõppes (esimesel kuni kolmandal 

residentuuri aastal) 



 

 
22 PRAKTILISE 

KOOLITUSE  SISU JA 
MAHT 

Praktilise koolituse ajakava, kokku  33 kuud:  
Residentuuri 1.aastal (koos minimaalse kestvusega): 
1. Erakorraline meditsiin 2 kuud 
2. Peremeditsiin 2 kuud 
3. Sisehaigused 2 kuud 
4. Kirurgia 2 kuud 
 
Esimesel residentuuriaastal võib resident valida 3-kuulise valiktsükli 
vastavalt üldjuhendaja ja residendi kokkuleppele. 
 
Residentuuri 2.-3.aastal 
Üldkirurgia 9 kuud 
Ortopeedia 5 kuud 
Uroloogia 2 kuud 
Anestesioloogia ja intensiivravi 2 kuud 
Veresoontekirurgia  2 kuud 
Torakaalkirurgia 2 kuud 
 
Arst-residendi kohustused loetletud tsüklites (väljaarvatud 
anestesioloogia ja intensiivravi) on töö palatiarstina, osavõtt 
ambulatoorsetest konsultatsioonidest koos juhendava eriarstiga, 
osavõtt osakonnas toimuvatest visiitidest. Osalemine operatsioonidel 
assistendina ning küllaldase praktilise kogemuse tekkel juhendaja 
otsusel sooritama iseseisvalt lihtsamaid operatsioone juhendaja 
assisteerimisel.  
Igas kuus tuleb teha kaks või enam 12-tunnist valvet (reeglina 
üldkirurgias ja ortopeedias) sõltuvalt vajadusest eriala optimaalseks 
omandamiseks.  
 
Arst-residendi kohustused anestesioloogia-intensiivravi tsüklis: 
1 kuu anestesioloogia  
Kogu tsükli vältel igapäevane töö, sh. valvetöö operatsioonitoas 
anestesioloogi juhendamisel. Resident peab omandama järgnevad 
teadmised ja oskused:  
haige üldseisundi hindamine ja operatsiooniks ettevalmistus 
plaanilises ja erakorralises kirurgias. Perkutaanne veenide 
kanüleerimine. Vabade hingamisteede tagamine - ventilatsioon 
maski abil, endotraheaalne intubatsioon, juhitav hingamine. 
Patsiendi monitooring, tähtsamate rütmihäirete diagnostika. Üld- ja 
regionaalanesteesia läbiviimine,  perioperatiivne infusioonravi 
plaanilises ja erakorralises kirurgias, postoperatiivne valutustamine. 
1 kuu intensiivravi 
Kogu tsükli vältel igapäevane töö vastavalt valvegraafikule 
intensiivraviarsti juhendamisel. Resident peab omandama 
teoreetilised teadmised ja esmased praktilised oskused kriitilises 
seisundis haige käsitlemisel. Haige monitooring, raviprintsiibid 
erinevate šokivormide puhul. Elustamisvõtete rakendamine. 
Tegutsemine ägeda hingamispuudulikkuse, südamepuudulikkuse, 
neerude puudulikkuse, maksapuudulikkuse korral. Liittrauma haige. 
Sepsise diagnostika, ravipõhimõtted. 
  

23 MOODULI NIMETUS Praktiline koolitus erialaõppes 4.-6. residentuuri aastal 



 

 
24 PRAKTILISE 

KOOLITUSE  SISU JA 
MAHT 

Praktilise koolituse ajakava, kokku  33 kuud:  
Veresoontekirurgia              22 kuud 
Kardiokirurgia    3 kuud 
Diagnostiline ja interventsionaalne angiograafia, endovaskulaarsed 
raviprotseduurid                                                                 8kuud 
 
Arst-residendi kohustused loetletud tsüklites on töö palatiarstina, 
osavõtt ambulatoorsetest konsultatsioonidest koos juhendava 
eriarstiga, osavõtt osakonnas toimuvatest visiitidest. Osalemine 
operatsioonidel assistendina ning küllaldase praktilise kogemuse 
tekkel sooritama iseseisvalt operatsioone juhendaja assisteerimisel. 
Residentuuri jooksul (5a) tuleb sooritada iseseisvalt vähemalt 300 
operatsiooni (v.a ambulatoorne pisikirurgia) ja sealhulgas vähemalt 
100 iseseisvat veresoontekirurgilist rekonstruktiivset operatsiooni. 
Igas kuus tuleb teha vähemalt neli 12-tunnist valvet 
(väljakutsevalvena), alates residentuuri 3.aastast koos 
juhendajaga . 
 

25 MOODULI NIMETUS Teoreetiline koolitus baas- ja erialaõppes 28,5 EAP 
26 TEOREETILISE 

KOOLITUSE  SISU JA 
MAHT 

Tsükli pikkus reeglina 3 päeva (20h) 
Üldresidentuuri kliinilised seminarid 6 EAP (esimesel 
residentuuriaastal) 
II aasta - endoskoopiline kirurgia ja mikrokirurgia  2 EAP 
 - anestesioloogia ja intensiivravi 2 EAP  
 - üldkirurgia 2 EAP  
 - onkoloogia (seedetrakt, rind) 2 EAP  
 - trauma+ortopeedia 2 EAP  
III aasta - veresoontekirurgia 2 EAP  
 - uroloogia 2 EAP  
 - torakaalkirurgia ja kardiokirurgia* 2,5 EAP  
 - lastekirurgia 2 EAP  
 - plastikakirurgia 2 EAP   
IVaasta    - käekirurgia 2 EAP 
 
* tsükli pikkus 5 päeva (30h) 
 

27 ÕPPEBAASID Residentuuri 1.aastal on baasideks AS Lõuna-Eesti Haigla, Valga 
haigla, Põlva haigla, Jõgeva haigla, Rakvere Haigla, Narva Haigla, 
Viljandi Haigla, Kuressaare haigla, Haapsalu Haigla, Rapla Haigla, 
Pärnu Haigla, Ida-Viru Keskhaigla, Lääne-Tallinna Keskhaigla, Ida- 
Tallinna keskhaigla, Põhja-Eesti Regionaalhaigla, SA TÜ 
Kliinikum, samuti perearstikeskused vastavalt TÜ ja baaside 
vahelisele lepingule.  
 
Residentuuri 2.-6.aasta: 
TÜ Kliinikum  (baasõpe, erialaõpe) 
Põhja-Eesti Regionaalhaigla  (baasõpe, erialaõpe) 
Ida-Tallinna Keskhaigla  (baasõpe) 
Lääne-Tallinna Keskhaigla (baasõpe) 
Pärnu Haigla (baasõpe) 
Ida-Viru Keskhaigla (baasõpe) 
Lõuna-Eesti Haigla (baasõpe) 
Viljandi Haigla (baasõpe) 



 

Rakvere Haigla (baasõpe) 
Valga Haigla (baasõpe) 
Narva Haigla (baasõpe) 
Järvamaa Haigla (baasõpe) 
 

28 SAAVUTATUD 
ÕPIVÄLJUNDITE 
HINDAMISE VORMID JA 
KORD 

Edasijõudmist hinnatakse kaks korda aastas vastavalt residentuuri 
eeskirjas sätestatule, positiivse hinnangu eelduseks on kõigi 
ettenähtud ülesannete (nii praktilise koolituse kui teoreetilise 
koolituse) täitmine.  
Saavutatud õpiväljundeid hinnatakse iga tsükli lõpus juhendaja 
hinnangu alusel (kujundava hindamisena mitteeristaval skaalal) ning 
residentuuri lõpueksamil (lõpphindamisena eristaval skaalal). 
Baasõppe läbimisel (3. a. lõpus) toimub vaheeksam, mis koosneb 
kirjalikust testist ja suulisest vestlusest, hõlmates kõiki läbitud 
tsükleid. Kirjalik test loetakse arvestatuks, kui vähemalt 60% on 
õigesti vastatud. Vaheeksami edukas sooritamine võimaldab 
residendil jätkata praktilise koolitusega erialaõppes.  
 

29 LÕPUEKSAMILE 
PÄÄSEMISE EELDUSED 

Kogu ettenähtud residentuuri programmi (nii praktilise koolituse kui 
teoreetilise koolituse) läbimine, positiivsed hinnangud kõigist läbitud 
praktilise koolituse tsüklitest.  
 

30 LÕPUEKSAMI SISULISED 
NÕUDED JA SOORITAMISE 
KORD 

Residentuuri erialaõpe lõpeb erialaeksamiga, mis koosneb kirjalikust 
ja suulisest osast. Veresoontekirurgia residentuuri lõpueksamil 
nõutavad teadmised hõlmavad täies mahus veresoontekirurgia eriala.  
o Kirjalik eksam toimub testi või essee vormis. Tulemusi 

kontrollivad eksamikomisjoni liikmed. 
o Suuline eksam toimub samal päeval pärast kirjalikku eksamit. 

Suulises osas täpsustatakse kirjalikku eksamit aluseks võttes 
eksamineeritava teoreetilisi teadmisi, esitades lisaküsimusi. 
Samuti kontrollitakse residentuuri jooksul tehtud praktilist 
tegevust. Viimase aluseks on residendi poolt eksamikomisjonile 
esitatav 5 aasta kokkuvõte praktilisest tööst (praktika päevikud): 
iseseisvalt sooritatud operatsioonid, assisteerimised, tüsistuste ja 
letaalsete juhtude analüüs.  

  
Eksami lõpphinne moodustub kirjaliku eksami ja suulise eksami 
hinde summana, kusjuures osakaalud lõpphinde kujunemisel on 
võrdsed. 
 

31 LÕPUEKSAMI 
HINDAMISE 
KRITEERIUMID 
 

A: Arst-resident tunneb suurepäraselt erinevate veresoontekirurgiliste 
haiguste kliinilist pilti, etiopatogeneesi, diagnostikat ja 
diferentsiaaldiagnostikat, ravi ning profülaktikat. Arst-residendi 
praktiliste oskuste maht ja ampluaa on oluliselt suurem kui nõutav 
miinimum, s.t iseseisvalt sooritanud enam kui 450 operatsiooni, mis 
hõlmavad 90 % veresoontekirurgias tehtavatest operatsioonitüüpidest  
 
B: Arst-resident teab väga hästi erinevate veresoontekirurgiliste 
haiguste kliinilist pilti, etiopatogeneesi, diagnostikat ja diferentsiaal-
diagnostikat, ravi ning profülaktikat. Arst-residendi praktiliste 
oskuste maht ja ampluaa on suurem kui nõutav miinimum, s.t 
iseseisvalt sooritanud enam kui 400 operatsiooni, mis hõlmavad 80% 
veresoontekirurgias tehtavatest operatsioonitüüpidest.  
 
C: Arst-resident teab hästi erinevate veresoontekirurgiliste haiguste 



 

kliinilist pilti, etiopatogeneesi, diagnostikat ja 
diferentsiaaldiagnostikat, ravi ning profülaktikat. Arst-residendi 
praktiliste oskuste maht ja ampluaa on mõnevõrra suurem kui nõutav 
miinimum, s.t iseseisvalt sooritanud enam kui 350 operatsiooni, mis 
hõlmavad 70 % veresoontekirurgias tehtavatest 
operatsioonitüüpidest.  
 
D: Arst-resident tunneb erinevate veresoontekirurgiliste haiguste 
kliinilist pilti, etiopatogeneesi, diagnostikat ja 
diferentsiaaldiagnostikat, ravi ning profülaktikat, ent aine 
süstemaatilisel tundmisel esineb ebatäpsusi ning mõningaid lünki. 
Arst-residendi praktiliste oskuste maht ja ampluaa vastab miinimum 
nõuetele, s.t iseseisvalt sooritanud 300 operatsiooni, mis hõlmavad 
60 % veresoontekirurgias tehtavatest operatsioonitüüpidest  
 
E: Arst-resident teab erinevate veresoontekirurgiliste haiguste 
kliinilist pilti, tunneb üldjoontes nende haiguste etiopatogeneesi, 
diagnostikat ja diferentsiaaldiagnostikat, ravi ning profülaktikat, ent 
aine süstemaatiline ja sügavam tundmine on lünklik ning esineb 
põhimõttelisi eksimusi. Arst-residendi praktiliste oskuste maht ja 
ampluaa vastab miinimum nõuetele, s.t iseseisvalt sooritanud 300 
operatsiooni, mis hõlmavad 60% veresoontekirurgias tehtavatest 
operatsioonitüüpidest  
 
F: Arst-residendi teadmised veresoontekirurgiliste haiguste kliinilise 
pildi, etiopatogeneesi, diagnostika ja diferentsiaaldiagnostika, ravi 
ning profülaktika osas on puudulikud. Arst-residendi praktiliste 
oskuste maht ja ampluaa on väiksem nõutavast miinimumist.  
 
A= 96-100% 
B= 91-95% 
C= 81-90 % 
D= 71-80% 
E= 61-70% 
F= 0-60% 
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RESIDENTUURI PROGRAMM ÜLDKIRURGIA ERIALAL 
 
 

1 PROGRAMMI  NIMETUS 
EESTI JA INGLISE KEELES 

Üldkirurgia                                                         
General Surgery 
 

2 ÕPPEASTE Residentuur 
 

3 VALDKOND Tervis ja heaolu 
 

4 
 

ERIALA(D) Üldkirurgia 

5 ÕPPEASUTUS(ED) Tartu Ülikool 
 

6 TEADUSKON(NA)D Arstiteaduskond 
 

7 NOMINAALNE ÕPPEAEG 6 aastat 
 

8 ÕPPETÖÖ VORM Päevane õpe 
 

9 ÕPPETÖÖ KEEL Eesti keel 
 

10 ÕPIVÄLJUNDITE 
SAAVUTAMISEKS 
VAJALIKUD TEISED 
KEELED 

Erialakirjanduse lugemiseks vajalik inglise keele oskus 
 

11 ÕPPEKAVA VERSIOON 2012 
 

12 KINNITAMINE 1. Teaduskonna nõukogus 2012 
2. Ülikooli senatis  
 

13 VASTUVÕTUTINGIMUSED 1. Residentuuri võetakse konkursi alusel vastu isikuid, kes on 
registreeritud EV Terviseameti tervishoiutöötajate registris ja 
kes on lõpetanud:  
a. Tartu Ülikooli arstiõppe, olles immatrikuleeritud 

arstiõppesse 1997/1998. õppeaastal või hiljem;  
b. Tartu Ülikooli arstiõppe ja internatuuri, olles 

immatrikuleeritud arstiarstiõppesse enne 1997/1998. 
õppeaastat või  

c. kellel on vastav välisriigis omandatud kõrgharidus. 
2. Konkursitingimused määratakse residentuuri eeskirjas. 

 
14 
 

RESIDENTUURI 
ÜLDEESMÄRGID 

Residentuuri üldiseks eesmärgiks on anda arst-residendile üldarstina 
praktiseerimise kogemus,  viia arst-residendi teadmised ja 
praktilised oskused iseseisva üldkirurgia eriarstina töötamise 
tasemele. Omandatav haridus võimaldab asuda tervishoiusüsteemis 
tööle üldkirurgia eriarstina. 
 

15 ERIALAPROGRAMMI  
STRUKTUURI 
LÜHIKIRJELDUS 

Üldkirurgia residentuur toimub 6 aastase õppena, millest 33 esimest 
kuud moodustab baasõpe ja järgnevad 33 kuud erialaõpe, millele 
lisandub 6 puhkusekuud. Õpe koosneb praktilisest ja teoreetilisest 
koolitusest.  
 



 

16 ANTAV 
KVALIFIKATSIOON/ 
KRAAD 

Üldkirurgi kutse 
General surgeon 

17 NÕUDED 
ÕPPEPROGRAMMI 
LÕPETAMISEKS 

Residentuuri programmi läbimine täies mahus ning lõpueksami 
edukas sooritamine 
 

18 LÕPETAMISEL VÄLJASTA-
TAVAD DOKUMENDID 

Residentuuri lõpetamist tõendav tunnistus ja akadeemiline õiend  

19 LÕPUDOKUMENTE 
VÄLJASTAV(AD) 
KÕRGKOOL(ID) 

Tartu Ülikool  

20 RESIDENTUURI 
ÕPIEESMÄRGID 
(õpiväljundid ehk 
omandatavad/ 
arendatavad/erialased 
teadmised ja oskused, 
üldpädevused jms) 

Residentuuri programmi läbinud arst-resident: 
1) tunneb perearstipraktikas, erakorralise meditsiini, sisehaiguste ja 
kirurgia osakonnas ettetulevate  tavalisemate patsiendiprobleemide 
diferentsiaaldiagnostikat, oskab iseseisvalt korraldada nende 
haigusseisundite kindlakstegemiseks vajalikke uuringuid, oskab 
nendes osakondades ravitavate tavalisemate haiguste puhul koostada 
raviplaani; 
2) oskab osutada esmaabi erakorraliste terviseprobleemide korral; 
3) orienteerub Eesti tervishoiusüsteemis, oskab määratleda patsiendi 
jaoks optimaalse ravitasandi  
4) oskab välja kirjutada enamkasutatavaid ravimeid vastavalt Eestis 
kehtivatele reeglitele, omab arstitööks vajalikku 
dokumenteerimisoskust; 
5) on võimeline osutama üldkirurgia erialal kvaliteetset arstiabi, 

mis on vastavuses arstiteaduse uusimate saavutuste ja kõrgete 
eetiliste standarditega; 

6) omab arstikutsele vajalikke hoiakuid, küllaldasi erialaseid 
teadmisi, oskusi ja kliinilist kogemust;  

7) tunneb ja järgib teaduseetika ja meditsiinieetika ning tõendus-
põhise meditsiini põhimõtteid; 

8) soovib oma tegevusega kaasa aidata nii meditsiini kui 
valdkonna kui ka arstiteaduse arengule;  

9) tunneb oma erialalise kompetentsuse piire ning oskab 
meditsiinisüsteemis kaasata optimaalselt teiste erialade arste 
ning teisi tervishoiuspetsialiste patsientide probleemide 
parimaks lahendamiseks;  

10) orienteerub Eesti tervishoiukorralduses ja vastavas 
seadusandluses;  

11) oskab teha koostööd patsientide lähedaste, sotsiaalsüsteemi jm. 
tugivõrgustikega; 

12) omab süsteemseid ja põhjalikke teadmisi üldkirurgias  kasutata-
vatest mõistetest, teoreetilistest printsiipidest ja uurimismeeto-
ditest;  

13) suudab edastada meditsiinilisi teadmisi ja nende põhjal tehtud 
järeldusi nii patsientidele, kolleegidele kui ka avalikkusele;  

14) teadvustab vajadust jätkata meditsiinialaste teadmiste ja oskuste 
täiendamist edaspidise professionaalse karjääri jooksul 
täiendusõppe abil ning on valmis elukestvaks õppeks;  

15) suudab iseseisvalt diagnoosida ning ravida enamlevinud 
üldkirurgilisi haigusi (nii plaanilisi kui erakorralisi); 

16) tunneb operatsioonide näidustusi nii erakorralises kui 



 

plaanilises kirurgias; 
17) oskab koostöös teiste erialade arstidega läbi viia 

diferentsiaaldiagnostikat keerukate haigusjuhtude korral 
kasutades optimaalselt kogu kaasaegset instrumentaalsete ja 
laboratoorsete uuringute kompleksi; 

18) oskab juhtida patsientide uuringuid ja ravi mitmete haiguste 
koosesinemisel, määrata uuringute ja ravi prioriteedid, hinnata 
erinevate sekkumisvõimaluste tulemuslikkust ning riske; 

19) oskab analüüsida ja hinnata teostatud operatsioonide ja 
protseduuride tulemusi. 

20) valdab tänapäevases intensiivravis kasutatavaid meetodeid 
üldkirurgiliste haiguste ravis; 

21) tunneb kemo- ja radioteraapia näidustusi ja ravipõhimõtteid 
onkoloogiliste haigete ravis.  

22) oskab iseseisvalt sooritada järgmisi operatsioone ja 
protseduure: 

- apendektoomia (nii lahtine kui laparoskoopiline) 
- laparoskoopiline koletsüstektoomia 
- herniotoomia (kubeme, reie, naba, armi) 
- safenektoomia ja varikektoomia 
- operatsioonid pärasoole beniigse patoloogia korral 

(hemorroidektoomia, anaalfissuuri, pararektaalse fistli 
ekstsisioon) 

- alajäseme amputatsioon (säär/reis, varvas) 
- ambulatoorsed pisioperatsioonid (naha ja nahaaluskoe kasvajad, 

l/s biopsia, sissekasvanud küüs, abstsessi, panariitsiumi 
avamine) 

- soole resektsioon (nii peen- kui jämesool) 
- entero-enteroanastomoos 
- kolostoomi rajamine 
- mao (duodenumi) perforatsiooni sulgemine 
- rektoskoopia 
-  pleuraõõne drenaaži rajamine 
- kliinilises surmas haige elustamine 

 
21 MOODULI NIMETUS Praktiline koolitus baasõppes (esimesel kuni kolmandal 

residentuuri aastal) 
 

22 PRAKTILISE 
KOOLITUSE  SISU JA 
MAHT 

Praktilise koolituse ajakava, kokku  33 kuud: 
Residentuuri 1.aastal: 
1. Erakorraline meditsiin 2 kuud 
2. Peremeditsiin 2kuud 
3. Sisehaigused 2kuud 
4. Kirurgia 2 kuud 
 
Esimesel residentuuriaastal võib resident valida 3-kuulise valiktsükli 
vastavalt üldjuhendaja ja residendi kokkuleppele. 
 



 

Residentuuri 2.-3.aastal:  
Üldkirurgia 9 kuud 
Ortopeedia 5 kuud 
Uroloogia 2 kuud 
Anestesioloogia ja intensiivravi 2 kuud 
Veresoontekirurgia  2 kuud 
Torakaalkirurgia 2 kuud 
 
Arst-residendi kohustused loetletud tsüklites (väljaarvatud 
anestesioloogia ja intensiivravi) on töö palatiarstina, osavõtt 
ambulatoorsetest konsultatsioonidest koos juhendava eriarstiga, 
osavõtt osakonnas toimuvatest visiitidest. Osalemine operatsioonidel 
assistendina ning küllaldase praktilise kogemuse tekkel juhendaja 
otsusel sooritama iseseisvalt lihtsamaid operatsioone juhendaja 
assisteerimisel.  
Igas kuus tuleb teha kaks või enam 12-tunnist valvet (reeglina 
üldkirurgias ja ortopeedias) sõltuvalt vajadusest eriala optimaalseks 
omandamiseks.  
 
Arst-residendi kohustused anestesioloogia-intensiivravi tsüklis: 
1 kuu anestesioloogia  
Kogu tsükli vältel igapäevane töö, s.h valvetöö operatsioonitoas 
anestesioloogi juhendamisel. Resident peab omandama järgnevad 
teadmised ja oskused:  
haige üldseisundi hindamine ja operatsiooniks ettevalmistus 
plaanilises ja erakorralises kirurgias. Perkutaanne veenide 
kanüleerimine. Vabade hingamisteede tagamine - ventilatsioon 
maski abil, endotraheaalne intubatsioon, juhitav hingamine. 
Patsiendi monitooring, tähtsamate rütmihäirete diagnostika. Üld- ja 
regionaalanesteesia läbiviimine,  perioperatiivne infusioonravi 
plaanilises ja erakorralises kirurgias, postoperatiivne valutustamine. 
1 kuu intensiivravi 
Kogu tsükli vältel igapäevane töö vastavalt valvegraafikule 
intensiivraviarsti juhendamisel. Resident peab omandama 
teoreetilised teadmised ja esmased praktilised oskused kriitilises 
seisundis haige käsitlemisel. Haige monitooring, raviprintsiibid 
erinevate šokivormide puhul. Elustamisvõtete rakendamine. 
Tegutsemine ägeda hingamispuudulikkuse, südamepuudulikkuse, 
neerude puudulikkuse, maksapuudulikkuse korral. Liittrauma haige. 
Sepsise diagnostika, ravipõhimõtted. 
  
 

23 MOODULI NIMETUS Praktiline koolitus erialaõppes 4-6 aastal 
 

24 PRAKTILISE 
KOOLITUSE  SISU JA 
MAHT 

Praktilise koolituse ajakava, kokku  33 kuud:  
Üldkirurgia 25 kuud 
Üldkirurgia onkoloogias 6 kuud 
Lastekirurgia 2 kuud 
 
Arst-residendi kohustused loetletud tsüklites on töö palatiarstina, 
osavõtt ambulatoorsetest konsultatsioonidest koos juhendava 
eriarstiga, osavõtt osakonnas toimuvatest visiitidest. Osalemine 
operatsioonidel assistendina ning küllaldase praktilise kogemuse 
tekkel sooritama iseseisvalt operatsioone juhendaja assisteerimisel. 
Residentuuri jooksul tuleb sooritada iseseisvalt vähemalt 300 



 

operatsiooni (v.a ambulatoorne pisikirurgia) 
Igas kuus tuleb teha vähemalt neli 12-tunnist valvet. 
 

25 MOODULI NIMETUS Teoreetiline koolitus baasõppes ja erialaõppes 28,5 EAP 
26 TEOREETILISE 

KOOLITUSE  SISU JA 
MAHT 

Üldresidentuuri kliinilised seminarid 6 EAP (esimesel 
residentuuriaastal) 
 
Tsükli pikkus reeglina 3 päeva (20h) 
 
II aasta - endoskoopiline kirurgia ja mikrokirurgia 2 EAP 
 - anestesioloogia ja intensiivravi 2 EAP  
 - üldkirurgia 2 EAP  
 - onkoloogia (seedetrakt, rind) 2 EAP  
 - trauma+ortopeedia 2 EAP  
III aasta - veresoontekirurgia 2 EAP  
 - uroloogia 2 EAP  
 - torakaalkirurgia ja kardiokirurgia* 2,5 EAP  
 - lastekirurgia 2 EAP  
 - plastikakirurgia 2 EAP   
IV aasta    - käekirurgia 2 EAP 
 
* tsükli pikkus 5 päeva (30h) 
 

27 ÕPPEBAASID Residentuuri 1.aastal on baasideks AS Lõuna-Eesti Haigla, Valga 
haigla, Põlva haigla, Jõgeva haigla, Rakvere Haigla, Narva Haigla, 
Viljandi Haigla, Kuressaare haigla, Haapsalu Haigla, Rapla Haigla, 
Pärnu Haigla, Ida-Viru Keskhaigla, Lääne-Tallinna Keskhaigla, Ida- 
Tallinna keskhaigla, Põhja-Eesti Regionaalhaigla, SA TÜ 
Kliinikum., samuti perearstikeskused vastavalt TÜ ja baaside 
vahelisele lepingule.  
 
Residentuuri 2.-6.aasta: 
TÜ Kliinikum  (baasõpe, erialaõpe) 
Põhja-Eesti Regionaalhaigla  (baasõpe, erialaõpe) 
Ida-Tallinna Keskhaigla  (baasõpe, erialaõpe) 
Lääne-Tallinna Keskhaigla (baasõpe, erialaõpe) 
Pärnu Haigla (baasõpe, erialaõpe) 
Ida-Viru Keskhaigla (baasõpe, erialaõpe) 
Lõuna-Eesti Haigla (baasõpe) 
Viljandi Haigla (baasõpe) 
Rakvere Haigla (baasõpe) 
Valga Haigla (baasõpe) 
Narva Haigla (baasõpe) 
Järvamaa Haigla (baasõpe) 
 

28 SAAVUTATUD 
ÕPIVÄLJUNDITE 
HINDAMISE VORMID JA 
KORD 

Edasijõudmist hinnatakse kaks korda aastas vastavalt residentuuri 
eeskirjas sätestatule, positiivse hinnangu eelduseks on kõigi 
ettenähtud ülesannete (nii praktilise koolituse kui teoreetilise 
koolituse) täitmine.  
Saavutatud õpiväljundeid hinnatakse iga tsükli lõpus juhendaja 
hinnangu alusel (kujundava hindamisena mitteeristaval skaalal) ning 
residentuuri lõpueksamil (lõpphindamisena eristaval skaalal). 
Baasõppe läbimisel (3. a. lõpus) toimub vaheeksam, mis koosneb 
kirjalikust testist ja suulisest vestlusest, hõlmates kõiki läbitud 



 

tsükleid. Kirjalik test loetakse arvestatuks, kui vähemalt 60% on 
õigesti vastatud. Vaheeksami edukas sooritamine võimaldab 
residendil jätkata praktilise koolitusega erialaõppes.  
 

29 LÕPUEKSAMILE 
PÄÄSEMISE EELDUSED 

Kogu ettenähtud residentuuri programmi (nii praktilise koolituse kui 
teoreetilise koolituse) läbimine, positiivsed hinnangud kõigist läbitud 
praktilise koolituse tsüklitest.  
 

30 LÕPUEKSAMI SISULISED 
NÕUDED JA SOORITAMISE 
KORD 

Residentuuri erialaõpe lõpeb erialaeksamiga, mis koosneb kirjalikust 
ja suulisest osast. Üldkirurgia residentuuri lõpueksamil nõutavad 
teadmised hõlmavad täies mahus üldkirurgia eriala.  
o Kirjalik eksam toimub testi või essee vormis. Tulemusi 

kontrollivad eksamikomisjoni liikmed. 
o Suuline eksam toimub samal päeval pärast kirjalikku eksamit. 

Suulises osas täpsustatakse kirjalikku eksamit aluseks võttes 
eksamineeritava teoreetilisi teadmisi, esitades lisaküsimusi. 
Samuti kontrollitakse residentuuri jooksul tehtud praktilist 
tegevust. Viimase aluseks on residendi poolt eksamikomisjonile 
esitatav 5 aasta kokkuvõte praktilisest tööst (praktika päevikud): 
iseseisvalt sooritatud operatsioonid, assisteerimised, tüsistuste ja 
letaalsete juhtude analüüs.  

  
Eksami lõpphinne moodustub kirjaliku eksami ja suulise eksami 
hinde summana, kusjuures osakaalud lõpphinde kujunemisel on 
võrdsed. 
 

31 LÕPUEKSAMI 
HINDAMISE 
KRITEERIUMID 
 

A: Arst-resident tunneb suurepäraselt erinevate üldkirurgiliste 
haiguste kliinilist pilti, etiopatogeneesi, diagnostikat ja 
diferentsiaaldiagnostikat, ravi ning profülaktikat. Arst-residendi 
praktiliste oskuste maht ja ampluaa on oluliselt suurem kui nõutav 
miinimum s.t iseseisvalt sooritanud enam kui 450 operatsiooni , mis 
hõlmavad 90 % üldkirurgias tehtavatest operatsioonitüüpidest 
 
B: Arst-resident teab väga hästi erinevate üldkirurgiliste haiguste 
kliinilist pilti, etiopatogeneesi, diagnostikat ja diferentsiaal-
diagnostikat, ravi ning profülaktikat. Arst-residendi praktiliste 
oskuste maht ja ampluaa on suurem kui nõutav miinimum s.t. 
iseseisvalt sooritanud enam kui 400 operatsiooni, mis hõlmavad 80 
% üldkirurgias tehtavatest operatsioonitüüpidest 
 
C: Arst-resident teab hästi erinevate üldkirurgiliste haiguste kliinilist 
pilti, etiopatogeneesi, diagnostikat ja diferentsiaaldiagnostikat, ravi 
ning profülaktikat. Arst-residendi praktiliste oskuste maht ja ampluaa 
on mõnevõrra suurem kui nõutav miinimum s.t iseseisvalt sooritanud 
enam kui 350 operatsiooni, mis hõlmavad 70 % üldkirurgias 
tehtavatest operatsioonitüüpidest 
 
D: Arst-resident tunneb erinevate üldkirurgiliste haiguste kliinilist 
pilti, etiopatogeneesi, diagnostikat ja diferentsiaaldiagnostikat, ravi 
ning profülaktikat, ent aine süstemaatilisel tundmisel esineb 
ebatäpsusi ning mõningaid lünki. Arst-residendi praktiliste oskuste 
maht ja ampluaa vastab miinimum nõuetele s.t iseseisvalt sooritanud 
300 operatsiooni ,mis hõlmavad 60 % üldkirurgias tehtavatest 
operatsioonitüüpidest. 
 



 

E: Arst-resident teab erinevate üldkirurgiliste haiguste kliinilist pilti, 
tunneb üldjoontes nende haiguste etiopatogeneesi, diagnostikat ja 
diferentsiaaldiagnostikat, ravi ning profülaktikat, ent aine 
süstemaatiline ja sügavam tundmine on lünklik ning esineb 
põhimõttelisi eksimusi. Arst-residendi praktiliste oskuste maht ja 
ampluaa vastab miinimum nõuetele s.t. iseseisvalt sooritanud 300 
operatsiooni, mis hõlmavad 60 % üldkirurgias tehtavatest 
operatsioonitüüpidest  
 
F: Arst-residendi teadmised üldkirurgiliste haiguste kliinilise pildi, 
etiopatogeneesi, diagnostika ja diferentsiaaldiagnostika, ravi ning 
profülaktika osas on puudulikud. Arst-residendi praktiliste oskuste 
maht ja ampluaa on väiksem nõutavast miinimumist.  
 
A= 96-100% 
B= 91-95% 
C= 81-90 % 
D= 71-80% 
E= 61-70% 
F= 0-60% 
 

32 SOOVITATAV 
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J.Cameron. Current surgical therapy. 10th ed, 2011 
 
S.J. Schwartz, H. Ellis. Maingot Abdominal Operations, 11th ed, 
2006 
 
Zollinger’s Atlas of Surgical Operations, 8th ed, 2008 
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