
  Ühiskursused residentuuris 

  - Radioloogia - 

Kursuse nimetus „Radioloogia kirurgidele“ 
 

Sihtgrupp: Kõigi kirurgiliste erialade arst-residendid  

 

Kursuse kuraator: dr Pilvi Ilves 

Toimumisaeg ja -koht:  

26.09.2022 kl 10.00–17.00 Puusepa 2 radioloogia  õpperuum 150, praktiline  

koolitus 

27.09.2022 kl 8.15–17.00 L. Puusepa 2 radioloogia  õpperuum 150, praktiline  

koolitus 

28.09.2022 kl 8.15–16.00 L. Puusepa 2 radioloogia  õpperuum 150, praktiline 

koolitus 

Kursustest osavõtjad teevad kuni 30 minutilise ettekande alljärgnevate hulgast valitud 

teemal 

Palun registreeruda kaia.linkberg@ut.ee kuni 10.09. Kui on teada osalejate arv, 

saadab Kaia Linkberg teemad, mille hulgast valida endale sobiv ja valmistada 

ettekanne. Üldjoontes on teemad alljärgnevad: 

1. Koljutrauma, näo – ja koljupõhimiku trauma  

2. Rindkeretrauma: kops ja luulised osad – sternum, roidemurrud  

3. Südame ja suurte veresoonte traumaatiline vigastus 

4. Lülisamba vigastus. Ebastabiilne ja stabiilne vaagnamurd, selle 

tekkemehhanismid, klassifikatsioon, kaasuvad vigastused  

5. Maksa, põrna traumaatilised vigastused 

6. Kuseteede traumaatilised vigastused 

7. Mesenteeriumi, pankrease ja soolte vigastused  

8. Laske ja torkevigastuse eripärad 

9. Perforatsioon ja iileus  

10. Seedetrakti isheemia, suurte veresoonte mittetraumaatilised  haigused 

11. Põletikulised haigused: koletsüstiit, apenditsiit, pankreatiit,  

12. Erakorralised uroloogilised haigused ka.  Neerukivitõbi, püelonefriit jt. 

13. Põletikulised, immuunpuudulikkusega seotud, vähiravi tüsistusena tekkinud 

haigused kõhus (divertikuliit, Crohni tõbi, ultseroosne koliit jt.) nende 

tüsistused 

Loengute ajakava   

 

E, 26.09.22. L. Puusepa 2 

Ohud radioloogias: kontrast, punktsioonid, 

MRT ohutus (loeng 1.5h) 

Näited iatrogeensetest vigastustest ja 

tüsistustest, juhtude analüüs ja piltide 

vaatamine  

10.00-13.15 

L. Puusepa 2 

Pilvi Ilves  

  

Lõuna  13.15-14  

Luumurdude/Kaelatrauma diagnostika  

Juhtude analüüs 

14.00-17.00 

L. Puusepa 2 

Erki Parri 
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T, 27.09 2022 8.15-17.00 L. Puusepa 2 

Koljutrauma, näo – ja koljupõhimiku 

trauma  

Ettekanne ja juhtude vaatamine  

8.15-12.00 Pilvi Ilves 

Rindkeretrauma: kops, süda, suured 

veresooned ja luulised osad – sternum, 

roidemurrud  

Ettekanne ja juhtude vaatamine 

  

Lülisamba vigastus rinna- ja lumbaalosas. 

Ebastabiilne ja stabiilne vaagnamurd, selle 

tekkemehhanismid, klassifikatsioon, 

kaasuvad vigastused  

Ettekanne  ja juhtude vaatamine 

  

Maksa, põrna ja kuseteede vigastused 

Ettekanne  ja juhtude vaatamine 

  

Lõuna 12-12.45 Lõuna 

Mesenteeriumi, pankrease ja soolte 

vigastused  

Ettekanne ja juhtude vaatamine 

12.45-17.00 Pilvi Ilves 

Laske ja torkevigastuse eripärad 

Ettekanne ja juhtude vaatamine 

  Pilvi Ilves 

Laste trauma eripära. Loeng   Pilvi Ilves 

 

K, 28.09.2022 L. Puusepa 2  Äge kõht 

Perforatsioon, iileus ja isheemia, suurte 

veresoonte haigused 

Ettekanne  ja juhtude vaatamine 

8.15-16.00 

 

Pilvi Ilves 

Kõhu uuringud MRTs: millal ja miks Maks, 

pankreas, seedetrakt 

10.00-11.00 Meelis Leht 

Põletikulised haigused: koletsüstiit, 

apenditsiit, pankreatiit, püelonefriit 

Ettekanne ja juhtude vaatamine 

 Pilvi Ilves 

Lõuna 12-12.45  

Põletikulised, immuunpuudulikkusega 

seotud, vähiravi tüsistusena tekkinud 

haigused kõhus ( divertikuliit, Crohni tõbi, 

ultseroosne koliit jt.) nende tüsistused 

Ettekanne ja juhtude vaatamine 

12.45-16.00 Pilvi Ilves 

Neerukivitõbi jm akuutsed uroloogilised 

haigused,  

Ettekanne ja juhtude vaatamine 

 Pilvi Ilves 

 

 

  


