Tegevusaruanne 2008

SA Eesti Tervise Fond keskendus 2008 aastal erinevatele projektidele ning nende
juhtimisele.
Kevadel 2008 alustati projektijuhtide otsimise ning koolitamisega ning kirjutati mitmeid
projekte eesti tervise heaks. Eesti Tervise Fond osales koos Baltic FCB-ga vähi varajase
avastamise kampaania materjalide välja töötamise Eesti Haigekassa poolt välja kuulutatud
riigihankes, kuid kahjuks jäi antud pakkumine teiseks.
07. novembril 2008 korraldati prof. Margus Viigimaa eestvedamisel Tallinna II
Südamekonverents teemal „Mehe tervis“, kus osales ligi 400 inimest. Mehe tervise
temaatika on jätkuvalt oluline Eesti Tervise Fondi tegevuses. Konverentsil võtsid sõna ka
Eesti Tervise Fondi arstid dr. Olev Poolamets, dr. Imre Rammul, dr. Anu Kasmel, prof.
Viigimaa ning dr. Eero Merilind. Huvitava ettekandega esines ka Janek Mäggi.
Konverentsi avas Eesti Tervise Fondi patroon Evelin Ilves sõnavõtuga. Mehe Tervise
teemat kajastati televisioonis, raadios ja ajakirjanduses. Ilmusid ka kaks arvamusartiklit
Janek Mäggilt ja Eero Merilinnult. Mehe Tervise projekt sai toetust ka Hasartmängumaksu
Nõukogult.
Maist 2008 – november 2008 kestis koostöös Eesti Diabeediliiduga projekt Diabeedi
varajase avastamise kohta, kus osales 15 perearstikeskust ning Diabeediliidu
piirkondlikud organisatsioonid. Diabeedi riski hinnati vastavate ankeetide ja tegevuste abil
5983 inimesel. Projekti toetas Hasartmängumaksu Nõukogu ning projekt sai Eesti
Diabeediliidu poolt tunnustatud, kui Aasta Tegu.
Juulis 2008 kirjutati projekt EL Struktuurifondidesse raha taotlemiseks tervise on-line
keskkonna arendamiseks, mis sai ka projektitaotluste hindamisel positiivse tulemuse. Aastal
2009 avanev finantseerimine võimaldab umbes 2 miljonit eesti krooni paigutada arstide ja
õdede e-koolituse interneti keskkonna loomiseks ning meditsiiniliste koolituste
korraldamiseks. Tasuta kasutamiseks mõeldud keskkonda saab kasutada ka patsientide
tervisealase teadlikkuse tõstmiseks ning üldise eesti rahva tervise parandamiseks.
Teise EL Struktuurifondidele kirjutatud projekti abil saab õpetada arstidele ja patsientidele
e-keskkondade kasutamist ning terviseteabe levitamise võimalusi internetis.
2008 aastal alustati tegevust Eesti Televisiooni planeeritava Tervisesaate produtseerimiseks
ning tootmiseks. Kavandatav saade peaks eetrisse minema 01 veebruaril 2009 ning
nõuandvasse töögruppi on kaasatud prof. Margus Viigimaa ja dr. Anu Kasmel.
2009 aasta alguses toimuvad kohtumised Hollandi suursaadikuga tervise projektide alase
koostöö arendamiseks Eesti ja Hollandi vahel ning planeeritakse erinevate projektide
(diabeedi projekt, meeste tervise ümarlaud, HIV temaatika) alustamist ning jätkamist.
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