Kliinilise mikrobioloogia sektsiooni seminar

Toimumisaeg: 27.04.2021 algusega kell 12.00
Toimumiskoht: Terviseamet, Paldiski mnt 81, ruum Nella-Della (IV korrus), koordinaatorid
Koosolek osalejatele toimub veebi-keskkonnas
Päevakava:
 TEHIKu ja IT küsimuste pakett:
o MB valdkonna analüüsitulemuste juurutamise seis (tervise infosüsteemi
laboriandmete teenusejuht Kady Sild), 15 minutit koos aruteluga
o Loendite rakendamisega seotud küsimused (Vahur Vaiksaar, Nortal/TEHIK), kuni 30
minutit koos aruteluga
o SNOMED vs LOINC loendite update ja sünkroniseerimine (TEHIK, eLHR), Sergei
Mihhailovi (IVKH), Egert Vinogradov (TÜL/TEHIK), aeg hetkel lahtine, esineb Sergei,
Egert kommenteerib vajadusel
o „Uued“ külvivastused ning nende kasutamise reeglid (Marina), 5 minutit
o Resistentsuse mehhanismide loendi ülevaatamine, kriitilised andmed (MDR
definitsioon ja kasutusala), Negatiivsete (ESBL etc) kommunikeerimine tellijatele
(TEHIK), Marina Ivanova (ITK), 5-10 minutit
o RAST ja TEHIK (kas eraldi LOINC või ei saada üldse?). Kas me vastame lõpliku
vastusena? Üldine arutelu, modereerib Marina Ivanova, 5 minutit
 Resistentsuse ja virulentsuse mehhanismidega seotud blokk:
o MDR definitsioonid, kas teeme Eestile lühendatud adapteeritud versiooni? Marina, 10
minutit
o EUR-Gen uus initsiatiiv ja plaanid (Marika Jürna –Ellam, PERH), 10 minutit
o PNSP (võrdluskatsete) andmete tutvustus ning algoritmi kaasajastamine, (Rita
Peetso/Jelena Viktorova, Terviseamet), 20 minutit
o VRE detekteerimise seis ja organisatoorsed otsused, PVL detekteerimise võimalused
Eestis. TA-sse saadetavate kultuuride loetelu (lisada MRSA? VRE?). Ref. labor AMR

valdkonnas, kes on vastutav kontakt? TA labori uue juhi tutvustamine (Robert Tsanev,
Terviseamet), 20-30 minutit
o Uus ESBL ja Carba kiirtest ning selle koht EB algoritmis, Anastasia Bilozor (ITK), 15
minutit
 ELMÜ kodulehel olevate algoritmide kaasajastamine, ettepanekute kokkuvõte ja edasine
plaan. Järgmise koosoleku planeerimine 2021.aasta sügisel (EB algoritmid ja muu),
koordinaator IVKH, Pärnu, Viljandi? Robert Tsanev, Marina Ivanova, Paul Naaber. 15 minutit
 AMRRITA seis ja esmased kokkuvõtted (Epp Sepp, Paul Naaber, Tartu Ülikool). 20 minutit
 AMST hetkeseis ja tulevik kliinilises töös (Kadri Klaos, TÜL), 15 minutit
 EARS-Net NEQAS 2021, ECCMID 2021, PGC seis, stipendiumid. Marina Ivanova. 5-10 minutit
 Kohapeal algatatud teemad.

EUCAST sektsiooni veebiseminariga on võimalik liituda:
•
veebiaadressilt (PIN 6750) https://video.terviseamet.ee/eucast_seminar
•
Skype’ist (PIN 6750) eucast_seminar@video.terviseamet.ee
•
videokonverentsiseadmelt (PIN 6750) 6399605@212.112.183.51
NB! Veebilehelt sisenemiseks palun mitte kasutada Internet Explorerit, vaid näiteks Google
Chrome’i. Selleks, et näha koosolekuruumi pilti ja jagatavaid slaide, tuleb siseneda nii heli kui
pildiga. Sisenedes saate pilti koheselt ka välja lülitada. Palun vaigistada kuulamise ajaks
mikrofon välja.

Peatse kohtumiseni
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