AIÜ- MIS SEE ON?
Mul on suur rõõm Teile teatada, et 26. oktoobril 1995. aastal asutati Eesti
Anesteesia- ja Intensiivraviõdede Ühing (AIÜ). Ühingu asutamisel oleme
juhindunud põhjanaabrite samalaadsest organisatsioonist. Samuti on
kolleegid Soomest meiega lahkesti jaganud oma kogemusi. Ühingu
juriidiliste küsimuste lahendamisel on meile hindamatut abi osutanud
Eesti Keskastme Tervishoiutöötajate Kutseliidu jurist pr. Heljo Pikhop.
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positiivseks nähtuseks. Meie ühingu esimene õppepäev toimus 26.
jaanuaril 1996 Tartu Ülikooli Maarjamõisa Haiglas koos Eesti
Anestesioloogide Seltsiga, teemaks- raske intubatsioon. Järjekordne
õppepäev toimub 29. märtsil 1996, samuti Eesti Anestesioloogide Seltsi
eestvedamisel koos anestesioloogide, intensiivravi- ning kiirabiarstidega.
Siinkohal tahaksin ühingu nimel tänada Eesti Anestesioloogide Seltsi
presidenti dots. Jüri Samarütelit asjatundlike ning heatahtlike soovituste
eest meie ühingu edasise tegevuse organiseerimisel. Kolmanda
õppepäeva, mis toimub eeldatavasti 19. aprillil, plaanime läbi viia juba
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jõududega.

Püüame

leida

lektoreid

meie

endi

hulgast,

meditsiiniõdesid, kes oleksid võimelised ette valmistama erialalisi
loenguid. Selles näemegi momendi suurimat probleemi. Kuni käesoleva
ajani on peetud ainuvõimalikuks meditsiiniõdede õpetamist arstide poolt.
On tulnud aeg seda seisukohta korrigeerida. Meditsiiniõdede igapäevases erialases töös on juba tehtud rida
muudatusi, muudatused tuleb läbi viia ka meditsiiniõdede õpetamises. Kindlasti leidub meie seas inimesi, kes
tunnevad sügavamat huvi mõne konkreetse probleemi või teema vastu. Miks siis mitte selle uurimisega pisut
tegeleda ja saadud kogemusi ning teadmisi teistega jagada? Minu suurt usku ühingu vajalikusesse tõestab ka
fakt, et meie esimesest õppepäevast võttis osa ligi 70 anesteesia- ja intensiivraviõde üle kogu vabariigi.
Põhjamaades (Soome, Rootsi, Taani, Norra, Island) on analoogilised organisatsioonid tegutsenud juba pikki
aastaid. Nad on omavahel moodustanud Põhjamaade Anesteesia- ja Intensiivraviõdede Ühenduse, mille liikmeks
meiegi võiksime püüelda.
Loodan kõigi eesti anesteesia- ja intensiivraviõdede aktiivsele toetusele ja osalemisele AIÜ töös.
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