Firma Karl Storz ja uued artroskoopia suunad
16 – 17 märtsil toimus Tallinnas, SA
PERH ja hotell Hermes ruumides
Firma Karl Storz ja EASTS ühistööna
kahepäevane
rahvusvaheline
konverents
teemal”Uued
Artroskoopia suunad”
Üritus
oli
mõeldud
kõigile
artroskoopiahuvilistele kolleegidele
Baltimaadest ja koosnes lisaks
loengutele „live” operatsioonidest ja
mulaazidel treeningutest.
Osavõtjaid oli kokku 58. Kahjuks ei
tulnud kedagi Läti kolleegidest ja ka
Leedu kolleege oli ainult 5 kuna samal ajal toimus Leedu Artroskoopia Seltsi
aastakoosolek ja valimised. Rohkem oleks soovinud näha ka noori kolleege – residente,
kel artroskoopia huvi.
Külalistena olid prof Vittorio Calvisi
Itaaliast ja meie seltsi auliige dr Esko
Kaartinen Soomest.
Professor
Calvisi
koos
oma
operatsiooni-personaliga teostas 2
põlve eesmise ristatisideme taastavat
operatsioon Hamstring ja BTB
autotransplantaadiga.
Kogu
operatsiooni
käigus
esitati
professorile hulgi küsimusi ja nagu
kommenetris ta ise hiljem, pole ta „nii
pikka ja rasket lõikust” sooritanud
juba aastaid.
Dr
Esko
Kaartinen
teostas
hüppeliigese artroskoopia, pidades samal teemal ka põhjaliku loengu.
Kõikidel osavõtjatel oli vahetu diskussiooni raames võimalik küsida ja uurida tuntud
välislektorite arusaamu tänapäeva artroskoopilistest tõekspidamistest.
Teisele päevale planeeritu nn Baltimaade
artroskoopiaalase tegevuse loengud jäid
küll seoses Läti kolleegide puudumisega
napiks, kuid Leedu kolleegide pool
esitletud
artroskoopia
andmeid
analüüsides
oleme
me
samas
arengufaasis, kuigi leedulaste areng on
viimasel ajal, eriti rekonstruktiivses
artroskoopias, olnud hüppelisem. Seda
eelkõige tänu tugevale selgitustööle

ministeeriumi tasandil teatud operatsioonide vajalikkuse osas.
Loodame edaspidi parandada just omavahelist informatsioonivahetust erinevates riikides
toimuvate ürituste teavitamises.
Hea võimalus oli põhjalikult tutvuda ka firma Karl Storz uusima toodanguga. Kahjuks oli
firma vahepeal sporditraumatoloogia ja ortopeedia toodangu osas olnud tagasihoidlik.
Suurem rõhk on olnud aparatuuri tootmisel, mille kvaliteet on meile kõigile tuntud oma
headuses. Viimasel ajal see suunitlus on muutunud ja momendil pakutav toodang on
uudne, kaasaegne ja eelkõige konkurentsivõimeline oma hinna poolest.
Nauditavad olid ka Karl Storz Eesti
esindajate AS Semetron (Inga
Kõrgemaa, Anne-Catherine Paulus)
ja As Magnum Medical (Kristiina
Rauk) poolt organiseeritud õhtune
programm ja workshop.
Tänaksin veelkord Firma Karl Storz
esindajaid, külalislektoreid ja SA
PER
Mustamäe
Haigla
operatsioonisaali kollektiivi ürituse
õnnetunud läbiviimise eest.

Heameel on tõdeda, et Firma Karl
Storz jäi väga rahule ürituse
korraldusliku poolega ja vastavalt
25.04
toimunud
kokkusaamise
tulemusena on 2007 aasta märtsi I
poolel
Tallinnas
plaanis
uus
baltimaadee artroskoopiaalane üritus,
mille sisust teatame juba edaspidi
Madis Rahu
EASTS juhataja

