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Ultraheli kasutamine
sünnitusabis ja günekoloogias
VI Baltimaade konverents

26.–27. aprill 2013
Hotell Strand, Pärnu, Eesti
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Head sõbrad!
Olete oodatud Eesti suvepealinna Pärnusse VI Baltimaade kohtumisele,
kus arutatakse ultraheli kasutamist sünnitusabis ja günekoloogias.
See kohtumine lükati ühe aasta võrra edasi, sest 2012. aasta mais toimus
Tallinnas Euroopa sünnitusabi ja günekoloogia kongress (EBCOG).
Professor Kypros Nicolaides on andnud nõusoleku esineda loengutega, kus ta
käsitleb rasedusega kaasnevate tüsistuste varast avastamist. Tema loengute täpne
aeg sõltub lennuühendusest Londoni ja Tallinna vahel 2013. aasta aprillis.
Professor Anton Mihhailov on Peterburis sünnitushaigla juhataja. Selles haiglas võetakse
igal aastal vastu 8000 sünnitust. Viimastel aastatel on tema huviorbiidis olnud põhiliselt
kaksikrasedused. Oma ettekandes käsitleb ta asjakohaseid teemasid, mis on seotud
ultraheli kasutamisega kaksikraseduse korral.
Doktor Veli-Matti Ulander töötab Helsingi Ülikooli haiglas. Helsingi Ülikooli haigla
sünnitusosakond kavatseb kasutusele võtta uue sünnieelse testimise meetodi.
Geenimaatriksid (geenimassiivid) kujutavad endast suure hulga makromolekulide
kahemõõtmelisi võrgustikke, milles geenispetsiifilised nukleiinhapped on asetatud
kindlaksmääratud kohtadesse (kas nn spottimise või otsese sünteesi teel).
Geenimaatriksi analüüsi korral märgistatakse nukleiinhappeid sisaldav proov ja
lastakse sellel hübridiseeruda maatriksi geenispetsiifiliste sihtmärkidega.
Geenimaatriksite kasutamise peamine eelis on see, et nende abil on võimalik
ühe kontrollimisega saada teavet tuhandete sihtmärkide kohta.
Veel tutvustame uusi ettevõtmisi Ida-Tallinna Keskhaiglas: sünnitusaegse
ultraheliuuringu kasutuselevõttu, spetsiaalset väljaõpet raseduse esimese
trimestri skriinimiseks, loote ehhokardiograafilise skriinimise kasutuselevõttu ja
ultraheliandmete haldamise programmi Viewpoint kasutamist (programm
sisaldab lisamarkereid trisoomia riski analüüsimiseks raseduse esimesel
trimestril ja loote pikendatud ehhokardiograafilist hindamist).
Kohtumiseni Pärnus!
dr Ferenc Szirko

0

INCH

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Konverentsieelsed kursused Tallinnas
23.–25. aprill Ida-Tallinna Keskhaigla
Vaheastme kursused kromosomaalsete anomaaliate ja anatoomia laiendatud skriinimise kohta raseduse
I trimestril, loote anatoomia laiendatud skriinimise kohta raseduse II trimestril (rõhuasetusega südame pildindusel) ning
loote biomeetria ja heaolu laiendatud kontroll raseduse III trimestril.
Kogu päeva kestvad praktilised kursused Ida-Tallinna Keskhaiglas, kus kasutatakse kõige moodsamaid Volusoni ultraheliaparaate (neli ultraheliaparaati, kaks õppijat ühe masina kohta, „harjutage kuni oskate”).

Konverents Pärnus
26. aprill
12.00–12.20
12.20–12.40
12.40–13.00
14.00–18.00

Sünnitusaegne ultraheliuuring – Ferenc Szirko (Tallinn)
Raseduse I trimestri aegse ultraheli skriinimise alane koolitamine ja atesteerimine
Ida-Tallinna Keskhaiglas – Liina Rajasalu (Tallinn)
Ultrahelidiagnostika andmebaaside haldusprogrammi (Viewpoint) kasutamine –
Konstantin Ridnõi (Tallinn)
Lõuna
Ultraheliuuring kaksikraseduse korral – düskordantsete loodetega kaksikraseduse juhtimine, lootelt
lootele transfusioonisündroom (TTTS), kaksikrasedus, mis on komplitseerunud ühe loote arenguhäirega
– Anton Mihhailov (St.Peterburg)
Ettekande vahepeal kohvipaus

27. aprill
09.00–09.30
09.30–10.00
10.00–10.30
10.30–11.00
12.00–17.00

Kromosomaalsete häirete skriinimine Eestis (2011–2012) – Ferenc Szirko
Spetsiaalne loote ehhokardiograafiline skriinimine: kuidas alustada ja keda skriinida – Konstantin Ridnõi
Kromosomaalsete häirete skriinimine Soomes – Veli-Matti Ulander (Helsingi)
Alternatiivid traditsioonilisele karüotüpiseerimisele – Veli-Matti Ulander
Lõuna
Prenataalse jälgimise püramiidi pööramine: praktilised aspektid – Kypros Nicolaides (London)
Ettekande vahepeal kohvipaus

Konverentsijärgne kohtumine Pärnus
28. aprill
Keskustevahelised uuringud ultrahelidiagnostika valdkonnas.
Konverents toimub Pärnus, hotellis Strand, aadressil A.H. Tammsaare pst 35.
Majutuse hinnad hotellis Strand
Ühene tuba: 45 eurot; kahene tuba: 50 eurot; juuniorsviit: 89 eurot; Marine Deluxe: 107eurot; admiralisviit: 107 eurot
Marine Deluxe’i ja admiralisviidi hinnad kehtivad kahele täiskasvanule. Toahinnas sisaldub külluslik hommikusöök, piiramatu spaa kasutus hotellis viibimise ajal ja vaba sissepääs hotelli Strand ööklubisse (avatud reedeti ja laupäeviti; sissepääs
alates 21. eluaastast.)
Ferenc Szirko
Ida-Tallinna Keskhaigla, Ravi 18, Tallinn 10138
+372 620 7162; +372 5649 4401
ferenc@smail.ee
ferenc.szirko@itk.ee

