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Uue silmatehnoloogiaga 
saab ravida seni ravima-
tuid haigusi

Euroopa silmaplastikakirurgide 
olulisim kongress toimus Tallinnas
13.–15. septembrini toimus 
Tallinnas, Sokos Hotell Viru 
konverentsikeskuses Euroopa 
okuloplastilise ja rekonstruk-
tiivse kirurgia seltsi kongress 
ESOPRS 2012. Kongressi raa-
mes läbi viidud silmaoperat-
sioonid kanti reaalajas üle Ida-
Tallinna Keskhaigla silmakliini-
ku vastrenoveeritud silmakirur-
gia keskusest kongressi saali. 
Demonstratiiv-operatsioone 
viisid läbi  maailma tuntuimad 
oftalmoloogilise plastilise ki-
rurgia  eksperdid Saksamaalt, 
Inglismaalt, Prantsusmaalt, 
Hollandist  ja Itaal iast. 
Kongressil osales üle 400 spet-
sialisti ligi 50 riigist.

Ida-Tallinna Keskhaigla silmaklii-
niku juhataja dr Artur Kletti sõnul 
on sellise suurusjärguga üleeu-
roopalise kongressi läbiviimise 
õigus suureks tunnustuseks ühele 
väikesele riigile, mis poleks olnud 
võimalik, kui Eesti oftalmoloogia 
tase poleks Euroopa riikides kõr-
gelt hinnatud. „Kongressi üks 
eesmärkidest oli siia kokku tuua 
noored silmaarstid üle Euroopa 
ja eriti Läänemere regioonist. 
Soovisime näidata enam levinud 
silmahaiguste kirurgiat selle ala 
parimate spetsialistide kaasabil. 
Eesti Silmakirurgide Selts sai 
kongressi korraldamise õiguse 7 
aasta eest,“ tõdes Klett.

Ida-Tallinna Keskhaigla silmaklii-
niku direktor dr Toomas Sepa 
sõnul on silmakirurgia osas Eesti 
arstid tasemel ning pole prob-
leemi, millele peaks välismaalt la-
hendust otsima, märkis ka med24.
ee rahvusvahelist silmakongressi 
kajastades.„Konverentsi fooku-
ses oli silmahaiguste see osa, mis 
tegeleb silmaväliste probleemi-
dega: laugude, pisarteede, ka sil-
mamuna ning silmaga külgnevate 
organite probleemid,“ kirjeldas 
dr Sepp med24.ee vahendusel. 
Ta lisas, et tegemist on plastili-
se ja taastava kirurgiaga selles 
mõttes, et lahendada segavaid ja 
häirivaid probleeme, mis võivad 

muutuda ravimatuteks, kaasa ar-
vatud kasvajate kirurgia. 

Konverentsi esimesel päeval 
tehti Ida-Tallinna Keskhaigla sil-
makirurgia keskuse uues opiplo-
kis seitse näidisoperatsiooni. 

„Kolleegidele näidatakse ära kõr-
gel tasemel baasvõtted, lihtsad 
lahendused keerulistele problee-
midele,“ rääkis dr Sepp. 

„Üks näidisoperatsioon oli selline, 
mille puhul silmalaug oli kaota-
nud osa oma liikuvusest, vajus 
allapoole, ega käinud enam päris 
hästi üleval. Esteetiliselt on see 
nähtav ja probleem võib olla selli-
se ulatusega, et varjab nägemise 
- ülalaug on osaliselt või täielikult 
pupilli ees,“ tõi dr Sepp esile. 

Üks suuremaid demooperat-
sioone oli pisaratee taastamine: 

„Pisarad ei voola mööda kanaleid 
ja reservuaare loomulikku kohta 
ninaõõnde, vaid on blokeeritud. 
Pisarakoti ja ninaõõne vahele teh-

ti  uus tee pisaratejaoks,“ kirjeldas 
dr Sepp. Probleem seisneb tema 
sõnul selles, et pisarad voolavad 
ükskõik mis tingimustes põsele 
ja tihti on tüsistusteks abstsessid. 

Konverentsil osalenud eri kool-

konnad ja metoodikate poolda-
jad leidsid kohti diskussiooniks, 
näitasid  oma tulemusi, samuti 
pakkusid mõtlemisainet ja juhi-
seid, mida opereerimisel silmas 
pidada, kõneles dr Sepp konve-
rentsil olulisusest.

Ida-Tallinna Keskhaigla 
silmakliinik – Euroopas 
kõrgelt tunnustatud 
silmakeskus

Ida-Tallinna Keskhaigla silmakliinik on Euroopas 
akrediteeritud õpetav kliinik. Ida-Tallinna 
Keskhaigla silmakliinik sai möödunud aastal 

Euroopa silmakliinikute ühe enimsoovitud tunnustu-
se – Euroopa sertifikaadi.

2011. aasta juunis tunnustas Euroopa oftalmoloo-
gianõukogu EBO (EuropeanBoard of Ophthalmology) 
Brüsselis Ida-Tallinna Keskhaigla silmakliinikut 
rahvusvahelise akrediteeringuga silmakeskusena. 
Sellest ajast on Ida-Tallinna Keskhaigla silmakliinikul 
õpetava kliiniku staatus ja õigus koolitada Euroopa 
oftalmoloogia eriala spetsialiste.

Akrediteeringu põhjal on Ida-Tallinna Keskhaigla 
silmakliinik võrdsel tasemel teiste Euroopa kliinikute-
ga, kes on õpetavate kliinikute staatuses. Ida-Tallinna 
Keskhaigla silmakliiniku juhataja dr Artur Kletti 
sõnul on see õigus vaid kümnekonnal silmakliinikul 
Euroopas.

Kliiniku juhataja Artur Kletti sõnul on suure 
rahvusvahelise tunnustuse taga ühelt poolt silmaklii-
niku suur töö ja teisalt haigla toetav suhtumine. „Tänu 
tehnoloogiale ja nüüd ka uuele operatsioonikomp-
leksile oleme saanud kasutada kõige kaasaegsemaid 
ravimeetodeid,“ sõnas silmakliiniku juhataja dr Artur 
Klett, lisades, et teine investeering on tehtud arstides-
se-õdedesse, kes on saanud haigla toetusel koolitusi 
suuremates Lääne-Euroopa keskustes. Tehnoloogia ja 
koolituste tulemusena on silmakliinikus kiirelt arene-
nud silma võrkkesta kirurgia, silmaonkoloogia, kata-
raktikirurgia, plastiline- ja rekonstruktiivne kirurgia 
ja laste silmahaiguste erialad. Ida-Tallinna Keskhaigla 
silmakliinik on rahvusvaheliselt tuntud keskus olnud 
juba ligi 20 aastat.

28. septembril avatakse Ida-Tallinna Keskhaiglas uus operatsiooniplokk. 
Kliiniku juhataja Artur Kletti sõnul peab tehniline varustus tänapäevases medit-
siinis ja eriti mikrokirurgias arsti toetama. „Enam ei piisa sellest, et kirurgil on 
kuldsed käed. Uus tehnoloogia võimaldab ravida seni ravimatuid haigusi ja teha 
seda  võimalikult ohutult ning minimaalsete tüsistustega. Selles seisnebki uue 
operatsioonitehnoloogia põhieesmärk.“

Vaade kongressisaaalist, kuhu vahendati demo-operatsioone. Presiidiumis istuvad 
D. Paridaens Rotterdamist, U.Schaudig Hamburgist ja F.Quaranta Roomast. 
Foto: Andres Teiss

Pilt Otseülekanne rezissööri ruumist, Ida-Tallinna Keskhaigla silmakliiniku operatsiooniosakonna 
meeskond koos väliskolleegidega ülekannet jälgimas. Foto: Andres Teiss

Ida-Tallinna Keskhaigla silmakliiniku direktor dr Toomas 
Sepp ja üks Euroopa hinnatumaid okuloplastilisi kirurge dr 
Uwe Peter Press Trierist kogemusi vahetamas. Foto: Andres Teiss

Kliiniku juhataja Artur Klett
Foto: Peeter Langovits


