Mis tehtud, mis teoksil
KARMEN ILUS
Käesolev aasta on kuulutatud vanurite aastaks. Mida on tehtud Tartu Parkinsoni Haiguse Seltsis selleks:
aasta alguses tuli muuta mittetulundusühingute registri registrikaart ja esitada koos lisadega Tartu
Puuetega Inimeste Kojale.
Regulaarselt toimuvad ja saavad ka edaspidi toimuma iga kuu esimesel reedel ümarlaua vestlused, millest
võtab osa keskmiselt 12-20 haiget ja hooldajat. Põhiliselt toimuvad vestlused Tartu Puuetega Inimeste
Kojas, Rahu t. 8. Ühel korral toimus vestlusring Pimedate Ühingu muuseumi ruumides, kus tutvuti ka
muuseumis väljapandud eksponaatidega. Suvel toimus vestlusring Tartu lähedal Rahingel seltsi liikme
Kaarel Veermaa taluaias. Tema tegeles varem põllumajandusega ja ega nüüdki koduaias müttamisest ära ei
ütle.
5. märtsil toimus kohtumine Tartu linna valimisringkonna nr. 9 kandidaadiga Reet Siimeriga, kes
töötab Eesti Puuetega Inimeste Kojas tegevdirektorina.
6.aprillil k.a. toimus Tartu Puuetega Inimeste Koja 5. aastapäevale pühendatud konverents, millest osa
võttis 3 seltsi liiget. Konverentsist osavõtjad rääkisid konverentsil toimunust vestlusringis.
17. aprillil toimus ülemaailmne Parkinsoni Haiguse Päeva tähistamise konverents Tartu Ülikooli
Ajaloomuuseumis. Konverentsil esinesid ettekannetega professor Toomas Asser ,,Parkinsoni haiguse
medikamentoosne ravi", arst Pille Taba "Parkinsoni haiguse epidemioloogia Eestis" ja patsient Kaarel
Veermaa "Parkinsoni haigusest patsiendi pilguga". Konverentsist võtsid osa ka seltsi sponsorid, kes
lubasid rahaliselt toetada plaanis ettenähtud seltsi ürituste läbiviimisel.
1999. aasta algusest kuni märtsi lõpuni tegutsev igal teisipäeval ja neljapäeval spetsiaalne parkinsoni
tõvega haigete ravivõimlemisgrupp Tartu Maarjamõisa Polikliiniku Taastusravi osakonna juures.
Käesoleval aastal eraldas seltsile täiendavalt raha Tartu Maavalitsus: ravivõimlemiseks 12 000 EEK ja
Karaski laagri läbiviimiseks 10 140 EEK.
Tartu Parkinsoni Haiguse Seltsi üldkoosolek toimus 15. mail Tartu Ülikooli Närvikliiniku
auditooriumis, päevakorras oli: 1998.a. seltsi tööst, revisjoniakti läbiarutamine, seltsi tööplaani
muudatustest.
7. augustil sai teoks ekskursioon Vargamäele A.H.Tammsaare muuseumi. Külastasime Salong-Teatrit,
kus mängiti romaani ,,Tõde ja õigus" esimese osa põhjal lavastatud ,,Töö ja armastus". Giidiks oli seltsi
liige Maie Liplap, kes tutvustas meid sõidu ajal väga huvitavalt A.H.Tammsaare elu ja loominguga.
Tartu Puuetega Inimeste Koda viib läbi iga kuu teisel teisipäeval Koja üldkoosoleku, millest võtavad osa
koja liikmeskonda kuuluvate seltside esindajad, igast kaks.
10.-12. septembrini kogunevad rehabilitatsioonilaagrist osavõtjad-patsiendid, hooldajad ja arstid
Karaskile. Aastalõpu jõulupidu toimub 17. detsembril Tähtvere Päevakeskuses.
Augustikuul tuleb esitada 2000. aastaks rahataotlused hasartmängumaksu seaduses sätestatud toetuste
andmise nõukogule finantstoetuse saamiseks seltsi poolt korraldatavate ürituste läbiviimiseks.
Ürituste läbiviimisel on palju kaasa aidanud professor Toomas Asser, arst Pille Taba, medõde Tiiu Paju,
seltsi juhatuse liikmed ja seltsi liikmed, kes on agaralt osa võtnud seni toimunud üritustest.

