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Palju õnne!

Traumatoloogia-ortopeediaosa-
konna juhataja Tiit Härma on 
lülisambakirurgia juhtiv spetsialist 
Eestis ning tema juhitav osakond 
on parim lasteortopeediakeskus 
riigis. 
Oma eriala vaieldamatu tipuna on 
Härma spetsialiseerunud lülisam-
bakirurgiale, on enamuse praegu 
kasutatavate lülisambakirurgia 
ravimeetodite juurutaja ning 
omab oma alal kõige suuremat 
kogemust. Ta on laia silmaringiga, 
erudeeritud, suhtleb tihedalt eriala 
tippspetsialistidega tervest maa-
ilmast ning on oodatud esineja 
rahvusvahelistel konverentsidel.
Kõige selle juures leiab ta aega 
tegelda oma paljude sportlike 
hobidega, nagu purjetamine, ten-
nis, korvpall.
Kolleegide ja patsientidega on 
dr Härma südamlik ning suudab 
ka raskeid olukordi võtta läbi 
huumoriprisma. 
Nagu paljude suurmeeste puhul 
ikka, võib ka temal juba praegu 
jääda kitsaks nii lastehaiglas kui 
ka väikeses Eestis.

algus lk.2

Lastehaigla elutööpreemia 
sai maailmatasemel tipportopeed Tiit Härma

Tallinna Lastehaigla nõukogu esimees Merike Martinson ütles auhinda üle andes, 
et ortopeedile nagu dr Härma tuleb haiglal anda palju vabadust ja võimalusi.

Kolleegium: Mall-Anne Riikjärv, Esti Põldmaa, Mari Laan, Katrin Luts, Lagle Suurorg, Tiina Eier (toimetaja)     Küljendaja: Helje Eelma / kammerdisain OÜ

tegevusele. Kas haiguste puhul, 
mis kindlasti kirurgilist ravi ei vaja, 
peab tingimata patsienti nõus-
tama kirurg või ortopeed 24/7 
valvetoas? Paljudes maailma rii-
kides teevad seda perearstid ja 
esmatasandi haiglad – ja kind-
lasti on seda paljudel juhtudel 
võimelised tegema EMO-arstid 
või isegi õenduspersonal.
Olen veendunud, et töö peab 
olema tehtud maksimaalselt 
päevasel ajal ja võimalusel plaa-
nilises korras. Kaunid daamid-
lehelugejad ei tule mõttelegi 
öötundidel oma unise juuk-
suri juurde soengut lõikama 
minna. Küll aga ei kaalutle me 
samamoodi laste öiste kirurgi-
liste operatsioonide puhul. Kas 
kirurgi töö on vähem vastutus-
rikas? Tegelikult ei peaks üldse 
tegelema öösiti asjadega, mida 
saab teha päeval. 

Aga kui abi on vaja kohe?
Loomulikult on erakorralisi situat-
sioone, kui otsuseid tuleb teha 
kiiresti ja laps vajab kirurgilist ravi 
öösel. Sel juhul on minu arvates 
parem, kui puhanud spetsialist 
kutsutakse välja tema kodust. 
Lausvalvest inimesed muser-
duvad: viis ja enam öövalvet 
kuus, arvestades meie arstkonna 
vanust, on natuke liiga palju.
Harjumusel on üllatuslikult tugev 
jõud ja ühiskonnal omad ootu-
sed. Siiski olen arvamusel, et 
personali- ja valveküsimusi saab 
kompleksselt korraldada ka nii, 
et lastele oleks tagatud vajadu-
sel ööpäevaringne heataseme-
line kirurgiline abi, aga süsteem 

säästaks personali väljakurnami-
sest. Annan aru, et ülesanne on 
keeruline ja palju selle lahenda-
misega sõpru juurde ei võida. 

Kas teete koostööd ka pedi-
aatriakliinikuga?
Loomulikult! Hästi koolitatud 
lastearst, kes tunneb laste aren-
gunormi kõikide organsüstee-
mide osas, suudaks patsienti ja 
tema vanemaid nõustada väga 
paljude klassikaliselt kirurgilis-
teks ja ortopeedilisteks haigus-
teks peetavate arenguliste sei-
sundite korral. Samuti on nad 
võimelised diagnoosima kirur-
gilist ravi vajavaid seisundeid. 
Paljude selliste ülesannete jaga-
mine lastearstidega võimaldaks 
suurema intensiivsusega tegelda 
kirurgilise tööga. 
Lisaks koostööle pediaatriakliini-
kuga on vajalik analüüsida, palju 
me kirurgiakliiniku sees suudak-
sime katta üksteise allerialasid. 
Samuti on tänapäeva õendus 
kõrgharidusega spetsialistide 
kätes. Nende roll patsiendi 
nõustamisel peaks kasvama. 
Lisaerialade juurdeõppimine ja 
erialase pädevuse laiendamine 
on suur väljakutse, milleks on 
vaja nii töötajate kui tööandja 
motivatsiooni. Arvestada tuleks 
võimalusel kõikide osapoolte 
soovide, aga ka harjumustega. 
Kirurgiakliiniku edasist arengut 
ja võimaliku maatriksi** korri-
geerimist tuleb kõigepealt läbi 
arutada kolleegidega, mitte 
avaldada imperatiivsete teesi-
dena haigla ajalehes.

*   biomaterialist sõrestik, millesse on
     võimalik koe sissekasv
** organisatsiooni struktuur

Igast heateost sünnib urmel!

Urmelid on olendid, kes sünni-
vad siis, kui keegi teeb südamest 
tuleva heateo. Nad on pöidla-
pikkused ja karvased, igaüks ise 
värvi. Nad on tagasihoidlikud ja 
natuke häbelikud. Üldiselt on 
nad inimeste moodi, kuid kunagi 
pole nad vägivaldsed ega kurjad. 
Urmelid tajuvad kurbust ja tee-
vad omalt poolt kõik, et seda 
leevendada. Nad oskavad ehi-
tada unenägusid.
Vahvad tegelaskujud, kelle lõbus 
maailm hakkab kaunistama Tal-
linna Lastehaigla seinu ning millest 
saab alus paljudele Tallinna Las-
tehaigla Toetusfondi tulevastele 
heategevuskampaaniatele, töötas 
välja reklaamiagentuur TBWA/
Guvatrak koos toetusfondiga. 
Heategevusprogramm sai nimeks: 
„Igast heateost sünnib urmel!“

19. veebruaril, urmeli-ilma ava-
mispeol, võtsid sõna Tallinna 
Lastehaigla Toetusfondi patroon 
Evelin Ilves, kes soovis kõigile 
head urmelipäeva, Tallinna Las-
tehaigla Toetusfondi juhataja 
Inna Kramer, kes nägi urmelites 
veel ühte viisi maailma paremaks 
muuta ja Tallinna Lastehaigla 
Toetusfondi juhatuse esimees 
Mall-Anne Riikjärv, kes leidis, et 
urmelid muudavad haigla enam 
lapsesõbralikuks. 

Urmelilugusid luges kirurgia-
osakonnas olevatele lastele ette 
noorkirjanik Birk Rohelend. 
Samas esines tänulikule laps-
publikule Hanna-Liina Võsa, 
polikliiniku fuajees esines spon-
taanselt kogunenud inimestele 
noor lauljatar Marilyn Jurman.

2013–                 kirurgiakliiniku juhataja kt, TLH

2004–                 lastekirurg, TLH

1998–2003       lastekirurgia residentuur  Tallinna Lastehaiglas 

1993–1998        doktorantuur, Turu Ülikooli Lastekliiniku 
             lastekirurgia osakond 

1991–1993        üldinternatuur Mustamäe haiglas (praegune PERH).  
              Samas osa-ajaga traumatoloog aastani 1999 

1991                     ravi eriala, Tartu Riiklik Ülikool

Tallinna Lastehaigla elutööpreemia sai 32 aastat tagasi 
lastehaigla ortopeediaosakonnale aluse pannud Tiit Härma (62).

4. märts.      Gennadi Zadunaiski, reanimobiilijuht. 55
7. märts.       Inna Kurotška, anesteesiaõde. 55
13. märts.    Juta Lusti, füsioterapeut. 40
14. märts.    Mare Paal, KLP endokrinoloog. 60
18. märts.    Aili Lääs, operatsiooniõde. 40
21. märts.    Mare Rosin, eriarstiabi osakonna pediaater. 70
22. märts.    Külli Müürsepp, kõrva-nina-kurguosakonna abiline. 50
23. märts.    Irina Kazakova, neuroloogia-taastusraviosakonna õde. 40
27. märts.    Tiiu Jalas, kardioloogiateenistuse juhataja. 60
28. märts.    Anželika Djomina, vastuvõtuosakonna hooldaja. 40
29. märts.    Irina Karpova, vastuvõtuosakonna õde. 40
30. märts.    Inge Presmann, psühhiaatriakliiniku vastutav õde. 50

*Juubilare märgime ära 40. eluaastast.

Lastehaigla elutööpreemia  lau-
reaat tehakse traditsiooniliselt 
teatavaks EV sünnipäevale pü-
hendatud aktusel. Peetakse 
sünnipäevakõne riigile (vt lk 3) 
ja pakutakse sünnipäevakohvi. 

Muusikalise vahepala esitas 
saksofonist Ingrid Kruusmägi 
Tallinna Muusikakeskkoolist, 
keda saatis klaveril Meeli Ots.
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Usutlus jätkub lk. 6

Kus ja millisel erialal kaitsesite 
oma doktoritöö?
Doktoritööd alustasin Tartus. 
Esialgne plaan oli uurida laste 
seedetrakti ja kõhuseinte vää-
rarengute raviga seonduvat. 
Selle temaatikaga olin alusta-
nud juba üliõpilaste teadusli-
kus ühingus dots Uudo Reino 
juhtimisel. Hiljem laiendasime 
uuringut üle Eesti ja kaasasime 
dr Mari Majassi eestvedamisel 
Tallinna Lastehaigla. Töö sai kiita 
oma hõlmava metoodika ja täp-
suse tõttu, ka rahvusvaheliselt.
Osaliselt oli see seotud ajajär-
guga: puudus delikaatseid isi-
kuandmeid kaitsev seadus ning 
raudne eesriie piiras uuritavate 
migratsiooni. Püüdsime aren-
dada teemat prospektiivseks, 
keskendudes ravi probleemidele. 
Kahjuks langes sündide arv Eesti 
riigi taastudes järsult kolman-
diku võrra. Materjali kogumise 
aeg oleks läinud ebamõistlikult 
pikaks. 
Minu Tartu juhendaja dots Reino 
sõber dots Jouko Viljanto, sel-
lane Turu Ülikooli lastekliiniku 
lastekirurgia osakonna juhataja 
tegi ettepaneku teha doktori-
töö nende kliinikus. Ta pakkus, 
et teema võiks olla alusteaduste 
vallast – nt haavaparanemine, 
regeneratsioon ja tehismaterja-
lide kasutamine kudedes. Uurisin 
tselluloosikäsna kokkusobivust 
nii side- kui luukoega ja selle 
kasutamise võimalusi koeteh-
noloogilise maatriksina*. 
Tselluloosi ennast on arstitea-
duses pikalt kasutatud. Kirur-
gias nt tuntakse regenereeri-
tud oksüdeeritud tselluloosi 
Surgiceli nime all, mis on laialt 
kasutusel verejooksu peatava 
kootud materjalina. Tselluloosi 
ei sünteesita, vaid regene-
reeritakse: tehakse puidust ja 
puhastatakse. 
Doktoritöö teadmiste valgu-
sel töötasime Turu Biomater-
jalikeskuses välja komposiitset 
implantaati (tselluloosi käsna 
koos bioaktiivse klaasiga), millel 
oleks lisaks veritsust peatavatele 
omadustele võime soodustada 
luukoe sissekasvu ja uue luu-
koe tekkides ise resorbeeruda. 

Maatriks

Paraku oli meie loodava imp-
lantaadi saatus õnnetu. Kuigi 
materjal oli peaaegu valmis ja 
nõudmine selle järgi olemas 
(seda saanuks kasutada nt lüliva-
heketaste eemaldamise järgselt 
skolioosilõikuse teatud meeto-
dite korral), tekkis risk, et seda ei 
saa registreerida.

Miks?
Implanteeritavate biomaterja-
lide kasutamisega käivad kaa-
sas ranged reeglid ja põhjalik 
registreerimisprotsess. Tavaliselt 
võetakse aluseks FDA (Food and 
Drug Administration) raportid ja 
põhimõtted. Vahetult minu uuri-
mistöö valmimise ajal otsustas 
FDA uute regenereeritud polü-
meeride registreerimise lõpe-
tada, kuigi juba kasutusel olevad 
(Surgicel, kätgut) jäeti nende 
sünteetiliste paremate surrog-
aatide loomiseni käibele. Põh-
juseks hiljuti avastatud prioon 
(protein infectious), väikseim 
teadaolev haigusi edasi kandev 
osake. Teoreetiliselt leiti esine-
vat oht, et tselluloosi kui rege-
neeritud materjaliga on võimalik 
taimede haigusi inimestele edasi 
kanda. Selle tõttu leidsid uuringu 
rahastajad, et tselluloosipõhine 
maatriks ei ole perspektiivne. 
Hiljem püüdis meie uurimisgrupp 
mudelit ümber teha, asendades 
tselluloosi implantaadis süntee-
tiliste polümeeride PLA või PGA-
ga. Uue materjali  mehaanilised 
ja resorptiivsed omadused olid 
palju kehvemad kui tselluloosil 

ning seetõttu on meditsiiniline 
uurimistöö praeguseks soiku 
jäänud. Sügavamale materja-
liteadusesse süvenemine jääb 
mulle erialaselt kaugeks. 

Veel üks asi: doktorantuuri läk-
site enne kui residentuuri? 
Mis vahet sellel on? Minu inter-
natuuri lõpetamise järel avati 
kirurgia doktorantuur, aga ei 
nähtud ette lastekirurgia resi-
dentuuri kohti. Nt Soomes alus-
tavad sageli doktoritööga juba 
viimase kursuse üliõpilased. Eri-
nevalt NLs levinud süsteemist, 
kus kraadi kaitsti kahes astmes ja 
selleni jõuti tavaliselt küpses eas. 
Viimase puhul oli tihti tegemist 
kokkuvõttega elutööst ning sei-
sukohad, millega uuringuid alus-
tati, võisid lõpupoole ajale jalgu 
jääda. Tänapäeval arvatakse üha 
enam, et doktoritöö tuleb teha 
võimalikult kiiresti, selle seisuko-
had peavad paistma silma oma 
ajastu kontekstis, kuid siiski nii, 
et kolleegidel-järeltulijatel ei ole 
häbi väitekirja raamatukogust 
lugeda võtta. Nagu prof Bengt 
Björksten tollal Eesti doktorante 
õpetas: elevandisuppi ei pea val-
mistama tervest loomast, piisab 
sabaotsast.
Vanus, residentuuri läbimise 
fakt ja töökogemuse olemas-
olu doktorantuuris olulist rolli ei 
mängi. Eeldatakse, et akadeemi-
lise kraadi kaitsnu tegeleb hiljem 
kliinilise töö käigus teadusliku 
uurimistööga edasi. Nt ülikooli-
haigla professorikoha taotlemise 

eelduseks Skandinaavias ja Sak-
samaal on umbes neljas väite-
kirjamahus teadustöö erineva-
tel teemadel. Need nõudmised 
erinevad arusaamast, et pärast 
doktoritööd võib jalad seina 
peale visata. Teaduslik uuri-
misöö peaks jätkuma kogu aeg. 
Doktoritöö käigus omandab 
inimene teadusliku kirjaoskuse, 
millele järgneb reaalne teaduslik 
uurimistöö ja hiljem oskus kol-
leege juhendada. 

Milliseid publikatsioone olete 
viimasel ajal avaldanud või 
avaldamas? 
Minu põhimõte on, et kui 
midagi öelda ei ole, siis ära ütle 
ja kui midagi ei ole kirjutada, ära 
kirjuta. 
Laboratoorseid uuringuid ega 
katseid ei ole ma ise teinud 
enam viis aastat, aga kogunenud 
on mitmesuguseid andmeid. 
Aeg-ajalt saame kolleegidega 
kirjutusküpseks mõne uue artikli, 
kus ma ei ole alati põhikirjutaja, 
vaid ka kaasautor. 
Tallinna Lastehaigla on orien-
teeritud enam ravi- kui teadus-
tööle. Haiglal ei ole ei rahalist 
ega ajalist ressurssi suuremahu-
liseks teadustööks.  

Konverentsidel olete ikka ette-
kannetega käinud?
Minu viimase aja väiksemad 
uurimusprojektid ja ettekanded 
on seotud luu- ja liigesinfekt-
sioonide raviga. Mõned aastad 
tagasi uurisime ja publitsee-
risime dr Tiit Härmaga paar 
põnevat skolioosiravi käsitlevat 
uurimistööd.
Arvan, et ettekannete, teeside 
ja artikliteni peab viima huvi ja 
pidev eesmärgipärane uurimus-
töö. Ma ei poolda seisukohta, et 
konverentsile lähetamise eeldu-
seks on vaid sellel peetav ette-
kanne ja publitseeritud teesid. 
Sellise nõudmise korral on oht, 

et avaldatud ettekande teesid 
on viletsa kvaliteediga, mis toob 
asutusele häbi, mitte au. Võib-
olla on tööandjal targem öelda 
inimesele – mine käi konverent-
sil ära, kuula mis seal räägitakse, 
siis tule tagasi ja õpeta teisi ka. 
Lisaks võib suuline konverent-
siettekanne neile, kellel pole 
suuremat ingliskeelse esinemise 
kogemust, mõttetut stressi teki-
tada. Teiste ettekannete tähele 
panemise asemel läheb kogu 
aur närveerimisele eelseisva 
soorituse pärast. 
Iga uurimistöö eesmärk peaks 
olema teaduslik artikkel eelrefe-
reeritud ajakirjas. Kõik kongres-
side/konverentside ettekanded 
võiksid olla tasemel, et neid on 
võimalik hiljem ajakirjas pub-
litseerida. Nt kui tegemist on 
mingi spetsiifilise lastekirurgilise 
teemaga, peaks see lugejas-
konda arvestades ilmuma rah-
vusvahelises väljaandes. 

Aga Eesti Arst?
Eesti Arstis on mõtet kirjutada 
üldhuvitavatel teemadel, nt üle-
vaateartiklid, interdistsiplinaar-
sete haigusjuhtude arutelud jne. 
Teadusliku uurimuse avaldamise 
peamine põhjus on ilusa eesti-
keelse erialakeele arendamine. 
Eesti Arsti poliitika nõuab pool-
vildaka inglise ja ladinakeelse 
terminoloogia ümberpanemist 
kaunisse emakeelde. 
Minu arvates ongi Eesti Arsti üks 
tähtsaimatest funktsioonidest 
uurimuste avaldamisel (kusjuures 
TÜ-s kaitstavates väitekirjades 
aktsepteeritakse teatud tingi-
mustel ka EA-s ilmunud artikleid) 
tulevaste meditsiinidoktorite 
erialase sõnavara juhtimises läbi 
keelekadalipu. Inimesed, kes 
parajasti oma erialal doktoritööd 
kirjutavad, on tõenäoliselt oma 
eriala novaatorlikumad ja tublid 
esindajad Eestis. Nende paku-
tud uudne oskussõnavara läheb 
laiemalt käibele, kui see on kol-
leegidele suupärane. See on ka 
põhjus, miks selline ajakiri peab 
kindlasti ilmuma.

Aga kas siis konverentsiette-
kande-teesidel mingit väärtust 
polegi?
Nagu eelnevalt öeldud, peaks 
uurimustöö tulemus olema 

artikkel eelrefereeritavas ajakir-
jas. Teaduslike artiklite lõpus on 
diskussiooniosa, kus autor justkui 
iseendaga vaidleb. Kaval kirjutaja 
kasutab selleks ära konverent-
siproovi: tähelepanuväärne ja 
hästi ette kantud uurimus tekitab 
saalis küsimusi ja arutelu. Niisiis ei 
pea teese ja ettekandeid tegema 
mitte nende enda pärast. 
Teiselt poolt võib teeside roh-
kusega hooplemist mõista mit-
meti. Tunneme ka enda erialal 
teesivabrikante, kes on suu-
telised neid suurel hulgal välja 
laskma, ilma et ühtki uurimust 
hiljem eelrefereeritavas ajakirjas 
avaldataks. Tunnustatud keskus-
tes on tavaks, et 2–3 ettekande 
kohta võiks olla vähemalt üks 
eelrefereeritud artikkel. Ehk kui 
kellelgi on null või 1–2 artiklit ja 
kümneid ja kümneid konverent-
siteese, siis meeleldi teda ülikooli 
õppejõuks ei valita – tema eba-
järjepidevuse ning kahtluse tõttu, 
et teaduse asemel harrastab ini-
mene teaduslikku turismi. Ajakirja 
artikkel näitab seevastu pühen-
dumist, järjepidevust ja teema 
aktuaalsust.

Millised plaanid on Teil kirur-
giakliiniku juhatamisega?
Et väga paljud asjad ootavad 
kolleegidega läbi arutamist ning 
arengukontseptsioon on visan-
damisel, ei tahaks veksleid välja 
käia. Peamise ülesandena näen 
kliiniku jätkusuutliku arengu 
tagamist. Kõik patsiendid peavad 
saama ravitud ja personal seal-
juures optimaalselt rakendatud.  
Praeguse töökorralduse juures 
suureneb lähiaastatel tööjõu-
nappus, mis süveneb paljude 

Mark 

Davenportiga 

King’s College 

Hospitalist

kliiniku arstide üheaegse pen-
sioni-ikka jõudmisega. Samas 
hakkab rahvastikuprognoosi 
mudeli järgi 5–10 aasta möö-
dudes laste arv märgatavalt 
vähenema. Kui jätkame noorte 
erialaarstide massilise juurde-
koolitamisega, ei suuda me 
neid enam kümne aasta pärast 
erialaselt rakendada. 
Paradoksaalsel kombel ei ole vii-
mased lastekirurgia residentuuri 
lõpetanud juba praegu Eestis 
täiskoormusega erialast tööd 
leidnud. Just meie noorarstid 
on tõstatanud küsimuse: „Kui 
teil tööd pakkuda ei ole, miks te 
meid siis ette valmistate?“

Miks praegune koolitustelli-
muse mudel reaalsest situat-
sioonist erineb?
Praegune koolitustellimus arves-
tab arstide vajadust, lähtudes 
eeldusest, et tööst loobutakse 
pensioniea saabudes päevapealt, 
lisaks arvestab see veel mingit 
salapärast kadu või migratsiooni. 
Õnneks on meie kolleegid terved 
ja töökad ning ei ole seni Soome 
ja Iirimaale kippunud. Eriti või-
menduvad need prognoosi-
mudeli puudused meie väikesel 
erialal.  

Mis siis sellest halba on, kui 
vanemad inimesed tööd jätka-
vad? Tean fantastilist kirurgi, 
keda tema kuldsete käte pärast 
veel 82-aastaselt pensionile ei 
lastud. 
Selles, et inimene on kõrges 
eas hinnatud kirurg, ei ole tõesti 
midagi halba. Viga on pigem meie 
üleminekusüsteemis. Arenenud 
maailma ülikooli- ja juhtivates 

haiglates ei ole professorite ja eri-
alajuhtide viljakuse mõõdupuuks 
ainult see, kuidas ta ise tööd 
teeb, vaid kui edukalt ta suudab 
endale koolkonna ja järglased 
kasvatada. Eesti kliinikutes tun-
dub endiselt lugevat kõige enam 
isiklik tööpanus. Lisaks hirm noo-
remate kolleegide poolt kõrvale 
lükatud saada ning kindlasti ka 
puudulikud sotsiaalsed tagatised 
pensionipõlveks. Aga kui kirurg 
on asendamatu veel 80selt, on 
minu arvates midagi valesti. Töö-
andja peaks sätestama järelkasvu 
koolitamise iga vanemarsti, rää-
kimata ülikoolihaigla kui õpetus-
haigla töötaja kohustusena.  
Mida küpsemas eas kolleeg, 
seda vähem peaks tema tööd 
hindama selle järgi, palju ta seda 
ise teeb, vaid kuidas suudab oma 
oskusi edasi anda ja järelkasvu 
koolitada.

Millised võiksid olla lahendused?
Eesti Lastekirurgide Seltsi juha-
tuse esimehena olen tegelenud 
tööjõuvajaduse prognoosidega. 
Leian, et töökorraldust muut-
mata on häid lahendusi raske 
leida. Korralduslike muudatuste 
planeerimisega peaks tegelema 
juba praegu. 
Fakt on, et iga kirurg peab pii-
sava koormusega tegelema hai-
guste kirurgilise raviga. Kirurgi-
listel erialadel töötav arst ei saa 
omandada teadmisi pelgalt õpi-
kust, vaid erinevate kirurgiliste 
operatsioonide käigus. Viimane 
on limiteeritud laste arvuga, mis, 
nagu eelnevalt tõdesime, hakkab 
vähenema. Meie kliinikus tööta-
vatel arstidel kulub juba praegu 
liiga palju aega mittekiurgilisele 

usutlus

„Minu ülesanne on tagada kirurgiakliiniku 
jätkusuutlikkus. Praeguse töökorralduse 
juures süveneb lähiaastatel tööjõunappus. 
Sellele järgneb varsti laste arvu vähenemine. 
Endistviisi jätkates vajaksime kohe juurde 
noori kirurge, kes aga mõne aja pärast ei leiaks 
erialast rakendust.“ 

Uus kirurgiakliiniku 
juhataja k.t Matis Märtson 
vastas küsimustele oma 
akadeemilise tausta, 
mõtete ja plaanide kohta. 

„Kirurg peab tegelema 
haigete kirurgilise raviga. 
Maksimaalselt päevasel 
ajal ja eelistatult plaanilises 
korras.“
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Ühe sai TÜK Lastekliinikus ravi 
saav Hiiumaalt pärit laps, kaks 
läks Tallinna neidudele, kellest 
üks on Tallinna Lastehaigla ja 
teine Põhja-Eesti Regionaal-
haigla patsient.

Eesti Tsüstilise Fibroosi ühing hankis 
Briti-Eesti Kaubanduskoja abiga 
kolmele perele Pari E-Flow inhalaatori

Psühhiaatria-
teenistuse õde 
Jelena Gusseva 

kureeris heategevuslikku pla-
katijoonistuste näitust „Maa-
ilm rahus“, mis oli mõnda aega 
üleval ka lastehaigla II korruse 
mängunurgas.

Näitus oli osa samanimelisest 
noorteklubi Aktiv algatatud 

projektist Vihasoo suvelaagri 
lastele, mis oli ajendatud halba-
dest suhtumistest ja sündmus-
test, millega noored päev-päe-
valt kokku puutuvad.
“Joonistusvõistluse teemadeks 
oli loomade eest hoolitsemine, 
abi puuetega inimestele, ini-
mesed erinevatest rahvastest, 
eakate eest hoolitsemine ja hea-
tegevus. Arutlesime, kas enesest 

Mir Mire

Veebruaris tegi sotsiaalminister 
Taavi Rõivas Tallinna Lastehaig-
lasse tutvumisvisiidi.
Tõstatati pediaatrilise abi prob-
leeme – lastele  osutatavate 
teenuste profiili, arstliku abi 
alahindamist ja tehnoloogial 
põhineva abi ülehindamist; ravi-
kindlustusseadusest lähtuvat 
ebavõrdset kohtlemist võrdluses 
täiskasvanute meditsiiniabiga, 
perinataalkeskuse vajadust Tal-
linnas ning ootusi seoses Laste 
Vaimse Tervise Keskuse ehitami-
sega Norra riigi kaasabil.

Sotsiaalminister külastas 
Tallinna Lastehaiglat

lühidalt

Cum laude
Infektsioonikontrolli õde Mailis 
Hansen lõpetas veebruari algu-
ses cum laude Tallinna Tervis-
hoiu Kõrgkooli kliinilise õenduse 
eriala spetsialistiõppe. 

Õdede pädevuse hindamine
1. märtsist toimub osakondades 
õdede iga-aastane pädevuse 
hindamine, kus võetakse aluseks 
koolitustel osalemist nii kuulaja 
kui ettekandjana, erialast tea-
duslikku tegevust, praktikantide 
juhendamist jpm.

Uus NANDA-raamat 
Veebruaris esitleti Tallinna 
Tervishoiu Kõrgkoolis uut ja 
parandatud trükki õendusdiag-
noosipõhimõtteid tutvustavast 
õpikust, mis on abiks õendusloo 
täitmisel.
Sellega kaasneb koolitusprog-
ramm õdedele, mille esimesena 
läbivad Tallinna Lastehaigla 
õendusjuhid. 

Renoveeritud kapp
Haigla remonditööline Peep 
Sookand renoveeris ja maalis 
lastele meelepäraseks päevi-
näinud kapi, millele füsiote-
rapeudid Pille Karp ja Margit 
Juudas sobiliku koha leidsid.

SA Tallinna Lastehaigla juhatuse 
liikme konkursile on laekunud 
kolm avaldust
25. veebruaril vaatas SA Tallinna 
Lastehaigla nõukogu läbi haigla 
uue juhatuse liikme (juhatuse 
esimees) kandidaatide avaldused 
ning otsustas, et asjaosalised kut-
sutakse intervjuule järgneva nädala 
jooksul.

nõukogus

Lastehaigla juhatuse esimees 
Mall-Anne Riikjärv andis üle-
vaate SA Tallinna Lastehaigla kui 
lastehaiguste eriala kompetent-
sikeskusest Eestis, pediaatrilise 
ja lastekirurgilise abi kvaliteedist 
ning viimaste aastate tendent-
sidest statsionaarse ja ambula-
toorse teenuse osutamisel.
Käsitleti koostööd täiskasva-
nute haiglavõrgu ning Tartu 
Ülikooliga.
Minister rõhutas edasise aru-
telu vajadust lastetervishoiu 
arendamisel. 

Ministriga olid kaasas nõunik 
Anni Tooma, terviseinfo ja -ana-
lüüsi osakonna analüütik Reena 
Müller ning haiglavõrgu ning 
eriarstiabi korrastamise projek-
tijuht Ülle Lumi.

Heategevusprojekti taga seisab 
Eesti Tsüstilise Fibroosi Ühingu 
esinaine Tiina Kahre Tartu Üli-
kooli Kliinikumist. 
„Üheks argumendiks, miks 
otsustasime just nimelt sellise 
aurumasina kasuks, on inhalat-
siooniaja kiirus ja aparaadi väik-
sus, mis teeb lihtsaks selle kaasas 
kandmise. Meie Tartus ravi saav 
laps ütles, et hingas sellega oma 
ravimi sisse 7 minutiga endise 40 
minuti asemel. Eriti oluline on 
selline ajavõit hommikul enne 
kooli või juhul, kui abi on vaja 

kiiresti.“
Inhalaatorid anti tsüstilise fib-
roosi patsientidele üle 25. jaa-
nuaril Briti-Eesti Kaubanduskoja 
heategevusüritusel Burns Sup-
per 2013.
Üks aparaat maksab ligikaudu 
800 eurot.

nõrgemate vastu hea olemine 
teeb meid ennast nõrgemaks 
või tugevamaks?“ ütleb Jelena.
Iga alateema joonistustest valiti 
välja üks parim – nendest said 
kaardid.
Projekti jätkuks oli kaartide ja 
heategevate ideede jagamine 
Tallinna koolides ja noortekes-
kustes ning Tammsaare pargis 
„Flash Mobi“ abiga.

Veebruari alguses tutvustas ravimi-
firma Semetroni esindaja laste-
haiglas uue inhalaatori tallinlanna-
dest omanikele üksikasjalikult selle 
kokkupanekut ning hooldust 
(pildil imetlevad ravimi aurustumis-
protsessi koos patsiendiga ka laste-
arst-allergoloog Urve Putnik ja 
allergiõde Kairi Nigul).
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Olen selles ruumis teist korda 
elus. Teie majaga seovad mind 
isiklikult kõige meeldivamad 
ja poliitiliselt kõige halvemad 
mälestused. Isiklikud ja head 
mälestused on seotud poja Kas-
pariga, kes on praegu 11-aas-
tane. Teda on siin mitu korda 
terveks ravitud. Need päevad ja 
ööd, mil ta on pidanud kas ema 
või vanaemaga haiglas olema, 
olid tema jaoks vahvad juba 
seepärast, et siin pole ta pidanud 
koolitükke tegema. Ma ei tea, 
kes konkreetselt on teda ravi-
nud inimesed, aga tänan kõiki, 
kes talle head on teinud. 
Halvim mälestus on seotud 
selle ruumiga, mille täna oma 
üllatuseks ära tundsin (olin 
nimelt unustanud, kus täpselt 
see asuda võis). Mälus muutus 
see mingiks abstraktseks meta-
füüsiliseks paigaks, mida kusagil 
ei ole. Saali seinad olid kunagi 
rohelisemad, kui mäletate. Olin 
koos Ivar Raigiga kutsutud siia 
Euroopa Liidu teemalisele väit-
lusele. Meid ootasid ees Hannes 
Rumm ja Juhan Parts, ja see oli 
õudne! Nemad rääkisid, kuidas 
on vaja kiiresti ELi minna. Meie 
Raigiga vaidlesime, et kiiret pole 
– muuhulgas seetõttu, et elektri 
hind läheb üles. Meile öeldi, 
et oleme lollid ja ajame pada. 
Nüüd, kus on tulnud esimesed 
elektriarved, on seda nostalgili-
negi meenutada. 
Niisiis saab meie riik 95 aastat 
vanaks. See ei ole sada, aga prae-
gune aeg on tähelepanuväärne 
kui Eesti riikluse pööripäev – 
lähiajal, mõnede rehkenduste 
järgi märtsi lõpus, saab praegune 
vabariik vanemaks kui esimene 
(1918–1940) ehk esimese riigi 
aeg on jäämas lühemaks selle 
omast, milles elame praegu. 
Vanemad poliitikud ja kodanikud 
ohkavad teinekord: „Aga vaat 
ikka Pätsu ajal oli too asi nii ja too 
asi naa!“ Kui hästi läheb, oleme 

peagi kohas, kus võime rahu-
liku enesekindlusega öelda: „No 
ja mis siis! Paljugi mis Pätsu ajal 
oli! Pätsu riik jäi lühikeseks, meie 
oma on see pikk...“ 
Ka sisuliselt oleme praegu jõud-
nud kaugemale kui omal ajal 
40ndaks jõuti.

Kuhu siis?
Esiteks, Eesti riigi julgeolek on 
garanteeritud (1939 olid baa-
side lepingud). Maailmas ei ole 
ühtegi riiki, kes tahaks, võiks või 
sooviks Eesti riigile kallale tulla. 
Venemaast ärme räägi – esiteks 
ei võta nad ise oma juttu tõsiselt, 
nagu ka meie ei võta oma juttu 
tõsiselt. Pole reaalset sõjalist 
ohtu, mis ajendaks meid Sinimä-
gedel labidaga kraavi kaevama.
Teiseks oleme rahvusvaheliselt 
tunnustatud nii kõige olulisema-
tes kui ka mitte nii väga olulistes 
asjades/ühendustes, nagu seda 
on ülemaailmne vaalapüügi 
assotsatsioon. Jaapani ja Aust-
raalia vahel käib äge vaidlus, kas 
Jaapanis tohib vaalasid küttida. 
Austraalia ütleb, et ei tohi, mille 
peale Jaapan teatab, et austraal-
lased ei tohi kängurusid jahtida. 
Et vastuseisu taga on suured 
rahad, on tüli lahendama kutsu-
tud eestlased, kellel endal puu-
dub asjas ärihuvi (kuigi vaalasid 
me armastame). Lihne fakt, et 
oleme ELs, ROKis, Maleföde-
ratsioonis jpm, näitab, et oleme 
maailmakaardil riigina ole-
mas. Teisisõnu: olukorda nagu 
1939/40, kus me järsku osutuks 
olevat üksi, ei eksisteeri. 
Eesti majandus – delikaatne 
küsimus. Kuid üldiselt ja põhi-
liselt on see stabiilne, tahame 
seda või mitte. Mitmed kollee-
gid Ameerikast ütlevad kuuldes, 
mis siin kõik kehvasti on: „Jaa, 
aga teie elatustaseme osa on ju 
sisuliselt universaalne ja sisuliselt 
tasuta meditsiin!“ Mitte midagi 
nii lähedast maailmas ei ole. 

Jah, mõne arsti juurde võib jär-
jekord paar kuud aega võtta, eriti 
maakohtades ei pääse inimesed 
arstiabile ligi, aga alternatiiv on, 
et inimesel EI OLEGI kuhugi 
arsti juurde sõita. Ka see on USA 
ja tema teistsugune meditsiin. 
Niisiis: räägin asja positiivset 
poolest, väitmata, et ei ole mär-
ganud arstide streiki ja sellega 
seonduvaid probleeme.
Majandus tervikuna – stabiilne. 
Oleme kriisist mööda saamas, 
töökohtade arv kasvab. Prob-
leem ei ole niivõrd struktuurne, 
vaid et elame vaeselt. Kiiresti ei 
ole sellega midagi peale hakata, 
sest 50 aastat meie ajast on 
ära lõigatud. Ma ei saanud aru 
ei Lennart Meri nõunikuna ega 
praegu, mida Meri pidas silmas, 
kui ütles, et vaja on Eesti Nokiat. 
Et tekiks Nokia, on vaja oma 
toodet arendada ajas, kus side-
vahendid hakkavad arenema, kui 
toimub üleminek digitaalsidele. 
On vaja vaba turumajandust 
aastal 1950. Kuna ajaloolised 
võimalused on mööda las-
tud, saavad tekkida altenatiivid, 
nagu Skype. Aga see on midagi 
muud!
Enamus meie probleemidest, 
alates maksusüsteemist, elu-
kalliduse tõusust ja palkade-
pensionide järelejõudmatusest 
sellele, ei tule niivõrd valest juh-
timisest kui stardist väga vaeselt 
positsioonilt. Samas mäletavad 
suhteliselt noored inimesed, 
kuidas aastatel 2001–2005 
tõusid kinnisvarahinnad, milliste 
autodega sõideti ja milliseid 
kortereid osteti, kui palju maju 
ehitati. Sarnast buumi ega kasvu 
ei ole enam ja tundub, ei tule 
enam kunagi. Kogu kasv 1995–
2005 on ajalooliselt erandlik 
– nii saab juhtuda ainult riigis, 
mis baseerub nõukogude vara-
del. Lihtne on hüpata 1 meeter 
sel, kes enne üldse ei hüpanud. 
Kuid inimesel, kes hüppab 2.35, 

on keeruline saavutada 2,37. Iga 
järgnev sentimeeter tuleb aegla-
semalt. Buumi näinud põlvkon-
dadele oskan lohutuseks öelda: 
olgem tänulikud, et selle aja 
ära nägime (kogemata pitsitust, 
nagu elas läbi USA 20ndatel). 

Meil on vedanud!
Võib olla on nii, et Eesti eksis-
teerib ja saab eksisteerida ka 
edaspidi (ja poliitikuna ajab see 
mind seesmiselt keema!), et 
meil siin – ptüi, ptüi, ptü! – kogu 
aeg veab. Kui Eesti teeb mingi 
kapitaalse lolluse või muutub 
formatsioon, siis kuidagi läheb 
meil ja meie riigil hästi.
Esimene lihtne näide. 1918, Esi-
mese maailmasõja lõpp. Mis 
võis ühiskonna geniaalsematele 
peadele näidata, et aeg on ise-
seisvaks riigiks? Aga nad taipasid 
ja neil oli õigus!
1939, baaside leping. Riigiga 
peaks olema kõik. Aga ei! 1991 – 
taasiseisvus igasuguse poliitilise 
loogika kiuste.
2003, läheme Euroopa liitu, mis 
peaks olema Eesti lõpp – EL 
laguneb ära!
2012, eurokriis, Kreeka ja His-
paania allakäik. Me isegi mak-
same selle eest, kuigi üsna vähe 
riigieelarvega võrreldes – Eestil 
jälle asi korras, sest Eesti kapi-
taliinvesteeringud ja riigireservid 
on Rootsi kroonides, sest meil 
on Rootsi pangad. Jälle vedas!
Praegu käib vaidlus Eesti hümni 
kolmanda salmi üle. Nimeta-
gem seda, kuidas tahame, aga 
kui mõelda, mis asju me teeme 
ja kui hästi meil ikkagi läheb, siis 
arvan, et keegi seal üleval on, 
kes kaitseb meid, ja parem, kui 
me saame Taga hästi läbi. 

Kõigile häid pühi! Aitäh kõige 
eest, mis olete teinud. Soovin 
teile ja teie kaudu toredat ja ter-
vet lapsepõlve kõigile lastele, 
keda aitate.

Igor Gräzini sünnipäevakõne Eestile

Riigi Pööripäev


