
NR 136 (4) / JUUNI-JUULI 2018

Janek Mäggi ja nõunik Marica Lillemets

Autasustati töötajaid, keda emad ja kolleegid 
kõige rohkem kiidavad 

Aktusel pidas südamliku kõne ka haigla nõukogu esimees dr 
Merike Martinson ning vastne riigihalduse minister Janek Mä-
ggi, kes toonitas, et pigem eelistab ta lastehaiglas viibida toetus-
fondi nõukogu esimehena kui poliitikuna. “Meie koostöö ulatub 
palju kaugemale tänasest ja oleme suutnud ühiselt häid tulemusi 
saavutada, kandes hoolt laste tervise eest, muretsedes erinevat apa-
ratuuri ning asju, mis teie tööd loodetavasti kergemaks on aidanud 
teha,” ütles Mäggi. “Viimase 15 fondiga seotud aasta jooksul on 
minu oma lapsed suureks kasvanud – üks poeg on 19, teine 17 ja 
tütar 13. Olen kogenud omal nahal läbi enamuse muredest mis ena-
mus teie patsientide vanematest siia majja tulles. Lastehaigla eelis 
on, võrreldes paljude teiste haiglatega, et enamus lapsi saab siit 
välja oluliselt rõõmsamana ja parema tujuga, kui siia tuldud sai.” 

Preemia laureaadid selgitati välja, võttes arvesse poole aasta jooksul 
toimunud lapsevanemate rahuloluuuringuid ning kaastöötajate hinnan-
guid. Kõige rohkem – 20 korral – on lapsevanemad sel aastal (ja märki-
misväärselt sageli igal varasemal aastal) kiitnud vastsündinute ja imikute 
osakonna arsti, neonatoloog Priit Reedikut, rõhutades tema sooja karis-
maatilisust ja võimet keerulisi asju lihtsaks lahti seletada.

Et dr Reedik on oma osakonna varaseim töölejõudja, juhtub, et tal tuleb 
ära kuulata ka nende vanemate mured, kelle laste raviarst tema ei olegi. 

Vanemad ja kolleegid on kiitnud ka Kesklinna Lastepolikliinikus töö-
tavat kannatlikku ja optimistlikku füsioterapeuti Inga Allikmäed, kelle 
juures käiakse harjutustundides pikemat aega.

Iseäranis kolleegid hindavad kolmanda, staažika laureaadi Else Kuu-
siku oskust veenda lapsi, et ultraheli protseduuri ei tasu karta.

Osakondade arvestuses olid kõige tublimad pediaatria-, ägedate respi-
ratoorsete infektsioonide ja vastuvõtuosakond, kes kõik said auhinnaks 
tordi. 

Lapsesõbraliku töötaja preemia suurus on 250 eurot ning ning pree-
miasaajad tehti teatavaks hommikuaktusel 1. juunil. 

Kuivõrd auhinnajagamised kipuvad varju jätma teisi südamega töö te-
gijaid, olgu lohutuseks öeldud, et kvaliteediteenistuse lapsevanemaküsit-
luses mainiti hea ja lapsesõbraliku preemia vääriseliseks väga paljusid ni-
mesid – õigupoolest oli vähemalt ühel korral nomineeritud peaaegu kõik 
lastehaigla arstid, sagedasti ka residendid, õed ja õeabilised. Statistiliselt 
sagedamini tõsteti aga arstidest esile veel dr Tiiu Seina, Andrei Anto-
novit, Urve Õimu, Karin Puksi, Anette Aijat, Reelika Parti,  Urve 
Putnikut ja Natalja Antonovat, õdededest ja abilistest Merle Poolat, 
Kristi Soovikut, Irina Karpovat ja Piret Pukki ning abilistest-muu-
dest töötajatest Malakja Gassanovat, Olga Gerassimovat ja Ott Tällit. 

Tallinna Lastehaigla kõige lapsesõbralikumad töötajad 2018 on vastsündinute ja imikute osakonna arst dr Priit Reedik, Kesklinna 
Lastepolikliiniku füsioterapeut Inga Allikmäe ja radioloogiaosakonna ultrahelikabineti registraator Else Kuusik (vt ka pöördel).

FOOKUSES:
Ponseti laste  
minimaraton. 
Vt lk 4, 5 

1.
JU

U
N

I



TA
LL

IN
N

A
 L

A
ST

EH
A

IG
LA

 S
Õ

N
U

M
ID

2  AUTAHVEL: LAPSESÕBRALIK TÖÖTAJA 2018

Priit Reedik
neonatoloog
Emade iga-aastane favoriit.
Professionaalne, täpne, hooliv, 
seletab keerulisi asju lihtsalt.

Inga Allikmäe 
KLP füsioterapeut
Sõbralik, südamlik, alati rõõmus
suurte kogemustega kõrgelt 
hinnatud taastusravispetsialist.

Else Kuusik 
ultrahelikabineti registraator
Korraldab uuringuid suure 
empaatiavõimega. Jõuab alati
kokkuleppele laste ja vanematega.

 EESTI PEREARSTIDE SELTSI JA LASTEARSTIDE SELTSI ÜHISKONVERENTS

Tšehhi suursaatkonna nõunik Riin Kobin 
selgitas, et tegemist on Lidice rahvusvaheli-
se laste kunstikonkursiga, kuhu igal aastal 
saadavad joonistusi tuhanded lapsed kõikjalt 
maailmast. Seekord oli vaatamiseks välja 
pandud võistlustööde paremik aastast 2010, 
kui konkursi teemaks oli kodukoha elav loo-
dus ja loomad. 

Ehkki suur osa piltidest olid mõistetavalt 
pärit korraldajariigist Tšehhimaalt (mida 
elavalt tõendab portree rohelise lodumütsiga 
röövel Rumcajsist metsade keskelt) ja Slo-

Näitus kodumaa loodusest ja loomadest
Tšehhi Vabariigi Suursaatkond pani 4. juulil Tallinna Lastehaiglasse üles lastejoonis-
tuste ekspositsiooni.  
Töödega sai tutvuda haigla II korrusel, endokrionoloogiateenistuse juures asuvas 
akendega koridorisopis.

veeniast, sai näha ka Ungari, Afganistani, 
Iraani, Leedu, Läti, Moldaavia, Valgevene, 
Ukraina, Venemaa, India ja Lõuna-Korea 
noori autoreid. 

„Igal aastal on osalejaid ja võitjaid ka Ees-
tist, kuid need pildid jäid kahjuks stendile, 
mis näituseks eraldatud tillukesse ruumi ära 
ei mahtunud. Meie soov oli, et näitus rõõ-
mustaks oma värvidega nii lastehaigla lapsi, 
personali kui ka külalisi,“ ütleb Riin Kobin. 
Samuti lootis ta, et nähtu innustab väikesi 
näitusekülastajaid pliiatseid ja värve haara-

Riin Kobin näitab väga väikese vene tüdruku joonistatud rebast (talvisel taustal) ja jultunud punast kassi

ma ning tulevastest joonistusvõistlusest osa 
võtma. Selleks jättis Tšehhi saatkond näitu-
sealale joonistuspabereid ja värvipliiatseid.

Meenutamaks, et Tšehhist on pärit muid-
ki unustamatuid ja armastatud tegelasi, keda 
ehk mäletavad kuuekümnendate lõpu ja seits-
mekümnendate lapsed, jättis saatkond joonis-
tustelauale värvi-mind raamatupilte kolmest 
unustamatust multifilmitegelasest: mustast 
ja valgest koerast ja peaaegu alati vastikust 
varesest.

Lidice joonistusvõistlust korraldatakse 
1967. aastast, mälestamaks Teises maailma-
sõjas Lidice küla hävitamise käigus hukku-
nud ning kõikides sõdades elu jätnud lapsi.

Tallinna Lastehaigla väljapanek oli vaata-
miseks avatud poolteist kuud.
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Tallinna Lastehaigla patsiente ootas juba 31. mai õhtul kaks toredat 
üllatust: esimene oli haiglahoovil toimunud Kuljuse tantsuetendus, 
mida peetakse igal lastekaitsepäeval, vaatamata ilmale, ning kohtu-
mine parajasti Tallinnas toimuvate Enduro maailmameistrivõistluste 
mootorratturite Matteo Cavallo ja Priit Bienega (pildil äärmised) 
kirurgiaosakonna mängutoas, kus kõik osalejad said mälestuseks 
autogrammidega postrid ning küsida tähtsaid küsimusi sportlastelt 
endilt. 

Tantsuetenduseks jätkus vaatajaid nii suurest majast, Laste Vaimse 
Tervise Keskusest kui ka haigla akendele. Seekordne esinemine oli 

Ühisportee: viimane naeratus akendest vaatavatele lastele

3 TALLINNA LASTEHAIGLA SÕNUMID31. MAI

Katrin Luts 
SA Tallinna Laehaigla juhatuse esimees

lastekaitsepäeva tähistamisest haiglas
ansambli jaoks järjekorras 36. ning nagu alati, lõppes etendus suu-
rejoonelise “Tuljakuga”.

Tore oli, et keerulistel radadel kihutavate mootorratturite akt-
sioonist said osa ka sõbrale haiglasse külla tulnud lastekodupoisid, 
kes vaimustusid mootorrataste makettidest ja võidusõitjate auto-
grammidega kaartidest. Priit Biene ei jätnud aga haigla kunagise 
patsiendina kasutamata võimalust, et tänada vastsündinute ja imi-
kute osakonda, kus viibis aastaid tagasi – tõsi, ise sellest midagi 
mäletamata –, ning nimekaimust raviarsti dr Priit Reedikut.

Itaallane Matteo Cavallo (vasakul) ja Priit Biene (paremal) kaaskonnaga



det ehtsalt pjedestaalilt, kuhu, tõsi küll, 
mõnevõrra hiljem lubati ronima ja pildi 
jaoks poseerima teisigi soovijaid. 
Kõik osavõtjad said kaela medali ning kin-
giks kiivirohelise torusalli ning iga vanuse-
grupi kolme parima eriauhinnaks oli Apollo 
kinkepilet.

Oli üks laps, kelle spordisaavutust eriliselt 
ära märkida tuleb: vapper 1-aastane Loore 
Laar, kes nooremasse vanusegruppi kuulu-
vana jooksis terve distantsi täiesti iseseisvalt, 
kõrvalise abita. 

Mis siis, et kõige viimane (jooksuraja 
läbimiseks kulus tal 7 minutit ja 19 sekundit), 
aga kõige tublim! 

Samas olgu öeldud, et kõige tillematel kuni 
3-aastaste vanuserühmast oligi lubatud 1) 
teha jooks kaasa ema-isa süles või lapsevank-
ris, 3) läbida osa distantsist iseseisvalt, osa 
vanemate abiga, 4) läbida distants käies, pu-
hates, joostes või komberdades, 4) jätta jooks 
või kõnd pooleli, aga ikka medal kaela saada.

 Sponsorluse korras on sündmusele õla alla 
pannud Tallinna Lastehaigla, Up Sport, 
Eesti Võrkpalliliit, D.T.L Consumer Pro-
ducts Eesti AS, Gravex Balti AS, Pardiralli 
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“Kõik oli nagu tõelisel spordivõistlusel 
olema peabki: asjatundlik soojendus treeneri 
käe all enne starti asumist – aitäh võrkpal-
lur Ardo Kreegile Eesti Võrkpalliliidust –, 
Rae valla annetatud täispuhutav stardivärav, 
kommunikatsioonispetsialistist vabatahtlik 
võistluskohtunik Anu-Mall Naarits, aega 
ülitäpselt arvestavad jalavõrud, pjedestaalid, 
diplomid, autasustamine ja palju muud, mida 
ei oleks saanud sündida abilisteta, kes meile 
vabatahtlikult appi olid tulnud.

Võistlus toimus lastehaigla hoovis neljas 
vanuserühmas (0–3, 4–6, 7–9, 10–15), korral-
damisel tegid käe valgeks veel spordiklubi Up 
Sport ja Pardiralli. 

Samuti pakuti väikestele maratoonaritele 
tervislikku ja maitsvat kehakinnitust, mis 
sooja suvepäikese käes kiiresti ära kulus,” 
ütles Tallinna Lastehaigla traumatoloog-orto-
peed Jana Kritt, võistluse mõtte maaletooja. 

Selle aasta võistlusnimekirja oli registree-
runud üle poolesaja lapse ning nagu korral-
dajatele tundus, ilmus neid juurde ka ümber-
kaudsetest majadest. 

Võitjad said auhinnatseremoonia ajal 
nautida õiglaselt kättevõidetud vaa-

Part ja Kologriv FunArt. Minimaratoni kor-
raldamisel võttis Jana Kritt eeskuju Ponseti 
rahvusvaheliselt ühenduselt. 

3. juuni on ühtlasi Ignacio Ponseti 
sünniaastapäev ning rahvusvaheline 
komppöia päev. 

Tallinna Lastehaigla kutsus 3. juunil, rahvusvahelisel komppöiapäeval, kõiki oma 
endisi ja praegusi Ponseti meetodiga ravitud patsiente teisele Ponseti laste minima-
ratonile Eestis.
Haiglahoov oli täis elevust ja saginat, päike paistis lagipähe ja kõlaritest kostus 
lastelaule. 

KUIDAS LÄKS PONSETI LASTE MINIMARATON II

Ardo Kreek, võrkpallur ja treener: 
Tore oli teie sündmusest osa saada. Loodan, 

et lastele meeldis. Tänu kutsumast!

Antoni ema: 
Oli vahva pidu. Väga meeldis, aitäh!

Mari Laasma: 
Tänud toreda ürituse eest!

Morteni ema: 
Morten võttis autos kingiks saadud salli pa-

TAGASISIDE kist välja ja pani kohe kaela. Ütles, et see on 
ilusat värvi ja lõhnab hästi. Olin sellest viima-
sest veidi üllatunud, aga kui ta selle minu kätte 
usaldas, siis tõesti, sallil ei olnud tavapärast 
trükivärvi lõhna.

Marju Lahe: 
Suur tänu, et korraldasite! Selline üritus on 

väga oluline vanemale ja lastele, näitamaks, et 
nad ei ole üksi ja et paranemine on võimalik. 
Kõik lapsed hakkavad jooksma! 11 aastat taga-
si vajanuks ma kindlasti rohkem tuge. Praegu 
on teadlikkus ja tugi hoopis suurem, kasvõi 
Facebooki gruppide näol. Jõudu ja jaksu teile!

Võitjad vanuse-
gruppide järgi

0–3
Jason Puusaag
Agnessa Laidla
Markus Ots

4–6
Marat Patalacha
Loore Maria Põldre
Silver Toomi

7–9
Karl Mihkel Põldre
Philipp Eidel
Marko Toomi

10–15
Kevin Kriiva
Mia-Maria Puusaag
Nika Zajats

Kõige väiksemate stardist lippas esimesena välja Pardiralli Part, et lapsi kiiremini jooksma 
innustada



5

 Korraldusmeeskond

 TALLINNA LASTEHAIGLA SÕNUMID

 Fun Art joonistas igale lapsele sobiva loomamaski. 

 Võitjad vanimas vanusegrupis

 Korvpallitreener Ardo Kreek õpetab väikestele sportlastele soojendust

 Staap

 Võitjad nooremas vanusegrupis
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“Iga linnuke jõuab kord tagasi pesapuule, 
kus lendu alustas. Paar viimast aastat olen 
tundnud, et ei ole enam seda põletavat uudishi-
mu nagu varem ning maha rahunenud, mõis-
tes, et kõiki maailma teadmisi ei saa ega peagi 
inimene teadma ja ammutama,” ütles dr Maie 
Kiisküla, põhjendades kojujäämise otsust. 

Kabinetis 1A spaleeris seisvad töökaasla-
sed, kes tähtsat sündmust tähistama kogune-
nud, on mõttesse jäänud: kolleegi minekul oli 
nii oma rõõmus kui nukker pool.  

Edasi meenutas dr Kiisküla, et haiglasse 
tööletulek kolmteist ja pool aastat tagasi, põh-
justatud haiglareformist (Keila haigla lastears-
tid tulid Tallinna Lastehaiglasse üle 2004. aas-
ta kevadel, toim) tekitas üksjagu ärevust ning 
oli pealesunnitud. Teiseks ei pruugi küpses 
eas tehtud suunamuutused  just kõige kerge-
mad olla. “Mu elu kulges täpselt vastupidiselt 
sellele, mida see töö intensiivsust arvestades 
olema pidanuks. Alustasin neuroloogia-orto-
peedia suunaga sanatoorses haiglas Haapsalus 
dr Jadviga Kreegi jälgedes, siis tuli Keila 
haigla ja lõpuks lastehaigla, kus allergoloogia-
pulmonoloogia-alane töö oli kõige intensiiv-
sem. See oli uus suur väljakutse ning samas 
ka ääretult huvitav. Nii et ma tänan sind, Urve 
(Putnik, toim), et mu siia tööle tõid ja toetasid.”

Lõpuks tunnistas dr Kiisküla, et meditsiini-
rahvas on kollegiaalne kogukond, kus pereks 
kasvada ning just see temaga haiglas juhtuski, 
allergoloogiateenistus on hästi funktsioneeriv. 
“Hoidke üksteist, sest ega meedikuid ei mõis-
ta keegi teine nii hästi kui teine meedik,” olid 
tema viimased sõnad. 

Osakonnajuhataja Silvi Plado pidas kollee-
gile särava kõne, mille retrospektiivne trüki-
kirjaline versioon ei pruugi edastada küll täp-
selt sama emotsiooni, kuid annab ometi aimu 
toimunust (vt paremal); ja dr Putnik kurtis, et 
jääb ülekoridorinaabri lahkudes taga igatsema 
“maailmaparandajalikke” kõnelusi temaga.

Dr KiisKÜLA Tõmbas tööAASTATEle JOONE ALLA
“Hoidke üksteist, sest ega meedikuid ei mõista keegi teine nii hästi kui vaid teine meedik,” oli dr Maie Kiisküla töölõpukõne 

lõpulause viimasel tööpäeval 31. mail.

 Veel üks hetk kolleegide seltsis kabinetis 1A 

“Endast tükikesi andes palju head teh-
tud, lugematult palju lapsi ravitud”

Silvi Plado, allergoloogia-pulmonoloo-
giateenistuse juhataja

Maie oli ju juba mõnda aega vaikselt ette 
valmistanud ja märku andnud, et ühel päeval 
tema pensionile jäämine võib toimuda. Ja ikka 
tuli see teadmine, et nüüd ta lähebki, kuidagi 
ootamatult ja vajab harjumist.

Tegelikult tean mina Maiet kogu tema pi-
kast tööajast nii väikese osa, et ei ole üldse 
kõige õigem inimene sõna võtma. Aga rääki-
des sellest ajast, mis me koos oleme töötanud, 
siis mõned asjad tahaks siiski esile tuua. 

Esmalt – kuidas Maie siia haiglasse tulles ja 
ikkagi mitte päris verinoorena omandas uue 
eriala ja võttis sujuvalt hingamisteede funkt-
sionaaldiagnostikaga seonduva enda kanda. 
Sellest kumab, et tal on ikka päris palju sädet, 
teadatahtmist ja energiat tema soliidse vääri-
kuse varjus.  

Teiseks – Maie patsiendid hindavad ja usu-
vad teda väga, võiks öelda jäägitult. Ja nad 
on tõesti Maie tiiva all olnud emalikult (va-
naemalikult, Maie enda parandus) hoitud ja 
teavad, et oma arst aitab alati. Eks ole näha, 
kuidas nad meie/järgmistega lepivad. 

Kolmandaks – meie õed tunnustavad ja hin-
davad Maiet väga. See fakt räägib ka ilmsel-
gelt enda eest ise.

Kindlasti saaks seda loetelu veel pikalt jät-
kata, sest üks pikk ja oluline etapp eluteel on 
käidud ja endast tükikesi andes palju head teh-
tud, lugematult palju lapsi ravitud. Seda lühi-
dalt kokku võtta on tegelikult võimatu. 

Seda teed oled sammunud ääretu�  palju,
küll jo� tes, hüpates, keksides.
Ja k� d, see oli küll hästi ammu,
sa sellel teel ära eksisid.
Sellel  teel sa oled huilates käinud.
See tee nii tihti su roomu on näinud.
Sel teel on sul saatjaks olnud tusk,
kui koikuma loi k� d endasse usk.
Sellel teel oled sobrale vande andnud,
oled vihastanud ja andeks andnud.
Seda teed oled käinud, kui vah� as on vaske
ja ounapuul ounte ko� ma all raske. 
Seda teed oled sumanud pehmes lumes,
kui puud ja poosad on härmases jumes.
Oled kondinud seal, kui haljendab aas 
ja pärnapuu oietolmu on maas. 
Ja nüüd su koolitee loppeski ära. 
Kas toesti juba oled päral?
Ja ometi tahaksid tu� aval teel 
sa ikka edasi kondida veel...

Tahaksin Maiele soovida, et ta võtaks nüüd 
aega endale ja oma perele meelepäraseid ja 
toredaid asju teha ning elu rõõmuga nautida. 
Meie soojad tervitused talle!

Ja lõppu Ira Lemberi luuletus (kooli)teest, 
milles tegelikult on ju väga palju sarnasusi 
tööelu ja töö-teega:

TÖÖTEE LÕPP

“Iga linnuke jõuab kord tagasi pesapuule, 

lõpulause viimasel tööpäeval 31. mail.

Tunneme temast puudust!
Kairi Nigul, allergoloogia-pulmonoloogia-
teenistuse vastutav õde

Dr Kiisküla on väga empaatiline inimene, 
kes usub nii oma patsientidest kui kaastööta-
jatest ainult head ja kel on särav distsipliin, 
suurepärane iseenese organiseerimise ning 
administreerimise võime. 

Ta tegi asjad alati lõpuni, koostas graafi -
kuid, lõpetas arved, planeeris vastuvõtud, ar-
vestas õdedega. Helistas ise lapsevanematele, 
leppis ümber vastuvõtte või kutsus tagasi. 
Patsiente ja nende vanemaid võttis ta sama tõ-

siselt nagu oleksid need tema isiklikud lapsed 
ja lapselapsed. Tal ei olnud  mingit probleemi 
leida vastuvõttude jaoks lisaaega, kui seda 
vaja oli. Vanakooli lastearstina pani ta tähele 
ja sekkus sellessegi, mis eriarsti spetsiifi kast 
kaugemale ulatus: kas lapse selgroog oli kõ-
ver või oli tal lampjalg või midagi tõsisemat. 
Ta nägi last tervikuna ning suure südamega 
lastearsti kaotas lastehaigla tema näol kind-
lasti. 

Minul on siiralt kahju tema äraminekust, 
kuid soovin talle edaspidiseks ilusat puhkust!




