
Tallinnas
Olin lõpetanud ülikooli üldarstina, seetõttu 
tuli 1969. a läbida 4-kuuline pediaatria-alane 
täiendõpe Tallinna Vabariikliku Haigla las-
teosakonnas, mida juhatas dr Aleksei Vares. 
Mulle avanes täiesti uus maailm, kus olid 
teistsugused probleemid ja suurte teadmis-
tega spetsialistid, lisandus arusaamine enda 
piiratusest. Soovisin jätkata õpinguid aspi-
rantuuris, sest eesmärk oli saada kvali� kat-
sioon, mis võimaldaks leida töökoht kitsama 
eriala spetsialistina.
Aspirantuuri saamine ei olnud lihtne. Tartu 
Ülikooli pediaatriakateedri juures aspirandi-
kohta polnud /-/. Pidasin otstarbekaks teha 
ära kandidaadimiiinimumi eksamid, mille 
sooritasin 1970. a. Aspirantuurikoha sain 
1971. a sügisel ENSV TM Eksperimentaalse 
ja Kliinilise Meditsiini Instituudi pulmo-
noloogiaosakonnas tänu dr Leo Tammele, 
kes oli sama instituudi teadur ja kel oli huvi 
teaduskraaadiga pediaatrite juurde tulemise 
vastu. Eelnevalt olin erialavalikut arutanud 
dotsent Leida Keresega.Ehkki neil aastail 
arenes hoogsalt nefroloogia ja ka see vald-
kond pakkus mulle huvi, soovitas Keres 
valida pulmonoloogia. Nõustusin temaga, et 
Eesti vajaks kopsuhaiguste spetsialisti, kes 
oskaks teha ka instrumentaalset uuringut 
ehk bronhoskoopiat. 
Täna on raske hinnata omaaegseid seisukoh-
ti teaduskraadiga spetsialistide ettevalmista-
miseks pediaatrias. Võimalik, et aspirantuur 
nähti ette vaid kateedri koosseisu, mitte aga 
ravivõrgu täienduseks. Kahtlemata annab 
aga teadustöö tegemine kvalitatiivselt uue 
tasandi ka igapäevases ravitegevuses. /-/
Aspirandina vajasin kliinilist baasi ja jällegi 
tänu Leo Tammele, kes oli siis juba Tallinna I 
LH peaarst, sai minu „koduks“ selle haigla II 
osakond, mida juhatas Marja Pärlist. Õppisin 
kliinilist pediaatriat praktikas ja teoorias. 
Uurimistöö oli kavandatud tol ajal levinud 
kroonilise pneumoonia kohta, mille diag-
noosimisel tuli kasutusele võtta narkoosi 
abil tehtav bronhoskoopia ja bronhograa� a 
– meetodid, mida varem lastehaiglates ei 
kasutatud ja mille juurutamine pediaatrite 
seas võttis omajagu aega. Üldanesteesiat ai-
tas esmalt läbi viia dr Millerman, pikaajalist 
koostööd tegime aga dr Merike Martinsoni 
ja tema kolleegidega Tallinna Lastehaiglast. 
Bronholoogilised uurimismeetodid omanda-
sin vabariiklikus tuberkuloosidispanseris dr 
Hanno Ranne juures ning Moskva I Medit-
siiniinstituudis prof Eva Klimanskaja juures. 
1977. aastal kaitsesin Moskvas kandidaadi-
väitekirja. Võimalus saada osa tippkeskuste 
tegevusest, ka lühikest aega, on tähtis stii-
mul igaühe arengus.

I lastehaiglas
Aspirantuuri ja sellele järgnenud teaduri-
aastatel, mil praktiseerisin I lastehaiglas, sai 
minust pediaater-pulmonoloog. See oli põ-
nev aeg, N.Liidus oli võetud suund spetsiali-
seeritud abi arengule, mis tõi endaga spetsia-
listide ettevalmistuse Moskvas allergoloogia 
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erialal, nii kujuneski II osakonnast tasapisi 
pulmonoloogiaosakond, kus kasutati aller-
goloogilisi ja bronholoogilisi uurimismeeto-
deid, spirograa� at ja mehhanokardiograa� at. 
Paljud haigused kulgesid tänasest erinevalt 
– tihti olid haiglas lapsed astmahooga, mis 
kestis päevi. Diagnoositi suhteliselt palju 
hingamisteede väärarenguid, osakonnas 
eemaldati laste hingamisteedesse sattunud 
võõrkehad. Olulist tähelepanu pöörati an-
tibiootikumide õigele kasutamisele. Astma 
ravi viidi kaasaegsele tasemele. /-/

Meie arengut ja elumuutusi mõjutavad 
sageli kohtumised oluliste inimestega. Pul-
monoloogia-allergoloogia-alases teadustöös 
oli selline inimene Põhjamaade Lastearstide 
Seltsi esimees prof Bengt Björksten, kellega 
kohtusime tänu meie seltsi tookordse presi-
dendi dotsent Anne Ormissoni initsiatiivile 

1992. a Tartus.
Björksten oli Põhjamaades ja kogu Euroopas 
tuntud allergiauurija ning pakatas uutest 
ideedest. Olime ka ise huvitatud allergiahai-
guste leviku uurimisest, sest see oli lääne 
pediaatrias oluline uurimissuund, millega 
olime tutvunud teaduskirjanduse vahendu-
sel. Pärast stažeerimist Rootsis Linköpingi 
ülikoolis alustasime uurimistööd allergia-
haiguste leviku kohta Eestis. Selles osalesid 
Tartu arstid Maire Vasara ja Kaja Julge juh-
timisel ning Tallinna arstid minu juhtimisel. 
Tegemist oli mastaapse uuringuga (osales 
kokku 1580 kooliõpilast), milles meid abista-
sid paljud noored kolleegid-residendid. Töö 
tulemusena selgus, et allergiahaiguste levik 
Eestis on tagasihoidlik. Allergiakonverentsi-
del Euroopas tuli käibele väljend „sotsialism 
kaitseb allergia eest“. Kuna läänemaailm oli 
teadvustanud allergiahaiguste jätkuva kasvu, 
kavandati 1990ndate keskel laiaulatuslik-
ku rahvusvahelist uuringut „International 
Study of Asthma and Allergias in Childhood 
(ISAAC)“. Jällegi tänu prof Björksteni toetu-
sele saime võimaluse osaleda ka järgnevates 
uuringutes aastatel 1995–2001. Neist kas-
vas välja Triine Annuse doktoritöö, mida ta 

kaitses 2005. a Tartu Ülikoolis. Tänu neile 
uuringutele jõudis Eesti lasteallergoloogia 
ka rahvusvahelisele areenile. Prof Björksteni 
toetusest kasvas TÜK lastekliiniku juures 
välja Allergiahaiguste Teadusliku Uurimise 
Laboratoorium, mida juhib Kaja Julge. La-
boratoorium teeb aktiivselt koostööd Mikro-
bioloogia Instituudiga ning on keskendunud 
uutele uurimissuundadele, eeskätt Eesti laste 
mikro� oora iseärasustele ja selle mõjule al-
lergiahaiguste kujunemisel. /-/

Mulle on meelde jäänud ühe kolleegi ütlus 
mõnda aega tagasi, et mäletab mind vaid 
juhtivatel kohtadel töötamas. Tõepoolest on 
see nii olnud. Kõikidele nendele ametikohta-
dele asumiseks tehti mulle ettepanek ja ma 
andsin oma nõusoleku töötada – peaarsti 
asetäitjana Tallinna I Lastehaiglas, Tervis-
hoiuministeeriumis peapediaatrina, Tallinna 
(Kliinilise) Lastehaigla peaarsti asetäitjana, 
juhatuse liikme ja juhatuse esimehena. Li-
saks aastaid Eesti Lastearstide Seltsi juhatu-
ses ning neli aastat seltsi presidendina./-/

Näib, et 1980. aastad olid teatavas mõttes 
pediaatria kõrgaeg. Ülikooli pediaatriaosa-
konna lõpetas igal kevadel 15–20 pediaatrit; 
kokku oli Eestis üle 800 pediaatri (lapsi oli ca 
20% elanikkonnast, täna vaid 14%). Suurem 
osa lastearste töötas jaoskonnapediaatritena 
ja üleliiduliste nõuete kohaselt oli jaoskonna 
suurus ca 800 last. Meditsiiniline järelvalve 
laste üle oli tagatud. Lastevoodeid haiglas oli 
ligi 3000, samas oli haiglaravi tänasega võr-
reldes ülipikk, keskmiselt 18 päeva.
Koos reformituultega poliitilises elus tekki-
sid esimesed muutused ka tervishoius – üli-
kooli võeti esimesed pediaatriaüliõpilased 
vastu 1988 ja sammhaaval alustati ülemi-
nekut esmatasandisüsteemile. Muudatused 
haarasid ka tervishoiuministeeriumi, kus 
peapediaatri ametkoht likvideeriti (1990). 
Pärast väikest vahepeatust arstina suundu-
sin 1991. a dr Merike Martinsoni kutse peale  
Tallinna Lastehaiglasse. 2009. a tähistasime 
haigla 30. sünnipäeva. Mind rõõmustab 
teadmine, et olen aastate jooksul olnud osa-
line ka pediaatria-alases teadustegevuses, 
avaldanud 44 teadusartiklit ja hulgaliselt 
teese. 
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