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Kriisid. Mida teeb haiglas töökeskkonna-
spetsialist-riskijuht?     Lk 3 
Niina Allikas 80   Lk 5 
 

Valmisolek on kõik*

KEVADTORM

26. aprill kell 13.34. Sellist pärastlõunat 
pole laste-EMOs nähtud terve Tallinna Las-
tehaigla ajaloos. 

Valvepediaater Helke Nurm saab kiirabilt 
kõne: nakkushaigla põlengult tuuakse laste-
haiglasse kohe 7 “punast”, 10 “kollast” ja “ro-
helisi” patsiente (triaažikategooriad). 

Viis minutit hiljem on kiirabiautod päral.
“Tere, kes meil siin nüüd vastu võtab? 

“Punane” patsient! Tüdruk peatraumaga,” 
ütleb kiirabi kanderaami sisse tuues ja haiget 
dr Nurmele üle andes. See tutvub kiiresti le-
gendiga ja hüüab: “Kus on pediaater2 õega!” 

Juba murrab uksest sisse neli vahetpida-
mata köhivat suitsu sisse hinganud teismelist, 
kellel on nii paha olla. “Tulid ise, toodi auto-
ga!” hüütakse. 

“Mis sul on, ja sul?” küsib arst, kuulab 
vastuse ära ja annab korralduse: “Palatisse 
pikali ja tegelege, kuni saabub kriitilisemas 
seisus lapsi!”

Edasi saabub närviline ema vingumürgi-
tuse saanud kaksikutest õe-vennaga. Nende-
ga tegeleb dr Maila Raidmäe, käsutades ossa 
hästi sisse elanud kord virisevad ning siis 
itsitavad väikelapsed voodisse pikali. Paneb 
neile hapnikumaski. 

Patsientide vool on lakkamatu. Ühe tunni-
ga jõuab kuus last EMO intensiivtoast inten-
siivraviosakonda. Kuus lubatakse koju, üle-
jäänud on paigutatud teistesse osakondadesse 
või ootavad endiselt käsitlemisjärge EMOs. 

Õnneks on need siiski ainult õppused.
Vaatleja Terviseametist viitab kummasta-

vale kuupäevaparalleelile: 26. aprillil täpselt 
30 aastat tagasi toimus Tšernobõli katastroof. 

*  “Hamlet”, Shakespeare

Vt ka lk 2
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Eestis on katastroofe olnud vähe ja küsi-
mus on – peame me üldse millekski selliseks 
valmis olema? Ja: kui õppusi korraldatakse 
harva, tagavad need siis oma eesmärgi?

Kriisiplaan on siiani olnud vaid paberil – 
sellest seisukohast oli õppus äärmiselt oluli-
ne. 

Tõstatus mitmeid küsimusi, millele peame 
lahendusi leidma juhuks, kui pöördumisi on 
tavalisest rohkem ja meie süsteem pannakse 
tõsiselt proovile. 

Kuidas ja mida meil on vaja muuta ning 
mis võiks olla teistmoodi, et asjad kiiremi-
ni liiguksid, seda ka siis, kui valves on väga 
vähe inimesi? 

Kas oleme ette näinud ja läbi mänginud 
kõik võimalikud valmisolekuaspektid? Väl-
jakutsesüsteem, alarmtelefonid?

Meile tundus, et ca 40 last korraga vastu 
võtta on palju. Ent kas on? 

See võib olla kõigest üks bussitäis lapsi.
Me võime planeerida, palju haigeid meie 

juurde tuuakse/pöördub, kuid  reaalses olu-
korras kannatanutega võibki juhtuda, et osad 
neist toob kohale kiirabi, osad saabuvad isik-
liku transpordiga (Ida-Virumaa bussiõnnetu-
se näide). Samal ajal jätkavad pöördumist ka 
nn tavalised haiged.

Sellegipoolest on tähtis, et põhiplaanist 
peetaks kinni, et ordinatsiooniahel ja võima-
lused oleksid välja mängitud. 

Oluline on protsessi juhtimine. 
Väga hästi toimisid meeskonnad, kes olid 

ka igapäevaselt „kokku töötanud“. 
Praegu tundub, et õppus toimus liiga suu-

res mahus ja tervikut oli raske hoomata. 
Ehk tuleks see nn juppideks lammutada 

ning korrata sisendi kontrollimiseks etappide 
kaupa – ainult registreerimine, ainult triaaž? 

Kindlasti ei saa tervet protsessi panna sõl-
tuma ühest-kahest inimesest, kes oma töö 
spetsiifika tõttu teemaga niigi kursis on. 

Samuti pole mõtet ühekordsel õppusel, kui 
seda ei korraldata regulaarselt ning kui selles 
ei osale kõik meie raviarstid.  

PERHi kiirabikeskuse traumapäevad toi-
muvad neli korda aastas, püüeldakse süste-
matiseeritud ühtsele lähenemisele.

Hinnang, kas meil läks hästi või halvas-
ti, ei olegi praegu kõige olulisem: 26. aprilli 
sündmused olid mõeldud testina –  see oli nii 
esimene õppus kui ka esimene sarnane ette-
valmistus- ja korraldamiskogemus. Nüüd on 
meil see olemas. Laias laastus saime hakka-
ma, õppematerjali on!

Selliseks kannatanute hulgaks, mis meie 
vastuvõtutoaustest sisse tulvas, polnud me 
valmis. Kui eeldatav pöördujate hulk kahe 
tunni jooksul oleks olnud 16, siis tegelikult tuli 
38 last ning seda ühe tunni jooksul, seejuures 
5minutilise etteteatamisajaga kiirabi poolt. 

Nende sõnul pidigi tegelik elu selline ole-
ma.

Igal juhul olid meie plaanid “sassi löödud”. 
Meid visati vette ja anti kaks korda nii ras-
ke ülesanne, kui võtta kavatsesime. See tegi 
olukorra haldamise mõnevõrra kaootiliseks ja 
ettearvamatuks. 

Teisalt, kui kõik oleks läinud sujuvalt, oleks 
ülesanne olnud liiga lihtne. 

Lõplik raport toimunust on alles koostami-
sel. Vaatame üle video. Kohta analüüsideks ja 
järele mõtlemiseks on õppuse igas etapis. 

Kõige tähtsam on, et kõik said abi ja et üks-
ki kriitilises seisundis “punane” haige ei sat-
tunud valesse kohta, mis näitas, et selles osas 
reageeriti õigesti.

Kindlasti jättis soovida esmase triaaži kor-
raldus ja registreerimine.

Teine asi, mida me ei osanud ette näha ja 
mida keegi oleks pidanud takistama, eriti kui 
toimunuks tõeline kriis, oli pressi pealetung. 

Dr Helke Nurmele, kes tegeles patsiendi-
ga, välgutati kaameravälku otse silma ja teda 
häiris see väga. 

Või nagu kirurgiakliiniku juhataja Matis 
Märtson ütles, et tõelise kriisi ajal öeldakse 
ajakirjanikele, kus nad võivad seista ja kuhu 
nendega eelneval kokkuleppel rääkima tul-
lakse, ja ei ole nii, et nad liiguvad kaootiliselt 
sündmuskoha keskel ja sõna otseses mõttes 
segavad. 

Tegelikult oli viga selles, et õppust kavan-
dades ei olnud me avaliku huviga ei arvesta-
nud. Järgmisel korral oleme selleks valmis, 
mis on üks paljudest asjadest, mida meil toi-
munust õppida tuli. 

Õppematerjali on!
Kuidas hindate 26. aprilli kogemust? Kas õppus täitis oma eesmärgi?

Algus lk 1

Maila Raidmäe,  pediaatriakliiniku juha-
taja, õppuse haiglapoolne koordinaator

Ülle Uustalu,  lastearst, 
vaatleja

Ametlik pressiteade: 26. aprillil kell 13–15 
toimus Tallinna Lastehaigla ja Regionaalhaigla 
ühine kriisiõppus, korraldajaks Regionaalhaig-
la kiirabikeskus. 

Keskuse juhataja dr Arkadi Popov ütles, et 
õppusel testiti meeskondade kommunikatsioo-
ni ja tööjaotust sündmuskohal.

"Vastavalt õppuse stsenaariumile olid kan-
natanuteks lapsed, kes tuli viia Tallinna Las-
tehaiglasse, eesmärgiga ühtlustada kiirabi-
süsteemis kasutusel olevaid tööstandardeid," 
ütles dr Popov. Testimisele läks ka Tallinna 
Lastehaigla kriisiplaan.

Traumapäevast võtsid osa Tallinna Laste-
haigla, Regionaalhaigla kiirabikeskuse kolm 
kiirabibrigaadi, Tallinna Kiirabi kaks brigaadi, 
Karell kiirabi üks brigaad ning Metro Auto OÜ 
ja AS Audentes.

Kannatanuid kehastas umbes 20 grimmee-
ritud lapsharrastusnäitlejat, kes elasid osasse 
hästi sisse köhides, virisedes, jonnides, pa-
handust ja segadusi tekitades või siis ka vaik-
selt istudes ja lamades.

Kell 16 peeti kiirabikeskuses meeskon-
naarutelu, millest võtsid osa nii kiirabitöö-
tajad kui lastearstid. Rõhutati, et kuigi prak-
tikas kipub teistmoodi olema, peab haigla 
olema kannatanute saabumisest teadlik vähe-
malt 15 minutit varem, et vabastada tulijatele 
kohad ning teised patsiendid ümber suunata.

Samuti räägiti ületriažeerimise riskist, 
mida kiirabi kipub laste seisundi hindamisel 
tegema ning mis “ummistab ressursid “pu-
nastega”, kes tegelikult “punased” ei ole”. 

Toodi välja, et kuivõrd mängupatsientide 
seas oli HIV-positiivseid ning hepatiitide põ-
dejaid, ei arvestatud alati vere kaudu leviva 
nakkusohuga ega pööratud piisavalt tähelepa-
nu isikukaitsevahendite vahetamisele.

“Praegu olid lastega legendid kaasa pan-
dud. Live ś seda alati pole. Õnnetuse korral ei 
tohi olla viisakas ega rääkida tasa, tuleb hüü-
da valjusti: “Punane patsient tuleb!”, “Kolm 
kollast!”,” ütles vaatleja.

“Kõik kannatanut puudutavad asjaolud tu-
leb kiiresti edasi anda ühe minuti jooksul, a´la 
mechanism, injury, statement, treatment.”

Lastehaiglale tegi kiirabikeskus ettepaneku 
riietada raviarstid jm töötajad kriiside ajaks 
helkurvestiga, millel selgelt nähtav märgistus 
tegevuse või ametikoha nimetusega: muidu ei 
orienteeru parameedikud suures inimhulgas, 
kellele haige üle anda.



KRIISIPLAAN 3 TALLINNA LASTEHAIGLA SÕNUMID

Kes eksamil läbi kukub, peab järgi vastama 
Töökeskkonnaspetsialist-riskijuhi töö on nagu linn, mis kunagi valmis ei saa

Tiia Tammel on kaks tööd ja kümneid ametiülesandeid. 
Ühe osa tema ajast võtavad töökeskkonna-asjad ja teise kriisi reguleerimisega seo-

tud tööplaanide koostamises osalemine.

Kumb töö on huvitavam?
Kriisi(de) reguleerimine, mida on igasu-

guseid. Laias laastus – tuleohutus, mass-
kannatanute abistamine suurõnnetuse ajal, 
pantvangikriis või pommiähvardus, uuel ajal 
terrorismioht.

Kõigil nendel teemadel peame välja tööta-
ma juhised. Selleks on haiglal alusdokument: 
„Statsionaarse eriarstiabi toimepidevuse 
plaan“, mis hõlmab hädaolukorraks valmistu-
mist ja selle lahendamist – elutähtsa teenuse 
sujuvat toimimist.

Kõige rohkem olen siiani jõudnud tegel-
da tuleohutuse teemaga ning äsja oli õppus 
masskannatanute saabumisest lastehaiglasse. 

Seadus ei näe ette norme, kui tihti peaksid 
õppused toimuma või millise tegevuskava 
järgi neid läbi viia. Tegevuskavas mainitakse 
teemasid vaid üldjoontes, täpse sisu üle pea-
me ajurünnakuid. 

Tuleohutust puudutav seadusandlus see-
vastu on palju konkreetsem. On palju nõudeid 
ja norme, mida täita. 

Näiteks näeb see ette, et õppused peaksid 
toimuma kord aastas, et kõik töötajad, olene-
mata nende ametikohast, oleksid juhendatud 
käituma tulekahju korral.

Samuti nähakse ette, millised peavad ole-
ma uksed, kuidas need peavad toimima. Pean 
vastutama töötajate tuleohutusalase koolituse 
eest ning kontrollima, et automaatne tulekah-

ju signalisatsioonisüsteem oleks korras, et te-
lefonid toimiksid.

Toimivad?
Igasugust segadust on välja tulnud ja tek-

kinud. Kontrolli käigus oleme näiteks avas-
tanud, et haigla häireinfonumbrile helista-
des võib kõne jõuda sinna, kuhu see polnud 
mõeldud (nt vastuvõtuosakonna boksidesse) 
ja tulekahju teatenuppu vajutades ei lähe maja 
üldhäiresse, kuid Häirekeskusesse signaal 
jõuab.  

Vigu oleme tuleohutusalastel kontrollkäi-
kudel täheldanud sageli: suitsuanduritele on 
kleebitud paberribad, tuletõkkeuksed ei vaju 
korralikult kinni. Probleemiks on olnud ka 
valehäired. 

Keegi suitsetab?
Mitte tingimata. Kui nt tegemist on olnud 

puhkeruumiga, võib probleem tulla isegi vee-
keetjast. 

Vaikimisi eeldame, et kõik oskavad mik-
rolaineahju kasutada. Aga tuleb välja, et on 
töötajaid, kes selleks, et saiakest soojendada, 
määravad ahjus tunniajase režiimi, lähevad 
ise patsiendi juurde ja unustavad oma eine.

See kärssab, maja läheb häiresse. Ühel 
korral piserdas töötaja juukselakki (ilmselt ei 
hoidnud seda just ülemäära kokku), ja aero-
sool käivitas häire. 

2015. aasta sügisel, kui Laste Vaimse Ter-
vise Keskus valmis sai, uuendasime koostöös 
TAMREXiga tulekahju-puhust tegutsemise 
plaani. 

Uuendasime jooniseid, vaatasime maja ter-
vikuna, koostasime uued lühikäitumisjuhised 
osakondadele.

Kas ajurünnakuid on tegevusplaanide 
pärast tihedalt peetud?

Jah. Kõige olulisem on ehk, et eelmisel 
aastal vaatasime dr Helke Nurme algatusel 
juhised üle. Tema tõstatas küsimuse, mis on 
valvepediaatri täpsed ülesanded juhuks, kui 
maja üldhäiresse läheb. 

Nende juhiste koostamine võttis üsna palju 
aega. Arutluskoosolekud võtsid tunde. Peale 
dr Helke Nurme osalesid Helina Juursalu, 
Arvo Liivlaid, Maila Raidmäe, Peeter In-
šakov.

Tähtis on, et igalühel oleks oma roll, et te-
gevused ei kattuks ja probleem saaks kiiresti 
lahenduse. Varajane ja kiire tegutsemine on 
tulekahju puhul väga oluline.

Kui osakonnad vastutavad patsientide eest, 
siis mittemeditsiinilised töötajad peavad alar-
mi tööle rakendumisel liikuma esimese kor-
ruse fuajeesse või maja ette ja ootama pääst-
jaid, et minna neile vajadusel appi – kui see ei 
põhjusta ohtu kellegi elule või tervisele.

Vastutan tuleohutusalase koolituse eest. 
Olen neid õppusi korraldanud osakonnapõhi-
selt – näitan videot, arutame tegevused läbi, 
teeme lõputesti. Naljaga pooleks olen öelnud, 

Järgneb lk 4
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Algus lk 3

Tiia Tamm: 
“Üks asi on teada, mida seadustes nõutakse, 
teine asi, kuidas oma dokumente,  
juhendeid ja isegi norme vormistada. 
Tuleb väga täpselt kaaluda,  
mida ja kuidas kirja panna, 
sest seaduse lugemisel ja tõlgendamisel  
on erinevaid võimalusi.“
et kes testis läbi kukub, peab tulema kordus-
koolitusele ja järgi vastama. 

Koolituse teemad on näiteks: kuidas käitu-
da siis, kui “kärsatate” midagi, kui maja läheb 
üldhäiresse, kui avastate ise tulekahju? 

Kas sulgeda ruumi uks, kus tuli on lahti 
läinud? 

Mida näiteks sina kõigepealt teeksid?

Tõmban ukse kinni. Helistan.
Just, kui ruumis kedagi pole, tõmbad ukse 

kinni, et tuli ei saaks levida. Siis hüüad teis-
tele – tulekahju. Vajutad koridoris punasele 
tulekahju teatenupule. Seejärel võiksid helis-
tada üle Häirekeskusesse ja informatsiooni-
töötajale, et põleb. 

Haigla on turvatud erinevate tuletõkke-
sektsioonidega, mis takistavad tule ja suitsu 
levikut. Meil on andurid, mis annavad märku, 
kui majas tekib probleem. 

Ei tohi sattuda paanikasse, kui ruum on täi-
tunud suitsuga.

Treenitud inimene käitub teadlikult, võtab 
tulekustuti ja paneb asjale piiri. Häda on, kui 
ta ei oska kustutit kasutada või satub segadus-
se.

 
Paanikas võivad loogika ja teadmised 

välja lülituda.
Kunagi nägin pealt trammiavariid, kus üks 

naine hüüdis õnnetult: „Mis on 112 telefoni-
number?!“ 

Olen teinud töötajatele pärast koolitust alati 
valikvastustega testi. Üks küsimus on Häire-
keskuse number. 

Saadakse pihta? Teatakse, et 112?
Pakutud on ka 911, 002, 110.  
Tegelikult ei teata alati isegi seda, milline 

on tulekahju teatenupp ning kirjutatakse, et 
rohelist või sinist värvi.

Tänavune põhiteema on/oli siiski õppus 
masskannatanutega. Kuidas te seda kriisi-
plaani osa kokku panite?

Peetud on koosolekuid kliinikute ja osa-
kondade juhatajatega, nagu Andres Luka-
nenok, Matis Märtson, Mari-Liis Ilmoja, 
Maila Raidmäe, Helke Nurm, Ülle Uusta-
lu, EMO õendusjuht Helina Juursalu.

26. aprillil toimunud õppuseks mõtlesime 
võimalikud tegevused läbi valvepediaatrile, 
valvekirurgile, valveanestesioloogile, kuidas 
võimalikult kiiresti abi anda, kannatanud 
osakonda suunata. 

Kuidas praegu veel korrigeerimata 
plaan täpsemalt välja näeb?

Kõik algab kiirabilt saadud telefonikõnest 
valvepediaatrile: toimunud on selline ja sel-
line õnnetus, teile tuleb poole tunni pärast 20 
kannatanut. 

Seejärel tuleb teha kontrollkõne Häirekes-
kusele, et teada saada, kas tegemist ei ole kel-
legi halva naljaga. 

Edasi helistab valvepediaater  valvekirurgi-
le, valveanestesioloogile, valvetraumatoloo-
gile, valvepediaater 2-le, vastuvõtuosakon-
na õendusjuhile, kriisikomisjoni juhile, kes 
omakorda kutsuvad välja oma meeskonna. 

Vaja on tagada personal, ruumid.
Tegevus on paika pandud punaste, kollaste 

ja roheliste patsientide jaoks.
Kui trauma on „punane“ (triaaži mõistes 

eluohtlikus seisundis patsient, abi tuleb anda 
viivitamatult), viiakse laps PERHi (põhimõte 
on kehtestatud kokkuleppel kiirabiga), teised, 
„punased“ saabuvad lastehaiglasse.  

Kui nt valvekirurg saab vastava teate, peab 
ta organiseerima, et üks kirurg läheb vastu-
võtuosakonda ja võtab osakonnast kaasa ka 
õe ja abilise.

Kogu tegevust jälgisid õppuse ajal nii vä-
lis- kui sisevaatlejad, sh inimesed PERHist, 
kiirabist, terviseametist.

Kui palju lapsi suudame, suutsime vastu 
võtta?

Kriisiplaani järgi on kirjas 16 last. PERH 
lubas alguses mängu panna 20 last, et aru saa-
da, kui kiiresti tegutseda jõuame, mis loomu-
likult sõltub ka patsiendi seisundist.

Tegelikult saabus ca 40 last. 

Päriselus võivadki asjad käia „üle pea“. 
Saime hakkama?

Suurem töö selleks, et hinnata, kas plaan 

paika pidas ja mida on vaja muuta, on alles 
ees. 

Meil on ju olemas kriisikomisjon – see on 
koostöö! 

Kui asjad on selgeks vaieldud, ei kulu kor-
rigeeritud masskannatanute kriisiplaani kok-
ku kirjutamiseks enam kaua aega.

Seejärel tuleb võtta ette järgmised sammud 
– tegutsemine pantvangikriisi, pommiähvar-
duse puhul. Et plaani seda osa kokku panna, 
tuleb korraldada kohtumine politseiga nende 
ettepanekute ärakuulamiseks.

Räägi, palun, pisut töökeskkonnaspet-
sialisti rutiinist.

Sel alal oli minu esimesi töid tervisekont-
rolli andmete ja aegade sisestamine Virosofti 
programmi, mis aitab paremini hoida silma 
peal sellel, millal jõuab kätte kellegi seadu-
sest tulenev kohustus läbida tervisekontroll 
töötervishoiuarsti juures. 

Kõigi 800 töötaja andmete ja terviseotsuse 
kuupäevade töötlemine oli äärmiselt ajama-
hukas, kuid nüüd ei pea selle teema pärast 
enam liiga palju muretsema. 

Virosofti saaks veelgi arendada. Nt sises-
tada töökeskkonna ohutegureid, mis on ka 
tervisekontrolli aluseks; otsusel sisalduvat 
informatsiooni (välistaks andmete Wordi või 
Excelisse kandmist).

Olen alati imestanud, kuidas eelmine töö-
keskkonnaspetsialist Eda Raidna aegade ja 
töötajate jälgimisega ilma programmita hak-
kama sai ning mõelnud, kui palju segadust 
võis olla siis, kui töötajad vahetasid osakonda 
või olid vahepeal töölt lahkunud. 

Eda pärandas mulle ka kapitäie riskiana-
lüüse. Neidki tuleks uuendada ning kättesaa-
davuse huvides arvutisse sisestada.

Samuti nõuab seadus ametikohapõhiste ja 
kasutatavate töövahendite ohutusjuhendite 
olemasolu – neid on vaja uuendada. 

Mul peab olema ohutusjuhend isegi noa (!?) 
kasutamise kohta!

Teema, mis on mõnevõrra huvitavam, kuid 
millele olen jõudnud pühenduda vähem, on 
ergonoomika. 

Nii paljudes asjades orienteerumine va-
jab juriidilist mõtlemist?

Nii kriisi- kui töökeskkonna valdkond toe-
tub seadustele. Kindlasti on vaja üldist ju-
riidilist lugemust, vähemalt oma erialal. Sel 
põhjusel olen paljud seadused läbi töötanud. 

Kui on nüansse, milles kahtlen, on tööins-
pektsiooni koduleheküljel juristi tasuta info-
telefon, kust asju üle küsida.

Ent üks asi on teada, mida seadustes nõu-
takse, ja teine asi, kuidas oma dokumente, 
juhendeid ja isegi norme vormistada. 

Ka riskianalüüsi koostamine on tähtis, eriti 
siis, kui peaks juhtuma – aga parem, kui ku-
nagi ei juhtu – tööõnnetus.

Tuleb väga täpselt kaaluda, mida ja kuidas 
kirja panna. Seaduse lugemisel ja tõlgenda-
misel on erinevaid võimalusi. 

                                                       Tiina Eier

Õhtu. Õde istub õepostis. 
Küsin: “Kus teil tulekustuti on?”
Õde rehmab käega seina suunas. 
Vaatan: pole. „Ei näe,“ ütlen.
„Mis mõttes te ei näe? Siinsamas on!?“
Õde tõuseb pisut pahaselt pahisedes 
toolilt ja vajutab, klõps!, lülitist tule kustu.
 
Ei ole anekdoot, vaid pärislugu
tuleohutusreidilt lastehaiglas, 
jutustanud Tiia Tamm

Tiia Tamm: 
“Peatselt tuleb ette võtta järgmised sammud:
Käitumine pantvangikriisi,  
pommiähvarduse, terrorismiohu korral.
Et plaani seda osa kokku panna, 
tuleb korraldada kohtumine 
politsei- ja päästeametiga.”



Niina Allikas: 
“Lastega tuleb olla õrn ja kannatlik.
Probleeme tuleb tingimata
püüda lahendada hea ja  
mitte kurjaga.“

Niina Allika õnnelik elu
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Kuidas ja miks valisite logopeedi elukut-
se?

Kasvasin üles ema ja kurttumma tädiga (isa 
langes sõja ajal), kes ei osanud ei lugeda ega 
kirjutada. Tahtsin teda väga aidata, sellepärast 
küpses minus soov saada surdopedagoogiks. 

Sõitsin Peterburgi ja lõpetasin 1957. aastal 
Herzeni nimelise Leningradi Riikliku ülikooli. 
Kuulus professor Šklovski soovitas, et peda-
googi erialale lisaks on tingimata vaja juurde 
õppida ka logopeedi oma. Seda ma ka tegin. 

Minu mees on eestlane, kes suunati algul 
tööle Rõbinski linna, seepärast töötasin kaks 
aastat sealses kurttummade koolis. 

1961. aastal kolisin mehega Tallinnasse, 
mina asusin tööle lastelogopeedina Narva mnt 
lastepolikliinikusse.

Logopeede oli 55 aastat tagasi vähe?
Jah, neid võis lugeda üles ühe käe sõrmedel. 

Oli Ester Lepik, kes on juba manalateed läi-
nud, oli Tiia Espe. Eriti nappis vene logopeede.

Algusest saadik olen töötanud ainult vene 
lastega, sest logopeed saab kõige paremini töö-
tada emakeeles. Kõik oma kategooriad oman-
dasin ja koolitused tegin läbi Eestis ja Peterbu-
ris.

Arvestades, et olete jõudnud tänasesse 
Laste Vaimse Tervise Keskusesse Musta-

mäel, siis olete näinud palju maju ja peaars-
te.

Jah, esimene peaarst oli Ustinova Viru kes-
kuse kohal asuvas polikliinikus. Siis maja lam-
mutati ja kolisime ajutiselt praeguse Foorumi 
kohale. Siis tuli Olevimägi 14, lühikest aega 
Ravi tn 2 ja Ravi 27.  Ehk järgemööda veel sel-
lised polikliiniku- ja haiglajuhid, nagu Mullas, 
Tomberg, Tamm, Suurorg, Suurväli, Kütt, 
Põldmaa, Martinson, Riikjärv, Luts.

Eelmisel aastal kolisime kolleegidega Kesk-
linna Lastepolikliinikust uude Laste Vaimse 
Tervise Keskusesse, mida juhatab Anne Klein-
berg.

Tore, et teid kaasa võeti.
Selle eest olen ma dr Kleinbergile väga tänu-

lik – ta ütles: kui on jõudu tööd teha, siis palun. 
Praegu töötan poole kohaga.

Räägitakse, et logopeedi töö on vaimselt 
kurnav. Lapsed on erinevad, nad võivad olla 
raske diagnoosiga, kõiki lõpuni aidata ei saa, 
kuigi tahaks... Kuidas te selle kõigega toime 
olete tulnud, rõõmu kaotamata?

Aga muid variante ju ei ole. Tegelikult võib 
mõnikord raske lapsega töötamine olla palju 
kergem kui tema ema ja isaga.

Siin peab aru saama, et pool logopeedi tööst 
on alati lapsevanemate juhendamine. Ei ole nii, 

55 aastat logopeedina töötanud Niina Allikas on olnud õnnelik inimene: ta on tööta-
nud armastatud erialal, teeni(nda)nud lapsi ja olnud õnnelik abikaasa, ema, vanaema ja 
vanavanaema, kelle ümber on alati palju inimesi. Oma 80. juubeli võttis ta vastu moe-
kunstnikust lapselapse tehtud kevadises autorikleidis.
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et logopeed üksi ja kohe kõik häälikud võluvit-
saga “paika paneb”. Kui ikka ema-isa lapsega 
kodus edasi ei tegele, ei pruugi olla abi ka logo-
peedi nähtud vaevast.

On selliseid perekondi, kes on käinud minu 
juures juba põlvkondade kaupa. Alguses isa või 
ema, siis juba laps, ja mõnikord juba ka lapse-
laps. Otsivad mu üles.

Järelikult te meeldisite neile.
Arvatavasti, kuid see ei ole kõige peamine 

näitaja –  mõnikord meeldib inimesele üks, tei-
nekord teine, ja siis juba kolmas logopeed. 

Üldiselt mulle ei meeldi, kui minu juurde 
tullakse jutuga kellegi kolmanda kohta, et vaat, 
tema pole üldse hea spetsialist, meie tuleme 
hoopis teie juurde... Mina vaatan ikka lapseva-
nema pühendumisele. Kui näen, et see ema või 
isa arvatavasti ei hakka lapse kõne arendamise-
ga tööd tegema, ei ole ka logopeedi kiitmisest 
kasu.

Kõige rohkem on mulle aga muret teinud 
see, kui vanemad ei saa aru, et mitte igat (vene) 
last ei saa ega ole mõtet panna eesti kooli või 
eesti õppekeelega klassi. 

Vene laps peab eestikeelsesse kooli mine-
kuks tingimata ise valmis olema. Selleks on 
jälle vajalik, et tal oleks emakeel ladusalt suus: 
korralik sõnavara, korrektne hääldus. 

Aga mõni vanem (kelle laps ei suuda välja 
öelda veel paljusid häälikuid) mõtleb: ah, mis 
siis, las läheb eesti kooli, küll seal kõik korda 
tehakse... Kui siis selline laps jõuab eesti kooli, 
võib ta seal saada teiste naerualuseks. On see 
siis vanemate poolt kena tegu? Laps ei oska 
omaendagi keeles oma mõtteid väljendada, 
rääkimata eesti keelest. 

On muidugi ka täpselt vastupidiseid näi-
Järg lk 6
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teid. Minu juures on harjutamas käinud vene 
tüdruk, kes astus eesti kunstikooli. Vene keelt 
rääkis ta enne kooli väga hästi, tööd tuli teha 
susisevate häälikutega. Teda võeti eesti kooli 
vastu rõõmuga, ta õpib hästi, on üks parimaid 
õpilasi klassis. Vaat selliseid vene lapsi võib 
panna eesti kooli.

Me peame tingimata last aitama seni, kuni 
tema kõne on puhas. Mis aga selle praegu ras-
keks teeb: meie juurde tulek on väga keeruli-
seks tehtud ja sõltub teinekord perearsti tahtest.

Kui lapsel on probleeme, annab perearst tal-
le mõnikord saatekirja vaid ühekordseks kon-
sultatsiooniks ja uuringuks. Aga lapsel on vaja 
pidevat logopeedilist teraapiat!  Pean ütlema: 
minge perearsti juurde tagasi ja paluge uut suu-
namist, mitmekordset saatekirja ravifondi alu-
sel. Mõned perearstid on valmis seda andma, 
teised mitte. Põhjuseks tuuakse, et raha ei ole. 
Aga last on vaja teenindada!

Aastakümnete jooksul olete näinud sadu 
ja sadu lapsi. Kas mõni neist, mõni lugu on 
eriliselt meelde jäänud?

Jah, neid on palju. Räägin ühest. Tuli üks 
vanaema ja küsis: “Kas te saate mind, palun, 
aidata? Meie peres räägin ainult mina õiget r-
tähte, aga kõik teised ütlevad: “_r_hh”. Ma nii 
väga tahaksin, et mu 5aastane lapselaps Miša 
õigesti rääkima õpiks.”

“Hästi, teeme proovi!” ütlesin. Hakkasime 
harjutama. 

Kui laps koju läks, palusin vanaema, et mit-
te ükski teine pereliige, vaid ainult tema isikli-
kult poisiga kodus r-i harjutaks. 

Ükskord tuli lapsele järgi ema, avas ukse ja 
tervitas täiest kurgust põristades: “Zd_r_hh-
aazdvuite, Niina Ma_r_hh-kovna!”

Meelde on jäänud see lugu ka sellepärast, 
et Mišast sirgus hiljem tuntud pankur, kes pole 
häbenenud mind oma õige r-i eest tänamas 
käia. Siis on olnud väga tore meenutada meie 
harjutustunde.

Tegelikult on tore ka see, kui kohtud kuna-
giste patsientidega. Oli juhtum, kus minu juur-
de tuli isa, kes ei pidanud ennast just eriti viisa-
kalt üleval. Tegelikult käitus ta üsna vastikult. 
Järsku vaatan seda papat: see on ju Andrei, kel-
le hääldusega koos tema emaga kunagi kõvasti 
vaeva nägime. See ema oli väga järjekindel ega 
jätnud vahele ühtegi harjutustundi, kuni poisi 
kõne sai korda.

“Tere, Andrei,” ütlesin rõõmuga, “teie siin!”
Papa pahameel kadus kui imeväel, ja ka po-

jaga sai kõik korda!

Teil  endal on suur ja tore perekond.

Algus lk 5

Mulle meeldiks 80sena samasugune olla 
Anne Kleinberg, psühhiaatriakliiniku 

juhataja

Niina Allikas on väga südamlik ja tark kol-
leeg. Ta on alati heas tujus, väga täpne oma 
tööülesannete täitmisel ja teeb väga häid logo-
peedilisi uuringuid. Ning ta on alati äärmiselt 
tähelepanelik. 

Minule küll meeldiks 80aastasena samasu-
gune olla.

Ning mis puudutab arvamust, justkui ini-
mene ei võiks kõrges vanuses töötada, siis 
võib ikka – eeldusel, et ta suudab vastu pidada 
pingele ning et tema töötulemused on asjako-
hased.

Suur rahu ise
Lea Kalvo, Laste Vaimse Tervise Kesku-

se ambulatoorse osakonna juhataja

Niina on üks suur rahu ise. 
Hea õppimisvõimega, huumorimeelega. 
Suure elukogemusega, ja seda on ta meiega 

jaganud. 
Alati oleme leidnud koos lahendused. 
Tore on Niinaga koos töötada, ta on alati 

optmistlik, täis elurõõmu. 

Niina sära võti on armastuses 
laste ja oma töö vastu
Maret Jahu, logopeed 

Olen Niinaga koos töötanud 15 aastat. Poo-
le sellest ajast olime kabinetikaaslased. 

Niina on soe ja hooliv kõigi töökaaslaste 
suhtes. Imetlen Niina energiat. Ta teeb oma 
tööd põhjalikult ja jõuab töö kõrvalt olla ime-
tore mummi oma suurele ühtehoidvale perele. 
Lisaks jõuab ta reisida, ooperisse ja ooperipäe-
vadele. 

Küllap ongi Niina sära võti suures armastu-
ses laste ja oma töö vastu.

Heatujuline ja optimistlik
Svetlana Inozemtseva, logopeed

Niina Allikas on üdini optimistlik positiiv-
ne inimene, vastutulelik, heatujuline, abival-
mis, korralik. 

Professionaalselt kompetentne ning avatud, 
temaga on alati meeldiv suhelda, sest ta on val-
mis kolleegidele oma teadmisi ja metoodikaid 
edasi andma.

 
     Tema kõrval on hea mees 

Viiu Siirmäe, logopeed

Ühel koolitusel paluti Niina Allikal vasta-
ta küsimusele, kui tal oleks võimalus alustada 
oma õpinguid uuesti, millise eriala ta siis va-
liks? Ta vastas kõhklematult: logopeedi eriala. 
Õnnelik inimene! Mina olen enda puhul küll 
teistestki võimalustest mõelnud.

Niina puhul on imetlusväärne veel see, et 
ta ei ole kunagi väsinud, “peast soe” või eba-
stabiilne. Põhjus on selles, et tema kõrval on 
hea mees ja hea pere. Lapselapse tehtud kleidis 
näeb ta välja nagu Feeja (eesti k: haldjas).

Jah, mul on suur pere- ja suguvõsa, kõik 
eestlased, mina üksi venelane (naerab, toim). 
Vaatamata sellele suhtuvad nad minusse ime-
armsasti ja hoiavad mind. Kahjuks ei räägi 
vene keelt ükski lapselaps, v.a Judith, kes käis 
vene lasteaias.

Perest lähemalt: mul on kaks tütart, kes os-
kab vabalt nii eesti kui vene keelt (väikesena 
rääkisid nad minuga vene, isaga eesti keeles), 
pluss võõrkeeled. 

Vanem tütar Irene, Tallinna Tehnikaüli-
kooli professor, abiellus kunstnik Ivo Lillega. 
Neil on omakorda kaks tütart: Juuli, Estonia 
ooperiteatri solist, ja moekunstnik Liisi. 

Juuli lapsed on Julius ja Judith. Liisil on 
kaks poega: Moorits ja väike Leopold.

Teisel minu tütrel, Ellen Kaasikul, on kaks 
poega, Karl-Joosep ja Siim-Martin, toredad 
noored mehed, üks lõpetas kaks aastat tagasi 
Tallinna Ülikooli, teine on kohe lõpetamas Tal-
linna Tehnikaülikooli.

Meil on suured peod ja peretraditsioonid, nt 
tähistame igal aastal vanema tütre pool Nõm-
mel suguvõsaga jõulupidu. Jõuluvanale peavad 
laulu, instrumentaalpala või luuletuse esitama 
kõik, alates kõige vanemast kõige nooremani 
välja. Praegu on noorim ühene.

Minu sünnipäeva tähistamiseks renditi jaht-
klubi teine korrus. Liisi abikaasa Erko oli su-
gulaste abiga katnud ilusa laua. Pärast pani tü-
tar Ellen Facebooki üles terve naisliini ühisfoto 
allkirjaga: “Meie mummi 80”. Pilt sai üle 120 
laigi ja kommentaari, üks kuulsus väitis armu-
liselt, et kedagi 80aastast ta pildilt küll ei leia.

Sõna otseses mõtte udupeene juubeliklei-
di õmbles lapselaps Liisi? 

Jah. Kleidi alumise osa tegi ta puhtast val-
gest puuvillast, mille värvis erkroheliseks ja 
trükkis sellele lõbusad pildid, piltidele tikkis 
litrid. Ülemine osa sai läbipaistvast naturaal-
sest siidist. 

Ütlesime Liisile kõik, et ta ei teeks nii pikka 
ega rohelist kleiti, aga või ta siis kedagi kuulda 
võtab! Ja kui ma veel ei teadnud, millised joo-
nistused kleidile tulevad ja asja uurisin, ütles 
tema: “Ei ütle, küll sa hiljem näed!” 

Õrnroheline värv pidi olema inspireeritud 
varakevadest ja tärkavast rohust. Tal oli asjast 
oma nägemus, millega jäime kõik lõpuks väga 
rahule.

Millist nõu annaksite algajale logopeedile? 
Lastega tuleb olla õrn ja kannatlik. Prob-

leeme tuleb tingimata püüda la-
hendada hea ja mitte 
kurjaga.

Juubilar koos Anne Kleinbergiga

Tiina Eier



Emadepäeval, 8. mail, algas Tallinna Las-
tehaigla Toetusfondi iga-aastane heategevuslik 
meediakampaania, mille kaudu kutsutakse 
Eesti elanikke toetama sügavalt enneaegselt 
sündinud lapsi.

Heategevuskampaania „Tee väike ime“ 
käigus kogub toetusfond annetusi rinnapiima 
analüsaatori ja pastörisaatori ostuks, et täpse-
malt määrata emapiima koostis. Rinnapiima 
analüsaator ja pastörisaator maksavad vasta-
valt ligikaudu 7000 eurot ja 30 000 eurot.

Haigla juhatuse esimees dr Katrin Luts üt-
les kampaaniat tutvustaval pressikonverentsil, 
et kindlasti saadakse hakkama ka nende sead-
meta, mis ei pruugi olla veel revolutsioon me-
ditsiinis. Ometi on väike ime iga kasvamine, 
koosnedes paljudest väikestest asjadest. Et üks 
oluline aspekt sügavalt enneaegse vastsündinu 
kasvamise juures on toitmine, saab haigla an-
tav abi olla parem, kui rinnapiima-analüsaator 
ja pastörisaator olemas.

„Tegeleme nende lastega igapäevaselt ja 
oleme väga tänulikud, et selline aparaat oste-
takse. Kui laps sünnib enneaegselt, peame te-
gema nii, et see üsaväline arenguperiood oleks 
võimalikult täisväärtuslik,“ rääkis Tallinna 
Lastehaigla vastsündinute ja imikute osakonna 
lastearst Merle Paluste.

Paluste sõnul on seni võetud analüüse lapse 
verest, et saada teada, kas teda toidetakse õi-
gesti. “Analüsaator annab võimaluse teha rin-
napiima kvaliteet kindlaks juba enne toitmist. 
Sellega ennetame mikroelementide ja valkude 
puudust organismis. Edasi peab arvestama 
sellega, et emade rinnapiimas on erinevaid 
baktereid. See tähendab, et lapsi toidetak-
se infitseerunud piimaga. Selleks on vajalik 
pastöriseerija, mis piima kvaliteeti parandaks 
–  see on tähtis nii ema kui ka lapse vaimsele 
heaolule.“

Aastas sünnib 600 enneaegset last, neist 250 
saabub otse sünnitusmajast intensiivraviosa-
konda või vastsündinute ja imikute osakonda. 
75 neist on sügavalt enneaegsed.

Toetusfond  kutsub 
toetama enneaegseid lapsi

Pediaatria  ema  dotsent  Leida  Kerest   mäletades 

“Mitte iga õppejõu 100. sünniaastapäe-
vaks ei korralda tema õpilased kõrgetaseme-
list konverentsi. Ettekanded olid prof Tiina 
Talvikult, Mall-Anne Riikjärvelt, Anne 
Ormissonilt, Liis Toomelt ja tütrelt Sirje 
Keevallikult,” ütleb Tallinna Lastearstide 
Seltsi seeniorklubi eestvedaja dr Kaja Lei-
to 22. aprillil Tartus toimunud Leida Kerese 
konverentsi (korraldaja Eesti Lastearstide 
Selts ja Liis Toome, toim) meenutades. “Sada-
kond endist õpilast üle kogu vabariigi kohtusid  
armastatud õpetaja kalmul enne konverentsi.” 

“Dotsent Kerese õpilased mäletavad täna-
seni tema õpetussõnu, millest ühed kuulsamad 
on, et lastearstil tuleb hoolitseda korraga nii 
lapse kui tema ema/pere eest ning et ka väga 
raske haigusega patsiendi ravimisse tuleb ra-
kendada kõik teadmised, jõud ja lootus – võib-
olla juba homme-ülehomme leiutatakse uus ra-
vim või meetod, mis muudab selle lapse jaoks 
kõik,” ütleb statistikaarst Mari-Ann Pella. 
    Dr Mall-Anne Riikjärv kirjutas Eesti Ars-
ti aprillinumbris Leida Keresest kui silma-
paistvast isiksusest lastearstide sõjajärgsete 
põlvkondade kasvatajana ning pediaatria ja 
lastearstiabisüsteemi arendajana. Ülikoolis ja 
lastekliinikus töötas ta 45 aastat ning pediaat-
rilist teadustööd juhtis ja koordineeris 18 aas-
tat. Järgnevalt artikkel lühendatult.

“Leida Rüütli-Keres tuli lastekliinikusse 
1938. aastal IV kursuse üliõpilasena, kavan-
dades oma edasise tee lastearstina. Küllap oli 
valiku juures oluline lastehaiguste õppetooli 
juhataja prof Aadu Lüüsi isik. 

Tema laiahaardeline tegevus õppetöö, laste-
haiguste teadustöö, lastehaiguste õpiku kirju-
tamine, rahvavalgustuslik tegevus emade-las-
te tervise kaitsel, seltside asutajaks, juhatajaks 
või juhatuse liikmeks olek lõi keskkonna ja 
õhkkonna, millega kohtusid üliõpilased laste-
haiguste loengutes ja praktikumides.

Juba üliõpilasena alustas Leida Keres las-
tekliiniku assistendi vabatahtliku abilisena ja 
uurimistööga, mille tulemused avaldati ajakir-
jas Tervis 1940. aastal (2,3). Lastearstiks saa-
miseks tuli läbida 2aastane assistentuur laste-
kliinikus. Ülikooli lõpetamise järel sai temast 
1940. aasta sügisel lastekliiniku I assistent. 
Dotsent Keres on kirjeldanud, et haigete ravi-
mine professori rangel juhendamisel oli väär-
tuslik kogemus, sest alati oli võimalik küsida 
nõu, et veenduda oma tegevuse otstarbekuses. 

Väitekirja “Lahustunud valkude diagnosti-
line väärtus imikute ja varaealiste soolepõle-
tikega laste väljaheidetes” kaitses Keres 1952. 
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24. aprillil sai 100 aastat TÜ pediaatriakateedri 
kunagise juhataja dots Leida Kerese sünnist.

KAMPAANIA

aastal, olles üks kolmest dissertandist lastehai-
guste alal 1947–1953. 

Tema initsiatiivil alustati raviosakonna üli-
õpilaste hulgas lastearstide ettevalmistamist 
täiendavate loengu- ja praktikumitundidega 
õhtusel ajal. Aastatel 1960–1972 läbis 266 üli-
õpilast lastearsti lisaõppe juba alates IV kur-
susest.

Kerese aktiivse tegevuse tulemusel avati 
1967/68. õppeaastal arstiteaduskonnas pe-
diaatriaosakond. Eestis töötas 80. aastate lõpul 
ligi 800 lastearsti.

Üliõpilaste Teadusliku Ühingu pediaatria-
ring alustas 1949. aastal, 1955. aastast sai 30 
aastaks ringi juhendajaks Leida Keres. Ring 
oli üliõpilastele esimeseks sammuks teaduse 
teel. 

Veerandsajandi jooksul oli Keres pediaatria 
kateedri teadustöö suunaja ja juhtija. Tema ju-
hendamisel kaitsti pediaatriakateedris 15 aasta 
jooksul 10 kandidaadiväitekirja. 

Aastatel 1964–1979 juhatas dotsent Keres 
arstiteaduskonna täiendus- ja spetsialiseeru-
miskateedrit ning tegi ettepaneku muuta see 
teaduskonnaks, et suurendada täiendajate arvu 
ja laiendada erialade valikut. 

Kateedri loomisega muutus arstide täien-
damine Eestis süsteemiks ning sai kättesaa-
davaks ka väikeste keskuste arstidele. Dotsent 
Kerese üks eesmärke oli haarata töötavaid pe-
diaatreid uurimistöösse.”

Dotsent Leida Keres

ELS külaskäik Raadi kalmistule

Dr Merle Paluste räägib pressikonverentsil 
rinnapiima analüsaatori kasulikkusest

Leida Keres sündis Voltvelti valla (Tihemetsa) 
talunike tütrena. Lahtine pea ja töökus avas talle 
koolitee Pärnu Tütarlaste Gümnaasiumi ja sealt 
Tartu Ülikooli.  1940. a abiellus ta kuulsa maletaja 
venna, andeka füüsiku Harald Keresega, hilisema 
Eesti Teaduste Akadeemia akadeemikuga. Oma 
kahele tütrele oli Leida Keres väga hea ema.

Paljud tema õpilased ei teadnud, millist hingelist 
vaprust ja suurust nõudis Leida Kereselt elu ja töö-
tamine võimu all, mis oli tema vanemad/omaksed 
kahekordselt represseerinud ja maalt välja saatnud.



Traumatoloogiaosakonna juhataja Tiit 
Härma ning vanemarst Andres Lukane-
nok on uue multifunktsionaalse teisaldatava 
protseduurilauaga väga rahul. „Eriti praktili-
seks teeb selle kõrguste ja asendite muutmise 
funktsioon. Piisab nupulevajutusest – enam 
ei pea nelikümmend korda pedaali tallama, et 
kõrgus õige saaks. Laud on ka piisavalt suur, 
et ära mahutada noorukeid, kes tänapäeval 
võivad olla kahemeetrised. Ka hädavajalikud 
abitoed on olemas.”

Haigla juhatuse esimees dr Katrin Luts 
avaldas lootust, et andmisest on rõõmu ka 
andjatele – heategevus on alati kahepoolne.

Sündmusest võtsid osa rahvusvahelise 
Lions klubide Eesti piirkonna kuberner Heik-
ki Koort (kes tänas dr Härmat pojale 30 aas-
ta eest tehtud õnnestunud puusaoperatsiooni 
eest) ning Lions klubi Tallinn Toompea liik-
med, kes jagasid patsientidele õhupalle ning 
vestlesid nii laste kui ka lastearstidega. 

Mängustendide tellimiseks tegi LC Tal-
linn Toompea koostööd AJ Tooted ASiga: 
stendid ilmestavad haigla koridoride ja pala-
tite seinu ning mängimas on nendega tabatud 
mitte ainult lapsi, vaid ka lapsevanemaid.

Üleantavate toodete koguväärtus oli roh-
kem kui 5000 eurot, mis saadi LC Tallinn 
Toompea iga-aastaselt heategevuslikult pok-
keriturniirilt, järjekorras kuuendalt. 

Tegemist on Eesti suurima heategevusliku 
turniiriga 70 mängija ja toetajaga ning mit-
mete sponsoritega.

Seekordne annetus oli lastehaigla trauma-
toloogiaosakonna heaks neljas. Varasemalt 
on LC Tallinn Toompea kogunud raha osa-
konna põletushaigetele nahakoorimisnoa ja 
vaakumraviaparaadi tarbeks. Lisaks on kin-
gitud  LCD-telereid palatitesse. 

Et klubi kavatseb heategevust jätkata, pee-
ti plaani ka järgmise aasta heategevusostuks.

 

LC Tallinn Toompea sihib annetused traumatoloogiaosakonnale
4. mail andis LC Tallinn Toompea las-

tehaiglale üle eriotstarbelise protseduu-
rilaua ning 30 seintele paigaldatavat mo-
toorikat arendavat mängustendi.  
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LC Tallinn Toompea president Haidor Laimets ja Eesti piirkonna kuberner Heikki Koort

Õendusjuht Ülle Gents ja traumatoloogiaosakonna juhataja Tiit Härma
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Ankeedid on eesti- ja venekeelsed ning va-
nema jaoks anonüümsed (ta ei pea avaldama 
oma nime). Täitmata ankeedid annab vane-
matele isiklikult üle kas kvaliteediteenistuse 
õde Raja Rekkaro või kabinetiõde. 

Kabinettidesse edastatakse teave postkas-
tide asukoha kohta, kuhu täidetud ankeedi 
saab jätta.

 TALLINNA LASTEHAIGLA SÕNUMID

Kvaliteediteenistus uurib vanemate rahulolu  
ambulatoorse teenusega

 TUNNUSTUS

Dr Levin alustas koos kolleegidega vast-
sündinute meditsiini humaniseerimist juba 
nõukogude ajal 1979. aastal, kui N.Liidu 
tervishoiuministri käskkirjaga oli keelatud 
emadel haiglas laste juures olla. Käskkirjas 
oli öeldud, et ema on ohtlik oma lapse jaoks.

“Pärast Eesti iseseisvumist, kui saime 
tutvuda haigete vastsündinute ja enneaeg-
sete meditsiini süsteemidega tsiviliseeritud 
maailma riikides, selgus, et ka neil ei saanud 
emad oma laste juures viibida. Tõsi, mõnel 
pool oli emale antud külalise roll, kuid mitte 
24/7. Lääne ideoloogia ei olnud see, et ema 
oleks lapse jaoks ohtlik, vaid hoopis, et ema 
on väsinud, tal on teised lapsed kodus jne. 
Tegelik põhjus oli selles, et nii oli haiglaper-
sonalil palju mugavam. Ainult sõnades öeldi, 
et laps on nende jaoks kõige tähtsam,” räägib 
tunnustatud pediaater Adik Levin.

“Family Integrated Care on nüüd kasutu-
sele võetud 25 haiglas Kanadas, Austraalias 
ja Uus-Meremaal ning uurimisgrupp on tun-
nustanud seda süsteemi kuldse standardina ja 
nende arvates muutub see tulevikus kõikjal 
maailmas vastsündinute intensiivraviosa-
kondades asendamatuks,” seisab e-kirjas, 
mille saatis Levinile dr Shoo K. Lee, kes on 
Inimarengu ning Laste ja Noorte Tervisekait-
se Instituudi ning Kanada Terviseuuringute 
Instituudi teadusdirektor, Toronto Ülikooli 
pediaatria-, sünnitusabi-, günekoloogia- ja 
rahvatervise professor ning Mount Sinai haig-
la pealastearst. 

Järeldus tehti pärast põhjalikke tõenduspõ-
hiseid uuringuid nendes haiglates kolme aasta 
jooksul.

“Mul on nii hea meel, et mitte pärast siitil-
mast minekut, aga juba eluajal on tulnud selli-
ne tunnustus!” rõõmustab dr Levin. 

1. mail toimus Baltimore’is lastearsti-
de akadeemilise seltsi (Pediatric Academic 
Society ehk PAS) kokkusaamine, kuhu oli 
kutsutud ka dr Levin kui selle süsteemi eest-
vedaja. 

                                                          

Tunnustati Adik Levini  
kuldset standardit

Endine Tallinna Lastehaigla vastsün-
dinute ja imikute osakonna juhataja dr 
Adik Levin sai hiljuti Kanadast e-kirja, 
mis teatas, et lastehaiglas välja töötatud 
süsteemi kasutatakse nii Kanadas, Aust-
raalias kui ka Uus-Meremaal ning seda 
soovitatakse kui kuldset standardit (gold 
standard). 

Postkastid asuvad:
·        A-korpuse fuajee informatsiooni juu-

res I korrusel; 
·        Polikliiniku registratuuri juures; 
·        Traumapunktis;  
·        Polikliiniku II korrusel kvaliteeditee-

nistuse ukse kõrval
·        B-korpuse fuajee garderoobi juures 

I korrusel.

Ootame kõikide teenistuste õdede aktiiv-
set osavõttu ankeetide edastamisel lapseva-
nemale, uuringus osalemine on rangelt vaba-
tahtlik. Vanemate arvamus on meile oluline!

“Vastavalt Tallinna Lastehaigla kvali-
teediteenistuse tööplaanile viiakse am-
bulatoorses teenistuses lastevanemate 
rahulolu uuring läbi iga kahe aasta järel 
kevadkuudel. Kõikides haiglates kasuta-
takse Eesti Haigekassa poolt aktseptee-
ritud ankeeti, lastehaiglas on küsimusi 
vajaduse järgi kohandatud.

Lagle Suurorg
kvaliteediteenistuse juhataja

MINU UNISTUSTE PÄEV

Kristiina Gabor-Mägi 
Minu Unistuste Päeva peadirektori k.t 

Minu Unistuste Päev  on tulnud, et jääda

Esimesel vabatahtlike infopäeval liitus 
Tallinna ja Tartu meeskondadega kümme 
entusiastlikult meelestatud vabatahtlikku.

Veebruaris viidi fondis esmakordselt läbi 
vabatahtlike rahulolu küsitluse (vt allpool), 
et selgitada vabatahtlike meelestatust ning 
rahulolu oma senise rolli, meeskonna ning 
tiimijuhiga ning millised on valdkonnad, 
millele rohkem tähelepanu pöörata. 

Uuringust tulid välja ka koolitusvajadu-
sed. 

Märtsis toimuski vabatahtlike koolitus-
päev „Suhtlemise meistriklass“. Koolituse 
keskseks teemaks oli suhtlemispsühholoo-
gia. 

Minu Unistuste Päeva ja Karjääripõld OÜ 
psühholoog Gähtlin Leppänen jagas nõuan-
deid, kuidas sündmuse planeerimise ja ellu-
viimise käigus ettetulevate suhtlemissituat-
sioonidega toime tulla. Leppänen viis läbi ka 
isiksusetesti, et igaüks saaks tutvuda lähe-
malt oma temperamenditüübiga ning mängis 
läbi näiteid aset leidnud olukordadest.

Järgmisena astus vabatahtlike ette kiro-
praktik Karl Pärjamäe, kes köitis tähelepa-
nu huvitavate faktide ning esitusega. 

Koolituse lõpus loositi kohalolijate vahel 
välja CitySpa kinkekaart ning vabatahtlik-
ke kostitas imemaitsvate söökidega Toitla ja 
Vapiano.  Kõik osalejad said koduteele kaasa 
õnneküpsise ja kutse SEB kevadjooksule.

Mida vabatahtlikud arvavad fondist ja 
oma rollist selles?

Üldine rahulolutase 38 küsitlusele vastanu 
seas oli kõrge nii oma rolli, fondi kuvandi kui 
ka juhtimisega tervikuna. Fondi tugevusteks 
peeti organisatsioonisisest sünergiat, sünd-
muste aastaringset korraldamist, innustavat 
juhti ning meeskonnatööd. 

Kõige rohkem motiveerib vabatahtlikke 
positiivne tagasiside lapselt ja perelt ning ra-
hulolutunne tehtuga. 

Minu Unistuste Päeva jaoks on 2016. aasta alanud tempokalt, uute ambitsioonikate 
eesmärkide seadmise ja elluviimisega. 

Mitmed sündmused on juba toimunud ja paljud ootavad järge.

Hinnati ka erinevaid arenguvõimalusi, 
kaasatust projektidesse, sõbralikku kollek-
tiivi, vabatahtlikele mõeldud koolitusi ja 
meeskonnaüritusi. Leiti, et rohkem tuleks 
panustada projektijuhtidesse. Tiimijuhtidelt 
oodatakse aga ennekõike operatiivset info-
vahetust, initsiatiivikust, nõustamist ning 
vabatahtlike ära kuulamist. 

Antud küsitlus oli vajalik selleks, et sel-
gitada välja nii fondi tugevused kui ka kit-
saskohad, millega tulevikus veel tööd teha, 
ning et saada pilt vabatahtlike rahulolust 
ning neile olulistest teemadest.

Aasta alguse MUP aktsioonidest:
11 individuaalpäeva last külastasid Dis-

ney on Ice etendust Saku suurhallis ning 
said kingiks Live Nationi. Poisid leidsid 
pakist Mickey Mousei ja tüdrukud Minney 
Mousei pehme mänguasja/etenduseraamatu.

5aastase piloot Henry üllatus- ja seik-
lusrohke unistuste päev algas lennujaamas, 
kuivõrd lapse unistus on saada piloodiks.

Piloot Kadri rääkis ja näitas poisile len-
nukis, mida tulevaseks ametiks vaja läheb, 
järgnes lennusõit Teele Viira ja helikopete-
riga, kohtumine Curly Stringsiga, ööbimi-
ne Nordic Hotel Forumis ja spaakülastus.

14aastase Rasmuse unistuste päev möö-
dus robotite ja tehnika seltsis. Koos kol-
me sõbra ja perega tutvuti robotitega TTÜs, 
päästeti maailma pommiohu eest adrenalii-
nirohkes põnevas mängus EXIT Room ja kü-
lastati Ämari lennubaasi. Laps sai oma sil-
maga näha reaktiiv- ja transpordilennukeid, 
sõita baasi õuel päästeautoga ning vaadata 
reaktiivlennukite õhkutõusmist. 

Seiklusrikka päeva võttis kokku Laulas-
maa Spaa külastus ja Rasmuse pildiga tort.
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2. mai. Monika Veinglas, traumatoloogiaosakonna hooldaja, 55 
9 mai. Tatjana Nikolajeva, operatsiooniõde, 60 
16. mai. Maria Lagno, laborant, 50 
17. mai. Jelena Krõlova, toitlustaja, 45 
25. mai. Marina Ibragimova, pesupesija-operaator, 55 
26. mai. Anžela Fjodorova, vastuvõtuosakonna õde, 50 
28. mai. Natalja Malikova, klienditeenindaja, 65 
31. mai. Jana Oolup, anestesioloogia-intensiivraviosakonna õde, 45

Palju õnne!

Vaata, see olen mina!
Emaspäeval, 11. aprillil, oli õde-venda 

Gregoril ja Gerdal tähtis päev. Ema viis lap-
sed lastehaiglasse, kus nad kohtusid poisi ku-
nagise raviarsti dr Liis Toomega, vaatasid üle 
palati ja kuvöösi, kus Gregor ligi kuus aastat 
tagasi lamas ning tutvusid trepihalli “isiku-
näitusega”, mille peategelaseks piltidel ekspo-
neeritud poiss, pilt-pildilt suuremaks kasvav 

 IN MEMORIAM

Jelena Muhhina, IX osakonna meditsiinisead-
mete hooldaja, oli ülikohusetundlik ega puudunud 
kunagi töölt. Välja arvatud esimene ja viimane 
kord selle aasta kevadel, kui muidu terve naine oli 
sunnitud käetrauma tõttu haiguslehe võtma. Hai-
gusleht lõppes 21. aprillil. Tööle tagasi tulla Jelena 
ei saanud. 

Keegi ei tea, millistel asjaoludel ta 10. aprillil 
oma Sõle tn koduõuel tagurdava prügiauto alla jäi 
ja elu kaotas. Pealtnägijaid õnnetusel polnud.   

Töökaaslane Karin Soosaar on juhtunust ikka 
veel vapustatud: “Ta oli siiras ja puhas, hingelt 
süütu inimene.” 

 Ta paneb ettevaatlikult kokku mälestuskilde, 
millest joonistub pilt abivalmis, südamlikust  ja päi-
keselisest inimesest.

Teistest hoolis Ukraina juurtega kahe täiskas-
vanud poja ema Jelena rohkemgi kui iseendast ja 
elas kaasa paljude muredele ja rõõmudele. 

Tal oli haruldane oskus inimesi kuulata, kaasa 
tunda, mõelda ja nõu anda. Kui keegi oli haige, 
võis ta sõita piiri taha Venemaale ja otsida sealt 
üles vajaliku rohu.

Nüüd, haiguslehele jäädes, tundis ta ennast 
teiste ees süüdi olevat. Rööprähkleja, nagu ta oli, 
muretses ta ehk liigagi palju selle pärast, kuidas 
ilma temata tööl hakkama saadakse.  

Karini viimane telefonikõne Jelenale aprilli algu-
ses – et olgu ta rahulikult kodus, kõik on korras ja 
korraldatud, kuigi tema järele juba igatsetakse – 
pani ta rõõmust naerma ja nutma. 

Selline Jelena oli – armas ja üliemotsionaalne, 
võimeline läbi pisarate hetkega naerma puhkema. 
Tal oli kombeks inimesi hüvastijätuks kallistada. 

Kuu aega pärast Jelena lahkumist on Karin põ-
letanud iga päev tema mälestuse auks küünalt, 
lootes, et hing leiab igatsetud rahu.

Jelena Muhhina 
26.03.1955–10.03.2016

16. aprillil toimus Tallinna Lastepolikliinikus Ravi tn 27 perepäev, teemaks „Laps ei ole 
täiskasvanu“. 

Perepäeval rääkisid väikelaste toitumisest 
Tallinna Lastehaigla endokrinoloog Ülle Ein-
berg ning toitumisspetsialist Pilleriin Täht.

Pärast ekspertide sõnavõtte toimunud vest-
lusringis oli lapsevanematel võimalus küsida 

Laste toitumise alane perepäev  
Kesklinna Lastepolikliinikus

nõuandeid seoses väikelapse toitumisega.
Lisaks sellele ootasid kõiki perepäeval osa-

lejaid tervislikud lõuna-snäkid. Jagati soovi-
tusi ja nippe, kuidas valmistada lapse jaoks 
tervislikke ja maitsvaid suupisteid.

ja naeratav. 
See poiss on mõistagi Gregor ise.
Lastehaigla väikese maja ehk imikute ja 

vastsündinute osakonna II ja III korruse va-
helisele trepihalliseinale paigutatud näitus sai 
teoks tänu Gregori vanematele. 

Näitus on üleval eelmise aasta lõpust ning 
see on pakkunud patsiendivanematele lootust. 

Päikeseline

Koolitused mais 2016
13. mai kell 8.15. Meditsiiniline hooletusse jätmine 
kui väärkohtlemise liik. Randell Alexander MD 
PhD
18. mai kell 13.30. Residentide seminar: enteraalne 
toitmine ja vedelikravi vastsündinutel. Roza 
Oganesjan
20. mai kell 8.15-09.15. Haigekassa koolitus: 
ravimite koos- ja kõrvaltoimed
27. mai kell 8.15. Ülevaade autoimmuunsuse 
maailmakongressilt. Sirje Tarraste
 


