
Tallinna Lastehaigla juhatuse esimees dr 
Katrin Luts ütles oma sõnavõtus, et pikk 
valvesolek sellistel tähtsatel päevadel, nagu 
seda on jõulud või aastalõpp, võib mõjuda, 
nagu oleksime päriselust ära lõigatud ning 
tähtsad sündmused läheksid meist mööda. 
Ometi ongi lastehaiglas toimuv läbilõige pä-
riselust ning meie kohalolek tähendab abi ja 
kindlustunnet suurele hulgale inimestest.  
Seejärel avaldas dr Luts heameelt, et era-
ettevõtja ning toetusfondi asutajaliige Tiit 
Kõuhkna on juba kaheteistkümnendat aastat 
jätkanud haigla parimate fondi panustamist 
ning andis sõnajärje üle talle.

Kõuhkna ütles maailmapoliitikale viida-
tes, et ärikeskkond on karmistunud, ettevõt-
ted püsivad vaevu vee peal ning ringi vaadates 
võib täheldada paljude ettevõtete miinustesse 
jäämist, siiski ei ole veel ükski firma teatanud 
oma juhitavate preemiafondide lõpetamisest, 
olgu siis tegemist parima näitleja, muusiku, 
arsti vm preemia väljajagajatega. 

“Loodetavasti kohtume teiega veel tu-
levalgi aastal,” ütles ta, “ise olen mõel-
nud jätkata seni, kuni või veel suus sulab.” 
Ta õnnitles haiglat 35. aastapäeva puhul ning 
meenutas pealtnägija ja kaasalööjana pea-
arste, haigla kujundajaid selle algusaegadest 
“kaasaegseks, maailmatasemel raviasutu-
seks”. 

Haigla nõukogu ning preemiakomisjoni 
esimees Merike Martinson rõõmustas, et 
sellel aastal oli konkursisõel eriliselt tihe ning 
tasavägine õdede osas ning luges ette laureaa-
tide iseloomustused, alustades parimast arstist 
ning jättes laureaadi nime lõppu. Nii oli kuu-
lajatel aega mõistatada, kellega tegu. 
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Fookuses:
Lastehaigla ajalookonve-
rents: “Kust me tuleme? 
Kuhu läheme?” 
Lk 4, 5 

12. aastat järjest autasustati Tallinna Lastehaigla jõuluhommikul 2014. aasta parimaid: parimaks arstiks tunnistati allergoloog 
Urve Putnik, parimaks noorarstiks anestesioloog Maarja Hallik, parimaks õeks anestesioloogia-intensiivraviosakonna 
õendusjuht Birgit Kiilaspää ning parimaks noorõeks kirurgiaosakonna õde Jekaterina Grigorjeva. 

Aasta parimad said Tiit Kõuhkna preemia

“Parim arst...
...on oma eriala vaieldamatu tipparst ja 

juba pikki aastaid üks Eesti parimaid – kui 
mitte parim. Oma tööd teeb ta elegantse, 
mängleva kergusega ja jätab mõrumad mõt-
ted või kõhklushetked enese teada. Tõenäoli-
selt seetõttu oleme tema headusega sedavõrd 
harjunud, et peaaegu ei märkagi ta erilisust 
tunnustada – nii on ju see kogu aeg olnud. 
Võib isegi öelda, et tunnustatum ja tuntum 
on ta väljaspool omaenda haiglat, olles kõr-
gelt hinnatud nii erialaseltsis kui erialaga 
haakuvate erinevate täiskasvanute spetsialis-
tide poolt. Üsna kindlasti ei ole tema osalu-
seta möödunud ükski eriala puudutava juhise 
koostamine ega ümarlaud ning tema hääl ja 
arvamus on seal alati olnud kaalukas. Ta on 
teinud kümneid väga häid ettekandeid erine-
vatele auditooriumidele. Lisaks esinemistele 
arstlikel sündmustel on ta korduvalt sõna võt-
nud laia avalikkuse ees erinevate meediaka-
nalite vahendusel.  Järgneb lk 2

Tal on väga noor hing ja otsiv vaim, ta süt-
tib kergesti. Alati avatud uuele, õppimistahte-
ga, valmis uusi meetodeid rakendama. Kus-
juures ta ei oota iialgi, käed rüpes, et midagi 
kandikul kätte toodaks, vaid püüab ise leida 
vahendid ja võimalused, et soovitu ellu viia. 
Ja selles on ta olnud tõesti edukas. 

Ta on õppinud oma ala meistritelt ning 
osanud eelkäijaid au sees pidada. Samas 
muretseb ta tõeliselt eriala tuleviku ja järje-
pidevuse pärast ning pole kunagi olnud kade 
jagama oma teadmisi ja kogemusi järglastele. 
Juba praeguseks on ta kasvatanud järelkasvu 
nii omas majas kui ka teistele haiglatele. 

Väärib märkimist, et kõik need õpilased 
on tema fännid ja sõbrad siiani. Seda nii tema 
erakordse suhtlemisoskuse ja diplomaadivõi-
mete tõttu kui ka imelise oskuse tõttu võtta 
inimesi nii, nagu nad on, süüvimata liialt nen-
de vigadesse või maailma hädadesse. 

Nii eelnev kui oskus aktsepteerida teisi 
ja nende arvamusi on tal aidanud olla hea ja 
hinnatud juht aastaid – küll osakonna-, küll 
teenistuse juhatajana. Ta on juhatanud mitu 
korda ELS Allergoloogiasektsiooni.

Ta on särav ja sädelev arst, kelle juurde 
patsiendid ja nende vanemad tahavad pääse-
da ja tema juures käimine on sündmus. Tema 
patsiendiks olemist mäletavad ja meenutavad 
patsiendid veel aastaid. 

Kõige selle juures on tema isiklik elu hästi 
tasakaalus. Ta oskab leida aega pere, sõprade 
ja hobide jaoks.

Kui küsida, mida erilist on ta teinud just 
2014. aastal, siis – arendanud väliskontakte, 
koostanud tegevusjuhise, teinud hästi oma 
tööd – nagu tavaliselt. Ta on olnud tema ise 
oma tuntud headuses.”

Urve Putnik, allergoloog
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Vaatamata sellele, et Ebola viirushaiguse 
sissetoomise ja riigisisese leviku risk on 
väike, korraldab Tallinna Lastehaigla in-
fektsioonikontrollikomitee vastuvõtuosa-
konna valvearstidele ja -õdedele Ebola 
puhul rakendatavate isikukaitsevahendi-
te praktilist koolitust. 

Alates 2015. aasta jaanuarist viib kooli-
tusi läbi infektsioonikontrolli õde Marina 
Koroljova, võttes aluseks Lääne-Tallinna 
Keskhaigla infektsionistide koostatud ning 
lastehaigla tingimustega kohaldatud proto-
kolle arstidele ja õendustöötajatele. Juhised 
puudutavad isikukaitsevahendite asetamist 
ja eemaldamist.

„Olin valmis, et õppusi tuleb meelde 
tuletada ning protsess venib,“ ütleb Marina 
Koroljova, „huvi on olnud oodatust elavam 
ning osalusajad pannakse kirja varakult.

Riietumine nn skafandrisse ja seljast-
võtt kestab umbes 40–45 minutit. Vahendite 
eemaldamisel tuleb teada, et tark ei torma 
ning pöörata erilist tähelepanu oma riiete 
ja naha, samuti väliskeskkonna (pindade) 
saastumise vältimisele,” ütleb Koroljova.

Tema hinnangul on seni kõik osalejad 
ülesandega hakkama saanud ning koostöö 
arstide, õdede ja koolitaja vahel suurepä-
rane: “Minu jaoks oli väga positiivne ko-
gemus, kuidas meie professionaalne tiim 
võib kriisisituatsioonis koostööd teha! Selle 
meeskonna juht on õde, kes suudab hinnata 
olukorda ja ette näha ning vältida ohtlikke 
situatsioone. Ta peab olema julge, et seda 
kohe, siin ja praegu, arstidele öelda.”

“Parim noorarst on...                        
...rahulik, tasakaalukas, tark ja põhjalik 

kolleeg. Tuleb alati probleemseid patsiente 
konsulteerima, on koostöövalmis ja toetav. 
Kolleegide poolt respekteeritud. 

Hea käelise osavusega. Patsientidega 
empaatiline ja õrn. Huvitub võrdselt nii tea-
duslikust kui praktilisest tööst. Lisaks tubli 
ema oma kahele lapsele.”

....tuli kirurgiaosakonda tööle 2011. aasta 
veebruaris abilisena õpingute kõrval Tallin-
na Tervishoiu Kõrgkoolis.

Kiire oskuste omandajana sai temast abi-
õde juba oktoobriks. Alates veebruarist 2013 
töötab osakonnas õena.

Tagasihoidlik, kohusetundlik, täidab töö-
ülesandeid kiirelt ja märkamatult, ei virise 
kunagi, on motiveeritud end täiendama ja 
soovib saada mentoriks, et anda kogemusi 
edasi tulevastele õdedele.

Ta on usaldusväärne, mistõttu töötab ka 
osakonna keerulisemal töölõigul, intensiiv-
ravipalatis.”

 
 

 

...särasilmne, alati positiivselt meelesta-
tud, avatud uuetele teadmistele, mida saab 
rakendada igapäevatöös. 

Ta on hea õpetaja nii haiglasiseselt kui 
ka väljaspool haiglat, sest tema õpetamisstiil 
on selge, konkreetne ja paljude praktiliste 
näidetega.

Ta on õde, kes on saanud muuta osakon-
na selliseks, et seal on igal töötajal meeldiv 
ümbrus ning kaasaegsed ja käepärased töö-
vahendid (koordineeris koos osakonnajuha-
tajaga IRO renoveerimist aastal 2014).

Öeldakse, et osakond on oma õendusjuhi 
nägu – kindlasti kehtib see ka anestesioloo-
gia-intensiivraviosakonna kohta.”

Rahast ja muusikast 
2015. aasta seisuga on aasta arstipreemia 
suurus 2300, noorarsti preemia 1600, õe 
preemia 1600 ning noorõe preemia 1000 
eurot. Riigimaksud summalt maksab Tallin-
na Lastehaigla Toetusfond. 
Tiit Kõukna on alati hoolitsenud ka jõulu-
hommiku muusika eest. Mari-Liis Uibost, 
kelle õpinguid Saksamaal ning USAs met-
seen aastaid toetanud,  on selle ajal jooksul 
kujunenud virtuoos (klaveril Lea Leiten).

Algus lk 1 

Birgit Kiilaspää, õendusjuht (IRO)

2014. aasta lõpu seisuga oli WHO andmetel 
registreeritud 17942 Ebolaga nakatumise juhtu, 
neist 6388 lõpes surmaga.  Kõigist haigestunu-
test 639 olid tervishoiutöötajad, kellest 349 suri. 

Ebola sissetoomise ja leviku riski Eestis hinna-
takse vähetõenäoliseks.

Teeme ära! toimib  
ainult meeskonnas

KES ON PILDIL? Vastus saatke hiljemalt 
 20. jaanuariks marina.koroljova@lastehaigla.ee.  
Õigesti vastanute vahel loosime välja auhinna.

“Parim õde on... “Parim noorõde... 
Jekaterina Grigorjeva, abiõde (kirurgiaosakond)

Maarja Hallik, anestesioloog
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  Väikesel pildil: Eesti Radioloogia Ühingu  
  aastapreemia, nn kõrghetke orden

Meie aja ehhokardiograaf 
25. detsembril tähistas oma 70. juubelit lasteradioloog Mare Uritam, kes jäädvusta-
takse Eesti lasteradioloogia ajalukku eelkõige kopsu- ja südamerikete korüfeena. 

Esimest korda kohtusin Mare Uritamiga 
noore arstina Tallinna I Lastehaiglas aastal 
1972 (kuhu olin asunud tööle aasta varem 
Peterburi Kliinilise kardioloogiaordinatuuri 
lõpetamise järgselt). Dr Uritamist sai minu 
hea kolleeg ja partner aastateks.

Minu kõige suurem erialane huvi oli kaa-
sasündinud südameriketega laste diagnostika 
ja ravi. Sel ajal puudus võimalus spetsiaalse-
te röntgenoloogiliste uuringute tegemiseks 
südamerikete diagnoosimisel. Dr Uritami 
tööleasumine muutis kõik – koos hakkasime 
arendama kaasasündinunud südamerikete 
diagnostikat.

Võis olla 1973. aasta, kui kogu erialane 
lastekardioloogiateenistus ühendati Tallin-
na I Lastehaigla alluvusse ning kõik linna 
kardioloogid tegid oma südameuuringud dr 
Uritame juures, kes kujunes ainsaks kardio-
loogiliste piltide tegijaks ja hindajaks piir-
konnas. Olid isegi eraldi registreerimisajad 
südameriketega laste uurimiseks, arstile oli 
vaja pikemat vastuvõtuaega nii röntegnos-
koopiaks kui -graafiaks.

Samal ajal alustati ka koostööd Läti kar-
diokirurgidega, mis tingis kaks korda aastas 
suure hulga laste konsultatsioonieelsete uu-
ringute läbiviimist. See omakorda tähendas, 
et meil oli sel ajal üleinimlikult raske, huvi-
tav ja intensiivne tööaeg –  nii umbes 10 aas-
tat järjest. Iga konsultatsioon tähendas umbes 
50 lapse läbivaatust professori poolt, kus es-
matähtis oli kvaliteetsete röntgenuuringute 
olemasolu. 

Veel praegugi meenutame dr Uritamega 
kokku saades mõne meeldesööbinud diag-
noosini jõudmist. Üks selline on vastsündi-
nu vasaku vatsakese hüpoplaasia sündroom. 
Diagnoosisime seisundi elupuhuselt, see lei-
dis hilisemat kinnitust. 

Eredalt on meeles veel üks 2-aastane laps, 

KUI DIAGNOOS TULI RÖNTGENIST

Dr Uritam kolleegipeeglis

Aita Tilk, radioloogiateenistuse juha-
taja: Mare Uritam on väga tuntud nimi vaba-
riigi radioloogiapõllul, kuuludes nende mar-
kantsete inimeste põlvkonda, kes on liikunud 
edasi perspektiivitundega, oma ajast ees olles. 

Ta oli esimesi ultrahelimeetodi õppijaid ja 
rakendajaid. Ja kuna Hiiul asunud I Lastehaigla 
oli spetsialiseerunud kopsu- ja südamerikete-
le, oli ja on dr Uritam korüfee just sel alal. 

Tema on alati ka esimene valik juhenda-
jatest, kelle juurde suunata residente õppima 
nii röntgen- kui ultraheliuuringuid. Ta on väga 
printsipiaalne.

Lisaks teatrihuvile tean veel ühest tema 
suurest huvist, s.o kudumis- ja heegeldamis-
kirest.

 
Tiina Lehola: Dr Uritam on erakordselt eru-
dee-ritud, valdab täiuslikult oma eriala ja on 
olnud eluaegne radioloogiaühingu juhatuse 
liige. Ta on juhendanud radioloogide ja pe-
diaatriaresidentide väljaõpet, jaganud oma 
teadmisi nii kaastöötajate radioloogide kui 
lastehaigla kolleegide, arstidega. Ta on väga 
armastatud nii oma osakonnas ja hinnatud ka 
väljaspool seda. Väärib meenutamist, et aasta 
eest sai ta ühingu elutööpreemia (vt ülaltoo-
dud fotot).

Veel on ta suur bibliofiil, keda ei takista 
keelebarjäär. Eriline armastus on tal detektiiv-
romaanide vastu, mida ostab, loeb ja laenutab 
vene, inglise ja saksa keeles. On kontserdi- ja 
teatrihuviline ning külastab enamikke kunsti-
näitusi.

 
       Eva Vibur, kolleeg: Dr Uritam on vana-
ema, kes võtab aktiivselt osa tütretütre kasva-
tamisest ja tema muusikaharrastuste arenda-
misest. Seetõttu tunneb ta teenitult uhkust 
lapse flöödimängust Estonia kontserdisaalis, 
kus see teiste muusikakooliõpilastega esineb. 
Ka fakt, et iseseisev ja julge teismeline tüdruk 
vanaema seltsi hindab ja temaga meelsasti 
pikki suvesid Pärnus veedab, räägib iseenda 
eest.

Üks osa dr Uritami südamest kuulub nel-
jajalgsetele sõpradele, kusjuures võrdselt 
armastab ta nii koeri kui kasse. Teame, et pu-
nasekarvaline ulakavõitu Artur suudab val-
mistada üllatusi vaat et igal õhtul ajaks, kui dr 
Uritam koju saabub. Ainult kiisu liigse lillehuvi 
tõttu on tal võimatu kodus potitaimi pidada.

Ionella Rebane, noor kolleeg: Dr Uri-
tam on väga hea õpetaja. Olen ise olnud tun-
nistajaks, kuidas ta ühele täiskasvanute arstile, 
kes röntgenpilti vaadates teatas: „Mina siin 
murdu ei näe!“,  seletas, et on ikka küll murd, 
õpetas, kuidas seda vaadata ning et laste ja 
täiskasvanute pildid ongi erinevad. Seda kõike 
väga kannatlikult ning austusega.

Oksana Shevtsova, noor kolleeg: 
Mulle meeldib dr Uritamega koos töötada, 
sest talle võib alati küsimusi esitada ning neile 
adekvaatsed vastused saada.

Jelena Yatsyshyna, osakonna õen-
dusjuht:  Dr Uritam on Arst suure algustähe-
ga: tema arvamusel on kaalu ning teda res-
pekteerivad nii arstid kui õed. Ta teeb rasket 
tööd hea suhtumise ja südametunnistusega. 

Soovin talle palju tervist ja veel palju pikki 
põnevaid tööaastaid!

 

keda koos dr Uritamiga esitasime  professo-
rile kui kombineeritud südameriket – tal oli 
haruldane vatsakese vaheseina defekt koos 
kolmhõlmklapi anomaaliaga. Kolmhõlmkla-
pi osas oli meie diagnoos isegi täpsem profes-
sori esmasest arvamusest konsultatsioonil. 

Diagnoosi õigsust kinnitati Riias toimu-
nud edukal operatsioonil ning järgmisel pro-
fessori visiidil tunnustati meie haigla kliinili-
se ja radioloogilise  uuringu alusel püstitatud 
õiget diagnoosi. 

Mul – ja kõigil kardioloogidel – oli hea 
meel, et tänu dr Uritami professionaalsetele 
radioloogiauuringutele vastas enamik meie 
konsultatsiooniks pakutud laste diagnoosi-
dest professori arvamusele – kas konsultat-
siooni käigus või hilisema operatsiooni ajal. 
Tõestamist leidis enamus diagnoosidest, vä-
hemalt juhtiva rikke osas. 

1982. aastal sain peaarstiks Nõmme I 
Lastehaiglas ega töötanud enam aktiivse 
kardioloogina, kuid  Riia  professorite kon-
sultatsioonid jätkusid mitme aasta vältel.  
Dr Uritam jätkas omal alal ja oli „meie aja 
ehhokardiograaf“. TLN I LH ja polikliiniku 
eraldumise käigus 1992 suundus ta Kesklin-
na Lastepolikliinikusse ning jätkas edasist 
koostööd kardioloogidega. 

Dr Uritam on alati olnud arst, kelle ra-
dioloogiline diagnostika baseerub olulisel 
määral lapse kliinilisel seisundil. Ükski laps 
ei saanud vastust enne, kui dr Uritam oli läbi 
vaadanud haigusloo, mille raviarst pidi talle 
toimetama kabinetti – seal oli ta arstidele tih-
ti piltide vaatamise ja lugemise õpetajaks. 

Õnne ja edukat koostööd tänaste kollee-
gidega!

 
Lagle Suurorg 
kvaliteediteenistuse juhataja 
endine kolleeg I Lastehaigla päevilt

KRIISIKOOLITUS
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TALLINNA LASTEHAIGLA 35. AASTAPÄEVALE PÜHENDATUD KONVERENTS 28. NOVEMBRIL VIKTORIA KESKUSES

“Kust me tuleme? Kuhu läheme?”

Konverentsi esimese ettekandja Jad-
viga Kreegi (fotol) pildiline ülevaa-

de „Alguste algus“ käsitles lastehaigla lugu 
alates tema kui esimese peaarsti töölevor-
mistamise kuupäevast juulis 1979 ning viis 
kuulajad ajarännakule, tekitades nii siirast 
äratundmisrõõmu kui pelgu – unikaalsed 
fotod ehitusest aukudega akende reas, ava-
mise ja muu aja tähtsatest külalistest, ates-
teerimistest, jõulisest majandusosakonnast, 
tsiviilkaitseõppustest ja sõidust Moskvasse. 
Ning omaaegne atribuutika – olümpiamän-
gude karu Miša, lastehaigla logoga kileko-
tid, vimplid, kutsed, käsitööna valminud 
puumedaljonid.

35aastat lastehaigla ukse peal seisnud 
vastuvõtuosakonna arst ning kaua-

ne juhataja dr Krista Urbsoo alustas oma et-
tekannet efektsete tsitaatidega Fred Jüssilt: 
„Kui tahad leida uut, käi vanu radu“ (Jüssi on 
öelnud ka: “Kui puujuuri ei kasteta, siis puu 
kukub ümber ja sureb”) ja dr Lia Sildverilt: 
„Selliseid haigusi nagu teil siin osakonnas 
vahel on, raamatus kirjas ei ole!“  

1979. aastal aitasid edasi kollektiivne töö 
ja tohutu tahe, diagnostikaks olid saadaval 
vaid röntgen, labor ja bakterioloogilised 
külvid ning patognoomilised sümptomid (dr 
Manfred Mägi lemmikallikad). Kitsas oli 
käes nii ravimite, tehniliste vahendite kui 
kirjandusega. Iseiseisvusaeg on tõstnud uue-
le tasemele nii teadmised kui toonud kaasa 
uued diagnostilised meetodid ja ravivõima-

lused. On võrratult enam kirjandust, konve-
rentse, IT areng on olnud tohutu. Toimunud 
on tervishoiureform, mis lõi perearstisüstee-
mi ja EMO. Esikohale tõusevad psühhogeen-
sed probleemid, immuunpatoloogia. Isegi 
viirused on uued. 

Oskame edukalt ravida larüngiiti, RSV 
infektsiooni, astmat, suhkurdiabeeti, epi-
lepsiat jpm. Unustatud on mädane menin-
giit, epiglotiit, rasked pneumooniad, leetrid, 
mumps, punetised, tüüfus, düsenteeria, süü-
filis, rasked mürgistused soolhappe, väävel-
happe, 80%-lise väävelhappe, K Mn04-ga.

Dr Urbsoo ütles, et alati on huvi-
tav küsida, kuhu oleme jõudnud 35 aas-
ta pärast ehk mida räägitakse haigla 60. 
aastapäeval? Mis meie praegusest arse-
nalis on säilinud ja mis välja vahetatud? 
Ta soovis kõigile jõudu, tahet, võimalusi ja 
geniaalsust ning: „Ärge unustage kolleege 
enda kõrval, see on suurim jõud!“

Dr Adik Levin, kauane endine vast-
sündinute ja imikute osakonna ju-

hataja, alustas oma ettekannet “IX osakon-
na tõenduspõhine ajalugu” II Lastehaigla 
tegevuse lõpetamisest 1. augustil 1979 ning 
enamuse selle töötajate ületulemisest Tallin-
na Lastehaigla VIII ja IX osakonda. Väike-
se maja I korrusele rajati X ehk Veera Ru-
binšteini juhitav imikute osakond, II ja III 
korrusele aga vastsündinute ja enneaegsete 
laste patoloogia osakond (selliste osakon-
dade loomist nõudis NL tervishoiuministri 
käskkiri aastast 1972). Kuid nimetatud osa-
konna loomiseks oli aeg ka tegelikult küps. 
Puudus oli ainult nii vajalikust personalist 
kui köögist ja laboratooriumist. Haigla juht-
kond jäi nõusse, et emad ja lapsed on vaja 
paigutada kokku ühte palatisse, toetus sel-
leks saadi Tallinna tervishoiuosakonnalt ja 
-ministeeriumilt, ehk küll NL tervishoiumi-
nister väitis, et lapse ema on lapsele ohtlik 
infektsiooniallikas. Tähtis roll uutmoodi 
toimiva osakonna rajamises oli ka Tallinna 
laste peainfektsionistil dr Lea Tammail, 
kes inspekteeris avamise eel osakonda ja 
kelle nõusolek andis loa eirata NL minist-
ri käskkirja ning avada IX osakond selli-
sena, nagu see on toiminud pea 35 aastat.  
     80ndatel tuli osakonda tööle noori tublisid 

arste ning õdede põud lahendati meditsii-
nikooli õpilaste sanitariks vormistamisega. 
Juba 1982. aastal hakkas tööle tänases mõis-
tes laste ja emadega töötav meeskond koos-
seisus terapeut, günekoloog, ämmaemand, 
psühholoog.  

Murrangulisel 1982. aasta sügisel kü-
lastas osakonda NL tervishoiuministri 
asetäitja Jelena Novikova, kelle toetu-
sel sündis üleliidulise eksperimendi idee.  
    “Meist sai pilootosakond, keda külastasid 
kõigi tollaste liiduvabariikide esindajad ja kel-
le eeskujul vormiti ümber enamik vastsündi-
nute ja imikute osakondi NL-s”, ütles Levin. 
“90ndad oli hea pinnas suurteks muutusteks. 
Saime palju toetust humanitaarabi korras nii 
koolituste kui meditsiinitehnika ja mööblina.  
Kasvas side läänemaailmaga, võtsime lää-
neriikide neonataalabisüsteemilt üle kõik 
positiivse. Isiklikult olen alates 1991. aastast  
tutvustanud humaanse (praeguse mõiste 
järgi perekeskse) meditsiini põhimõtteid 32 
riigis. Meie kogemus levis ka lääneriikides 
avaldatud artiklite ja raamatute vahendusel 
(Pucon Declaration).” Samas  ütles  Levin   
Samuel Butlerile vihjates, et “kõikide suur-
te püüdluste puhul saavad esimesed üritajad 
enamasti lüüa ja jätavad oma kaotuste hinnaga 
saavutatud edu neile, kes tulevad pärast neid”.  
   

Dr Ann Paal rääkis kirurgia- ja orto-
peediaosakonna nimel. Lastekirur-

giaosakond algas ITK-st dr  Inga Freiber-
giga, kes oli esimene ja väitekirja kaitsnud 
(1954) lastekirurg. Iseseisev lastekirurgia-
osakond avati 04.01.62, juunis 1963 sai osa-
konnajuhatajaks Manfred Mägi, kes võttis 
tööle Maret Ilvese, Elfride Sumera, Udo 
Reino, Jüri Narma. 70. aastatel lisandusid 
Epp Lainevee, Anatoli Avdošin, Vadim 
Suvidov, Mari Majass, Kristjan Kull ja 
Ann Ruud (Paal).  Esiplaanil olid laste mä-
dapõletikulised haigused. Kaasasündinud 
raskete väärarengute, sh KNS-i vääraren-
gud, ellujäämise perspektiiv oli minimaalne.

Atraumaatilisi õmblusmaterjale veel ei 
tuntud, õdede lisaülesanne oli haigetega 
tegelemise kõrval süstalde keetmine ja in-
fusioonisüsteemide steriliseerimine. Uude 
lastehaiglasse koliti 15. jaanuaril 1980, kus 
osakonda ootas tormiline areng. 
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Palju õnne! 
4. jaanuar. Irma Adel, psühhiaatriakliiniku õde, 65 
4. jaanuar. Natalja Tšižik, allergoloogiateenistuse õde, 50 
8. jaanuar. Jelena Sinjova, kirurgiaosakonna hooldaja, 40  
8. jaanuar. Virve Pagi, eriarstiabiosakonna juhataja, arst, 70 
9. jaanuar. Ene Einblau, kirurgiaosakonna abiõde, 50 
6. jaanuar. Raissa Ivantšuk, IX osakonna õde, 60  
14. jaanuar. Andres Lukanenok, traumatoloogiaosakonna vanemarst, 55 
14. jaanuar. Jüri Stukolkin, traumatoloog-ortopeed, 60
30 jaanuar. Kristiina Buht, pediaatriaosakonna õde, 45 
30. jaanuar. Kai Juhkami, hematoloogiaonkoloogiaosakonna õde, 45 
31. jaanuar. Raissa Žmarjova, endokrinoloogiaosakonna õde, 50 

Koolitused jaanuaris 2015 
9. jaanuar kell 8.15. Haigusjuhud valvetoas.  Ülle Uustalu
15. jaanuar.  Eesti Lastearstide Seltsi seminar Tartu Pauluse 
kirikus “Lapse sünd... haigus... surm... lein”
16. jaanuar kell 8.15.  Valvearsti koolitus: hüpertensiooni käsitlus 
valvetoas. Darja Belova
21. jaanuar kell 14.00. Patoanatoomiline arutelu: sepsis 
kaasasündinud südamerikke ja aspleeniaga lapsel.
23 . jaanuar kell 8.15. Kuseteede väärarenditega laste 
sünnijärgne jälgimis- ja ravitaktika.  
Ilona Neupokojeva
30. jaanuar kell 8.15.  Haigusjuht. K. Veri, Haide Põder

Väga palju muutis olukorda,  et haiglas 
oli eraldiseisev lasteintensiivravi- ja reani-
matsiooniosakond. Avati uus opiplokk ja 
operatsiooniriistad muretseti lastepärased, 
samuti avanesid kontaktivõimalused teiste 
lastekirurgiakeskustega NL-s ja piiri taga. 
Võimalikuks said kohustuslikud täiendused 
Moskvas, Leningradis, Kiievis.  1981. ja 
87. aastal olid Moskva Pediaatria Instituudi 
täienduskursused Tallinnas.

Kujunesid soojad suhted Soome, Rootsi, 
Saksa ja Poola lastekirurgidega.

Sajandivahetuse märgusõnadeks laste-
kirurgia arengus olid sisemine spetsiali-
seerumine, endoskoopiliste operatsioonide 
võidukäik, uus tase ja operatsioonitehnilised 
võimalused väärarengute ravis, sügavalt 
enneaegse lapskontingendi teke, kompuu-
tertomograafia avardunud võimalused, kor-
rektiivkirurgia ning abivahendite muutused 
ortopeedias ning traumatoloogias. 

Tänase lastekirurgia märgusõnadeks on 
multiprofiilne haigekäsitlus ja ravi jätkupi-
devus. Haiglasoleku aeg on drastiliselt lan-
genud nii ortopeedias kui kirurgias: 2013. a 
oli ortopeedia ravikestus 3,5 ja kirurgias 3,8 
päeva, seejuures oli suurenenud operatsioo-
nide arv: ortopeedias tehti 2013. aastal ligi 
600 ning kirurgias 2000 operatsiooni (v.a 
näo-lõualuu väärarengute ja kardiokirurgia 
patoloogia alal).

KNS väärarengutega haigete osas ollakse 
üle-eestiliseks konsultatiivseks keskuseks.

Osakonna baasil on osade lastekirurgilis-
te probleemidega haigete pidev dispanseerne 
järelvalve. Urodünaamiliste uuringute ja ra-
viplaanide osas ollakse ainujuhtiv vabariigis.

 Iseloomulik on veel riigipiiride ülesus 
ning rahvusvaheline koostöö, sh dr Hannes 
Haberli ja dr Theodor Michaeliga Berliini 
Charitee Ülikoolist.

Ortopeedia-traumatoloogiaosakond avati 

1. aprillil 1980, juhataja: Tiit Härma. Vaba-
riiklikust haiglast tulid noorde osakonda üle 
Dagmar Dubais ja Benno Äniline. Voodi-
kohti oli 60, keskmine ravikestvus 18 päeva. 
Üksteise järel tulid tööle Andres Luka, Sil-
via Nittim, Jüri Stukolkin, Jelena Zinov-
jeva, Andres Lukanenok, Liivi Saluste, 
Lia Kasuk, Jana Kritt. 

Täna on statsionaaris voodikohti 16 ning 
keskmine ravikestvus 3,5 päeva. Aastas te-
hakse ca 600 operatsiooni, vabariigi ainute-
gija ollakse laste ja noorukite korrigeerivas 
seljakirurgias. 

Osakond korraldab traumatoloogia-orto-
peedia-alast tööd nii statsionaaris kui trau-
mapunktis ja konsultatiivses ambulatoorses 
vastuvõtus.

Haigla nõukogu esimees, endine 
peaarst ja intensiivraviosakon-

na juhataja Merike Martinsoni ettekan-
ne „Olulised algused Tallinna Lastehaig-
las“ tsiteeris prohvet Sakarjat: „Ärge(m) 
põlake(m) väikeste alguste päeva“, nime-
tas ja iseloomustas paljusid väikesi, kuid 
tähtsaid algusi, milles doktoril on olnud au 
otseselt osaline olla: lasteanestesioloogia-
reanimatsiooniosakonna rajamine 1980; 
esimene laste reanimobiilibrigaad 1981; 
esimene välismaine hingamisaparaat MK3; 
esimese lasteintensiivravialane meditsiini-
teaduste kandidaadi kraadi kaitsmine 1987; 
heategevusliku võrgustiku algus, esimene 
kontakt Soomega 1998; esimesed kontak-
tid lasteanestesioloogidega Euroopas 1998; 
esimene Euroopa lasteanestesioloogia ja 
–intensiivravi sümpoosium Eestis 1988; 
laste onkohematoloogiaosakonna rajamine 
1992; endokrinoloogiateenistuse algus 1992, 
Tallinna Lastehaigla Toetusfondi loomine 
1993; 14 aastat kestnud haigla renoveerimi-
ne kaasaegseks ja lapsesõbralikuks haig-

laks 1993–2005; sõltuvushäiretega laste ja 
noorte raviüksuse loomine 2001; Tallinna 
Lastehaigla, Nõmme lastehaigla ja Kesk-
linna Lastepolikliiniku ühendamine SA 
Tallinna Lastehaiglaks 2002; Laste Vaimse 
Tervise Keskuse projekt 2002–2014. “Kõik 
need asjad said alguse elust endast sündi-
nud vajadusest, algatajate entusiasmist ja 
pühendumusest, meeskonna väärtustamisest 
koos õppimise ja kasvamisega ning kompe-
tentsest finantsjuhtimisest, mis alati algas 
tõdemusest, et raha ei ole, aga tuleb leida.  
    Alguse sai ka hulk emotsionaalseid tra-
ditsioone, nagu jõuluhommiku tähistamine 
1991,  ülestõusmispühade tähistamine 1992, 
pensionäride lõunasöök 1992,  EV aastapäe-
va tähistamine 1992, lastehaigla teenetemär-
gi välja andmine 1999, parima arsti, noorars-
ti, õe ja noorõe aastapreemia Tiit Kõuhkna 
vahenditest 2003, lapsesõbraliku töötaja 
preemia asutamine 2004.

Konverentsil autasustati lastehaigla 
teenetemärgiga nelja inimest: esimest 

peaarsti Jadviga Kreeki, Kesklinna Lastepoli-
kliiniku juhatajat dr Esti Põldmaad, kvalitee-
diteenistuse juhatajat dr Lagle Suurorgu ning 
traumatoloogia-ortopeediaosakonna õendus-
juhti Ülle Gentsi.

(Teistest ettekannetest pikemalt 
lehe veebruarinumbris).

Konverentsiettekandjate diivanil on võtnud istet Esti Põldmaa, Adik Levin, Merike Martinson ja Lagle Suurorg (esireas),  
Tiia Muts, Mall-Anne Riikjärv, Ann Paal ja Krista Urbsoo tagareas. Pildilt on puudu Jadviga Kreek ning Inna Kramer. 
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Uueks aastaks on uus maja saanud katuse 
alla. 6. jaanuaril lõppes ehituse II etapp, mis tä-
hendab katusekonstruktsioonide paika saamist. 
Vana aasta lõpul saime majja sisse kütte, mis 
oli sisemiste ehitustööde jätkamise eelduseks. 
Praegu käib siseruumides vaheseinte püstita-
mine, juhtmetele ja torudele mõeldud kommu-
nikatsiooniavade ja –aukude puurimine ja raiu-
mine. Tolmu on tohutult.

Osaliselt on paigas aknad, mõned aknaavad 
on kaetud kiledega. Töötempo on kiire ning pi-
kalt kestnud graafikust mahajäämus tasa tehtud.

Detsembri alguses võeti kasutusse uus park-
la, sellega on suurem kohtade defitsiit kaetud. 
Kevadilmade saabudes tehakse ära lõplik hal-
jastus ning joonistatakse välja parkimiskohad.

Porisem töö käib tunnelites ja selle ümbru-
ses. Samal ajal ehitatakse uut keskust ja suurt 
maja ühendavat II korruse galeriid. 

Aeg-ajalt katab musta pori lumevaip, 
mida meie muutuvates ilmastikuoludes pa-
raku tavaliselt kauaks ei jätku. Või kes teab? 
Enne tavaliselt käredama veebruari lähenemist 
on põhjust loota, et lumi jääb maha kevadeni.

Ehitame maja IV 

NAVA ventilatsioon tähendab, et aparaat 
registreerib lapse diafragmast tuleva hin-
gamistahte ja asub hingamist toetama alles 
seejärel, säästes ja kaitstes sellega sügavalt 
enneaegsete vastsündinute hapraid ning 
ebaküpseid kopse.

Rääkides kingituse ajendist, jääb pere-
kond Mõis napisõnaliseks, kinnitades, et 
läinud aastal oli neil haiglaga üks õnneli-
kult lõppenud isiklik kokkupuude.

Enam on Jüri Mõis nõus rääkima, kui 
kaua ta on haigla ning toetusfondiga kokku 
puutunud.

"Tunneme Tallinna Lastehaigla Toetus-
fondi juhatajat Inna Kramerit ajast, kui 
minu abikaasa veel Coca Cola Balti Jookide 

Jüri ja Kerttu Mõis tegid  
haiglale annetuse 

LVTK EHITUSPÄEVIK:

Peeter Insakov, haldusjuht

maja sees käivad sisetööd, õues tunnelite ja galerii ehitus.

13. jaanuaril kinnitasid Jüri ja Kerttu Mõis oma nimega tänuplaadi hingamisaparaadi 
külge, mis asub Tallinna Lastehaigla anestesioloogia-intensiivraviosakonnas. Plaa-
dike jääb meenutama annetust, mille eest muretseti üks kolmest teise põlvkonna 
NAVA funktsiooniga hingamisaparaadist sügavalt enneaegsetele vastsündinutele.

AS-i turundusosakonnas töötas ning firma 
oli fondi suursponsor. Tallinna Lastehaiglat 
olen aga toetanud juba sellest ajast, kui seda 
juhtis Merike Martinson. Ning et peres 
kasvavad poisid, on tee lastehaiglasse tut-
tav. Eriti palju kokkupuudet on meil laste-
haiglaga olnud traumapunkti kaudu.

Iga ettevõte vaatab aeg-ajalt oma va-
hendid üle – osa rahast tuleb panna heate-
gevusse. Kõige rohkem olen isiklikult ja 
endaga seotud ettevõtete kaudu suunanud 
raha spordi- ja meditsiiniettevõtmistesse, 
mis mõlemad on seotud minu enda lastega. 
Sponsorluses ei ole ju kaudne omakasu kee-
latud."

Mõisade annetatud 47 000 eurot läks 

NAVA HINGAMISAPARAAT

haigla töötajate premeerimiseks, koolituseks, 
NAVA hingamisaparaadi ning traumatoloo-
giaosakonna ratastoolide ostuks. 

Tallinna Lastehaigla juhatuse esimees 
Katrin Luts hindab annetuse juures nii mo-
raalset kui ainelist poolt. „Enamikul ajast 
teeme oma tööd enda meelest hästi ja peame 
seda loomulikuks. Samas on vahel hea tunne 
saada positiivset tagasisidet. See paneb oma 
töö tulemusi kõrvaltvaataja pilguga hinda-
ma, mis aitab jälle raskematel hetkedel edasi 
minna. 

Siinjuures ei pea ma silmas materiaalset, 
vaid ikka moraalset tuge, kuigi ka esimene on 
abiks,“ ütleb Katrin Luts.

14 aastat tagasi
Kui Kerttu Mõis töötas Coca Cola Balti 

Jookide ASis, aitas ta organiseerida Laulu-
väljakul toimunud nonstop-kontserti "Hea 
päev" (2000), mille tulud läksid lastehaigla 
hemato-onkoloogiaosakonna renoveerimis-
se. 

7-tunnise vabaõhukontserdi jooksul ko-
guti ligi miljon krooni. Samal ajal toimus 
otseülekanne TV3-s koos Elioni ja EMT tele-
foniannetuskampaaniaga – kogutud summad 
kuvati jooksvalt teleekraanidele.

Tegemist oli oma aja suurima heategevus- 
ning esimese telefoniannetuskampaaniaga 
Eestis. 
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2008. aastast rakendatav uuring toimub 
suusõnalise intervjuuna. Vestluses kasuta-
takse suunavaid, avatud küsimusi inimes-
te tunnete, arvamuste, emotsioonide teada 
saamiseks. Vanemad saavad vestluse käi-
gus nähtut täpsemalt ja iseloomulikumalt 
hinnata.  Kokkuvõtte tegemisel esitatakse 
teemade sagedusjaotus ja/või tsiteeritakse 
vanemate öeldut.

Vestlusteemad: saabumine haiglasse, oo-
teaeg ja suhtlemine vastuvõtul, info raviars-
tilt, info õelt, mida räägiti haigusest, ravist, 
ravimitest, rahulolu osakonnaga, olme, mis 
häiris, mis meeldis, kas haigla vastas ootus-
tele, omapoolsed ettepanekud/soovid haigla-
le. 

Uuringuperiood vältas 18. novembrist 5. 
detsembrini 2014. Küsitletuid oli 53. Sellest 
hulgast oli ise haiglasse tulnuid 16, peami-
seks põhjuseks lapse ootamatu haigestumine 
ning perearsti mittetöötamine nädalavahetu-
seti. Saatekirjaga tuli haiglasse 21, kiirabiga 
11 ja teisest haiglast 5 last.

   Kokkuvõtteks saab öelda, et nagu ikka, 
võisid erinevate lapsevanemate arvamused 
ühe ja sama teema kohta olla täiesti vastu-
pidised. Iga aastaga on vanemate teadlikkus 
tõusnud ning sellest tulenevalt ka nõudlik-
kus.

Millega/kellega ollakse rahul
Tänu ja lugupidamist avaldati dr Priit 

Reedikule ja dr Mari-Liis Kummile, öel-
des, et need on arstid, kes on alati olemas 
ning kellel on aega asju kas või mitu korda 
lahti seletada, kuni kõik on selge. Õdedest 
tunnustati ning peeti väga professionaalseks 
protseduuriõde Leenat pediaatriaosakon-
nast, „kes kordagi ei eksi“ (ema hinnang, 
kes on olnud lastega haiglas pidevalt ja pea 
kõigis osakondades). Hea sõnaga meenutati 
dr Rattaseppa, kes oli ühe pere jaoks kõigi 
nelja lapse aitaja.

Vaimse tervise päevastatsionaaris ollakse 
rahul teenindusega ning õnnelikud sellise 
koha loomise üle (andmed leiti internetist 
ning kahetseti, et ei osatud varem pöörduda). 

Dr Lauri Gustavsoni tunnustati rahulik-
kuse ja professionaalsuse eest.

Rahul väideti end olevat kõigi arstide ja 
õdede professionaalsuse ja sõbralikkusega, 
kiita taheti mõndagi personali inimest, kuid 
see jäi tegemata, sest “mitte kõik ei tutvusta 
ennast”.

Kiita saab ka abipersonal: “Perenaine on 
tore, ise küsib, kas midagi on tarvis!” (IX 
osakond), “Koristaja on hoolas” (VIII osa-
kond), “Meeldis, et sai olla eraldi palatis”, 
“Meeldisid palatikaaslased”, “Koristaja on 
rõõmsameelne, tutvustab ennast” (II osa-
kond), “Meeldib teie haigla, olen nagu pisi-
keses kodus” (see ema võrdles meid Ida-Tal-
linna Keskhaiglaga).

Ollakse rahul nii olmega – “Teil on lap-
sevankrid!” (IX osakond) kui toiduga, ent 
kõige rohkem meeldib personal oma lapse-
sõbralikkuse ja abivalmiduse pärast.

“Siin ravitakse terveks, aga perearst mää-
rab ainult antibiootikume.”

Kõik küsitletud lapsevanemad leidsid, et 
haigla vastas ootustele ja isegi ületas need.

Tõrvatilgad meepotis
Häiris, et mõned personalist olid kida-

keelsed, ei andnud küllaldast informatsiooni 
ravi ja ravimite suhtes, olid tõrjuvad, kiirus-
tavad ning kurja näoga. Ka üldinfo andmine 
oli kohati puudulik.

Olme osas ei oldud rahul palatite ülekoor-
matusega, õhutamise puudumisega, kuiva 
õhuga ja palatiseinte läbikostvusega. Arvati, 
et duširuum ja voodid on ebamugavad ning 
toit ühekülgne – “Mitu päeva järjest üks ja 
sama menüü”, “Palju saiakesi”, “Toidu tald-
rikureeglist ei saa juttugi olla”, ja: “Söömist 
kiirustatakse tagant”.

Sooviti, et enne sisenemist palatisse ko-
putataks ning et personal ennast ka tutvus-
taks, et igas palatis oleks seinal televiisor, 
seinakell ja päevarežiim – koridori infotahv-
litelt ei osata otsida osakonna sisekorra kohta 
käivat teavet. Mõned vanemad polnud rahul, 
et standarduuringuid korratakse iga päev 
ning: “Iga kord, kui haiglasse tuleme, küsi-
takse uuesti anamneesi, ehkki kõik andmed 
peaks arvutis olemas olema”.

Raja Rekkaro
kvaliteediõde

Vanemate kogemusest  
haiglaraviga 2014

EMAD ARVAVAD

LÜHIDALT

Ka läinud aasta sügisperioodil viisime lapsevanemate seas läbi kvalitatiivse 
uuringu, saamaks teada nende kogemusi lapse raviga seoses.

Tallinna linna tervishoiutöö-
tajad 2014:
dr Liis Toome ja Margit Pratka

Tallinna linna aasta tervishoitöötajad 
Tallinna Lastehaiglast 2014 on neonatoloog  
ning vastsündinute ja imikute osakonna 
juhataja, hiljuti doktorikraadi kaitsnud dr 
Liis Toome ning verekabineti õde Margit 
Pratka.

Kokku sai linna autasu 16 inimest Tal-
linna haiglatest ning perearstikeskustest. 
Võitjaid autasustati 30. detsembril Tallinna 
Raekojas, aunimetusega kaasnes rahaline 
preemia. 

Heategevusfond Minu Uniste Päev pidas 
16. jaanuaril dr Kadri Saksa ja Marian-
ne Bruhni juhtimisel tuumikgrupi ava-
koosoleku, kus tehti kokkuvõte möödunud 
aastast (10 personaalset ning 31 nn rühma-
sündmust) ning arutati alanud aasta plaane, 
seda nii ühe lapse individuaalprogrammi-
de, rühmale ja kõigile haiglas olevatele las-
tele mõeldud sündmuste korraldamiseks. 
     Töö lihtsustamiseks otsustati koostada 
personaalse unistuste päeva kandidaatidest 
soovinimekiri-ootelist, kus lapsi on kirjas 
rohkem ning paljudest osakondadest ning 
teenistustest korraga, mis võimaldab haig-
lal nimekirja efektiivselt hallata ja MTÜ-l 
kandidaatidega kiiresti ühendust saada. 

Minu Unistuste Päeva  
2015. aasta avakoosolek              

Hingehoidja päevad on  
neljapäevad

Hingehoidja Annika Laats viibib plaa-
niliselt haiglas neljapäeviti kell 8–16.

Võimalusel palume kohtumiseks ette re-
gistreerida. 

Annika on kättesaadav telefonil 
5564 9256. Samal numbril on Anni-
ka väljakutsutav erakorralistel juhtudel. 

Arhiiv võtab aktiivsest asja-
ajamisest eemaldatud doku-
mente vastu ainult 1. kvartalis  

SA Tallinna Lastehaigla arhiiv võtab 
alates 2015. aastast aktiivsest asjaajamisest 
eemaldatud ja otseselt mittevajalikke doku-
mente vastu ainult esimese kvartali jooksul 
2. jaanuarist 1.aprillini. 

Alus: Asjaajamiskorra p 15, Arhiivi ka-
sutamise kord ja dokumentide loetelu.



JÕULUD LASTEHAIGLAS

Dr Paali eestvõttel saadi autorilt eesti 
keelde tõlkimise luba ning leiti pime tõlkija 
Allan Vibur, kelle suurepärase töö tulemu-
sel on raamat hõlpsasti loetav.

Eesti Seljaajusonga ja Vesipeahaigete 
Seltsi juhatajana oli Ann Paal ka teiste Spina 
bifida ja Hydrocephaluse märkimise nädala 
sündmuste organiseerimise taga Eestis (raa-
matuesitlus oli üks neist) ja leidis, et Webbi 
elulooraamat on eriti vajalik SpBH-lastele ja 
noortele täiskasvanutele, kelle probleemide-

ga ta igapäevaselt kokku puutub – see  annab 
julgust eluga edasi minna ja unistada. 

“Igaühel on õigus oma kohale päikese 
all. Kui ühiskond on suuteline märkama ja 
julgustama enese kõrval eluaegse haiguse-
ga inimesi ning nende eneseleidmisele ning 
töö otsimisele kaasa aitama, oleme muutnud 
maailma paremaks. Nagu näiteks Kadri ja 
Anu Tali, kes teevad erivajadustega inimes-
tete heaks koostööd projekti „Born different“ 
(„Sündinud erilisena“) raames,” ütles dr Paal. 

Igaühel on õigus kohale päikese all

SPINA BIFIDA MÄRKIMISE NÄDAL

5. detsembril kell 17 esitles Inglismaal ja Ameerikas tuntud juuksurikoolituse eden-
daja ning Wella juuksehooldusvahendite looja, ajalehepoisist miljonäriks saanud 
Graham Webb Viru Keskuse Rahva Raamatus oma elulooraamatut “Pudelist välja”, 
mille ilmumisel oli oma osa Tallinna Lastehaigla kirurgil dr Ann Paalil. 

Graham Webb  

23. detsember. Sakala Gümnaasiumi direktor Jekate-
rina Gridneva andis toetusfondi juhatajale üle kooli 
jõuluetenduselt ja heategevusmüügilt kogutud tulu 
patsiendi epilepsiaravimite ostuks.  

19. detsember. Lapsi käis lohutamas Viking Line XPRs 
kapten ja meeskond, sh laevakass Ville ja Joulupukki 
Lapimaalt. 

19. detsember. MTÜ Naerata Ometi tõi igale haiglas olevale lapsele personaalse 
kingituse ning korraldas väikese kontserdi.

11. detsember. Kristiine Lasteaia õpetajad etendasid haigla 
mudilastele lugu aknalauasussist ja tema sõpradest. 

Raamatuesitlusele oli kogunenud hulk 
rahvast, kes said kohapeal osta soodushin-
naga raamatueksemplari ning küsida auto-
rilt pühendusega autogrammi. 

Sama päeva õhtul dirigeeris Anu Tali 
erilisena sündinud noorte hüvanguks Põhja-
maade Sümfooniaorkestit Estonia kontser-
disaalis.

Nii raamatupoes kui kontserdil oli võima-
lik toetada Eesti Rahvuskultuuri Fondi tütar-
fondi Kelluke, et koguda raha erilisena sün-
dinud noorte täiskasvanute kaunite kunstide 
alase enesetäiendamise stipendiumifondi. 

Konverents
Üks nädala tähtsündmusi oli 4. ja 5. det-

sembril Nordic Hotell Forumis toimunud 
erialakonverents “2nd Baltic Conference 
on treatment and care of SpBH patients – 
practical approach”, mida juhatas Tallinna 
Lastehaigla kirurgiakliiniku juhataja Matis 
Märtson. Ettekannetega esinesid Siiri Püvi 
sotsiaalmisteeriumist, Heli Laarmann Eesti 
E-Tervise Sihtasutusest, Audrone Prasaus-
kiene Leedu Terviseteaduste Ülikoolist, 
Theodor Michael Charitee Ülikooli Klii-
niku neurokirurgiaoskonnast ja Spina bifida 
Keskusest Saksamaalt, Marc Damerau sa-
mast keskusest, Ott  Rätsep Euroopa Ko-
misjonist ning Margaretha Dahl Uppsala 
Ülikooli kliinikust, samuti Ann Paal Tallin-
na Lastehaiglast ning ka Graham Webb.

Nendel piltidel ei kajastu mitte kõikide heategijate-jõulupäkapikkude panus: terve detsembrikuu ujutas haiglalapsed kingituste ja maiustustega üle Vitali Holstinini ja Kateryna Ischenko kogukond, sh Maxima kett, aga 
ka anonüümseks jääda soovivad lapsevanemad, erajõuluvanad, psühhiaatriaosakonna sõbrad, näidendit esitavad koolilapsed, onkoloogiaosakonna sõbrad Duty Feest, kirjanik Hille Karm ja klaster Medicine Estonia ning 
paljud, paljud teised.
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Kui Romola Veskeri tütar Mirt (8) aas-
taid tagasi Belgias haigetele onulastele klou-
ni mängis, ei teadnud ta veel, et käivitab oma 
isetu aitamissooviga – tüdruk soovis süda-
mest, et väikestel sugulastel hakkaks parem 
– uue peatüki ema elutööst: teraapiaklouni-
de, nii nagu neid tuntakse Euroopa ja Skan-
dinaavia lastehaiglates, idee tõlkimist Eesti 
oludesse.

18. detsember. Kesklinna Lastepoliklii-
niku iga-aastase jõuluhommiku juhatasid 
sisse kammeransambel Amabile esitatud 
jõululaulud ja polikliiniku juhataja dr Esti 
Põldmaa pühadesoov, mis oli peidetud 
vendade Grimmide jõulumuinasjuttu. 

Lugu rääkis puruvaesest kingsepast, 
kes südamevaluga viimasest nahatükist õh-
tul kingad välja lõikas, et need hommikul 
valmis õmmelda. Hommikul selgus aga, et 
keegi teine oli teinud seda tema eest. Kin-
gad olid veatult täiuslikud, nagu polekski 
neid teinud inimese käsi. Ime kordus ööst 
öösse, iga päevaga sai mõni kingapaar roh-
kem. Nii sai kingsepp osta rohkem nahka, 
sest laitmatu töö eest maksid inimesed 
meelsasti.

Kui hea töö tegijad lõpuks öö varjus sa-
laja ja luuramisi avastati – meistriteks osu-
tusid kaks päkapikku, kel polnud ainsatki 
riiet üll – otsustas kingsepa naine neile ime-
ilusad väikesed rõivad õmmelda, ja nii ta ka 
tegi. Kui mehikesed siis tööpaigast enese-
le riided leidsid, rõõmustasid nad üliväga, 
lauldes, et nüüd ei pea nad enam kingseppa 
teenima ja saavad minna oma teed. 

Dr Põldmaa ütles, et väikesed igapäe-
vased, kuid see-eest südamest ning omaka-
supüüdmatult tehtud heateod võivad korda 
saata suuri asju.

Tallinna Lastehaigla juhatuse esimees 
Katrin Luts tunnustas Kesklinna Lastepo-
likliinikus valitsevat omanäoliselt sooja, 
üksmeelset ja töökat hoiakut: inimesed ei 
räägi enesest ja oma saavutustest alati val-
juhäälselt, aga kui tulemusi vaadata, tehak-
se siin ära suur hulk suurepärast tööd.

Tulevikuplaanidest rääkides andis dr 
Luts lootust, et Euroopast taotletud rahad 
aitavad lõpuks ajale jalgu jäänud ruumid 
korda teha, kuigi protsess võib aega võtta.  

Kesklinna Lastepolikliinikul  
on tulevikku

 TUJU MUUDAB PEAAEGU KÕIK

11. detsembril pidas Tallinna Lastehaigla Doktor Klouniga nende 8. sünnipäeva, tõde-
des, et aastatel 2006/2007 alustanud pilootprojektist on kujunenud kestev iganelja-
päevane, vaid suve ja jõulupühasid vahele jättev koostöö.

Doktor Klounid tulid, et jääda

Võtnud eeskuju Belgia teraapiaklounide 
tööpõhimõtetest (suur vahe on aga selles, et 
heaoluriigis käivad klounid tööl viis päeva 
nädalas palgatööl), otsis Romola kontakti 
Tallinna Lastehaiglaga ning leidis esimese 
klounide koolitaja Toomas Trossi ning Eesti 
Näitlejate Liidu kaudu esimesed raviklounid.  
 
                 (Järgneb lehe veebruarinumbris).

11. detsember. Kristiine Lasteaia õpetajad etendasid haigla 
mudilastele lugu aknalauasussist ja tema sõpradest. 

23. detsember. “Oleme saanud teha, millest unistasime. Nüüd on aeg midagi vastu anda,” 
ütlesid Motoringraja vanemad ja nooremad päkapikud palatites tere-tiiru tehes. 

Lapsi tulid vaatama ka kingikotiga Snegurotshka ja Ded Moroz  
Horveit OÜst. Paremal täidab mängutoa kott-toolid kingitusena  
Erik Tammaru Miljon Miksist ning suure joonistustarvete kotiga on 
jõudnud haiglasse Igor Leifer. 

Luuletus ilusti peas. Meenutus haiglatöötajate laste  
peolt Kesklinna Lastepolikliinikus 17. detsembril. 



                      
                       Vastsündinute ja imikute osakonnas tähistati 
                 enneaegse sünni päeva
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Kontaktid Kölni professori ja Tallinna 
Lastehaigla vahel said alguse aasta tagasi 
aprillis, kui anestesioloogia-intensiivravi-
osakonna õendusjuht Birgit Kiilaspää käis 
Saksamaal õppereisil, uurimaks, mida ja 
kuidas tehakse arenenud Euroopa südames 
retinopaatia ennetamiseks enneaegsetel 
vaststündinutel. 

Koos Tartu Ülikooli Kliiniku lastein-
tensiivraviõe Mirje Kristmanniga kü-
lastati kümnepäevase visiidi käigus kuut 
või seitset vastsündinute intensiivraviosa-
konda ning saadi tuttavaks heategevus-
fondi Kinder Sollen Sehen juhi, profes-
sor Gerhard Luttmeriga, kes tundis suurt 
huvi, kuidas saaks fond aidata Eesti lapsi. 
Nii sai Tallinna Lastehaigla Saksamaalt 
kingituseks kolm uut aparaati. 

Neist üks, bubble CPAP, on intensiivra-
viosakonnas tihedat kasutust leidnud. 

Novembri lõpus külastas Tallinna Lastehaiglat ja selle intensiivraviosakonda heatege- 
vusfondi Kinder Sollen Sehen juht, (majandus)professor Gerhard Luttmer.

Fondi Kinder Sollen Sehen kingitud aparaadid 
aitavad enneaegsetel retinopaatiat ennetada

   

...silmahaigus, mis on põhjustatud silma võrkkesta veresoonte ebaküpsest arengust.  
Mida väiksem enneaegne, seda suurem on risk haigestuda. Haigus on progresseeruv  
(5 staadiumi) ning võib taandareneda igas staadiumis. 
     • I-II staadium – veresoonteta ja veresoontega võrkkesta piiril areneb eraldusjoon.  
     Need on haiguse kerged vormid, ravi ei vaja. 
     • III staadium - ebanormaalne veresoonte ja fibrooskoe areng. Umbes 50%l  
     juhtudest areneb haigus III staadiumist edasi. Selles staadiumis rakendatakse ravi. 
     • IV staadium - võrkkesta osaline irdumine. 
     • V staadium - võrkkesta täielik irdumine (pime silm)   
                                                                                                                                          Haigekassa infoleht

Enneaegsete retinopaatia on...

Lühiintervjuu IRO õendusjuht  
Birgit Kiilaspääga, kes oli külalisele Eesti-
giidiks

Kuidas professorile Eestis meeldis, kus te 
käisite?
Ta oli positiivselt üllatunud, kui hästi meil 
on: kui heal tasemel on aparatuur ning kui 
head on tingimused anestesioloogia-inten-
siivraviosakonnas. Kohtusime Tallinna Las-
tehaigla juhatuse ning toetusfondiga ning 
tegime plaane järgmiseks aastaks. Käisime 
Lennusadamas, Pelgulinna Sünnitusmajas, 
vastsündinute ja imikute maja fuajees toi-
munud Uku Suviste ja Nele-Liis Vaiksoo 
kontserdil (vt kõrvalolevat pilti), mis toimus 
enneaegse sünni päeva puhul jpm. Reedel 
külastas professor Vanalinna Jõuluturgu.

Kas midagi üllatas ka teisipidi?
Jah. Ta  mainis, et Eesti on kõrge hinnatase-
mega riik – seda isegi Saksamaaga võrreldes. 
 
Mainisid tööplaane.
Silmaarst dr Katrin Eerme ja mina läheme 
Saksamaale ennast uuesti koolitama. Mina 
saan minna ilmselt paariks nädalaks vast-
sündinute intensiivraviosakondadesse Kölni 
Ülikooli Haiglas ja Darmstadti Kliinikumis, 
teemaks endiselt, mida teevad nemad teist-
moodi retionopaatia ennetamiseks.

Kui sügav või suur on see probleem meil 
sakslastega võrrelduna?
Tallinna Lastehaigla imikute ja vastsündinu-
te osakonna juhataja dr Liis Toome andmetel 
on meil sügavalt enneaegsete seas retino-
paatiat ca 8% lastest (2013. a andmetel, enne 
seda on näitaja olnud veelgi kõrgem, kuni 
20%, L.T.), samal ajal kui Saksamaal on vas-
tav protsent alla ühe. 

Oskad sa öelda, miks prof Luttmer üldse 
heategevusega tegelema hakkas?
90. aastate alguses sai ta tennist mängides 
silmavigastuse. Pärast edukat operatsiooni 
Mehrheimi haiglas Kölnis arutas ta silma-
kliiniku juhatajaga prof Schrage ning veel 
mitmete asjaosalistega võimalusi, kuidas ai-
data haiglat tänutäheks viisil, et seadus seda 
korrputsioonina ei tõlgendaks. Loodi fond, 
mille kaudu aidata veel paljusid haiglaid ja 
inimesi. Väljaspool Saksamaad on fond soe-
tanud Vilniuse pimedate laste koolile vaja-
likku mööblit ning õppimistarvikuid.  

Birgit Kiilaspää selgitab, et üks retino-
paatia riskifaktoreid on hapniku liigne ma-
nustamine.

 Bubble CPAPiga kaasas käiva hapni-
kublenderiga on võimalik hapnikumäära 
väga täpselt reguleerida.

Tallinna Lastehaigla imikute ja vast-
sündinute osakonna käsutuses on veel kaks 
lastesilmaarstidele mõeldud seadet Saksa-
maalt: tonomeeter ning Keeleri portatiivne 
pilulamp. 

SAKSA PROFESSORI KÜLASKÄIK

MTÜ Enneaegsed lapsed tähistasid 20. novembril Tallinna Lastehaigla vastsündinute ja imi-
kute maja fuajees enneaegse sünni päeva (mida maailmas tähistatakse 17. novembril). 
Arvukale lapsevanematest, sülelastest ning haiglapersonalist koosnevale publikule tõid 
kontserdiga rõõmu Nele-Liis Vaiksoo ja Uku Suviste. Vastsündinute ja imikute osa-
konna juhataja dr Liis Toome andis ülevaate enneaegsete sündide numbritest Eestis ning 
MTÜ tutvustas oma tegevussuundi.

Dr Liis Toome andmetel  
on meil sügavalt enneaegsete seas 

retinopaatiat  
ca 8% lastest, 
samal ajal kui 
Saksamaal on 

vastav protsent alla ühe. 
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Kuigi omavalmistatud hoidiseid ja käsitööd 
võinuks olla veelgi rohkem, kogunes anne-
tustena kokku 130 ühikut/toodet, millest ena-
mus ka ära osteti. Kokku saadud 380 eurot 
läheb vastrenoveeritud anestesioloogia-in-
tensiivraviosakonna hingamisaparaatide eest 
tasumiseks.

Nii müüja kui ostjana osales laadal ka 
toetusfondi patroon Evelin Ilves. Müü-
jatena abistasid toetusfondi vabatahtli-
kud, eksmiss Heli Kraft ja Inge Laus. 

Eriline tänu: 
Birgit Kiilaspää, Edite Ilves, Elfriida Ti-
mofejeva, Ene Villak, Ester Kiiler, Gert 
Reisner, Helle Koch, Inge Presmann, Inna 
Stupak, Jelena Tihhonova, Kairi Nigul, 
Karin Puks, Katrin Luts, Lagle Suurorg, 
Liina Pilv, Ludmilla Tänav, Maimu Loo-
ken, Maire Ulm, Mall Virolainen, Malle 
Altmäe, Margit Pratka, Mari Aua, Mari-
Ann Pella, Marileen Olenko, Marika Ju-
hanson, Marina Koroljova, Marina Tselo-
valnikova, Merle Paluste, Nadežda Vetik, 
Natalja Tayem, Natalja Tšižik, Olga Polo-
genkaja, Pille Kenppi, Piret Harmipaik, 
Raja Rekkaro, Riina Saretok, Sirje Luur-
mees, Svetlana Müürsepp, Taimi Juhanson, 
Tiia Muts, Tiina Eier, Tiina Kurisoo, Tiiu 
Kadarpik, Ülle Gents, Ülle Uustalu.

Ise tehtud, hästi tehtud!

TOETUSFOND

9. detsembril andis Event Cateringi part-
ner-tegevjuht Kert Kivistik (pildil keskel) 
Tallinna lastehaiglale üle 1000-eurose kin-
kekaardi, mida kasutatakse vastrenoveeri-
tud anestesioloogia-intensiivraviosakonna 
hingamisaparaatide eest tasumiseks. Toetus-
summa kogunes Event Cateringi uute telli-
jate kampaania ostudelt, millele firma ilusa 
ümmarguse numbri saamiseks omalt poolt 
juurde lisas.

Pildil hoiab kinkekaarti Tallinna Las-
tehaigla Toetusfondi juhataja Inna Kramer. 
Anestesioloogia-intensiivraviosakonna õen-
dusjuht Birgit Kiilaspää käes on aga selle 
õnneliku inimese nimi (Jarl), kes pääseb 
Event Cateringi partneri Carlson Traveli 
korraldatud kruiisireisile Kariibi mere saa-
ri, Itaaliat ja Hispaaniat ümbritsevates vetes 
käesoleva aasta suvel.

Fortuunaks olemise au loovutati Birgit 

Kiilaspääle selle eest, et just tema esindab 
toetatud osakonda – 1000 eurot on piisake 
summast, mis tuleb tasuda II põlvkonna 
NAVA funktsiooniga hingamisaparaadi 
eest, millega säästetakse enneaegselt sün-
dinud laste hapraid ebaküpseid kopse. Apa-
raadi hind on 40 000 eurot.

Tallinna lastehaigla juhatuse esimees 
Katrin Luts (pildil paremal) tõi kaasaegse-
te meditsiiniaparaatide hindu kommenteeri-
des näite, et kui ühele pealtnäha tavalisele 
kuvarile lisada ette sõna “meditsiiniline”, 
siis küsitakse selle eest kahekordset hinda, 
ning kui “meditsiinilise” ette kirjutada veel 
omakorda “laste” või “enneaegsete”, mit-
mekordistub hind veelgi.

Äsja isaks saanud Kert Kivistik ütles, et 
on seoses lapse sünniga elus paljutki ümber 
hinnanud, ning kui aparaat on seda väärt, ei 
peaks laste jaoks miski liiga kallis olema. 

Event Cateringi kingitus

24. novembril pidas toetusfond lastehaig-
las esimese heategevuslaada, milles oma 
töötajad olid kaasas nii tootja kui ostja 
rollis.

“Kaasaegne elektrooniline operatsiooni-
laud on multifunktsionaalne, sellel on võima-
lik teha kõiki lastehaiglas läbi viidavaid ope-
ratsioone, samuti on laud mugav ning kergesti 
transporditav,“ ütleb operatsiooniploki õen-
dusjuht Aili Lääs.

Tallinna Lastehaigla Toetusfondi juhataja 
Inna Krameri sõnul koguti eelmisel aastal 
Selveri kampaania „Koos on kergem“ käi-
gus Tallinna lastehaigla heaks 32 370 eurot 

Haiglasse jõudis Selveri toetuste eest ostetud operatsioonilaud
20. novembril esitlesid Tallinna Lastehaigla Toetusfond ning Selver haigla operatsiooniplokis VI korrusel uut operatsioonilauda.

Kirurgiakliiniku juhataja Matis Märtson, opipoki õendusjuht Aili Lääs, toetusfondi  
juhataja Inna Kramer ja haigla juhatuse esimees Katrin Luts Selveri esindajatega

ning on tänuväärne, et kodukoha kaupluse-
kett mõtleb piirkonna lastele.Kramer lisab, 
et Tallinna Lastehaigla on teinud Selveriga 
(Selveri köögiga) koostööd ka ülekaaluliste 
laste projekti raames.

Laste abistamiseks mõeldud heategevus-
kampaaniaid on Selver korraldanud 12 aas-
tat, viimase üheksa jooksul on kogutud raha 
kohalike haiglate laste- ja sünnitusosakon-
dade toetuseks, sh Tallinna Lastehaiglale. 



Rahalised vahendid selleks kogutakse 
iga-aastaselt heategevuslikult jõulupokke-
riturniirilt.

“Loomulikult rõõmustab meid, et 
Toompea lõvid on meid juba mitmendat 
korda meeles pidanud,“ ütleb Tallinna Las-
tehaigla traumatoloogiaosakonna juhataja 
Tiit Härma. Kui sellel aastal panustatakse 
peamiselt patsientide olmesse, siis eelmis-
tel kordadel oli LC Tallinn Toompea toetus 
suunatud põletushaavadega patsientidele: 
muretseti spetsiaalsed operatsiooninoad 
ning uudset haavaravi võimaldav vaakum-
raviaparaat.

Selgitades, miks on noorepoolsed ning 
teotahtelised lionid soovinud abistada just 
nimelt trauma- ja põletushaavadega lapsi, 
ütleb LC Tallinn Toompea president Ande-
ro Hännikainen, et valik langetati pärast 
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Lions Club Tallinn Toompea aitab 
tramatoloogiaosakonna lapsi 

Reedeti hakkavad neuroloogiaosa-
konna väikseid patsiente kordamööda 
külastama õdedest teraapiakoerad Fio-
na ja Hästi, seda Eesti Abi- ja Teraapia-
koerte Ühingu koostööprojekti raames. 
Laste ja koerte esimene kohtumine toi-
mus neuroloogiaosakonna mängutoas.  
Koerajuhi Kadri Aksini sõnul, kes ka ise 
leonbergereid kasvatab, on see tõug teraa-
piakoeraks hästi sobilik. “Kuigi kasvult 
suured, on need koerad rahulikud, sõbrali-
kud ja seltsivad – just ideaalsed lastega te-
gelemiseks.” selgitas Aksin. Samas kinni-
tas ta, et paneb koerte kasvatamisel nende 
tervise kõrval erilist rõhku iseloomule.

Teraapiakoerad on spetsiaalse väljaõp-
pe saanud sõbralikud ja kuulekad koerad. 
Eestis on praegu 29 vastava eksami läbinud 
looma. Lastehaigla neuroloogia osakon-
na juhi Valentin Sanderi sõnul ootab ta 
koertelt, et nad rõõmustaksid laste hingi ja 
aitaksid neid seeläbi jõudsamalt paraneda. 
„Teine küsimus on,“ ütleb dr Sander, „et 
meil on terve hulk ka selliseid haigeid, kel-
le haiguse ravimiseks tänapäeva meditsiin 
midagi olulist ette võtta ei suudagi. Nende 
laste haigusnähtude vähendamiseks ka-
sutatakse teisi soodsa toimega meetodeid, 
nagu delfiin- ja hoburavi, ja nimetatud al-
ternatiivmeetodite seas on oma koht ka 
meie ustavatel sõpradel koertel.“

Sihtasutuse Minu Unistuste Päev eest-
vedaja Marianne Bruhni sõnul on nemad 
viimase aasta jooksul haiglas viibivatele 
lastele korraldatud üritustel näinud, kui 
palju rõõmu ja sära teraapiakoerad laste 
haiglapäevadesse toovad. “Meil on hea 
meel, et veelgi rohkem lapsi sellest nüüd 
iganädalaselt osa saavad.” lisas Bruhn.

Lastehaigla külastuste organiseerisid 
Eesti Abi- ja Teraapiakoerte Ühing, SA 
Minu Unistuste Päev koos Lastehaigla neu-
roloogiaosakonnaga.

Eesti Abi- ja Teraapiakoerte Ühing te-
geleb abi- ja teraapiakoeratiimide väljaõp-
pe korraldamise ning nende erinevatesse 
rehabilitatsiooniprogrammidesse kaasa-
misega. Lisaks tehakse koostööd mitme-
te spetsialistidega nagu koerte treenerid, 
koerte aretajad, arstid, psühholoogid, riigi-
ametnikud, õpetajad jne. Ühing seisab ka 
abi- ja teraapiakoerte õiguste eest avalikes 
kohtades liikumisel.

MINU UNISTUSTE PÄEV
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Leonbergeritest Fiona 
ja Hästi lastehaigla 
neuroloogiaosakonnas

15. detsembril andsid LC Tallinn Toom-
pea esindajad haiglale üle kümme 
kvaliteetset Thomsoni telerit ja kolm 
kiikhobust, soetatud koostööpartnerite 
Euronics ja Vineerimaailm abiga.

pikki arutelusid. „Põletushaavade saami-
ne on lapsele juba iseenesest väga valus ja 
piinarikas, kuid sellele järgneb  keerukas, 
pikaajaline ja kulukas ravi- ja taastumis-
protsess, mida me soovime lastele võima-
likult kergeks teha. Meil on väga hea meel, 
et arstid on jaganud meiega oma põletusra-
vikogemust ning soovitanud, milliste tege-
vustega patsiente parimal viisil toetada.“ 

Andero Hännikainen lisab, et reeglina 
lionid abivajajaid rahaliste vahenditega ei 
toeta, head tehakse pigem kas ise kuhugi 
käsi külge pannes või heategevussündmusi 
korraldades. Nii on ka praeguse suure kin-
gituse soetamisel klubil abiks partnerid Eu-
ronics ja Vineerimaailm, kuid põhiline osa 
panusest tuleb siiski sel aastal juba viiendat 
korda toimuvast jõulueelsest heategevus-
likust pokkeriturniirist, kus osaleb üle 70 
mängija.

„Lastehaiglal on hea meel, et LC Tal-
linn Toompea toetus on jätkuvalt suunatud 
ühele meie osakonnale ja toetab kindlat pat-
sientide gruppi,“ ütleb Tallinna Lastehaigla 
juhatuse esimees dr Katrin Luts.

LIONISID

Esmaspäeval, 12. jaanuaril lastehaigla 
elektrik Tõnis Raadik tööle ei tulnud. Tele-
fon kutsus kümneid ja kümneid kordi, kee-
gi ei võtnud vastu. Mitmeid kordi käidi ka 
tema koduukse taga. Keegi ei avanud.

 Et üksi elaval mehel oli terviseprob-
leeme, muutusid töökaaslased rahutuks. 
Algusest saadik oli majandusjuhataja Imbi 
Hansenil meelepõhjas raske aimdus, mis 
osutus tõeks, kui politsei ja päästeamet 
korterisse sisenesid. 

Veebruari alguses oleks Tõnis saanud 
54 aastat vanaks.

„Ta oli väga heasüdamlik ega jätnud  
kordagi vastu tulemata, kui oli vaja näda-
lavahetusel või väljaspool tööaega kanali-
satsiooniummistuse või elektririkke pärast 
kodust välja tulla,“ ütleb Imbi Hansen. 

„Ma ei ole iial kuulnud, et ta oleks kel-
legi peale häält tõstnud, ebaviisakalt käitu-
nud või kurjustanud isegi, kui oleks olnud 
põhjust. Temas puudus igasugune riiakuse 
soon.“

Samas oli Tõnises palju enam terasust, 
intelligentsi ja tehnilist taipu, kui tema ka-
rune välimus aimata lubanuks.

Iga inimene on unikaalne andide komp-
lekt – nagu terve maailm, mis võibki jääda 
avastamata põhjusel, et ta on juba jääda-
valt lahkunud.

In memoriam
Tõnis Raadik , 1961–2015

Kadunud maailm


