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Fookuses:

Maa sool. Eesti Lastearstide Seltsi 
kongressist ja viimase kolme aasta tööst     
Lk 2–6 
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27. juuni 2016  Medscape ś analüüsisid 
Saksamaa teadurid  Brexiti mõju. 

Lühidalt: siiani on UK panustanud EL  
tervishoidu umbes 8,8 miljardit naelster-
lingit, mis moodustab 1% kõigist UK ter-
vishoiukulutustest. Ei ole lootustki, et raha 
jääks UK enda tervishoiule, vaid arvesta-
tud on rahalist kaotust suurusjärgus 135 
naela inimese kohta aastas.

See annab tõsise löögi UK tervishoiule.

UK tervishoid sõltub spetsialistidest, kes 
on õppinud Euroopa Liidus. Inglismaa arst-
konnast moodustavad nad 11% ehk 30 000.

Praegu töötavatest arstidest ei saade-
ta kohe ära kedagi, ent tulevikus muutub 
tööjõu vaba liikumise kadumise tõttu uute 
arstide palkamine väljaspoolt võimatuks. 
Briti arstid ise kardavad töötingimuste hal-
venemist ja seda, et edaspidi sunnitakse 
neid tööle kauemaks kui E.Liidus lubatud 
48 tundi nädalas.

Sidemete katkemine Euroopa majan-
duspiirkonnaga on ohuks  rahvatervisele 
ja rahvusvahelisele teaduslikule koostööle 
eriti vähiuuringute  osas, kus UK on juhti-
val positsioonil. Eriti on mures  ülikoolides 
töötavad teadlased (dr Riordan, Cardiffi 
Ülikool).

Ühendkuningriikide ülikoolides õpib 
125 000 üliõpilast EL riikidest. See arv 
võib pärast Brexiti käivitumist oluliselt lan-
geda ja ülikoolid kaotavad hulga raha. 

EL programmist HORIZON, mille ül-
dine eelarve on 80 miljardit eurot aastatel 
2014–2020, on 16% läinud UK programmi-
dele (prof O. Wistler), s.t suuremate inves-
teeringute saajate hulgas oli UK järjekorras 
teine riik. Löögi alla satuvad  biotehnoloo-
gia ja ravimitööstus.

BMJ peatoimetaja on öelnud järgmiselt:
„Need, kes soovivad lahkuda Euroopa 

Liidust, meenutavad mulle vaktsineeri-
misvastaseid, kes on unustanud leetrite, 
mumpsi ja punetiste laastava mõju, sh laste 
suremuse, ja pöörduvad selle asemel väide-
tavate vaktsiinikahjude propageerimisele“.

Vahendas 
Lagle Suurorg

Allikas: Brexit’ s effect on Healthcare Could Be Far-
reaching. Medscape. June 27,2016.

 Kas Ühendkuningriikide eraldumine 
Euroopa Liidust toob ikka enesega pa-
rema tervise Inglismaa elanikele, nagu 
lahkumiskampaania pooldajad loot-
sid?

Lapsevanemate kaebusi loetakse tervishoiu-
süsteemis esinevate probleemide indikaato-
riks. Vanemad hindavad haiglat väga erine-
vatest aspektidest ning rõhuasetusega, mis ei 
kattu sageli sellega, kuidas arstid või õed ise 
oma tööd hindavad. 

Sagedasemad põhjused kaebuse esitamiseks 
on seotud kas puudujääkidega lapse ravi kor-
raldamisel või puuduliku suhtlemisega haige 
ja meditsiinitöötaja vahel, sh informatsiooni 
andmise, selgituste jagamise ja juhendamisega 
haiglasoleku ajal.

Tallinna Lastehaiglas lapsevanemate kaebu-
sed registreeritakse, neid analüüsitakse ning 
vanematele püütakse anda ausaid vastuseid. 
Kokkuvõtteid tehakse kaks korda aastas,  mis 
võimaldab  näha nõrkusi teenuste  osutamisel 
ja planeerida seeläbi tegevusi muutuste tege-
miseks. 

Kirjanduses on näidatud, et hoolimatu suh-
tumine patsientide kaebustesse toob kaasa 
kõrgemalseisvate järelevalveinstitutsioonide  
tähelepanu ja nõuete esitamisi haiglate  suhtes. 

Erinevates riikides on kasutusel erinevad 
kaebuste klassifikatsioonid, kuid kõikidele on 
ühised kolm peamist teemat:

1) kliinilise ravi ohutus ja kvaliteet,
2) tervishoiuasutuse töökorraldus,
3) probleemid personali ja patsientide või 

nende esindajate suhtlemises. 
 Paljudes riikides on sätestatud ka üleriigiline 

kaebuste registreerimise kord.
Sotsiaalministeeriumi tellitud tervishoiu 

kvaliteedisüsteemi arendamise III etapi ma-
terjalides on rõhutatud, et  “patsiendid ei saa 
olla passiivsed kliendid, vaid nad on aktiivsed 
osalejad meditsiiniteenuste  parandamisel (R-
A. Kiivet jt, 2015)”. 

Ajavahemikul 01.01–30.06.2016 registreeris 
lastehaigla kvaliteediteenistus kolmkümmend 
kolm avaldust, neist viisteist kiitust ja kaks-
kümmend üks kaebust.

Sageli sisaldab üks avaldus ühel ajal nii posi-
tiivseid kui negatiivseid arvamusavaldusi.

Kiitused
Kiidetud on personali professionaalsust, hoo-

livust ja sõbralikku suhtumist. 
Nimeliselt on esile tõstetud ja tänatud järg-

misi arste: Ülle Uustalu, Haide Põder, Maie 
Kiisküla, Priit Reedik, Jüri Stukolkin, Lia 
Kasuk, Liivi Saluste, Silvia Nittim, Andres 
Lukanenok, Kersti Raamets, Marge Lenk, 
Alge Vare, Ülle Toots,  Indrek Varik. Õde-
dest on kiidetud Ülle Gentsi, Heli Valku, sa-
muti füsioterapeut  Kaisa Karlist.

  Kollektiivse kiituse on vanematelt pälvinud 
traumapunkti personal, vastsündinute osa-
konna õed, ÄRI osakond  ja  EMO personal.

Lapsevanemad ei ole rahul
Vanemad on rahulolematust väljendanud: 

suhtlemisega – 13 korral (62% kaebustest);
raviprotsessiga ja/või töökorraldusega – 7 

korral (33%  kaebustest); 
infopuudusega – 4 korral; 
muude juhtumitega,  mis ei ole seotud otse-

selt haige raviga – 2 korral  (10% kaebustest).
Maailmas on leitud, et vaatamata  suurtele 

investeeringutele tervishoidu ja ravikvalitee-
di paranemisse jätkuvad patsientide kaebused 
teenuste osas. 

Rutiinne kaebuste registreerimine ja ühise 
arusaamise tekkimine kaebuste algpõhjustest 
on abiks nende arvu vähenemisele tulevikus.

Tallinna lastehaiglale esitatud kirjalikest  avaldustest I poolaastal 2016

Brexiti mõju Briti  
tervishoiusüsteemile

Patsient pole passiivne klient

Lagle Suurorg
kvaliteediteenistuse juhataja
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XXI Eesti Lastearstide kongress NO99s

Iga kolme aasta tagant korraldatav Eesti Lastearstide Seltsi kongress annab hea ülevaa-
te Eesti pediaatria hetkeseisust.

“Et tegemist on Eesti kongressiga, püütakse 
alati käsitleda erinevaid pediaatria erialasid,” 
ütleb Tallinna Lastehaigla teadus- ja kooli-
tusjuht Mari Laan, “juhtivaid teemasid oli 
seekord mitu: neonatoloogia, infektsioonid, 
allergia, autoimmuunsed haigused. Kaasatud 
olid ka lasteõed.

Kongress oli väga huvitav. Eriti põnev oli 
kongressi esimene ehk eelpäev, kus tunnusta-
tud ravusvahelised lektorid rääkisid harvaesi-
nevatest haigustest.

Huvitavad olid ka teised päevad, kus juhti-
vad olid Eesti ettekanded. 

Heameelt teeb ka see, et meie arstid pidasid 
üheksa suulist ettekannet, mis on tähelepanu-
väärne saavutus. 

Teesidesse ehk ka kongressiraamatus ära-
trükitud kokkuvõtetesse olid panustanud 42 
kolleegi, seda kas esimese autori, kaasautori 
või koguni mitme teesi autori/kaasautorina 
korraga.

Tunnustada tuleb seltsi juhatust nii kong-
ressi sisulise kui sotsiaalse/kultuurilise poole 
kõrgtasemelise korralduse eest. 

Mulle isiklikult jättis väga sügava mulje esi-
mese päeva teaduslike tööde tase: dr Andrew 

Pediaatriline abi Eestis: quo vadis? Liis Too-
me

Eesti väga enneaegsena sündinud laste 
haiglaravi vajaduse muutused ajas ja neid 
mõjutavad tegurid. Liis Toome jt

Süsteemse algusega juveniilne idiopaatiline 
artriit Eestis. Mari Laan jt

Eesti alla 15aastaste laste haigestumus 1. 
tüübi diabeeti aastatel 2007–2014. Kaire He-
ilman jt

Ülekaalulisuse levimus 1. tüübi diabeeti põ-
devate laste hulgas. I. Koitmäe jt

Lapseea kesknärvisüsteemi kasvajad Eestis 
2003–2014. Kadri Saks

Astma, kehakaal ja astma mõju elukvalitee-
dile kooliealistel lastel. Silvi Plado 

Kawasaki sündroom Eestis. Silvi Plado  jt

Kesknärvisüsteemi infektsioon hüdrotse-
faalia tõttu opereeritud lastel. 
Mari-Liis Ilmoja  jt 

Puukentsefaliidi epidemioloogilised aspek-
tid ja kliiniline kulg lastel. Helke Nurm jt

Kaasautorid suulistes ettekannetes:
Mari-Liis Ilmoja, Reelika Part, Ülle Uustalu, 
Mari Laan, A. Asser, Ann Paal, Maila Raid-
mäe, Riina Shor, Mare Paal, Ülle Einberg, 
Inga Talvik, Valentin Sander, Svetlana Müür-
sepp, Liis Toome, Kaire Heilman, Kadri Mu-
oni, Krista Pikner, Karin Puks, Urve Putnik, 
Haide Põder, Mare Uritam, Ionella Rebane, 
Kristi Lepik, Siiri Paas, Silvi Plado

Gennery (Newcastle´i Ülikool, Inglismaa) et-
tekanne primaarsetest immuundefitsiitidest ja  
Anna-Karin Edstedt Bonamy (Karolinska 
Instituut, Stockholm) põnevalt ja hästi esitatud 
loeng kardiovaskulaarsetest häiretest sügavalt 
enneaegsetel lastel.

Eesti ettekannetest tugevaimad peeti neo-
nataalteemadel. Meil on käimas suured rah-
vusvahelised uuringud, mis annavad väga hea 
ülevaate Eesti arvudest ja trendidest teiste Eu-
roopa riikidega võrreldes. 

Isiklikult meeldis mulle väga Kaire Heil-
mani käsitlus alla 15aastaste laste haigestumi-
sest I tüübi diabeeti Eestis aastatel 2007–2014.
Häid ja huvitavaid ettekandeid oli veel.

Suuliste ettekannete kõrval olid iga päev 
väljas posterettekanded. Kahel päeval toimus 
kaks postersessiooni, kus külastajatele oli jäe-
tud piisavalt aega posteritega tutvumiseks ning 
küsimuste esitamiseks autoritele. 

Teravalt esil olevast teemast, pediaatrilisest 
abist Eestis ning kavandatavast reformist sel 
alal, kus pediaatreid on plaanis alles jätta vaid 
nelja keskusesse, andis väga hea ülevaate dr 
Liis Toome. Mall-Anne Riikjärv tegi kokku-
võtte teemal “Eesti Lastearstide Selts 60”. 

  Andrew Gennery Inglismaalt

 EESTI LASTEARSTIDE SELTSI XXI KONGRESS 2.–4. JUUNI 2016

          SUULISEDF ETTEKANDED, MILLE ESIMENE AUTOR 
          ON TALLINNA LASTEHAIGLA ARST
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Ning nii nagu ka pressis on palju juttu 
olnud – eelmise aasta novembris ava-

likustas Eesti Haigekassa oma geograafilise 
kättesaadavuse kava, kus haigekassa näeb lähi-
tulevikus ette eriarstiabi koondamise. Praeguse 
hetkega on nendeks neli keskust. 

Erialaseltsina  oleme pöördunud nii sotsiaal-
ministeeriumisse, tervise- ja tööministri Jevge-
ni Ossinovski ning Eesti Haigekassa esimehe 
Tanel Rossi poole. 

Haigekassaga on meil olnud kaks diskus-
sioonikoosolekut ning pöördumine on tehtud 
ka Eesti Vabariigi õiguskantslerile küsimu-
sega, kas teisene laste pediaatriline abi antud 
kava korral käsitleb Eesti lapsi võrdselt nende 
elukohast sõltumata.

Kindlasti on 3. juunil valitud uue laste-
arstide seltsi juhatuse üheks olulise-

maks tegevussuunaks edasi minna koostöös 
sotsiaalministeeriumi ja haigekassaga antud 
küsimuse lahendamisel Eestis. 

Lihtsaid lahendusi siin kindlasti ei ole.
Vaadates  tagasi viimasele kolmele aastale, 

on ELS osalenud kahe suure vabariikliku ju-
hendi väljatöötamisel. 

Esimene on enneaegse sünnituse ja en-
neaegse vastsündinu perinataalperioodi 
käsitlusjuhend koostöös perinatoloogia seltsi, 
anestesioloogide seltsi ja naistearstide seltsiga, 
ja teine kuni 18aastaste laste tervisekontrolli 
juhendi kaasajastamine koostöös perearstide 
seltsi ja väga mitmete teiste erialaseltsidega.

Eesti Lastearstide Seltsi juhatusel on selja taga kolm väga töist aastat 2013–2016.
Läinud valimisperioodi president Liis Toome võtab kokku verstapostid.

              Eesti Lastearstide Seltsi juhatuse uued ja vanad liikmed (vasakult): Chris Pruunsild (TÜK lastekliinik), Maarja Kroon (Pärnu haigla), Kadri Saks, Ülle Einberg,                             
              Liis Toome, Kaire Heilman (Tallinna Lastehaigla), Kersti Kink (Lääne-Tallinna Keskhaigla nakkuskliinik), Tiia Voor (TÜK lastekliinik)

Eesti Lastearstide Seltsi (ELS) üheks 
peamiseks eesmärgiks on edendada las-

tearstide erialaseid teadmisi ning seltsi juhatuse 
ülesanne on korraldada konverentse – neid toi-
mus meil viis-kuus igal aastal.

Oleme püüdnud hoida ka konverentside ta-
set, kus kolme aasta jooksul on esinenud 19 vä-
lislektorit, mille üle tunneme uhkust ja rõõmu.

Oleme teinud koostööd erinevate erialaselt-
side, asutuste, sotsiaalministeeriumi, haigekas-
sa, Ravimiameti, Tervise Arengu Instituudi, 
aga ka Riigikontrolli ning mitmesuguste erine-
vate ühenduste ja keskustega. 

Interdistsiplinaarne koostöö on olnud tihe, 
oma ürituste ja erialaste konverentside korral-
damisse oleme alati püüdnud kaasata kas teisi 
erialaseltse, ühendusi või keskusi.

Kui rääkida tervishoiupoliitika kujunda-
misest ja planeerimisest, on heameel 

tõdeda, et 2014. aasta sügisel allkirjastasime 
lepingu Eesti Perearstide Seltsiga e-konsultat-
sioonide alustamiseks pediaatrias. Tänasel päe-
val toimuvad need Tallinna Lastehaiglas, aga 
kahjuks mitte väljaspool lastehaiglat.

Oleme sotsiaalministeeriumiga arutanud 
võimalusi vastsündinute koduvisiitide teosta-
miseks ning, kuidas vastsündinuid saaks au-
tomaatselt kanda perearstinimistusse. Oleme 
esitanud sotsiaalministeeriumile ka nii perina-
taalkeskuse kontseptsiooni kui ka muudatus-
ettepanekud Sotsiaalministeeriumi määrusele 
2004. aastast „Haigla liikide nõuded“. 

E-konsulatsioon on valmis, teiste küsimus-
tega minnakse edasi, protsessid on käimas ja 
nendega tegeleb edasi uus seltsi juhatus.

Liis Toome: “Lihtsaid lahendusi pole“

   Järgneb lk 4

Eesti väga enneaegsete sündide tulem 
EPICE-kohordis. Liis Toome

Allergilise kontaktdermatiidi põhjused las-
tel. Maie Jürisson jt

Anafülaksia tõttu Tallinna Lastehaiglas 
2011–2015 ravitud laste haigusjuhtude ana-
lüüs. Kadri Muoni jt

Neerude ja kuseteede väärarenditega laste 
tulem kahe aasta vanuses. Ilona Neupoko-
jeva jt

Loote südame rabdomüoomid – tuberoos-
ne skleroos? Reelika Part jt

Lapseea hemofiilia käsitlus Eestis 2001–
2016. Kaie Pruunsild jt

Palivizunab-profülaktika näidustused ja 
tulemused Eestis 2007–2014. Karin Puks jt  
 
Perioodilise palaviku, aftoosse stomatiidi, 
farüngiidi, tservikaalse adeniidi sündroom 
ja tonsillektoomia mõju haiguse kulule. Sirje 
Tarraste jt

Vingugaasimürgistus lastel Tallinna laste-
haigla, Surma põhjuste registri ja Mürgis-
tusteabekeskuse andmetel 2006–2015. Ülle 
Uustalu jt

Personaalne lähenemine laste adipoossuse 
käsitluses. Lagle Suurorg jt

Noorukite arusaamine haiglaravist ja või-
malused ravikvaliteedi parendamiseks. 
Lagle Suurorg jt

Patsiendi ohutuse kultuur Tallinna laste-
haiglas. Lagle Suurorg jt

          POSTERETTEKANDED, MILLE ESIMENE AUTOR 
          ON TALLINNA LASTEHAIGLA ARST
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  Sari Alquist-Björkroth, Turu Ülikool 
  Zack Boukydis, Semmelweissi Ülikool 
  Cornelia Zeidler, Hannoveri Ülikool 
  Ulla Hannelius, Helsingi Ülikool 
  Mervi Taskinen, Helsingi Ülikool
  Anna Kotiranta, Helsingi Ülikool
  Lois Bont, Utrechti Ülikool
  Raja Mukherjee, Suurbritannia Rahvuslik FAS kliinik
  Niina Kaminen-Ahola, Helsingi Ülikool
  Gro CC Lohaugen, Sorlandet Haigla Arendal
  Peter Hepper, Belfasti Kuninglik Ülikool
  Kersti K. Linask, Lõuna-Florida Ülikool
  Kieran O´Malley, Iiri Psühhiaatrite Kolledž
  Albert Osterhaus, Rotterdami Ülikool
  Karen Temple, Southamptoni Ülikool
  Liisa Lehtonen, Turu Ülikool
  Anna-Karin Bonam-Edstedt Bonamy, Karolinska Instituut
  Kirsi Janhukainen, Helsingi Ülikool
  Andrew Gennery, Newcastle Ülikool 

 19 VÄLISLEKTORIT 2013–2016

Osalenud oleme ka sotsiaalpoliitikas: sot-
siaalministeeriumis on arutlusel olnud 

hooldushüvitise pikendamine vähihaigete laste 
vanematele, mis tänaseks on jõustunud, piken-
datuna 14 päevalt 60-le.

Seltsi seisukoht on, et me ei saa käsitleda 
vähihaigeid lapsi eraldi teistest raskeid haigusi 
põdevatest lastest ning meiepoolne ettepanek 
oli, et antud hooldushüvitise pikendamise sea-
dus laieneks ka teiste laste vanematele konk-
reetsetel juhtudel. 

Ka see seltsipoolne seisukoht jäi 2015. aastal 
haigekassa ja ministeeriumi poolt rahuldamata. 
Kindlasti on seegi üks valdkond, millega ELSi 
uus juhatus edasi peaks minema. 

Ülle Einberg ja Reet Raukas on seltsi 
esindajatena osalenud riiklike toi-

tumissoovituste uuendamisel, rahvatervise 
programmi “Roheline Raamat” koostamisel ja 
Reet Raukas on olnud Eesti Lastearstide Seltsi 
esindaja Rinnaga Toitmise Edendamise Eesti 

Komitees.
Loodetavasti oli kolmepäevane juunikonve-

rents kolleegidele huvitav. Heameel on sellest, 
et esimest korda osalesid kongressil lasteõed 
Eesti Õdede Liidu lasteõdede seltsinguna ja 
ka lapsevanemad. Mõtlemapanev oli sessioon 
lapsevanematega, seekord küll ühepoolne. 
Lapsevanematelt meile. Vaikus saalis näitas, et 
kuulata me oskame.

Võime olla rahul, et kongressi teaduskomi-
teele esitati 78 teesi, millest 40 realiseerusid 
suuliste ettekannetena ning 38 väga huvitavate 
posterettekannetena. Rõõmu jääb tunda vaid 
ELS töö kõrgest tasemest.

Seltsi liikmetelt oleme ka tagasisidet saa-
nud, et eriliselt avaldas muljet esimene kong-
ressieelne päev kuue kutsutud välislektoriga.

Uuele Lastearstide Seltsi presidendile Ülle 
Einbergile ja uuele valitud juhatusele saab soo-
vida vaid jõudu ja järjekindlust ja ning mis kõi-
ge tähtsam – aega oma igapäevase intensiivse 
töö kõrvalt.

   Algus lk 3

  Liis Toome ja Kadri Saks



5 TALLINNA LASTEHAIGLA SÕNUMID

Reumatoloogiaosakonna juhataja Sirje Tar-
raste räägib muljetest nii arstide kui õdede 
sessioonilt Eesti Lastearstide Seltsi kongres-
sil.

Millised on Teie konverentsimuljed?
Kõigepealt tahaksin tänada organiseerijaid 

ja ettekannete tegijaid. Me kõik teeme oma 
igapäevast rutiinset arstitööd, aga kui lisaks 
sellele alustada nullist, panustada aega ette-
kande tegemiseks ja seda kõike vabast ajast, 
siis on see suur lisakoormus, millest  eemal-
seisjad ei pruugi aru saada. Tegijad ja korral-
dajad on tihti ühed ja samad inimesed – tun-
nustus neile.

Lisaks sellele, et sain kongressilt  huvitavat 
materjali arstina – antud juhul isegi mõned 
konkreetsed mõtted, millises suunas paari 
patsiendi diagnoosiga edasi liikuda –, sain ka 
materjali, mida kasutada  tervishoiukõrgkoo-
lis õpetamiseks. 

Ajad muutuvad, kuid üks, mis üliõpilasi 
alati köidab, on vahetu info praktikult, inime-
selt, kes ise töötab. Koguni kahte oma koos-
tatud õppekonspekti saan täiendada Kaire 
Heilmani ettekande põhjal, loomulikult vii-
detega, nagu peab.

Mille poolest dr Heilmani ettekanne eri-
line oli?

Loeng on vanemaid ja siiamaani enim ra-
kendatavaid õppemeetode. Alati  jälgin lisaks 
sisule ka seda, kuidas inimesed  teemat ette 
kannavad, ennast väljendavad. Dr Heilmani 
loeng oli hästi ja konkreetselt esitatud, see ei 
olnud koormatud laialivalguvate faktidega. 
Samas oli sisu (teema: “Alla 15-aastaste las-
te haigestumus I tüübi diabeeti”) ehe näide 
sellest, kuidas autoimmuunsete haiguste arv 
tõuseb: uued andmed kokku võetud, arenda-
tud mitmeid külgnevaid teemasid, nt: miks 
see arv tõuseb. 

Diabeet on paraku selline seisund nagu ra-
seduski – ei saa olla natuke diabeetik ega na-

tuke rase, seetõttu ei ole palju võimalusi üle- 
või aladiagnoosimiseks, statistilised näidud 
on tõesed. Ning kui mõnede teiste haiguste 
puhul, nagu tsöliaakia või juveniilse artriidi 
esinemissageduse tõusu juures võiks  mõelda, 
et mõnel varasemal kümnendil on seda liht-
salt vähem diagnoositud, siis I tüübi diabeedi 
puhul ei lähe selline kaalutlus arvesse.

Niisiis: kongressi materjalidest sai teadmisi 
ja rõõmuga lektoreid jälgitud. 

Millised lektorid teile meeldisid?
Välislektoritest meeldis mulle väga hr 

Andrew Gennery ettekanne tüviraku trans-
plantatsioonist primaarsete immunodefitsiiti-

de ravis. Ning arvestades seda, et olen tänu 
toanaaber dr Silvi Pladole, kes konsulteerib 
Gennery ǵa oma keerulisemaid haigeid (Pla-
do teene on ka Gennery toomine Eestisse, 
toim), Newcastle professori tegemistega juba 
pikemat aega kursis, oli väga meeldiv tõdeda, 
et lisaks väga targale inimesele on tegemist  
ka suurepärase lektori ning meeldiva kollee-
giga.

Reumatoloogina jättis mulle sügava mulje 
ka Jaanika Ilissoni loeng “Lapseea bakte-
riaalsed luu- ja liigespõletikud”. Autor esitas 
küsimuse, kas nende käsitlus on muutunud 
viimase kümne aasta jooksul ning vastas, et 
on küll!

Ka meie haiglas tegeleb nende haigetega 
järjest rohkem pediaatriakliinik. Nii Tartus 
kui meil ravitakse vastavaid kirurgilist sek-
kumist mittevajavaid haigeid järjest rohkem 
pediaatriakliinikus, mis on ilmselt põhjusta-
tud konservatiivse ravi osakaalu tõusust. 

See trend, mis on üsna ainulaadne lähirii-
kidega võrreldes, võib olla kas juhus või siis 
Eesti tervishoiusüsteemi omapära.

Absoluutselt sarnased olid meil tartlastega 
ravimivaliku ja ravikuuride kestvuse põhi-
mõtted. Eestis on need kuurid ehk pisut pike-
mad kui Soomes, aga selleski küsimuses ole-
me Tartuga omavahel kokku leppimata ühes 
suunas liikunud.  

Pediaatri poolt ravitud haige jääb Tartus  
sageli lastekirurgi jälgimisele. Ägeda faasi 
ravi toimub haiglas, pooltel juhtudel pediaat-
riakliinikus.

Lisaks soovin kindlasti öelda veel paar 
head sõna oma toanaaber Silvi Plado kohta. 
Tema esines koguni kahe suulise ettekande-
ga ning osales teiste ettekannete kirjutamisel. 
Nagu ütlesin, sellised asjad tuleb teha ära va-
bast ajast, kuid: kes teeb, see ka jõuab! Mis 
on ühtlasi üleskutse kõigile, mina ise kaasa-
arvatud. 

Seetõttu on aktiivsed täienduspunktid 
täiendava koolitusraha arvestuses väga õigla-
ne printsiip. 

 Sirje Tarraste

   Järgneb lk 6

Sirje Tarraste: “Kes teeb, see jõuab“
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Kuidas?
Ettekande punktid on võimalik konvertee-

rida koolitusrahaks. 1 aktiivne täienduspunkt 
vastab 5 eurole, näiteks lektorina täiendusel 
esinedes on see summa 25 eurot.  

Esimest korda toimus Eesti Lastearstide 
Seltsi kongressil ka õdede sessioon, mis ole-
vat mujal maailmas üsna tavapärane. 

Mis sealt kõlama jäi?
Osa loenguid kuulati koos arstidega, õdede 

oma sessiooni läbiv teema oli nutiseadmete 
kasutamine ning nähtuse positiivsed ja nega-
tiivsed küljed. Minu meeldivaks üllatuseks 
ei räägitudki ainult asja negatiivsest, vaid ka 
positiivsest poolest. Samuti ei konstanteeritud 
ainult fakti, et on olemas probleemid, nagu 
liigkasutamine ja sõltuvus ning oht väärkoht-
lemisele e-maailmas. 

Anti üsna konkreetseid soovitusi, kuidas 
last ja vanemaid nutiseadmete optimaalsele 
kasutamisele suunamiseks õpetada ja nõus-
tada.

Üks  märksõna oli “kohanemine” – kind-
lasti ei ole nutiseade “saatanast” – tehnika 
areneb, elu läheb edasi. Last tuleb suunata 
kasutama nutiseadmeid õppetöös ning muuks 
kasulikuks infootsinguks. 

Pole unikaalset ajalist piiri, palju nutisea-
det tarvitada võib. Jälgida tuleb, et lapse elu-
kvaliteet ei kannataks, et ta poleks väsinud, 
ei surfaks netis ööajast, jõuaks ja tahaks ka 
teiste asjadega tegeleda – kooliasju õppida, 
sõpradega suhelda, huviringides käia, puhata 
ja magada. Kui nimetatud punktid on korras 
ja laps ise oma eluga rahul, ei peaks talle ka 
seadme kasutamiseks ajalist piirangut sead-
ma. 

Negatiivsest külgedest rääkides rõhutas 
ettekandja pealiskaudsust info hankimisel 
ning mis kõige ohtlikum, võimalust olla ära 
kasutatud e-maailmas. Laps võib ise jõuda 
surfates lehekülgedele, kuhu tal oma vanuse 
ja elukogemuse puudumise tõttu asja pole, 
kuid esineb ka teadlikku ahistamist ja küber-
kiusamist sotsiaalvõrgustikes, mis on viinud 
enesetapujuhtumiteni.

Nimetatud teemal, riskidest ja headest kül-

Pediaatriaosakond:  
                          26. juuli–30. august

Neuroloogiaosakond:  
                         23. juuni–21. juuli

Vastuvõtuosakond:  
                       15. juuli–11. august

ÄRI:         21. juuni–13. juuli,  
                       16. august–30. august
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gedest, kõneles Veronika Kalmus Tartu Üli-
koolist. Tema üldine sõnum oligi vajadus ko-
haneda, arvestamine lapse individuaalsusega.

Pereterapeut Kätlin Konstabel rääkis 
rohkem, kuidas toetada sellise pere toime-
tulekut, kus esineb nutiseadmete liigtarvi-
tamist või siis koguni sõltuvust, defineeri-
des nuti(seadme)sõltuvuse mõiste, millel on 
omad kindlad kriteeriumid.

Üks sellistest tunnustest on, et laps on vä-
sinud, ei jõua tegeleda teiste asjadega ning ei 
saa päevagi olla ilma nutiseadmeta. 

Ning teiselt poolt, sõltuvust ravima hakates 
ei saa maksimalistina radikaalseid piiranguid 
seada. Juba see, kui laps jõuab koolist koju 
ega torma kohe nutitahvlisse, vaid suudab 
eelnevalt viie minutiga võileiva teha ja seda 
sööma hakata – on edusamm, ja igat edusam-
mu tuleb tunnustada. 

Ka „digidieeti“ tuleb alustada ja läbi viia 
mõistlikult. Ja nii nagu liigsöömisega, ei saa 
ka siin „nulltolerantsi“ rakendada. Inimene 
sööb ja tarbib nutisedameid nii ehk nii. 

Kui nüüd tuleb minu vastuvõtule ema, kes 
soovib, et arst ütleks, et „laps on liiga palju 
hõivatud oma nutiseadmega ning sellest tema 
tervisprobleemid tulevadki, ema ju keegi ei 
kuula“, oskan kindlasti paremini teha selgi-
tustööd ja seda nii lapsele kui vanemale. Pan-
na kedagi teist lapsele moraali lugema, ise 
oma tööd tegemata jättes – sel ei ole mingit 
õigustust. Seda enam, et sõltlased-liigtarvita-
jad kipuvad olema just need lapsed, kelle va-
nemad on nutiseadmeid ja telekat lapsehoid-
jana kasutanud.

Loodan, et tulevikus näeme õdede sessioo-
nil lisaks kirjanduse kokkuvõtetele või isikli-
ku kogemuse esitamisele järjest enam õdede 
enda poolt koostatud uurimistöid, olgu need 
siis retrospektiivsed või prospektiivsed. Miks 
mitte teha näiteks retrospektiivseid õendus-
loo analüüse, kuivõrd meil on nüüd õendus-
lugu olemas.

Selles osas loodan väga õenduskvaliteedi 
ja -koolituse koordinaator Merle Birgi peale. 

Kui on teada, et õed on oodatud ka järg-
misele lastearstide kongressile, siis võiks juba 
varakult planeerida oma teemad ja nende et-
tekandjad.

   Algus lk 5

 Silvi Plado  Pof Andrew Gennery

Psühhiaatriakliiniku  
kollektiivpuhkused  
juuni–august 2016

Kirurgiakliiniku kolm osakonda: 
traumatoloogia-ortopeediaosakond,
LOR ning kirurgiaosakond
on ühel pinnal koos 15. augustini.

Z osakond (noorukite psühhiaatria):
27. juuni–28. juuli

X osakond (lastepsühhiaatria):  
    18. juuli–25. august

Y osakond (söömishäired):  
     25. juuli–24. august

Kirurgiakliiniku 
töökorraldus  
juuni–august 2016

Pediaatriakliiniku  
kollektiivpuhkused  
juuni–august 2016



7 TALLINNA LASTEHAIGLA SÕNUMID VISIIT

Dr Katrin Luts:  “Näeme ennast jätkuvalt  
iseseisvalt funktsioneeriva lastehaiglana”
Kaks päeva enne jaani väisas lastehaiglat sotsiaalministeeriumi delegatsioon eesotsas 
kantsler Marika Priskega, kellele see oli ühtlasi esimene külaskäik lastehaiglasse üldse. 

Kantsleri peamiseks sooviks oli kuulata 
lastehaigla seisukohti uue haiglavõrgu aren-
gukava koostamise valguses ning arutada läbi 
võimalikud tulevikuplaanid.

“Meie peamine sõnum oli praegu, et näeme 
ennast jätkuvalt iseseisvalt funktsioneeriva 
lastehaiglana ning koostöö naabritega toimib 
hästi,” ütleb Tallinna Lastehaigla juhatuse 
esimees Katrin Luts. “Teine mõjukas sõnum 
oli naistekliiniku ja perinataalkeskuse vajadus 
Mustamäel, mis oleks tulevikus üks kahest 
Tallinnasse jäävast sünnitusmajast.”

Dr Luts rõhutas, et perinataalkeskuse ole-
masolu eeldab tingimata lastehaigla füüsilist 
kohalolu, mis on ennast tõestanud muu maa-
ilma praktikas. 

“Kui emal või lapsel on juba enne sünnitust 
diagnoositud haigus, saab võtta seisukoha sün-
nituse juhtimise, vajaoleva meeskonna, logis-
tika, tegevusstrateegia jne kohta,” ütles Katrin 
Luts.

Tallinnas sünnib aastas umbes 8000 last: 
mujal maailmas peetakse ühe sünnitusmaja 

optimaalseks käsitlusvõimsuseks 4000 last 
aastas.

Marika Priske soovis teada ka, milline on 
ning kuidas on reguleeritud lastehaigla koos-
töö Põhja-Eesti Regionaalhaigla, perearstide 
ning välisspetsialistide ja -haiglatega.

Kõne alla tulid töö igapäevased korral-
duslikud aspektid. Kantslerit huvitas, millal 
on tavaks kutsuda kokku konsiiliumid ning 
kes nendes osalevad, kuidas on korraldatud 
kvaliteeditöö ja ohujuhtumite fikseerimine. 
Juttu oli ühisest kriisiõppusest Regionaalhaig-
la kiirabikeskusega ning viimastest arengutest 
seoses esmatasandi tervisekeskuse loomise 
projektiga Kesklinna Lastepolikliinikus. 

Pikemalt peatuti laste vaimse tervise küsi-
mustel: milline on ning kuidas on kasvanud  
nõudlus psühhiaatrilise abi järele, samuti, mil-
liseid sotsiaalvaldkonna inimesi lastehaiglas 
töötab. 

Koos külastati intensiivravi- ning vastsün-
dinute ja imikute osakonda ja uut Laste Vaim-
se Tervise Keskust.

Kantsler Marika Priske

Riik annab  
vastsündinutele  
perearsti automaatselt

 Sotsiaalministeerium saatis kooskõlasta-
misele tervishoiuteenuste korraldamise sea-
duse muutmise eelnõu, millega soovitakse 
vastsündinud määrata kohe pärast sündi ema 
perearsti nimistusse. Sellega muutuks lapsele 
perearsti saamine lihtsamaks, kuna vanemad 
ei pea eraldi täiendavat taotlust tegema. 

Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse 
muutmise eelnõu kohaselt soovitakse ala-
tes 2017. aastast vastsündinud määrata kohe 
pärast sündi ema perearsti nimistusse. See 
tähendab, et lapse sündides määratakse talle 
automaatselt ema perearst. Vastsündinu pe-
rearsti nimistusse saamise avaldus tuleb uue 
korra järgi esitada vaid juhul, kui ema soovib 
lapsele teist perearsti või  kui emal perearst 
puudub. 

Eesti Lastearstide Selts on aastaid püüdnud 
selgitada lapse varase jälgimise olulisust pe-
rearsti poolt. Selleks et väikelaps pärast sündi 
ei jääks perearstita ega peaks ootama kuid, 
kuni vanemad valiku kinnitavad, on seaduse-
muudatus kavandatud rakenduma 2017. aasta 
1. jaanuarist alates.

    TAGANTJÄRELEPILT: Laste Vaimse Tervise Keskuse meeskond on koondunud Anne Kleinbergi selja taha, kes hoiab käes Aasta Tegu Lastega ja Lastele 2016 tunnustust, millega käis 
   Kaasas Klaasitud Naivistlik kunstiteos pealkirjaga “Elevandi müts” . Auhinna teine osis, võrkkiik, ootab idee järele, kuhu seda kõige soblikum riputada oleks.

Psühhiaatriakliiniku  
kollektiivpuhkused  
juuni–august 2016

Kirurgiakliiniku 
töökorraldus  
juuni–august 2016



Ent kui korras/õiges järjekorras on vaja 
hoida nii suurt hulka lugusid, juhtub ka, et 
mõni neist satub valese riiulisse, võtab jalad 
alla, ununeb arsti lauale.

Kui orav-rattas päevakavas vähegi hinga-
misruumi jäi (kohvitamiseks ei jagunud aega 
kunagi), lappasime usina Annaga läbi tuhan-
deid kaarte või lippasime kabinettidesse, otsi-
maks detektiivi kombel kadunud asjade nime-
kirjas olevaid haiguslugusid.

Ka uuendustega oli Anna sina peal, alga-
tades mõnegi neist (registreerimise, kaartide 
süstematiseerimise nipid ja põhimõtted). Selle 
väikese neiu, nüüdseks eaka proua, väike tu-
gev õlg on olnud toeks nii töökaaslastele kui 
patsientidele. 

Teda usaldati ja kiputi just emade ja kol-
leegide poolt Annushkaks ja Anetshkaks kut-
suma. 

Paljud endisaegsed arstid ja õed meenuta-
vad teda alati lahke, südamliku, väsimatu ja 
vastutuleliku hea sõnaga ning abivalmi inime-
sena, kelle “fantastiline töövõime ja pühendu-
mus oli rohkem kui 100 protsenti”.

1999. aastal kolis lastepolikliiniku rahvas 
vastvalminud uude polikliinikusse las-

tehaigla tiival Tervise tänaval. 
Infotehnoloogia kiire areng viis kogu re-

gistratuuritöö arvutisse. Programmide kasu-
tuselevõtt ja uus töökorraldus nõudis töötaja-
telt avatust, paindlikkust ning tahtejõudu, et 
uutest ülesannetest aru saada ning olla suute-
line jagama välja alati nappivaid visiidiaegu 
nii, et endal süda valutama ei jääks. 

Ja kuidas saada hakkama lakkamatu lapse-
vanemate pahameelega, kui neid ei jagu?

Ma ei tee sünnipäeva puhul mööndusi ega 
ilustusi, kui ütlen, et Anna on olnud registraa-
toritest tugevaim, kiirem ja aktiivseim õpila-
ne, kes pole kunagi kartnud uusi olukordi ja on 
suuteline kiiresti võtma omaks kui tahes kee-
rulisi muudatusi. Anna oli alati teistest sammu 
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1996. Polikliiniku naiskond kolm aastat enne kolimist Vilde teel.Neiu Anja Eestis 24aastasena                                               Proua Anna lastehaigla registratuuris 60aastasena

Ta on andnud enesest kõik need aastad 
maksimumi, olles oma suhtumise ja 

hoiakutega teistele alati julgustuseks ja ees-
kujuks. 

Järgnevalt räägin lühidalt Anna, ukraina-
päraselt, nagu ema teda kutsus – G_Hanna 
– eluteest, mille ta on täiel määral sidunud 
Tallinna Lastehaigla ja polikliiniku registra-
tuuriga.

Kuuekümnendate lõpul saabus Lääne-Uk-
rainast Tallinna särasilmne keskkooli abitu-
rient, kes kohtus siin oma tulevase abikaasaga. 
Peagi noored abiellusid ja neile sündis esime-
ne poeg. 

Tööotsingute tõttu astus Anna Mustamäe 
lastepolikliiniku (praeguse polikliiniku eel-
käija, liitus lastehaiglaga 1999. a novembris, 
toim) uksest sisse 1973. aastal. 

Lahke näoga kena väike neiu äratas tol-
lases Tallinna II Lastehaigla juhatajas, Pavel 
Petruhhinis, silmapilk usaldust ja ning algas 
Anna aastatepikkune registratuuritöötaja, tä-
napäevast terminoloogiat kasutades “kliendi-
teenindaja”, karjäär. 

Kahel järgneval kümnendil kasvas tor-
miliselt polikliiniku hingekirjas ole-

vate laste arv, seda tänu jõudsasti arenevale 
linnaehitusele. 

Äsja kerkinud Mustamäel ja kerkival Õis-
mäel kuulus polikliiniku haldusalasse 34 mik-
rorajooni, neist igasühes mitusada last, keda 
teenindas 34 jaoskonnapediaatrit.

Ambulatoorsed vastuvõtud, koduvisiidid, 
õhtused vahetused, laupäevased ja pühapäe-
vased lahtiolekuajad: töö huugas kui tehases.
Polikliinik töötas 7 päeva nädalas poole ka-
heksast hommikul kaheksani õhtul. Anja tuli 
kohale esimesena ja lahkus viimasena. 

Registratuuritöötajate kanda oli kogu pa-
beritöö. Käsitsi koostati, hoiti korras, täiendati 
ja süstematiseeriti tuhandeid ambulatoorseid 
kaarte ehk laste terviselugusid. 

43 aastat ühtekokku on Tallinna lastehaigla polikliiniku registratuuris, arvestades 
ka Mustamäe polikliiniku aastaid, töötanud klienditeenindaja Anna Semjonova.

 8. juulil tähistab ta oma 70. juubelit.

võrra ees, kiire ja korrektne, täpne ja lahke.
Tema suhtlemisviisist rääkides peame 

teadma, et inimene, kelle emakeel on ukraina 
keel, on alati osanud patsientide ja arstidega 
suhelda nende emakeeles, olgu selleks siis 
vene või eesti keel. 

Sama saab öelda ingliskeelsete patsientide 
kohta, kes viimastel aastatel on hakanud Tal-
linna Lastehaiglat külastama. Ka neile suudab 
ta asjad selgeks teha: siin kompenseerib lün-
kadega võõrkeeleoskust leidlik viipe- ja hin-
gekeel.

Ta on inimene, kelle süda on väikestele pat-
sientidele ja nende muredele alati avatud, kes 
kiirgab soojust, julgustust ja kannab hinges 
lootust paremale.

Hiljaaegu andis Anna enda süda märku 
üleväsimusest – infarkt. Tagasi tööle 

tuli ta kiiresti.
Küsimusele, kas poleks arukas mõelda 

oma tervisele, elada lõpuks natuke iseenda 
jaoks (armastatud abikaasa on igavikku lah-
kunud, pojad suureks kasvatatud), vastab 
Anna, et registratuur on tema teine armastus 
ja töötab ta siin heameelega seni, kuni jõuab, 
sest seespidiselt tunneb ta ennast  ikka veel 
kolmekümne viiesena.

Aeg on möödunud kiiresti, liigagi kiiresti. 
Millegipärast mäletan eredalt Anna 50. 

juubelit lastepolikliiniku saalis Vilde tee 90. 
Sel päeval 20 aastat tagasi oli tormine ja tuu-
line suveilm. Puud langesid, vesi uputas linna. 
Loodusmaru taustal mõjus puhas valgustatud 
saal, soe ja aupaklik õhkkond oaasina. 

Atmosfäär oli täis armastust ja tänu, häid 
soove ning sünnipäevalilli. Anna ise, punas-
tav ja kloppiva südamega, häbenes ja arvas, et 
ei ole sellist vastuvõttu ära teeninud, olulise-
ma osa polikliinikutööst teevad ju nagunii ära 
arstid ja õed.

Tagasihoidlikkus on kena omadus ja kau-
nistab inimest, kuid kui meie tegusid kord 
tõelistel kaalukaussidel kaalutakse, selguvad 
kõigi motiivid ja tegelik kaal ning seegi, kas 
meie tehtu jääb püsima.

Soovime tervist ja elujõudu, hea Anja!

Natali Malikova
kolleeg aastast 1991

Alati rohkem kui 100%
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lis product genius Raivo ja värskelt Eestisse 
saabunud uhiuue M4 cabrio roolis müügijuht 
Alari. Et autodele oli kleebitud Raiko nimi ja 
Eesti lipp, sai kohe selgeks, mis toimub. Ele-
vusega valiti, millisesse autosse istuda. 

United Motorsi ees ootasid poisse fotograaf 
Assar ja kirglik autofänn-autoajakirjanik 
Kaido Soorsk. Koos vaadati kapoti alla, täp-
sustati tehnilised üksikasjad, katsetati, kuidas 
miski töötab, külastati autosalongi ja töökoda. 

Järgmine tund kulus Tabasalu ringrajal 
autode proovilepanekuks. Tõsise autofanaa-
tikuna lülitas autojuht Kaido parima elamuse 
saamiseks välja kõik abivahendid (veojõu-
kontrollid jne)! Auto sõiduomadusi ja kiiren-
dust prooviti nii rajal kui ka pikemal sirgel 
lõigul, et veenduda, kas auto kiirendab saja-
ni ikka 5 sekundiga. Kummivilin, suitsevad 
pidurid, rehvi kärsahais, Raiko ema murelik 
nägu ja poja säravad silmad! 

Edasi suunduti Tabasalu hubasesse pere-
restorani Luccasse lõunat sööma. Et pere oli 
ammu soovinud just seda söögikohta külas-
tada, oli rõõm suur. Imemaitsvaid toite saatis 
inspireeriv vestlus autodest (kuidas töötab nit-
ro, gaas, turbo) ja nõuanded. Nenditi, et õppi-
mine Raiko eas on väga oluline, sest loob eel-
duse jõukaks tulevikuks, et osta I8! Meeleolu 
oli soe ja sõbralik, nagu oleks kohtunud suur 
pere või vanad sõbrad.

Pärast lõunasööki ootas noormeest uus 
seiklus aadressil Sakala 8 lemmiktelesarja 
“Viimane võmm” võtetel. Võtteplatsil nalja 
ei mõisteta, ajakava on minuti pealt paigas 
ja iga stseen ette planeeritud. Meie saabudes 
ei olnud võtted veel alanud ja suured staarid 
olid saabumata, seega saime võtteplatsil ringi 
luusida ja ruume uudistada. Raiko jaoks oli 
huvitav näha, kuidas ekraanil nähtud ruumid 
päriselus välja näevad. Järgi sai proovitud, 
kuidas on olla kurjategija ülekuulamistoas, 
istuda politseibossi uhkes kabinetis ja uurida 
esemeid lahkamistoas. Lõpuks jõudsid koha-
le mõrvarühma uurija Mikk Kotkas (Üllar 
Saaremäe) ja paarimees Anders Prikk (Ro-
bert Annus). 

Kiire käepigistus ja ühispilt ning võtted said 
alata. Raiko rolliks oli mängida nukrat pois-
si, kes tuli kirjutama avaldust ja kõndis koos 
politseiga koridori mööda. Ootamatult haara-
ti võtetele unistuste päeva vabatahlikud, sest 
mõned statistid olid puudu. Tehti päris mitu 
head duublit, sama stseeni tuli läbi mängida 
pea 10 korda. Raikol tuli näitlemine hästi väl-
ja, tegu on tõelise talendiga!  

 MINU UNISTUSTE PÄEV

Perti (5) energiast pakataval unistuste päeval 
17.–18. aprillil läksid täide lapse kõik unistused, 
ka väikseimad! Kiired autod, lemmiklego, Ener-
gia Avastuskeskuse põnevad seiklused ja külla-
kutse Lottelt. 

Pert, väike särasilmne jutukas Saaremaa poiss, 
oli väga põnevil, mõistes perega Tallinnasse jõu-
des, et sel korral on haigla asemel plaanis seik-
lus! Swissotel oli ette valmistanud toa Spiderma-
ni voodipesu ja käterätikuga ning lapse voodi oli 
kuhjaga täis kingitusi. Kõigepealt avanes vahv-
likarp Vahvlihaldjatelt. Kui aga Pert märkas, et 
ühest pakist tuli välja tema lemmiklego, hõiskas 
ta, et just seda oli ta nii väga soovinud! 

Autorada sai kiiresti kokku pandud.
Pärast õhtusööki vaadati ja loeti Männiku las-

teaia kunstiringi laste spetsiaalselt Perti jaoks 
joonistatud vahvaid pilte koos heade soovidega. 

“Nii tore päev oli,” oli Pert veel enne magama 
jäämist ohanud. 

Konstaabel Prikk alias Robert Annus
kurva poisi osatäitja Raikoga 

Minu Unistuste Päeva vabatahtlik Evelin Tatter teeb kokkuvõtte viimastest individuaalse-
test unistuste päevadest ja grupisündmustest Tallinna Lastehaigla lastele.

Pühapäeva hommikul ootas teda hotelli ees 
punane Tesla. Agatha, Tesla juht, teadis, et 
poiss peab lugu kiiretest autodest ning muidugi 
sobis kingituseks Aston Martini mudelauto. 

Loomulikult oli auto seal, et teha vägev kii-
rendustega sõit peatusega Energia Avastuskes-
kuses, kus tegemist oli mitmeks tunniks. 

Üheskoos sai avastatud nii Perti lemmikud 
mutiaugud kui ka alumisel korrusel olevad 
eksponaadid, kuhu sai ise käed külge panna. 

Järgmisena viis Tesla-sõit poisipõnni Üle-
miste keskusesse. Esmalt lõunale ja siis män-
gutuppa mängima! Lapse rõõm oli siiras ja ehe! 

Viimase päeva hommikul ei olnud üllatused 
veel lõppenud, kui järjekordses kingikotis lei-
dus Lotte puzzle ning kiri koeratüdruk Lottelt, 
kes kutsus Perti endale suvel Lottemaale külla. 

Pole siis ime, et poiss kiindus kahte MUP 
vabatahtlikku nii, et ei raatsinud nendega enam 
hüvasti jätta.

Tegus särsilmne Raiko Kivimets (15) sai 
oma kiirust ja adrenaliini täis unistuste päeval 
30. aprillil vingeid BMW masinaid katsetada 
ja sooritada osatäitmise “Viimase võmmi” võ-
tetel! 

Päikeselisel hommikul kell 8.30 startis poisi 
koju uhke BMW sportliku hübriidauto I8, roo-

28. aprillil toimus Heade mõtete töötuba lastehaiglas, 
kus pisikesed patsiendid valmistasid õnnepurke. Käsi-
töö- ja kunstiõpetaja abiga said soovid, unistused ja ime-
armsad joonistused rulli keeratud ja klaasist joogitopsi-
desse pandud. Tegevus tekitas elevust ning positiivseid 
emotsioone.
 
Teater Kohvris saabus kirurgiaosakonna mängu-
tuppa 4. mail, kutsudes lapsi ja lapsevanemaid avasta-
ma, milline lugu sel korral Heino Seljamaa teatrikohvrist 
välja rullub. Koos nauditi teatritükki “Suur Peeter ja Väike 
Peeter”. Lapsed said ka ise kaasa lüüa etendusele, mis 
oli vahva ja põhjustas kõvasti naeru. 

Vahvate emade aktsioon 11. mail ehk pillimäng, laul-
mine ning kaartide kaunistamine koos Laine Rand-
järve, Reet Härmati, Kirsti Timmeri ja Külli Leplan-
diga! Need neli vahvat naist otsustasid, et leiavad aja 
tihedas päevakavas, et koos väikeste vaprate lastega 
laulda, pilli mängida ja kaarte kaunistada. 

Kõikide sündmuste üksikasjalikumat/pildilist kirjeldust 
loe ja vaata aadressil www.minuunistustepäev.ee/unis-
tused

MUP grupiaktsioonid

Kahe poisi suured soovid täitusid

9 TALLINNA LASTEHAIGLA SÕNUMID



Kui tal pea valutas, ei läinud ta küsima tabletti 
osakonnast, vaid ostis apteegist. Kui kellelgi oli 
sünnipäev, soovis ta kindlasti õnne, kuid ei jäänud 
sünnipäevalauda, sest kiirustas tööle. Ta ei võtnud 
haiglast ümbrikut ega paberilehtegi ühiskonna-
korra ajal, mil valitses kõigevarastamismentali-
teet. Nätsu närimist ta vihkas. 

Kord mattus õdede koosoleku algus pahaende-
lisse, halvavasse vaikusse. Keegi ei saanud aru, 
miks ülemõde ei alusta. Kuni ta pöördus nätsu 
näriva õe poole, sõnades vaikselt: „Alustame, kui 
olete kõhu täis söönud!“

Nelja praegu Tallinna Lastehaiglas töötava, 
ITK-s alustanud õendusjuhi jaoks oli šokeeriv, kui 
nad kõrge firmakultuuriga vabariiklikust haiglast 
lastehaiglasse üle tulles leidsid haiglatrepilt eest 
siinse suitsu kimuva ülemõe, jalas villased sokid 
ja paar numbrit suuremad räämas meestesussid.

Lastehaiglasse tuli õde Metsmäe Merike Mar-
tinsoni kutsel tööle lühikeseks ajaks enne oma 
pensioni. Seejärel, tormilisel üleminekuajal, lõi ta 
korra majja haigla hiiglaslikus humanitaarabilaos. 

Elu jooksul tuli õde Metsmäel mõndagi ümber hinnata. Ta olevat möön-
nud, et asjad tema elus ei pruukinud olla õiges järjekorras ja paljut saanuks 
teha teisiti, kui oleks vaid teadnud, et pojale ei ole palju päevi antud (õde 
Metsmäe poeg hukkus traagilises õnnetuses üliõpilasmalevas). Oma viimas-
tel aastatel kahetses ta kibedasti, et ei veetnud rohkem aega oma lapsega teda 
hommikul lasteaeda ja kooli saates, selle asemel et öö- ja varaseid hommiku-
tunde alluvaid inspekteerida. 

Töö ei olegi elus kõige tähtsam, pere on. Samas omab suhtumine, mil-
le oma töösse ja tervesse elamisviisi peegeldame, palju kaugemale ulatuvat 
mõju ja palju enamatele inimestele, kui arvatagi oskame.                                                                                                    
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8. juuli. Galina Borovik, eriarstiabiosakonna õde, 65 
8. juuli. Anna Semjonova, klienditeenindaja, 70 
9. juuli. Katrin Lüüs, kõrva-nina-kurguarst, 60 
17. juuli. Žanna Naumova, opiploki abiline, 45  
17. juuli. Ludmilla Tänav, kilenditeenindaja-informaator, 70 
23. juuli. Valentina Marfina, pediaatriaosakonna abiline, 60 
25. juuli. Katrin Viikmaa, traumatoloogiaosakonna õde, 45

9. august. Merle Paluste, neonatoloog, 55
14. august. Irina Žovtjuk, kokk, 65
15. august. Mare Kaljumäe, kirurgiaosakonna hooldaja, 60
19. august. Ingrid Leemets, KLP valvur 
25. august. Tiina Nappa, pediaater, 50 
25. august. Terje Kollom, vastsündinute ja imikute osakonna  
õde, 45 
28. august. Gert Reisner, toitlustusteenistuse juhataja, 45 
31. august. Anne Kleinberg, psühhiaatriakliiniku juhataja, 45

 
 

Taies jõudis Tiiani aasta pärast legendaarse ülem-
õe, keda kõik kartsid ja austasid, surma. 

“Soovime, et see kuuluks nüüd Sinule ja mee-
nutaks Anitat,” kirjutas õde Metsmäe sugulane dr 
Liina Sau. 

Kui uskuda paspartuu tagaküljele kantud aasta-
tega tuhmunud käekirjalist teksti, kinkis tundmatu 
kunstniku haiglaõde kujutava pildi “Anita Mets-
mäele mälestuseks Tallinna Vabariikliku haigla 
(järgnev tekst on vaid aimatav, toim) II günekoloo-
giaosakond”, kus Tiia töötas öövalvesanitarina. 

Kes oli siiski õde Metsmäe ja miks on tema jäe-
tud jälg pealinna õenduses nõnda oluline?

Tallinna Vabariiklik haigla, praegune ITK, oli ku-
nagi ümbruskonna juveel. Avar territoorium, sirged 
alleed, purskkaevud mõlemal pool peaukse juurde 
suunduvat pargiteed. 

Sirge oli ka haigla ülemõde Anita Metsmäe, kelle 
korraarmastus, õiglustunne ja rangus oli üks tegu-
ritest, mis haigla õhkkonda kujundas. Üksnes tema 
lähenevad sammud sundisid hinge kinni pidama 
ja valvesse rivistuma arvuka alluvaskonna, kui ta, 
korrektselt tärgeldatud tanu peas, peaarsti saatel või üksi, osakondi kü-
lastas. 

Aru tuli anda seelikupikkusest (õed pidid niigi alla põlve ulatuvale 
seelikule sündsuse huvides pikendava kandi juurde õmblema), toiduka-
loraaži- ja hügieenivihikute täitmisest. Erilise rangusega kontrollis ta 
narkootiliste ainete ja piirituse arvestust ning andmete õigsust. 

Ta võis lasta abikaasal end kell kolm öösel haiglasse sõidutada ainult 
selleks, et hiilida, kingad näpus, osakonda kontrollima, kas õed maga-
vad. Siiski: kõike seda, mida õde Metsmäe nõudis teistelt, nõudis ta ka 
iseendalt. Ta oli puritaanlikult, kompromissitult aus.

Palju õnne!

Seinapildist ja tähtsaimatest asjadest elus
Juunist ripub Tallinna Lastehaigla õendusjuhi Tiia Mutsu kabineti seinal tänase Ida-Tallinna Keskhaigla ülemõe Anita Metsmäe  
(16.10.1932–16.06.2015) toast pärit graafiline pilt. Kink on mitmetähenduslik. 
Õde Metsmäe oli Tiia esimene otsene boss tema esimesel töökohal ja eeskuju, kellest lugu pidada, keda imetleda ning kellelt 
õppida. Jah, isegi tema vigadest.
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