
NR 111 / MAI 2014

Fookuses: 

Keeleinspektsioon 
lastehaiglas
Lk 2

Reedel, 2. mail, toimunud ministri vi-
siidi eesmärk oli tutvuda haigla töö ja 
tulevikuplaanidega. Haigla juhatuse 
esimehe dr Katrin Lutsu sõnul toimus 
külaskäik haigla kutsel.

Kahe ja poole tunnisel kohtumisel 
peatuti vastuvõtutoa koormusel ning 
arutleti, kuidas seda leevendada, räägiti 
loodavast Laste Vaimse Tervise Kesku-
sest, perinataalkeskuse vajalikkusest ja 
Kesklinna Lastepolikliiniku renoveeri-
misest. 

Lastehaigla esindajad panid minist-
rile südamele, et Laste Vaimse Tervise 
Keskuse avamine järgmise aasta lõpul 
toob kaasa vajaduse Eesti Haigekassa 
lepingumahu suurenemise järgi. Perina-
taalkeskuste osas riigil visioon puudub.

Urmas Kruuse tegi haigla osakonda-
des ka ringkäigu, tutvudes vastuvõtu-, 
pediaatria-, intensiivravi- ja vastsün-
dinute ning imikute osakonnaga. Teda 
saatsid asekantsler Ivi Normet, laste-
haigla juhatuse liikmed ning nõukogu 
esimees Merike Martinson.

Nõukogu koosolekul 25. aprillil arutati 
kolme kuu eelarve täitmist, LVTK pro-
jekti seisu ning jooksvaid küsimusi.

Haigla juhatuse esimees Katrin Luts 
möönis, et eriarstiabi lepingu täitmine 
ei ole ideaalne, ent lepingute täitmist 
jälgitakse igakuiselt. Kavas on suuren-
dada alatäidetud hambaravi osakaalu. 
Ravimikulu on ületatud ning sisseoste-
tud teenuste kulud suurenenud, põhjusi 
analüüsitakse ning asjaga tegeldakse. 
Samas märkis nõukogu esimees Merike 
Martinson, et tulem on positiivne eelni-
metatud probleemidele ja personalikulu 
tõusmisele vaatamata, samas on suured 
investeeringud alles ees.

Laste Vaimse Tervise Keskuse sei-
sudest rääkides andis juhatuse esimees 
ülevaate ehitushanke tulemustest ning 
hankelepingu sõlmimisest. Rajatav sis-
sesõidutee on Peeter Insakovi sõnul 
projekteeritud ja saanud loa kõigilt ins-
tantsidelt, v.a Tallinna Vesi. Jooksvate 
küsimuste all käsitleti jaanipäevajärg-
set anestesioloogiaosakonna remonti. 
Ekspertiis on leidnud projektis puudusi 
(konsoolide arv).

NÕUKOGUS

Terviseminister 
Urmas Kruuse 
külastas lastehaiglat

Millest allkirjastamisel räägiti?
Katrin Luts ütles sissejuhatuseks, et 
sündmus ise näitab väga selgelt, et juba 
alanud protsesss on uude faasi jõudnud 
ja enam pole kaugel aeg, kus LVTK 
kerkima hakkab – peatselt on põhjust 
kokku saada nurgakivi panekul. Sa-
mas toonitas ta, et on allkirjastatava 
lepingu tähelepanelikult läbi lugenud 
ning ehitus on turvatud mitmete järel-
valveprotsessidega. Psühhiaatriakliini-
ku juhataja ning  laste vaimse tervise 
keskuste kontseptsiooni looja ja eestve-
daja Anne Kleinberg väljendas rõõmu 
ja optimismi, nagu ikka üheskoos välja 
kantud unistuste puhul, mille teostumi-
ne veel mõnda aega tagasi küsimärgi all 
oli. Viidates noorte meeskonnaliikmete 
rivile, kelle kõigi töö saab uues keskuses 
oma koha, ütles ta ootavat viljakat ning 
sõbralikku koostööd ehitajaga. Nõuko-

gu esimees Merike Martinson mainis 
mitut ministrit, kes Laste Vaimse Ter-
vise Keskuse ideega ei haakunud. Alles 
Hanno Pevkuri juhitav ministeerium 
suutis idee lõpuni viia ka pika läbirää-
kimisperioodi Norra riigi grandi pärast. 
Samas väljendas Martinson kõrgeid loo-
tusi Astlanda ehitusele, kelle kohta käi-
vad kuuldused, et nad tellija soovidega 
arvestavad. Kaupo Kolsar tuletas las-
tehaigla töötajatele mõeldes meelde, et 
hääletu ehitus pole paraku võimalik ja 
hea asja saamiseks tuleb müra, tolmu ja 
vibratsiooniga arvestada. Kui on teada 
protseduurid või tegevused, mille puhul 
ehitus kindlasti peaks ootama, tuleks 
sellest varakult teada anda. Firma ni-
mel lubas ta pidada kinni tähtaegadest, 
täita kvaliteedinõudeid ning olla haigla-
le hea partner.

Laste Vaimse Tervise 
Keskuse ehitusleping
sai allkirjad

8. mail allkirjastasid Tallinna Lastehaigla juhatuse esimees 
Katrin Luts ning Astlanda Ehituse OÜ ehitusdivisjoni direktor ning 
juhatuse liige Kaupo Kolsar lepingu, mille kohaselt Laste Vaimse 
Tervise Keskus valmib 2015. aasta sügiseks.   

TAUSTAST. Ehitus peaks valmima järgmise aasta sügisel. Pakkumise maht oli üle 4,5 
miljoni euro, millest 2,8 miljonit kaeti Norra Kuningriigi granti abil. Norra Kuningriigi 
toetuse kogumaht oli 4,2 miljonit eurot. 1,3 miljoni eurone jääk suunatakse võrgus-
tiku ülesehitamisse ja meeskondade palkamisse. Norra finantsmehhanismi ja Eesti 
riigi abil rajatavat Laste Vaimse Tervise Keskust hakkab ehitama Astlanda Ehitus OÜ 
koos Irest Stroi OOO-ga, kes valiti välja seitsme pakkuja seast.
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LÜHIDALT

Vastab Tallinna Lastehaigla õendusjuht 
ja juhatuse liige Tiia Muts 

Kuidas keeleinspektsioon laste-
haiglasse tuli?
Kõik algas sellest, et kvaliteediteenistuse 
kokkuvõtted vanemate tagasiside ankee-
tidest on rääkinud nädal-nädalalt prakti-
liselt ühte ja sama juttu, ja seda terve aas-
ta vältel. Iganädalasi raporteid koostanud 
ja küsitlusi läbi viinud kvaliteediõde Raja 
Rekkaro pani tähele, et vanemad mai-
nivad jätkuvalt õdede kehva keeleoskust.  
Eriti teravalt joonistus tendents välja IX 
osakonna III korruse õdede puhul – õigu-
poolest on kaebustega seoses kordunud 
ka ühed ja samad nimed. Enam ei ol-
nud võimalik sellele reageerimata jätta.
Keeleinspektsiooni poole pöördusime ise, 
paludes nende abi meie õdedega vestlemi-
seks ja nende keeleoskuse hindamiseks.

Ja kuidas õdedel läks? 
Esimest korda külastas inspektsioon 
haiglat 25. aprillil, vesteldi kolme IX 
osakonna sellel päeval tööl olnud õega. 
Kõigile neile tehti ettekirjutus keeleos-
kust arendada. Ettekirjutuse saanute 
juurde teeb keeleinspektsioon kordusvi-
siidi k.a 1. detsembril, see aga tähendab, 
et vahepealse aja jooksul peavad nad 
leidma vahendid oskuste täiendamiseks 
kas keeltekoolis käimise, eratundide võt-
mise, CD-plaatide kuulamise toel vms.
  
Haigla õpinguid ei toeta?
Praegu haigla eesti keele kursuste eest 

Keel on sild

Keeleseaduse § 23 lõige 2 kehtestab 
keeleoskusnõuded äriühingu, 
mittetulundusühingu ja sihtasutuse 
töötajale ning füüsilisest isikust 
ettevõtjale ja tema töötajale.

Valitsuse määruse «Ametniku, töötaja 
ning füüsilisest isikust ettevõtja 
eesti keele oskuse ja kasutamise 
nõuded»  § 8 punkt 9 ja 10 kohaselt 
nõutakse velskritelt, ämmaemandatelt, 
meditsiiniõdedelt ning tervishoiu 
abispetsialistidelt, kelle tööülesannete 

hulka kuulub patsientidega suhtlemine 
ja teabe edastamine, keeleoskust 
vähemalt B2 tasemel.
Sama määruse § 2 lõike 3 kohaselt 
tagab tööandja, et töötajad või 
ametnikud, kellelt ametialaste kohus-
tuste või tööülesannete täitmiseks 
nõutakse eesti keele oskust, valdavad 
eesti keelt nõutaval tasemel.

Keeleoskusnõuete kehtestamise eest 
asutuses vastutab asutuse juht, nõuete 
täitmist kontrollib keeleinspektsioon. 

Lapsevanemad ei ole rahul IX 
osakonna õdede keeleoskusega. 
Aprillis käis asja uurimas 
keeleinspektsioon.

kompensatsiooni ei maksa. Oleme seda 
teinud varasematel aastatel, organisee-
rides keeleõpet, ja mitte ainult ühel kor-
ral. Paraku pole võimaluse vastu väga 
suurt huvi tuntud.

Ühele kursusele, minu mäletamist 
mööda Kodakondsus- ja migratsiooni-
ameti poolt pakutule, ei olnud ühtegi 
tahtjat. See oli umbes kuus aastat tagasi.  
Aktiivsemat osavõttu näidati üles 2006. 
ja 2007. aastal (detsember 2006–veeb-
ruar 2007; märts–mai 2007), kui oli 
kaks kursust, kumbki 40 akadeemilist 
tundi. Osales 14 õde, põhiliselt samad 
IX osakonna õed, kelle kohta kaebusi 
esitati, sh õed, kellega keeleinspekt-
sioon vestles –, aga ka vastuvõtu-, ki-
rurgiaosakonna  ja IRO õed, kellest mõ-
ned on tänaseks haiglatöölt lahkunud.  
50% ulatuses tasus osalemise eest haig-
la, 50% ulatuses õed ise.

  
Haigla on maksnud, inimesed ise 
on maksnud – aga paljudel kursuse 
läbinutest on eesti keelega ikka pa-
hasti?
Jah. Kurb on, et kursustest saadav 
kasu ei olnud piisav, üksikud eran-
did välja arvatud. Ma ei tea, kas prob-
leem on selles, et õed eesti keeles 
rääkida ei soovi või ei jää õpitu meel-
de või oli kõigest sellest vähe. Üks 
põhjus on kindlasti vähene praktika.  
IX osakonnas on valdavalt tööl venekeel-
sed õed, kes omavahel suhtlemiseks ees-
ti keelt ei vaja. Üks vene õde teise vene 
õega suheldes eesti keelele üle ei lähe. 
Nii ei ole neil kohta, kus keelt harjuta-
da. Aga mis põhjus selleks ka pole – õde 
PEAB oskama eesti keelt.

Hästi. Provotseerin: miks, kui eesti 
keele kõnelejaid on maailmas, ütle-
me – miljon, vene keele kõnelejaid 
278 miljonit (Vikipeedia andmed). 

Me elame Eesti Vabariigis, kus kehtivad 
Eesti Vabariigi seadused, teiste hulgas 
keeleseadus ja määrused, mis esitavad 
teatud erialal töötavate inimeste keele-
oskuse tasemele nõuded (vt ülal). 

Mis pistmist on töökohustuste täit-
misel keelerääkijate hulgaga! 

Kui arst annab õele korralduse või laps 
kurdab midagi ja õde ei saa sellest aru, 
võib see tuua kaasa väga ränki ravivigu!  
Õde peab eesti keeles dokumentatsiooni 
täitma, arsti antud ülesandeid mõistma. 
Tema vastutus on äärmiselt suur emade 
nõustamisel, need noored emad on põlv-
konnast, kes erinevalt nõukogude ajal 
koolis käinutest vene keelest aru ei saa. 
Ning viimaks: iga meie töötaja peaks 
küsima, kuidas ta suhtub oma kolleegi-
desse, töökaaslastesse, patsientidesse, 
tööandjasse, inimestesse üldse, riiki.  
Keel on sild eri rahvusest inimeste vahel, 
aga sellele sillale ei minda, kui teisest ei 
peeta lugu, tema vastu huvi ei tunta.  
Olgu muuga kuidas on, aga kas saame 
ikka endale lubada, et siin töötav inime-
ne ei astu sillale, et saada aru oma töö-
ülesannetest ja patsiendist?!
 
Lõpuks: mis ikkagi saab nendest 
kolmest õest – saan aru, et nemad 
ei ole tegelikult ainsad, kes kont-
rolli vajanuks, vaid need, kes ins-
pektsioonipäeval „vahele jäid“ – kui 
detsembriks selgub, et eesti keele 
tundmises EI OLE edenemist?
Kui keeleinspektsioonilt ettekirjutuse 
saanud kolm õde detsembriks oma kee-
leoskust ei paranda – see tähendab, et 
inspektsioon ei tuvasta nendega vestle-
misel pisimatki paranemist – , peavad 
nad otsima töökoha, kus eesti keele val-
damine ei ole primaarne. Seda hoolimata 
asjaolust, et oma erialaste oskuste ning 
kogemuse poolest on nad väga head, suu-
re kogemusega töötajad.

Tiia Muts,
Lastehaigla
juhatuse liige

Uus tööajagraafikute koostamise ja 
esitamise kord
7. mail kinnitas juhatus uuendatud töö-
ajagraafikute koostamise ja esitamise 
korra, mis on kättesaadav siseveebist 
ühisdokumentide alt („Korrad“). Sa-
masse on lisatud Virosofti tööajatabe-
li kinnitajate nimekiri.  Uue korraga 
täpsustati tööajatabelite kinnitamise ja 
parandamise põhimõtteid. Laienes ta-
belipidajate ja –kinnitajate hulk. Lepiti 
kokku, et kui tabelipidaja on puhkusel, 
tuleb ülesandeks volitada kedagi teist 

ning teavitada sellest meilitsi persona-
litöötajat. Asjassepuutuvatele korraldab 
väljaõppe Liina Pilv.  

Punkte uuest korrast
Järgmise kuu tööajagraafik koosta-
takse hiljemalt jooksva kuu 25. kuu-
päevaks. Koostaja trükib programmist 
graafiku välja, allkirjastab ning esitab 
selle kinnitamiseks järgmise astme ju-
hile, kes peab selle esimesel võimalusel 
oma allkirjaga kinnitama ning tagasta-
ma või esitama ettepanekud muudatus-
teks. Pärast tööajagraafiku väljatrüki 
allkirjadega kinnitamist kinnitab koos-

taja selle sama tööajagraafiku Virosofti 
programmis tööajagraafiku lehel. 
Tööajatabel kinnitatakse kolmekordselt. 
Tööajatabeli koostaja on tööajatabeli es-
mane kinnitaja. Teine kinnitus peab ole-
ma järgmise astme juhilt ja kolmanda 
kinnituse teeb juhatuse liige. 

Kui vastuvõtuajad muutuvad
Klienditeeninduse juhataja Mari Aua 
ütleb, et muudatustest vastuvõtuaega-
des tuleb edaspidi teada anda meiliaad-
ressil registratuur@lastehaigla.ee.
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Tallinna Lastehaigla anestesioloogia-intensiivraviosakonna õendusjuht Bir-
git Kiilaspää on koostöös dr Piret Hermansoniga komplekteerinud stratee-
gilisi elustamikarpe, mis koosneksid sarnastest ventilatsioonitarvikutest ja 
oleksid kiiresti kättesaadavad kõigis lastehaigla osakondades ja teenistuses.
„Praegu on need olemas enamikus osakondades, kuid vajavad täiendamist, sest nn 
viimast nimekirja ei ole veel olemas,“ ütleb Birgit Kiilaspää. Ta selgitab, et idee sai 
alguse anestesioloog Piret Hermansoni sellekevadiste elustamiskoolituste ajal, kui 
lepiti kokku, et järgitakse ERC, European Resuscitation Council´i gide-line´ ning et 
kõik karbid on varustatud ka sõnalis-pildilise infomaterjaliga.

WHO kaardistab laste vaimse 
tervise teenuste seisu Eestis
21. mail kohtusid Tallinna Lastehaigla psüh-
hiaatriakliiniku juhataja Anne Kleinberg, 
psühhiaatrid Kerstin Kõiva ja Ere Vas-
li WHO Euroopa regionaalkontori vaimse 
tervise programmijuhi Matthijs Muijeni, 
WHO esinduse Eesti juhi Marge Reinupi ja 
külalist saatvate sotsiaalministeeriumi rah-
vatervise spetsialistidega.

Arutlusel olid laste vaimse tervise tee-
nuste ja Eesti vaimse tervise valdkonna olu-
kord üldisemalt. Pildil vasakult: Elis Haan, Kerstin Kõiva, Ere Vasli, Anne Kleinberg, 

Marge Reinup, Matthijs Muijen, Andrea Kink.

Konverentsil käsitleti kõiki aktuaalseid 
täiskvasvanute ja lastehematoloogia-
alaseid teemasid.

Ainult lastehematoloogiale oli pü-
hendatud sessioon 25. aprillil, reedel. 
Seda juhatas Lina Ragliene, Vilniuse 
Ülikooli lastehematoloogia dotsent, Tal-
linna Lastehaigla koostööpartner ning 
kauaaegne autoriteetse Vilniuse lastehe-
matoloogia keskuse rajaja ning juhataja. 
Huvitavad olid Leedu kolleegide ette-
kanded, millest üks vaatles hemofiilia-
haigete laste profülaktilist ravi Leedus 
ja teine ägeda lümfoblastse leukeemia-
ga kaasnevaid raskeid komplikatsioone 
ning nende ravi. Dr Kadri Saks tegi ette-
kande ägeda müeloidse leukeemia ravi-
tulemustest Eestis viimase kahekümne 
aasta vältel, mis kinnitas, et tulemused 
on järjest paranenud ega erine enam 

Põhjamaade omadest.
Kolleeg Riia lastehematoloogiaosa-

konnast käsitles ägeda lümfoblastse leu-
keemia laboratoorset diagnostikat.

Eesti oli esindatud veel posterettekan-
dega lümfoblastse leukeemia ravitulemus-
test Eesti lastel (autor Kaie Pruunsild). 
Külalislektorid Saksamaalt, Hispaaniast, 
Prantsusmaalt ning Rootsist keskendu-
sid põhjalikult mitmetele täiskasvanutel 
esinevatele haigustele, mis oli üldhariv 
kuulda ja teadmiseks võtta.

Rõhutama peaks, et Eestit esinda-
nud hematoloogidele avaldas kõige roh-
kem muljet Leedu kolleegide erialane 
õhin, aktiivsus teadustöös ning silmaga 
nähtav areng viimastel aastatel. Nad on 
suutnud luua keskusi ja kohaliku, Lee-
du päritolu luuüdidoonorite registri jms.  
                                       Kaie Pruunsild       

Balti hematoloogide 
konverentsist
24.-26. aprillini toimus Vilniuses Balti hematoloogiakonverents 
(9th Baltic Conference of Hematology), mida peetakse 2-aastase 
intervalliga järgemööda kõigis Balti riikides. Et eelmine konverentsilinn oli 
Tallinn, siis järgmine peaks kahe aasta pärast olema Riia.

UUDISED

Elustamise ABCMare Tupits alustas oma ettekannet 
õendusdiagnooside kogumiku ehk NAN-
DA tutvustamisega, alates selle kujune-
misest USAs ning lõpetades põhimõtete 
vastuvõtmisega Eestis aastal 2002 ning 
raamatu väljaandmisega. Ta loetles 
valdkondi (11), mida õendusdiagnoosid 
puudutavad, näitas, millisteks klassi-
deks need jaotuvad ning jõudis intrigee-
riva küsimuseni – õendusdiagnoos ver-
sus meditsiiniline, arstlik diagnoos.

Tupits selgitas, et õendusdiagnoos 
lähtub inimese vajadusest ning õendus-
praktikast, selle sõnastab ning püstitab 
õde ning need diagnoosid muutuvad koos 
patsiendi seisundiga. Arst lähtub arsti-
praktikast ning RHK-10st ja diagnoos ei 
muutu patsiendi tervenemisel.

Sirje Tarraste lisas, et kumbki pole 
ju asi iseeneses ning nii õed kui arstid 
teenivad ühist eesmärki, kuid erinevast 
küljest. Ühele arstlikule diagnoosile 
vastab mitmeid õendusdiagnoose.

JIA-sse puutuvalt: kui arst paneb 
diagnoosiks „liigesepõletik“, siis õde kir-
jutab: „valu, turse“ (valu on õendusdiag-
noos); kui arst ütleb: „kasvu- ja arengu-
peetus“, siis õde: „eeldatava füsioloogilise 
arengu peetus“; arst: „nahakahjustuse 
risk“ , õde: „enesehooldusdefitsiit“. 

Nagu KLP-s kombeks, ootas koolitu-
se läbinuid tordi- ja kohvilaud.

Õdede päeval räägiti 
õendus- ja meditsiini-
diagnoosidest
Kesklinna Lastepolikliinik tähistas 
õdede päeva 14. mail NANDA-
teemalise koolituspäevaga, 
mille alguses leiti aega õdede 
tunnustamiseks ning  esinesid 
kaks Tallinna Tervishoiu 
Kõrgkooli õppejõudu, Mare 
Tupits ning Sirje Tarraste, viimane 
põhiametlilt Tallinna Lastehaigla 
reumatoloogiaosakonna juhataja 
ning lastearst-reumatoloog.

9. mail korraldasid Tallinna Lastehaig-
la õendustöötajate kutseliit ja Eesti 
Õdede Liit oma liikmetele õhtuse eks-
kursiooni loomaaeda Aleksei Turovski 
juhatusel. Hoolimata kehvast ilmast oli 
osavõtjatel tore avastada põnevaid fakte 
loomariigist.

 Loomaaias

ÕDEDE PÄEV



Tallinna Lastehaigla õed sõidavad ka 
sellel aastal aeg-ajalt terviseautoga 
Männi parki, et rääkida vanematele, 
kuidas ennetada traumasid ning hoolit-
seda lapse tervise eest.

Lastehaigla õendusjuht Tiia Muts 
ütleb, et kampaania on igakuine ning 
esimene vabaõhukohtumine vanematega 
leidis sel aastal aset 29. aprillil. „Alati 
räägime emadega aastaaja või ilmadega 
kaasas käivatest hädadest – seekord olid 
jutuks allergiad ja nohud, samas on lä-
bivaks teemaks traumade ennetus. Tä-
helepanu pöörame just neile õnnetuste-
le, mida saab ära hoida – kukkumised, 
põletused kuuma veega, lämbumised, 
kodukeemia (Arieli pesugeelikapslid, 
patareid) neelamisega seotud kahjustu-
sed. Vastame vanemate küsimustele.

Seda, kui palju peresid kampaa-
niaautost läbi käib, näeme helkuripak-
kidelt. Kui tavaliselt võtame kaasa ühe 
paki helkureid (s.t 100 tk), siis enamasti 
on mõni helkur ka puudu jäänud. See-

kord jäi paarküm-
mend tükki üle, 
sest kevade esime-
se vihma ja jaheda 
ilma tõttu oli jalu-
tajaid vähem.“

Mustamäe lin-
naosa valitsuse ja 
lastehaigla koos-
töös toimunud 
terviseautopäeval 
osalesid Marika 
Viidik, Marina 
Koroljova, Kairi 
Nigul koos Tervis-

hoiu Kõrgkooli üliõpilasega ja Tiia Muts. 
Järgmisi kampaaniaid on oodata mais, 
juunis, augustis ja septembris.
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Marge Pavel töötas varem Südameap-
teegis ja ütleb, et vabamüük erineb haig-
laapteegist nagu öö ja päev, lastehaigla 
juures võlus teda uudsus ning kaheksast 
neljani töögraafik.

Vajadus millegi teiselaadse ning loo-
detavasti lapsesõbralikuma järele ajen-
das lastehaigla apteeki tööle asuma ka 
kaht teist uustulnukat, kel mõlemal aas-
tatepikkune staaž kõrvalhaiglas. 

Tiiu Kadarpiku jaoks oli südame-
lähedane ravimite valmistamine, selle 
asemel et ainult apteegikaubaga tegel-
da, ja intervjuule eelnenud päeval tel-
lisid intensiivravi- ja vastsündinute ja 
imikute osakond temalt kokku tähelepa-
nuväärse arvu tablettidest valmistatud 
pulbreid – 500 ühikut.  Mille tegemine 
oli rõõm!

„Lasteannustes ravimeid ei ole saa-
da, neid tuleb valmistada kohapeal,“ sel-
gitab apteegijuhataja Ulvi Männik.

Mis on eelmiste töökohtadega võrrel-
des teisiti? 

Sulvi Tuisk ütleb, et paradoksaal-
selt on apteek küll väike, aga tööd tuleb 
teha rohkemgi kui Regionaalhaiglas. 
Kui meditsiinifirma Braun toob suur-
haiglasse korraga kaupa viis euroalust, 
siis lastehaiglasse tellitakse pool või üks 
alus – ruumi napib. Arved on lühemad, 
sisestamist on rohkem ja kauba tellimist 
sagedamini. Võimalik, et päevas tuleb 
täita andmetega isegi tuhat lahtritäit: 
arvenumbrid, kuupäevad, firma- ja ra-
viminimed, hind käibemaksuga ja ilma 
jne. 

Suurim ja olulisim erinevus laste-
haiglas ja PERHis tehtava apteegitöö 
vahel on, et siin tegeleb tarvikute telli-
misega apteek, mitte varustusosakond.  
Enamikus Eesti haiglates see kuulda-
vasti nii ei ole.

Kõik kolm uut töötajat ütlevad nagu 

ühest suust, et esimese kuuga on asjad 
paika liikumas – esimestel tööpäevadel 
tuli jääda tihti pärast tunde, et üles-
annetega hakkama saada, praeguseks 
saavad ametlik ja tegelik tööpäev punkti 
enam-vähem samal ajal.

Lähiajal näevad uued apteekrid oma 
ülesandena napi apteegipinna organi-
seerimist ja ümberstruktureerimist nii, 
et seda võimalikult ökonoomselt ära ka-
sutada. Sisustatud ja koht on leitud ka-
hele uhiuuele riiulile.

„Nad on töökad, tublid ja ettevõt-
likud ning väga konstruktiivsed, haa-
kuvad kiiresti uute ideedega ja otsivad 
lahendusi. Töötajate sellise initsiatiivi 
üle võib ainult rõõmu tunda,“ ütleb Ulvi 
Männik.

Apteegi värske jõud
Alates aprillist töötab apteegis kolm uut energilist inimest: 
proviisor Marge Pavel (vasakul), farmatseut Tiiu Kadarpik (esiplaanil) ja 
tehniline assistent Sulvi Tuisk (keskel).

Lastehaigla õed teevad Männi pargis teavitustööd
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Aastapäevad tagasi ütles noor pere-
kond, kes kaotas oma lapse vähile, 
et „võiks olla palju toetavaid käsi, ka 
lastehaigla poolt, et keegi – kas ko-
genud psühholoog, pädev lapseva-
nemate ring, pastor või hingehoidja 
– nõustaks ja oleks vanemate jaoks 
olemas pärast seda, kui nad oma 
lapse diagnoosiga palatisse üksi 
on jäänud.“  Samas olid nad kõhk-
vel, kas nii ränkade uudiste juures 
psühholoogiast piisaks.  Tundub, et 
teie olete vastus paljude vanemate 
küsimusele. Kuidas te lastehaiglas-
se jõudsite? 

Minuga võttis ühendust Naatan 
Haamer (Tartu Ülikooli Lastekliiniku 
vastutav hingehoidja), kelle poole haig-
la juhtkond oli pöördunud, et Naatan 
aitaks leida sellele kohale õiget inimest. 
Naatan oli siis ühe ja teisega nõu pida-
nud ja otsustanud, et helistab mulle.  

Jutud käivad, et olete õppinud ka 
arstiks ja õeks. 

Varasemas elus. Töötasin juba kesk-
kooli ajal Tallinna Sakala tänava sünni-
tusmajas ja teadsin kindlalt, et minust 
saab pediaater – ja seda ma 1988. aastal 
kõigepealt õppima läksingi –, aga siis 
tulid elus mõningad muudatused, kus 
hakkasin mõtlema diakoonia peale. Õp-
pisin õeks ja plaanisin minna hingehoi-
du. Olen lõpetanud Ungaris Budapestis 
diakooniakooli.  

...Miks Ungaris? 
Ema on mul ungarlane, suguvõsa on 
poolenisti seal – laiali mitmes piirkon-
nas. Tartu medkooli olen samuti lõpeta-
nud ja Oru tänava lastehaiglas Tartus 
töötanud – nii et minu lastehaigla ja 
sünnitusmaja kogemus on varasemast 
päris pikk. Siis, kahe lapse emana, läk-
sin õppima teoloogiat Tartu Ülikooli, lõ-
petasin cum laudega usuteaduskonna ja 
olen kirikuõpetajana ametis Risti kogu-
duses Harjumaa lääneservas.

Ütlesite üldsõnaliselt, et teil oli elus 
mõningaid muudatusi, mis elukutse-
valikut teise suunda juhtis, aga kas 
saate – kui saate – öelda, milliseid? 
Igasugustel suurtel muudatusel on tava-
liselt korraga mitu põhjust. Minu otsus 
pediaatriast ära tulla šokeeris kõiki mu 
õppejõude, vanemaid. Tegin ära ana-
toomia-füsioloogia suured eksamid ....ja 

võtsin akadeemilise. Tagasi ei läinudki. 
Keskendusin diakoonia õppimisele. 

Taustaks võib olla see, et kui tööta-
sin Tartu Staadioni tänava laste psüh-
honeuroloogiahaiglas, hakkas tunduma, 
et ravivaid arste on palju ja nad on tub-
lid, aga mis kasu on ihu ravimisest, kui 
keskkond, kuhu lapsed tagasi lähevad, 
on katki, vanemad on katki, ümbrus 
on katki – mõne aja pärast tulevad nad 
niikuinii bumerangina psühhoneuroloo-
giasse tagasi ja kõik läheb uuele ringile.

Ma lihtsalt tundsin, et arste, häid 
arste on minutagi väga palju. Vähemalt 
sama oluline on aga inimese hing ning et 
see oleks hoitud. Ja see on miski, millest 
meie ühiskonnas puudus on.

Et mis kasu on inimesel sellest, kui 
ta terve maailma võidaks, aga oma 
hingele kahju teeks? Konkreetselt 
haigla hingehoidjana te siiani töö-
tanud ei ole? 
Haiglas mitte – haigla hingehoidjaid või 
kaplaneid on meil Eestis, erinevalt muu-
dest Euroopa maadest, ju üldse imevähe 
–, kuid hingekarjasena ja leinatöö tegi-
jana väga palju. Kitsamas mõttes hinge-
hoiuga olen vabatahtlikuna väga palju 
kokku puutunud Vaikuse laste rahu-
paigas. Pisikeste laste surma üle elanud 
peredega olen tegutsenud juba pea kolm 
aastat koostöös Ämmaemandate liidu ja 
tugivõrgustikuga.

Millised on esimesed muljed laste-
haiglast – olete siin tööl esimesi näda-
laid – on teieni jõudnud ka mõni laps? 
Olen olemas nii laste kui vanemate 
jaoks, praegu otsin neid ise ja ka arstid 
ja õed soovitavad, kellega võiks kontakti 
võtta. Põhiliselt käin ja teen ennast ise 
tuttavaks. Räägin emadega, vahel isa-
dega, lastega – praegu olen seda teinud 
enam imikute ja vastsündinute ning on-
kohematoloogiaosakonnas. 

Püüan elada sisse, et arstid mind 
tunneksid ja personal usaldama hak-
kaks. Eelkõige tahaksin olla neile toeks, 
et nemad saaksid tegelda oma tööga.  

On olnud palju häid kontakte ja vest-
lusi vanematega – inimestel on hea rää-
kida oma lugu, rääkida oma lapsest. Ja 
alati ei ole selleks vaja kõige rängemat 
kriisi, et küsida vastamata küsimusi, 
arutada asju, mis on ehk nii sügaval, et 
valus hakkab.

• Sündinud 1. mail 1970 Tallinnas
• Lõpetanud Tallinna reaalkooli (toona 
Tallinna 2. keskkool) 103. lennu hõbeme-
daliga
• 1988 astus Tartu Ülikooli arstiteadus-
konda, valmistudes saama pediaatriks
• Aastatel 1986–1992 töötas õpingute 
kõrvalt esmalt Tallinna 1. sünnitusmajas, 

seejärel Tartu lastehaiglas hooldusõe ja 
õena
• Lõpetanud Tartu meditsiinikooli ning 
tal on Eesti kontekstis üsna erandlik dia-
konissidiplom õpingutest Ungari Refor-
meeritud Kiriku diakooniakoolis
• 1995–2001 õppis Laats EELK usutea-
duse instituudis ja aastatel 2000–2001 
paralleelselt Tartu ülikoolis. Tartu ülikoo-
li usuteaduskonna lõpetas cum laude 

2001. aastal
• 2. augustil 2002 ordineeris peapiiskop 
Jaan Kiivit Annika Laatsi õpetajaks
• Pooleli õpingud Helsingi ülikooli dokto-
rantuuris süstemaatilise teoloogia alal
Täiendanud ennast põhiliselt hingehoiu, 
pereteraapia ja leinatöö vallas
• Risti koguduse õpetaja alates 2005. aas-
ta kevadest  

EPL 

Et hing oleks hoitud  
6. maist töötab lastehaiglas hingehoidjana Annika Laats, kes viibib plaaniliselt 
haiglas teisipäeviti kell 8–16 ja on valmis appi tulema erakorralistel juhtudel.

•  Vaimulikuks ei hakata nagu möldriks 
või poliitikuks. Selle valiku teeb Jumal 
ise. See on vacatio ehk kutse küsimus.
•  Usk ei ole niivõrd inimese valik, kui-
võrd see, kelleks me loodud oleme. See 
on kaasasündinud vajadus millegi või 
kellegi peale loota. Kui me peamise, n.ö 
tõelise asja kõrvale heidame, siis klam-
merdub meie süda millegi muu külge.
•  Öelda, et ‘küllap seal kusagil mida-
gi on’, ei tähenda eksistentsiaalselt mit-
te midagi – see ei lähe meile korda ega 
muuda meid. Kui kusagil kõrgel kapi ot-
sas midagi ehk on. Usk saab tähenduse 
siis, kui mõistad, et see, kellest kõneled, 
on sinu vastas, et temal on sinuga suhe.
•  Minu jaoks on kõige kõnekam Martin 
Lutheri selgitus, mille ta õppis lääne 
suurimalt kirikuisalt Augustinuselt: 
patune inimene on iseendasse keerdunud 
inimene, homo curvatus in se. Patt on see, 
kui ma ise olen oma elu naba, ning kesk-
sed teemad on minu õnn ja õnnetus, see, 
et mina ei ole rahul, pole oma elus küllalt 
saanud, ma olen rohkem väärt, mina... 
mina ....mina! Jumala sõnum on aga, et 
sa ei pea iseenda pärast pabistama, sinu 
eest on hoolt kantud! See tähendab lah-
tikeerdumist,  avatust Jumala, teiste ini-
meste poole. Sa ei pea enam muretsema 
oma hea käekäigu, õnne või südamevalu 
pärast. Sa võid egost lahti lasta. Selline 
enesest vabaks saamine tähendab tõelist 
vabadust.
•  Noorte enesetapud, millega ameti tõttu 
kokku puutun, teevad ääretult kurvaks. 
Pahatihti lähevad sellele teele just noo-
red, kes on hakanud esitama tõsiseid 
küsimusi. Aga kust peaksid nad saama 
vastuseid? Alternatiivi ei näigi olevat, 
sest see on varjule pandud kui kahtlane 
ja kardetav. Usust tuleb nad ju eema-
le hoida, sest mine tea mis juhtub. Mis 
võiks juhtuda, kui võtta südamesse Ju-
mala armastus?

Annika Laats jõuluintervjuus 
Eesti Päevalehele

Mõned daatumid

VÄRSKEID INIMESI
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Nõukogu esimees Merike Martinson:
Iseseisvusaja alguses, kui meil veel oma 
kööki polnud, pidin algaja peaarstina 
peaaegu igal hommikul protsessima  
meile toitu valmistanud asutusega, kus 
valmis meie laste toit. Küll olid rosina-
kompotis ussid, sai hallitanud, borš üle 
pipardatud.

Köök oli meie/minu kõige esimene 
ja sellepärast armastatuim renoveeri-
misprojekt 1994, mis läks oma aja koh-
ta maksma üüratu summa, 4 miljonit 
krooni. Alafinantseeritud haigla jaoks 
olnuks see täielik nonsenss, kui poleks 
olnud heategevust ja heategijaid.

Herttoniemi Lions Klubi organisee-
ris Soome pangast maha võetud heas 
korras köögitehnika, Lastehaigla Bree-
meni Sõbrad ostsid põrandamaterjali ja 
ühe kiriku täis inimesi korjas raha, et 
osta spetsiaalset sügavkülmikut, kus 
säilitada Eestis kasvanud juur- ja puu-
vilju! Esimest korda ja esimese annetu-
sega, 86 000 krooniga, lõi kaasa Tallin-
na Lastehaigla Toetusfond ning abikäe 
ulatas sotsiaalministeerium, leides ehi-
tuse heaks miljon krooni. Projekti juhtis 
vabatahtlikuna tohutu innu ja põhjalik-
kusega Mati Krivel, kelle tööd meenutan 
tänutundega tänaseni.

Sama palju aastaid on olnud Gert 
Reisner toitlustusteenistuse juhata-
ja ja Ruuta Ilves puhvetipidaja, kuid 
kolm endise piimaköögi töötajat – Irina 
Zhovtjuk, Ljubov Kudrik ja Ljubov 
Tihhonova –, on haiglaga seotud veelgi 
kauem, selle avamisest. Dieetõde Alli 
Künnapuu on lastehaiglates (kõige-
pealt ajaloolises Tallinna I lastehaiglas, 
mis viidi üle Nõmmele ja ühendati 2001. 
aastal praeguse Tallinna Lastehaigla 
külge) aga tervelt 47 aastat.

Neid inimesi saab pidada ka „köögi 
soolaks“ (vrdl: maa sool).

Kahekümne aasta möödumine tee-
nistuse eesotsas 
tundub Gert Reis-
nerile uskumatu: 
„Tunne on ikka, 
nagu oleksin asu-
nud tööle alles 
eile, mis tähen-
dab, et ala ei ole minu jaoks veel am-
mendunud.“  

1994. aasta 8. maiga  võrreldes pole 
endisest toitlustusteenistusest säili-
nud siiski midagi peale asukoha, toona 
abiga saadud lauanõude ja mõningate 
seadmete. Uuesti on tehtud remon-
did, soetatud uus tehnika  ja mööbel, 
vahetatud välja kommunikatsioonid. 
Gert Reisner ütleb, et menüü käib aja-
ga kaasas nii palju, kui see tehniliselt 
ja finantsiliselt võimalik on. Ajaga on 
tekkinud usaldusväärseid tarnepart-
nereid, tänu kellele on võimalik pat-
sientidele pakkuda soodsa hinnaga 
paljusid erinevaid tooteid ja toitusid. 
Samas – kui algusaastatel olid aller-
giad ja gluteeni- või laktoositalumatus 
veel olematu nähtus ning diabeetikuid 

ja eri(toitumis)vajadustega patsien-
te vähe, siis praeguseks on nende arv 
hüppeliselt tõusnud. See tähendab indi-
viduaalset lähenemist toiduvalmistami-
sele ja menüüde koostamisele, millega 
kaasneb mahukas tööprotsess ja kee-
ruline logistika, et õige toit jõuaks õige 
lapseni. 

Vaieldamatult võimekas on laste-
haigla toitlustusteenistus catering´i alal. 
Ei ole haigla pidupäevi või tippkohtumisi 
nt Norra riigi ja sotsiaalministeeriumi 
esindajatega, kus köök poleks saanud 
hakkama järjekordse šedöövriga, ületa-
des mõne detailiga eelmist – mäletate 
siniseid, musti ja valgeid õhupalle laua 
kohal laes vabariigi aastapäeval ja sho-
kolaadifontääne, kuhu kasta maasikaid 
või tänavust ülestõusmispühade-eelset 
brantši salativaliku ja munajäneselaua-
ga?

Selle kõigega saavad hakkama haig-
lakokad põhitöö kõrvalt professionaalse-
te vahenditeta ning tihti vaid paaripäe-
vase etteteatamisajaga. Loominguline 
võimekus ei saada vaid gourmet-resto-
rane ja -kokkasid.

Nagu Tallinna linn, ei saa valmis 
ka toitlustusteenistus. Eelmise aasta 
jooksul renoveeriti endised kohvikuruu-
mid polikliiniku 0-korrusel kaasaegseks 
lounge-tüüpi söögikohaks. Sellega saadi 
juurde tütarettevõte värske personaliga.  
Gert Reisner: „Aitäh kõigile, kes meid 
on külastanud ja seda ka edaspidi teha 
kavatsevad – tunneme rõõmu iga sööja 
üle ja soovime pakkuda parimat. Klien-
tide lojaalsusest ja arvamusest sõltub 
meie arenguvõime. 

Toitlustusteenistuse eriline tänu 
kuulub kahele talongikasutajast kuld-

Palju õnne, toitlustusteenistus!
8. mail sai Tallinna Lastehaigla toitlustusteenistus 20 aastat vanaks.

Ruuta IlvesLjubov Kudrik Alli Künnapuu Ljubov Tihhonova Irina Zhovtjuk

Toitlustusteenistus oli 
lastehaigla esimene 
renoveerimisprojekt

KööGI SOOL

kliendile. Riina Abel ja Urve Õim 
on ostnud töötaja toidutalongi iga oma 
tööl oldud päeva jaoks 20 aasta jooksul. 
Mõningase mahajäämusega sekundee-
rivad neile hõbekliendid Katrin Lüüs 
ja Aleksandr Gilinov.“

Köögi viimane kunstiteos:
peolaud ehituslepingu

allkirjastamise külalistele
8. mail (vt uudis lk 1)
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Päevaplaan 
8.00 väljasõit Estonia pst parklast 
endise trolli nr 2, praeguse buss nr 
24 lõpp-peatusest.

Reisiparvlaev Wrangö väljub 
Leppneeme sadamast kell 9.00.

Kell 10.00 jõuame Prangli saarele.
10.00–12.00 Autoekskursioon vana 
veneaegse UAZ-ga (lahtine kastiauto).
Reis kestab umbes 2 tundi, selle ajaga 
külastame Prangli saare tähtsamaid 
vaatamisväärsusi: kirikut, Eestiranna 
kalmistut, maagaasi leiukohta, lõuna 
tuletorni.  Sõites autos mööda saare 
looklevaid külavaheteid, näeme vanu 
kiviaedu ja kalurimajakesi.
12.30–15.00 lõunasöök ja vaba aeg 
omal käel saarel ringi vaadata ja piknik 
pidada.
Võimalik külastada ka Prangli 
kauplust.
Prangli sadamas kell 15.40.
Reisiparvlaev Wrangö väljub Kelnase 
sadamast kell 16.00.
Leppneeme sadamasse jõuame 
kell 17. 00 ja Tallinna 18.00.

VABA AEG

Piret Harmipaik, kasvataja
Reisi ajal saime nautida imekaunist 
Eestimaad, kõndida kevadises loodu-
ses Peipsi rannal ja kuulata linnulaulu. 
Kloostrit nägemata arvasin enne, et see 
on üks suur maja, aga nagu välja tuli, 
see on rohkem. Palju maju, suur aed, 
palju lilli, peenraid, kuulsaid puuriitu  – 
terve kloostriühiskond.

Ulvi Männik, apteegi juhataja
Ilm oli meie poolt, vihma saime tunda 
ainult tagasiteel silda vaadates. Jõime 
ja võtsime kaasa puhast allikavett, ost-
sime kaasa suitsulatikat, millega ko-
halikud kloostriesistes müügikioskites 
kauplesid.

Imetlesime Jumalaema uinumise 
ikooni ja kuulasime pärimust 16. sa-
jandi karjasest, kes näinud nägemust 
kiirgusega ümbritsetud naisest. Eriti 

jäi meelde Vasknarva klooster, säravat 
kassikulda täis, kuid äärmiselt kaunis.  
Samuti Peipsi järv, mida paljud polnud 
kordagi oma silmaga näinud ja mis tun-
dus nagu meri – ääri  ega lõppu ei näe, 
kõrged liivaluited ja kaldal männimets. 

Pühtitsa koostri aladel juhatas meid 
kohalik nunn. Ka meiega kaasas olnud 
giid tundis oma tööd hästi, teades, mil-
lest räägib.

Jelena Tihhonova, labori juhataja
Giidi kiituseks peab ütlema, et ta valdas 
vabalt nii eesti kui vene keelt – kui vaja, 
seletas asju mõlemas keeles. Samuti 
peab kiitma meie inimesi, kes kloostri 
tavadega arvestades võtsid kaasa räti-
kud ja need nurisemata ja meeldetuletu-
seta pähe sidusid. Ainukesena tundsin 
puudust ajast, mida oleksin tahtnud ise-
seisvalt veeta kloostris ringi vaadates ja 
mõtiskledes. See paik oli palvetest läbi 

imbunud ja armuline, sobilik isiklikuks 
jutuajamiseks kõigekõrgemaga.

Natalia Rõbakova, laborant
Aeg oli hästi planeeritud, kõik sujus. 
Kloostrilõunasöök oli rikkalik – seali-
hakaste, salat, kohv, suur tükk torti. 
Üllatav oli minu jaoks Vasknarva uue 
kloostri nägemine ning kummastav vaa-
tepilt Venemaast teiselpool piiri: nähtav, 
hoomatav, ühtaegu lähedane ja oma, aga 
samas ka kauge ja kättesaamatu.

Lilia Žmindo, hooldusõde
Vahetult pärast ekskursiooni polnud 
päeva, kus ma poleks nähtust teistele 
rääkinud, kuigi esialgu mõjus pühade 
paikade ja kloostri külastamine täpselt 
vastupidi. Olin nähtu mõju all nii, et 
kõik sõnad olid võetud suust. 

Prangli saarest

Viimsi poolsaarest ligi 9 km kirdes 
asub Prangli saar.
Käärulise rannajoonega saare    
        madal kivine lääneosa   
          vaheldub idas rannavallide 
           ja liivaluidetega. Kõrgeim 
              koht Kullamägi ulatub 
                10m üle merepinna. 
                     Pranglil leidub 
                         rohkesti rändrahne, 
                          suurem osa saarest 
                                  on kaetud 
                                 männimetsaga, 
                                     mis pakub 
                                       head kaitset  
                                           tuule 
                                            eest.

Lastehaigla ekskursioon 
Kuremäe ja Pühtitsa kloostrisse, 
Vasknarva ja Peipsi veerele 
10. mail.

Haigla kompenseerib 32-eurosest 
osalustasust 12, s.t lastehaigla töötaja 
osamakse on 20 eurot. Registreerimine 
algab augustis ainult osalustasu 
alusel (segaduse vältimiseks nime 
kirjapanekut raha maksmiseta ei toimu) 
kommunikatsioonijuht Tiina Eieri 

juures tel 697 7316.  
Hinnas: bussisõit Tallinnast Leppneeme 
sadamasse ja tagasi, laevasõit Prangli 
saarele ja tagasi, autoringsõit Prangli 
saarel (2 tundi koos kohaliku giidiga), 
kerge lõunasöök (supp, leib, jook, kohv ja 
kook)

Lisatasu eest: 
Prangli muuseumi pilet täiskasvanule 
1.50€, õpilasele 1 €.

NB! Jalga mugavad sportlikud jalat-
sid jalgsiretkeks, selga tuult ja vihma 
pidav riietus sõiduks lahtises veoautos 
Prangli saarel.  

6. septembril 2014 toimub lastehaigla töötajate ekskursioon Prangli saarele.
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1. juuni. Larissa Firsova, vastsündinute ja imikute 
osakonna õde, 45
6. juuni. Viiu Siirmäe, logopeed, 70
6. juuni. Olga Pavlova, vastsündinute ja imikute 
osakonna füsioterapeut, 50
6. juuni.  Žanna Vassiljeva, toitlustaja, 50
11. juuni. Hailii Õllek, KLP psühholoog, 55
23. juuni. Silvia Nittim, traumatoloog-ortopeed, 60
30. juuni. Maret Niinepuu, 
IRO õde, 40

Vastuvõtuosa-
konna juhataja 
Krista Urbsoo 
juubeli-hom-
mikul osakonna 
õdedelt saadud 
õnnitlus-
kaardiga

AASTATE SPONSOR
TBWA/Guvatrak
Lea Kõiv
Õhtuleht AS
TV3 AS
LTT AS

AASTA SPONSOR
Selver AS
Maret ja Tarmo Aun

P alju õnne!

Muusikaline etteaste oli see-
kord fondi nõukogu liikmelt 
Jaagup Kreemilt ja Taavi 
Langilt. Esimesena sai sõna 
fondi patroon Evelin Ilves, 
kes õiendas ära pisiasja, miks 
ta ei saa istuda oma tavalisel 
kohal esireas: hommikuse 
rulaõnnetuse tõttu sattus ta 
haigla traumapunkti.

„Tundsin omal nahal, 
kuidas tunneb ennast haiget 
saanud inimene haiglas oote-
järjekorras. Aga on nii palju 
olukordi, kus ei aitagi muud 
kui hea sõna ja jääkott, ning  
oluline on suhtumine ja haig-
lakeskkond ise,“ ütles Ilves, 
tänades kõiki, kes on läinud 
lastele appi, et luua nende 
ümber keskkonda, kus nad 
end hästi tunneksid. Samuti 
märkis ta, et Eesti ühiskond 
on muutunud hoolivamaks, 
märkamaks, et perekond on 
suurem kui meie lähiring – 
see on kogu Eesti. 

Minister Urmas Kruuse 
leidis, et tema jaoks on Tal-
linna Lastehaigla toetusfondi 
kui Eesti vanima ja suurima 
omataolise juures sümpaatne 
põhimõte – tegutseda mitte 
riigi asemel, vaid sellele li-
saks.  Samuti märkis ta, et 
kui lapsel on valu, siis täis-
kasvanutele mõjub see topelt 
ja on hea, et ühiskond on läi-
nud positiivsemaks, et seda 
märgata ja appi tulla.

Lastehaigla juhatuse 
esimees Katrin Luts võttis 
sõna haigla ehk annetatud 
„rahavoogude suunaja“ sei-

sukohalt ning tänas toetus-
fondi selle olemasolu ja Inna 
Kramerit jõu eest teha oma 
tööd, selgitades, kui paljusid 
projekte või ka lapsi selline 
toetus võib edasi aidata. 

Tallinna Lastehaigla Toe-
tusfondi juhataja Inna Kra-
mer rääkis aga sõnavõtus 
täpsemalt, mida aasta jook-
sul toetajate abiga osteti ning 
millised on plaanid – möö-
dunud aasta oli rekordilise 
väärtusega.

„Koos Kanada väliseest-
laste, perekond Randpalu-
de suurannetusega – mullu 
sai toetusfond kätte lõviosa 
nende 584 000-eurosest hii-
gelannetusest – kogus fond 
eelmisel aastal rekordilised 
691 734 eurot. See on mär-
kimisväärne summa, mille 
eest saame lastehaiglas käi-
ma lükata mitu mahukat ja 
kallist aparatuuri nõudvat 
projekti," selgitas Inna Kra-
mer. „Valdav osa toetustest 
kulus uue laste reanimobiili, 
selle aparatuuri ning tänavu 
valmiva EEG labori ostuks. 
Millise projekti tarbeks kulub 
lõviosa perekond Randpalude 
suurannetusest, on täna veel 
arutluse all, kuid kõne all 
on olnud näiteks lastehaigla 
juurde esialgu veel ainult mõ-
tetes planeeritud uue perina-
toloogiakeskuse toetamine."

Lõpuks tunnustati 2013. 
aasta suurimaid toetajaid ja 
sponsoreid. 

TÄNUKIRI
Express Post AS
Karto Eesti OÜ
Montreali Eesti Pen-
sionäride Klubi
My Jar IT OÜ
Port One OÜ
Silberauto AS
Valeri Pepoyan
Boris Lehtlaan

Indrek Bauman
Svetlana Pchelnikova
Tarmo Nurmetalo
Pirkko Saarinen
Haabersti Postipoiss
Tombak OÜ
Vivesti TÜH
Pirita Linnaosa Leht
Mustamäe Linnaosa 
Leht

Kristiine Linnaosa 
Leht
Logotrade OÜ
Guido Kangur
Tauno Kangro
Eesti Kunstimuuseum 
KUMU
BMA Estonia OÜ

TOETUSFONDI TÄNUPÄEV RAEKOJAS 20. MAIL

Toetusfondil on suured plaanid
Tallinna Lastehaigla Toetusfondil on kombeks oma 
sõpru, toetajaid ja sponsoreid kord aastas 
Tallinna Raekotta kutsuda, et nendega silmast silma 
kohtuda, neid tänada ja uusi plaane arutada. 
Sel aastal kogus fond rekordilise toetussumma.

HÕBESPONSOR
Margus Eek
Ralf Pärni
Indrek Luukas
DAG Group OÜ
Johannes Neidorf 
Niina Goleništševa
Peter Linkus
Erika Kattai

Eesti Abistamiskomi-
tee USA-s
Privaatinfo AS ajaleht 
Referent
Ühinenud Ajakirjad 
AS
Terviseliin OÜ Tervi-
seleht
Ajakirjade Kirjastus 

AS
Põhjarannik AS
Raplamaa Sõnumid
Meie Maa
Smarten Logistics AS
Santa Maria AS
Eesti Liikluskindlustu-
se Fond

KULDSPONSOR
Tiit Kõuhkna
Coca-Cola HBC Eesti 
AS
Neste Eesti AS
Elion Ettevõtted AS
BDP Eesti OÜ
Esvika Elekter AS

Kanal2 AS
Sky Media 
Sakala Eragümnaa-
sium
Raul Voit
Arvi ja Kristhel Pink
Eventus Services Ltd
Eesti Abistamiskomi-

tee Kanadas
Äripäev AS
Raadio Kadi/Oma 
Saar (Saarte Hääl)
Catering Service OÜ
Eesti Ajalehed AS
Powerhouse OÜ


