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Seda näitab ka 2017. a statsionaari keskmine 
voodipäeva pikkus, mis on üle aegade kõige väik-
sem – 3,7 päeva. See tingis ka viimaste aastate ma-
dalaima voodipäevade koguarvu. Ravitud haigete 
hulk oli viimase kolme aasta keskmine. 

Küll mitte nii jõulist kasvu kui eelmistel aastatel, 
aga suurenemist näitab siiski ka päevastatsionaari 
töö.

Kirurgilise töö poole pealt on viimased kolm 
aastat näidanud kerget langustendentsi statsion-
aaris opereeritud laste ja teostatud operatsioonide 
hulk. Mõnevõrra on küll suurenenud päevaravis 
opereeritud juhtude arv, kuid kokkuvõttes näitab 
kirurgiline ravi arvuliselt vähenemist. Eks aeg näi-
tab, kas tegemist on selge trendiga, mis võib olla 
tingitud üldisest laste hulga vähenemisest, aga ka 
paremast intrauteriinsest diagnostikast väärareng-
ute osas, paremast ravist neonataalperioodis vms.

Ambulatoorse töö mahtu võib hinnata mitmest 
aspektist – rahaliselt, vastuvõttude arvu, ravijuh-
tude hulga või erinevate patsientide hulga alusel. 
Kuna mitmed käsitlused on ajas muutunud ja sõltu-
vad erinevatest asjaoludest, siis siin ühest tendentsi 
kõikide näitajate osas ei ole. 

Võttes aluseks erinevate patsientide hulga, püsib 
plaanilise ambulatoorse töö maht praktiliselt muu-
tumatuna.

Erakorraliste pöördumiste osas on viimasel 
kolmel aastal kasv peatunud. Erinevate erialade 
kokkuvõttes on toimunud isegi mõningane vähen-
emine. Ainsaks erandiks on traumapunkti pöör-
dumiste arv – see on viimase kümne aasta vaates 
pidevalt tõusnud.

Suhteliselt uudseks valdkonnaks on E-konsul-
tatsioonid, mida nüüdseks oleme pediaatria erialal 
teinud kolm aastat. Seda, et selline konsultatsiooni 
vorm on vajalik tõestab ka selle ajas suurenev hulk.  
Alaerialadest on e-konsultatsioonid kõige nõutu-
mad pulmonoloogia, neuroloogia ja reumatoloogia 
valdkonnad.

Ravitöös peame lähtuma ka haigekassa leping-
umahtudest. Nagu viimastel aastatel ikka on ol-
nud, jäi ka 2017. aasta lepingu maht alla tegeliku 
vajaduse. Eriti kriitiline oli olukord onkoloogia ja 
hematoloogia erialadel, kus kogu aasta vältel lisan-
dus tavapärasest suuremal hulgal esmaseid haigeid. 
Haigekassale suutsime kulude suurenemise ära 
põhjendada, mistõttu nende erialade lepingumahtu 
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AASTA 2017 OLI LASTEHAIGLALE TÖINE: 
TÖÖ MUUTUB AASTA-AASTALT PINGELI-
SEMAKS. SEDA EELKÕIGE SEETÕTTU, ET 
HAIGETE KÄSITLUS MUUTUB KIIREMAKS, 
MIS TEEB  IGAPÄEVASE TÖÖ INTENSIIVSE-
MAKS. 

FOOKUSES
Aastakonverentsist.Vt lk 10 
Elutöö-, kolleegi- ja  
Tiit Kõuhkna preemia.  
Vt lk 4 ja 7 

VÄLJAKUTSED LÄHEVAD TÕSISEMAKS

Vt ka lk 2

ka II poolaastal suurendati. Vaatamata sellele ei vastanud leping tervikuna tegelikule ra-
vivajadusele. Kuna enamike patsientide haigusi lapseeas ei ole võimalik lükata kaugesse 
tulevikku, siis olime sunnitud osaliselt ravitööd tegema alla HK poolt kehtestatud hinna. 
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STATSIONAARIS RAVITUD HAIGED JA VOODIPÄEVAD

PÄEVARAVI, KESKMINE RAVIKESTUS 1,9 PÄEVA

OPEREERITUD LASTE ARV STATSIONAARIS JA PÄEVASTATSIONAARIS

Katrin Luts
SA Tallinna Lastehaigla  
juhatuse esimees 

KESKMMINE VP 3,7; 
ERAKORRALISI 66,8



palju. Kõike ei jõua siinkohal kajastada. 
Kokkuvõtlikult tahaksin veelkord tänada igaüht meie haiglas – kõigi Teie panus on olnud ja 

on jätkuvalt oluline.
Juba on hooga käivitunud 2018. aasta, mis on toonud ja toob kindlasti veelgi erialalisi, or-

ganisatsioonilisi, töökorralduslikke jm väljakutseid. 
Jõudu meile kõigile nende väljakutsete vastuvõtmiseks.
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Teisisõnu – lepingumahtu ületava töö 
eest maksis haigekassa koefitsiendiga. Meie 
haiglas tegime üle lepingu tööd 873 890 
euro väärtuses. Haigekassa rahastas sellest 
380 865 eurot. Seega jäi meie endi kanda 493 
025 euro eest tehtud tööd.

2017. aastast jäävad töökorralduslikust 
aspektist oluliseks EMO jälgimispalati raja-
mine ja selle tööle lükkamine. Kvalitatiivse 
hüppe andis ka onkoloogiaosakonnas kahe 
uue isolatsioonipalati rajamine.

Aga eelpooltoodu on vaid numbrid. 
Tegelikult annavad meie tööle sisu ja hin-
nagu tulemused, mida on raske mõõta –  
ravitulemused.  Ka sel aastal on meie arsti-õed 
teinud suurepärast tööd erinevate keeruliste 
haigusjuhtude kallal, mille tulemuseks on 
olnud paranenud laps ja rahulolev perekond.

Erinevate erialade puhul mõõdetakse 
üldiseid ravitulemusi erinevate näitajate alu-
sel. Kahjuks mitte kõik erialad ei ole leidnud 
indikaatoreid, millega oma töö sisulist poolt 
hinnata. Aga nagu öeldud, töö sisulise poole 
hindamine on väljakutse.

Juba 11 aastat oleme võrrelnud teatud 
erialadel kokkulepitud indikaatoreid Tar-
tu Ülikooli Lastekliinikuga. Nii ka seekord. 
Toomata siinkohal ära numbrilist võrdlust, 
võib öelda, et liigume partnerhaiglaga samal 
tasandil – kord on üks näitaja ühel parem ja 
siis jälle vastupidi. Partneriga võrdlusele li-
saks on hea võrrelda haigla parameetreid ka 
ajas. Ja siin võib öelda, et nii mõnegi indikaa-
tori osas oleme teinud ajaga olulise hüppe 
paremuse suunas. 

2017. aastal alustasime otsinguid koos 
Helsinki Ülikooli Lastekliinikuga, et leida 
tulemusindikaatoreid, mis oleksid meie eri-
neva töökorralduse juures võrreldavad. Eri-
aladena langes valik endokrinoloogiale ja 
neonatoloogiale. Loodame, et ajaga lisandub 
ka teisi erialasid.

Ülehaiglaliselt jälgitakse infektsiooni-
komitee valvsa pilgu alla nosokomiaalsete 
infektsioonide esinemist ja antibakteriaalse 
ravi kasutamist, millised näitajad olid viimas-
te aastatega üsna sarnased. 

Viimaste aastate teema üleüldiselt, aga ka 
raviasutustes, on gripp. Võimalust (kuigi see 
peaks olema haiglas töötades kohustus) grip-
ivastaseks vaktsineerimiseks kasutas 2017. 
aastal 66,7% arstidest,  38,9% õdedest ja 
tervishoiutöötajatest üldse 44,1%. Need on 
oluliselt paremad numbrid kui eelnevatel aas-
tatel, kuid arenguruumi on siingi.

Esimest aastat oli patsiendiohutusega seon-
duvate juhtude registreerimiseks kasutusel 
POI. Nagu iga uus asi, vajab ka POI pärast is-
tutamist juurdumiseks kastmist ja väetamist. 
See kõik peab jätkuma ka sel aastal.

Õppebaasina läbis meie haiglas residentuu-
ritsüklid 78 residenti, 6 arstiteaduse üliõpilast 
ja suur hulk Tervishoiukõrgkooli erinevas õp-
pes olevaid tudengeid.

Haiglas jätkus 4 teadusgrandi uuringut, 
meie personal osales 13-s kliinilises uuringus 
ja veel 4-s muus uuringus. 

Haigla arstid olid osalised paljude teeside 
ja publikatsiooninide valmimisel. 

Teemasid ja tahke on meie igapäevatöös 
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Mai 18 42 60
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KOKKU 223 370 572

AMBULATOORSED PLAANILISED VASTUVÕTUD

VALVETUBADESSE PÖÖRDUMINE

E-KONSULTATSIOON 3039

Algus lk 1
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Lastehaigla koduleheküljel on silmaars-
ti otsimiskuulutus rippunud juba üle kahe 
aasta. Millist teed pidi asjalik noor lastearst 
meieni jõudnud on?

Eva Roomets: „Pärast Tartu Ülikooli ars-
titeaduskonna (2001) ja internatuuri (2002) 
lõpetamist tegelesin mõnda aega geneetika-
ga. Geneetika residentuuriga seotult elasin 
kolm-neli aastat Helsingis ning tegin teadus-
tööd, uurides haruldast pika ahelaga rasv-
hapete oksüdatsioonihäiret, mis põhjustab 
silmapõhjamuutusi imikueas. Nii sattusin 
oftalmoloogiaradadele. 2013. aastal lõpeta-
sin oftalmoloogiaresidentuuri, töötades Ida-
Tallinna Keskhaiglas.

Tallinna Lastehaigla tulek on olnud järk-
järguline – kõigepealt tegin enneaegsete 
laste silmapõhjaskriiniguid, asendades dr 
Katrin Eermet. Päriselt jõudsin siia 2017. 
aasta suvel, kui pakkusin ennast lapse kõr-
valt suveks proovitööle. Et haiglaelu tundus 
väga huvitav, olen „prooviaega“ üha ja üha 
pikendanud.

Tavalise vastuvõtuga võrreldes teevad las-
tehaigla töö huvitavaks teiste erialade poolt 
saadetud erinevate probleemidega lapsed ja 
ka väikelapsed, kelle uurimine on alati suur 
väljakutse. 

Tavavastuvõtust täiesti erinevad on aga 
n.ö voodi juures tehtavad konsultatsioonid, 
mida ka aeg-ajalt ette tuleb. Rohkem on mi-
nuni hakanud jõudma ka hilisemalt jälgita-
vad enneaegselt sündinud, kes on enamalt 
jaolt dr Kuznetsova patsiendid.“

Lastehaigla uus silmaarst Eva 
Roomets võtab vastu kolmel 
päeval nädalas. Mustamäe 
korpuses teisipäeval ja reedel, 
Kesklinna Lastepolikliinikus 
neljapäeval.  PONSETTI JOOKS TULEB TAAS!

3. JUUNIL KELL 11, RAHVUSVAHELISEL KOMPPÖIA PÄEVAL, VÕIB TALLINNA LAS-
TEHAIGLA HOOVIL TAAS NÄHA RAVIL OLNUD JA KORRIGEERITUD PÖIDADEGA 
LASTE VÕIDUJOOKSU EHK PONSETTI-LASTE MARATONI.

Kui kõige pisemad teevad jooksu kaasa 
veel ema süles või vanemate käest kinni hoi-
des vapralt omil jalgel ukerdades, siis suure-
mad lapsed väljuvad stardist välgukiirusel ja 
saavad ka tugevad tulemused. 

Parimatele jooksjatele igas vanuserühmas 
pannakse välja auhinnad ning osalised saa-
vad osa ka muudest sportlikest tegevustest, 
mis neid aktiivse liikumisega tegelema in-
nustavad. Tänavune maraton toimub Eestis 
teist korda ning seda korraldab traumatoloog 
Jana Kritt koos meeskonnaga ning Up Sport 
MTÜ. Kuuldavasti lööb võistlustel kaasa ka 

UUS TÖÖTAJA

ÜHA PIKENEV 
PROOVITÖÖ

ALATES 16. APRILLIST 2018 JUHATAB KÕRVA-NINA-KURGUOSAKONDA 
2014. AASTA AUGUSTIST TALLINNA LASTEHAIGLA LOR-ARSTINA TÖÖTANUD  
DR ANDREI ANTONOV.

KõRVA-NINA-KURGUOSAKONNA 
JUHATAJA ON ANDREI ANTONOV

Kui dr Antonov oli lastehaiglas töötanud 
vaid aasta, sai ta parima noorarsti preemia 
laureaadiks (aasta noorarst 2015) ning tema 
kohta kirjutati: “Oleme rõõmsad, et temasu-
gune spetsialist on asunud oma erala aren-
dama just nimelt Tallinna Lastehaiglas. Oma 
nooruse ja õppimisvõime tõttu võiks ta töö-
tada kus iganes, k.a välisriikide keskustes.” 
   Dr Antonovit on iseloomustatud ka kui vii-
sakat ning korrektse käitumisega arsti.

Lapsevanematele seletab ta raviga seondu-
vat põhjalikult ning vähemalt ühele väikese-
le poisile on ta oma käega kõrvasalvi valmis-
tanud, nagu väitis lastehaiglale tänu üteldes 
LOR-osakonnas ravil olnud lapse ema.

Arstiõpinguid alustas dr Antonov Peter-
buri Sõjaväe Meditsiiniakadeemias, mille 
järel töötas Neevalinna üldarsti- ja kiirabi-
osakonnas ning kõrva-nina-kurguarstina. 

Perekondlikel põhjustel kolis dr Antonov 
elama Eestisse ning lõpetas Tartu Ülikooli 
LOR-residentuuri. Eesti keele omandamine 
ei valmistanud talle suuremat raskust. 

Enne Tallinna Lastehaiglasse tulekut 
praktiseeris dr Antonov Ida-Viru Keskhaig-
las, Tartu kõrvakliinikus ja Regionaalhaig-
las. 

Selveri Tibu ning õla paneb alla Tallinna 
Lastehaigla.

Sündmuse idee saadi rahvusvaheliselt 
Ponseti ühenduselt, kes peab maratone iga-
aastaselt Ignacio Ponseti sünnipäeva auks. 
Alates Ponseti säästva komppöia korrigeeri-
mise meetodi väljatöötamisest on maailmas 
saanud abi lugematul arvul lapsi, kellest ena-
mik saab sünnidiagnoosi alatiseks unustada. 

Jooksule on oodatud nii meil ravitud lap-
sed kui nende pereliikmed ja sõbrad. 

Registreerimine on alanud aadressil jana.
kritt@lastehaigla.ee ja kestab 1. juunini.
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Elutööpreemia Ponseti meetodi pioneeriks 
olemise ja selliselt ravitud laste kogukonna 
järelnõustamise eest, samuti kogu oma seni-
se kirurgilise ja ambulatoorse tegevuse eest 
traumatoloog-ortopeedina, pälvis dr Galina 
Iljinskaja.

Kõigi imestuseks ei tõusnud aga laureaat 
pärast aplausi puhkemist püsti ega suundu-
nud preemiat vastu võtma, sest polnud oma 
nime tähele pannud. Ning ehhki ta oli ette 
loetud iseloomustust ühe kõrvaga jälginud, ei 
osanud ta seda enesega seostada – paljugi, kes 
veel Riias õppida ja mõnd kindlat haigete ko-
gukonda nõustada võis (iseloomustuse ettelu-
gemise ajal ei nimetatud Ponsetti-meetodit, vt 
teksti lk 5).

Kui nüüd dr Iljinskajat siiski veenda püüti, 
et jutt on olnud temast, valdas arsti üllatus ja 
ehmatus läbisegi, millega võideldes ta tänu-
sõnu otsis ja pisaraid tagasi hoidis, sellega 
saalisolijates rõõmsat elevust ja kaasaelamist 
põhjustades. Mingil viisil oli selline reakt-

4 EESTI VABARIIK 100

23. veebruari hommikul, Eesti Vabariigi aastapäeva aktusel, kuulu-
tati välja Tallinna Lastehaigla elutöö- ja kolleegipreemia lau-
reaadid ning tähistati kalli 100-aastase olemasolu.

sioon ka tunnustus žürii otsuse õigluse ja as-
jakohasususe üle. 

Kolleegipreemia, mis on mõeldud oivalise-
le kolleegile väljaspool haiglat, said sel aastal 
kaks inimest: Ida-Tallinna Keskhaigla silma-
arstid Katrin Eerme ja Maire Geršman, 
kelle panuse ja asendamatuse kohta käivad 
teenitud tänusõnad samuti lehes ära toome 
(vaata lk 5).

 
    Teater, kõne ja kontsert

Aktusel vaadati ka Tartu Uue Teatri lava-
jõu, vabakutselise näitleja Janek Joosti ja 
sõprade ajalooülevaadet Eesti Vabariigi 100. 
sünnipäeva puhuks – koostatud haute coutu-
re Tallinna Lastehaigla töötajate jaoks.

Näitleja(te) ees oli seisnud keeruline üles-
anne võtta kokku ja ühendada etenduseks 
aastad 1918–2018, ja see oli nutikalt lahen-
danud, lastes kõnepulti (või lauluväljaku diri-
gendipuldile) tõusta erinevaid Eesti Vabariigi 
ja ENSV tegelasi nii ajast enne II Maailmasõ-

da kui pärast seda, nii poliitiliselt vaenatuid 
kui teisi, kes kogesid soodsamat konjuktuuri: 
lauluisa Gustav Ernesaks (kes juhtis pealt-
vaatajad hümni laulma), maletaja Paul Keres, 
luuletaja Artur Alliksaar (keda on tsiteeri-
tuud pealkirjas), näitleja Eino Baskin, presi-
dent Lennart Meri, poliitik Edgar Savisaar. 
 Etüüdidele pani punkti Lennarti igihal-
jas manitsev uusaastakõne ja muusikaklipp 
“Maa tuleb täita lastega”, kus eesti lauljatega 
musitseerisid kaasa pere väikesed liikmed. 

 Pärast etendust kuulati ajalooprofessor Da-
vid Vseviovi kõnet (vt eheküljel 6) ning ülla-
tusesineja Siiri Sisaski etteastet, kelle paarist 
laulust kasvas täismahus autorikontsert, sest 
armastatud laulja ei teinud lastearstidele esi-
nemises järeleandmisi. Kontsert lõppes mär-
gilise ballaadiga “Mis maa see on” ja rahvali-
ku lauluga “Meil aiaäärne tänavas”.

Sinivalgetes tuledes ning rahvuslindudega 
ehitud saali seintel kulgesid loodusfotograaf 
Sven Začeki ülesvõtted kaunist Eesti loodu-
sest ning ekraanidelt sai jälgida dokumentaal-
filmi. 

Nagu ikka, pakkus jahmatust ja maitseela-
musi kunstiteosest juubelipeolaud.

“AEG, MIS ON TEKKINUD, ENAM EI HAJU,  
KUI SEDA JÄÄVUST KA MEELED EI TAJU”*  



tandemiga, mida lahutada oleks ebaõiglane. Ja 
lisaks iseloomustab neid suur annus naiselik-
kust.

Dr Katrin Eerme külastab oma kiirel, kuid 
vaiksel moel kord nädalas patsiente meie haig-
la erinevates osakondades. Ja kui vanematele 
peab edastama sõnumi ravivajadusest, pääst-
maks lapse nägemist, on ta alati võitnud va-
nemate usalduse. Seda ka uute ravimeetodite 
rakendamisel. 

Lisaks enneaegsetele beebidele konsulteerib 
dr Eerme lastehaigla harvikhaigustega laste 
silmapatoloogiat ja korraldab onkoloogiliste 
patsientide jälgimist ja ravi. Siin iseloomustab 
teda ka hea annus professionaalset uudishimu 
– mis on põhjus ja kuidas aidata.

Dr Maire Geršman on üle kahekümne 
aasta taganud meie kõige pisematele patsienti-
dele nende haiguse kirurgilise ravi: vitrektoo-
mia, tsirklaaž, krüoteraapia, laserravi, intra-
vitreaalsed süstid. 

Teda iseloomustab suurepärane professio-
naalsus ja konkreetsus kaalutletud raviotsu-
sega. Ta on oma erialal lastekirurgia rajaja ja 
teostaja Eestis.

5 TALLINNA LASTEHAIGLA SÕNUMID

Soovituskirjast: Ta (Galina Iljinskaja) on 
meie haiglas töötanud 1980. aasta augustist. 
Oma erialalised oskused on ta omandanud oma-
aegsetelt korüfeedelt Riias. Suurte kogemustega 
arst, kes võttis oma hingele enamiku vastsün-
dinuid, kellel tema erialalised probleemid olid. 
Ta oli pioneeriks ravimeetodi „maaletoomises“, 
millest tänaseks on tema järelvalve all terve ko-
gukond lapsi. 

Nooremas eas oli ta oma erialal ka aktiivne 
kirurgilises tegevuses. Tänaseks on peamiseks 
tööks ambulatoorsete haigete konsulteerimine ja 
valvetöö. Hooliv ja abivalmis, oma empaatiaga 
oskab maandada lapsevanemate hirme.

On punktuaalne ja selgepiiriline nii praktilis-
tes asjades kui suhtumistes, nõudes täpsust ka 
teistelt. Üks näide tema konkreetsusest ning sel-
le kaudu lugupidamisest kaastöötajate vastu on 
alati leitavad ja üheselt mõistetavad sissekanded 
haiguslugudesse. 

Ta on püüdlik, järjepidev ning tööasjus vaja-
likult jonnakas – kui on endale midagi sihiks 
seadnud, siis sellest ta ei tagane. Paraku tähen-
dab see tihti ka seda, et töömured ja –mõtted viib 
ta õhtul koju kaasa. 

Inimesena on ta meeldiv ja sõbralik ning ees-
kujuks kogu oma eluga.

Soovituskirjast: Nominendid on aastaid ai-
danud meie haigla pisemaid patsiente, taganud 
neile valguse ja maailma nägemise ilu. Pääst-
nud neid pimedusest.

Kollegiaalsus ja sõbralikkus on jooned, mis 
selles karmis maailmas üha olulisemat kaalu 
omandavad. Nominendid on sõbralikud, kol-
legiaalsed, professionaalsed ja täpsed. Täp-
sust nõuab nende töö – jälgida ja ravida üht 
õrnemat ja üliolulise ülesandega elundit. Ja 
seda äärmise empaatiaga, nähes üliväikeste 
silmade taga last tervikuna, tema tulevikku 
ja pere muret ning hirmu toimetuleku ees. 
Nad seavad esikohale laste huvid, jättes taha-
plaanile erinevad raskused töös. Alati on leitud 
parim lahendus rahulikus ja meeldivas õhk-
konnas. Samuti on nad jõudnud tasemele, kus 
ollakse õpetaja teiste riikide kolleegidele. Vii-
mati jagati teadmisi Kõrgõztani kolleegidele.

Kui 1980.–1990ndatel oli enneaegsus oluli-
seks riskiks pimedaks jäämisele, siis tänapäe-
vaks on haiguse rasked vormid kadunud. Edu 
taga on sünnitusabi ja vastsündinute ravi kiire 
areng, kuid seda käsikäes ja koostöös erineva-
te spetsialistidega.

Üksinda lahinguid ei võideta ja nii on meie 
arvates nende kahe kolleegi puhul tegemist 

Palju õnne

EESKUJUKS ELUGA ÜKSINDA LAHINGUID EI VÕIDETA
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Meil on tunne, et Eesti on oma saja aasta 
kohta noor riik, aga tegelikult ju ei ole –  üht-
ne Saksa riik ja ühtne Itaalia riik on olemas 
alles aastast 1870 ja mitmed Euroopa suurrii-
gid pole just väga palju vanemad kui meie. 

23. veebruar on päevana erakordselt tähtis. 
Sest üks asi on riik välja kuulutada, aga teine, 
millistest põhimõtetest lähtuda. Me teame, 
et just täna, 23. veebruaril 1918, loeti Pärnu 
Endla teatris ette iseseisvusmanifest; doku-
ment, millele ka tänasel päeval võiks pilku 
heita. Kelle poole pöördub manifest? Eesti-
maa rahvaste poole, vaatamata nende usule, 
rahvusele ja poliitilisele ilmavaatele. Miks on 
see nii oluline? Aga sellepärast, et maailma 
poliitiliselt kaardilt leiame mitusada iseseivat 
riiki. Kui palju on nende seas riike, kus ko-
danikud ennast vabadena tunnevad? Neid ei 
ole palju.

Väärtused ja pseudoväärtused
Kui Eestimaa rahvaste manifesti kuidagi 

hinnata, siis minu meelest on see väärtuste 
manifest – s.o iseseisvus, mis seisneb väär-
tustes, mida see riik garanteerib ja pakub siin 
elavatele inimestele. Ja kuigi minu kõne ei 
näe ette kriitilist lähenemist (kuigi palju kü-
sitakse, mida ootame järgmiselt sajalt aastalt), 
on praeguse aja suurim oht pseudoväärtu-
sed. Ei taha sellel pikemalt peatuda, näitena 
tsiteerin Postimehest dokumenti pealkirjaga 
“Rahvastikupoliitika põhialus”. Väga huvi-
tav dokument, mille kohta võib öelda palju 
kriitilisi, aga ka häid märkusi. Halva üllatuse 
tegi heade kolleegide-dokumendikoostaja-
te selgitus, miks mõned asjad ei ole lihvitud 
nagu vaja, kuigi dokument on ju erakordselt 
oluline –  nad ütlesid, et seda “tuli teha kii-
rustades sellepärast, et lähenevad valimised”. 
Head inimesed, öelge mulle, palun, kuidas 
me võime just valimiste eelsel perioodil loo-
buda oluliste teemade arutelust ja keskendu-
da millelegi muule, mis mahub mõiste alla 
“pseudoväärtused”?

Kui mõtleme sündmustele 100 aastat ta-
gasi, näeme ajaloo keerdkäikude pakutavaid 
võimalusi, mis väga sageli on ka ootamatud. 
Tuntud inglise ajaloolane arutleb tsivilisat-
sioonide järgnevuse üle ja jõuab järeldusele, 
et suured muutused saavad aset leida ainult 
kriitilistel perioodidel. Kui mõtleme nt XIX 
sajandi lõpule ja XX sajandi algusele, siis 
on see tõesti muutuste aeg. Sageli unusta-
me, kui oluline see periood oli, kus ei täitu-
nud vaid üksikisikute, vaid terve inimkon-
na, võiks öelda, mütoloogilised unistused. 
Foto(kunsti leiutamine), mis tähistab võima-
lust peatada aeg, ja mis see on – surematus? 
Telefon, telegraaf – sõnum jõuab kaugemale. 
Lennuk – võimalus heita maale jumalik pilk. 
Või röntgen, esmakordne võimalus näha näh-
tamatut. Kuid pöörakem pilk Venemaale.

1913. aastal, kui tähistatakse Romanovite 
300. juubelit, paistab, et miski ei ole nõnda 
stabiilne kui Vene impeerium. Peagi vallan-
dub I maailmasõda, veebruarisündmused. 
Tähelepanuväärne lause, mille Venemaa 
kindralstaabi ametlik ajalookirjutaja märgib 
üles ürikutesse, on: “Nikolai II loobub või-
must nii, nagu annaks üle eskadroni juhtimi-
se”.  

Tal on õigus, kui teame, mis juhtub pärast 
seda – sündmused oktoobris. Nende taga, kui 
hakkame süüvima järgnevasse, näeme ikkagi 
majanduslikku viletsust, mis paneb inimesed 
tegutsema ja mõtlema, see pakubki neile aja-
loos välja mingisuguse võimaluse. 

Märksõna: “kultuur”
Ja nüüd tahan jõuda oma sõnumi tuuma 

juurde. Tõesti, sageli räägime õigustatult 
võitlusest, mis leidis aset nendel kuudel ja 
aastatel. Vabadus sai paljus kinni makstud 
vere hinnaga. Kuid tahaksin kindlasti meelde 
tuletada märksõna ja sellega seonduvaid aren-
guid, milleta me täna oma iseseisvust ei nau-
diks, mis siis, et pausiga sada aastat. Ja see 
märksõna on “kultuur”. 

Vabadus laste silmAdes
6 AASTAPÄEVAKÕNE

Hiljuti Rootsi Päevalehele artikleid koos-
tades, mis olid pühendatud erinevatele Eesti 
kümnenditele: 20ndad, 30ndad, jne (mõni-
kord on taolised ülesanded väga head, sest 
ärgitavad teritama pilku minevikusündmus-
tele, millele igapäevaselt ei mõtle), nägin, et 
on tõepoolest üllatav, kui ruttu 20ndatel, vaa-
tamata kõigile raskustele, ehitati üles Eesti 
riik ehk rajati vundament, millel tänapäeval 
seisame.

Kui seda poleks tehtud ja kui neid 20 aastat 
poleks olnud – ja selles on meie peamine eri-
nevus teistest Balti riikidest –, polnuks meil 
olnud võimalust iseseisvust taastada, vähe-
malt mitte sellisena, nagu seda täna tunneme. 
Kuidas see siis võimalikuks sai?

Tuli meelde kunagi loetud ja 1976. aastal 
Loomingu Raamatukogus trükitud  Karl 
Ernst von Baeri “Eestlaste endeemilistest 
haigustest” (kirjutatud 1814). Vaadakem, 
millisena kirjeldab teadlane tolleaegset Eesti 
elu – see on viletsus, see on harimatus, see 
on vaesus, mustus, laiskus, jpm samas laadis. 

Kuidas siis kõik muutub? Kuidas said aset 
leida sündmused, mida näeme teleklippidena 
enne Aktuaalset Kaamerat (“Hetk ajaloos”)? 

Olid ju riigi loojad inimesed eesti soost, 
erialalt haridustegelased, advokaadid, aja-
kirjanikud, kirjanikud, arstid –  need, keda 
võime nimetada eestikeelseks intelligentsiks. 
Ja sellepärast jõuti ühe aastaga 1918  hoopis 
pikemaajalise protsessi lõpptulemusele. Siin 
pandi unistusele punkt.

Kirjutasin välja tähtsate sündmuste loetelu 
riigi väljakuulutamisele eelnenud ajast.

1857, Pärnu Postimees.
1857–61, “Kalevipoja” ilmumine Õpetatud 

Eesti Seltsi toimetistes.
1865, laulu- ja mänguseltsid Vanemuine, 

Estonia.
1868–70, Carl Robert Jakobsoni “Kolm 

isamaakõnet”.
1869, I laulupidu Tartus.
Nende sündmuste jada andis meile inime-

sed, kes tõid esile riigi, kus täna elame ja kes 
suutsid ajaloo pakutud šansi ära kasutada.

Vabaduse lapsed
Aastaid tagasi paluti mul osaleda teadusli-

ku kogumiku koostamisel, mis oli pühenda-
tud tuntud kunstniku Adamson-Ericu sün-
niaastapäevale. Minu ülesandeks sai kujutada 
tema elukäiku saatuslikel Stalini aastatel. 

Kui otsisin, nagu ikka, illustratiivset foto-
materjali, sattus kätte 1938. aasta foto, millel 
olid jäädvustatud tolleaegse Eesti Kunstnike 
Liidu liikmed. Panin tähele, et nende inimeste 
näod ja silmad olid vabade inimeste näod ja 
silmad. Oli uskumatu kontrast, kui leidsin tei-
se foto, täiesti juhuslikult, ENSV Kunstnike 
Liidu liikmetest aastal 1948.

See oli nagu päev ja öö! Mõnikord annavad 
just sellised pisikesed detailid aimu, mida tä-
hendab elada vabas riigis. 

Ja lõpetuseks: nägin neid samu vabaduse 
silmi, mis siis, et väikeste laste(laste) nägu-
des, kaks päeva tagasi. Ja minu lootus, mis 
puudutab tulevikku – las nad kasvavad, las 
neist saavad 30-, 50-, 70-, 100-aastased, ja 
säligu neis silmis seesama tänane vabadus, 
mida on võimatu unustada. 

Soovin teile kõigile häid pühi, ja palun nae-
ratage rohkem!

DAVID VSEVIOV

AJALOOPROFESSOR DAVID VSEVIOV ARUTLES EESTI VABARIIGI 100. SÜN-
NIPÄEVALE PÜHENDATUD AKTUSEL TALLE OMASE LAIPERSPEKTIIVIGA, 
KUIDAS, MIKS JA MILLISTES XX SAJANDI ALGUSE KEERISTES SAI SÜNDIDA 
SELLINE IME NAGU ESIMENE EESTI VABARIIK.
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Isolatsioonipalatid on hädavajalikud nõr-
gestatud immuunsusega patsientide turvali-
seks taastumiseks kurnava keemiaravi järel.

„Kõigil kõrges doosis keemiaravi saava-
tel lastel tekib vahetult pärast keemiaravi 
periood, kui organism ei tooda kaitsvaid 
valgevere- jt vererakke. Umbes kahe nädala 
jooksul puudub neil patisentidel kaitsevõime 
infektsioonitekitajate vastu, nagu viirused, 
bakterid, seeneeosed ning isegi omaenda keha 
normaalne mikrofloora. Agressiivne ravi ta-
gab head ravitulemused, kuid mõjutab ka or-
ganismi ennast. Seetõttu võivad need lapsed 
raviporotsessi käigus põdeda mitmeid raskeid 
infektsioone, aga isolatsioonipalatites olev pu-
has õhk saab olla kaitseks väliste infektsiooni-
tekitajate vastu,“ selgitab Tallinna Lastehaigla 
Toetusfondi juhataja Inna Kramer.

Onkohematoloogiaosakonna juhataja dr 

Kadri Saks oli rahul, et palatite ehitamisega 
sai lahendatud koguni kaks probleemi kor-
raga: leevendati ruumikitsikust (lisapalatid 
ehitati kõrvalosakonna arstide tubade arvelt) 
ning lõpuks on infektsiooniturvalised palatid 
olemas kõige haavatavamatele patsientidele.

Kokku läks ümberehitus maksma umbes 
150 000 eurot. Hind on tingitud autonoom-
sest, infektsioonivabast ventilatsioonisüstee-
mist.

Uutesse palatitesse ehitati ka väljakutsesüs-
teem ning uuendamisele läks õendusväljakut-
sesüsteem terves osakonnas. 

Ning lõpuks on laste rõõmuks isolatsiooni-
palatites olemas puutetundliku ekraanplaadi-
ga interaktiivsed mängulauad (pildil).

„Täname lastehaigla ja toetusfondi nimel 
igat annetajat,“ ütleb Inna Kramer.

“Inimene on teadvuseta. Mis on kõige esimene asi, mida sellisel juhul teha?” uurib elustamisinstruktor väikeselt õpilaselt Helenalt.

ISOLATSIOONIPALATID LÕPUKS VALMIS

ISOLATSIOONIPALATID

Lindi lõikvad läbi (vasakult) toetusfondi esimees Inna Kramer, onkohematoloogiaosakonna juhataja Kadri Saks ja haigla juhatuse esimees Katrin Luts
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Vanemate rahulolu kokkuvõte:  
suhtlemine mõjutab üldist ravikvaliteeti 

Lapsevanematele välja jagatud küsitlusan-
keetidest (1027) saadi täidetuna tagasi (611) 
60%. Antud uuringu eesmärgiks oli sel-
gitada välja lapsevanemate üldist rahulolu 
raviga, lojaalsust haiglale, kogemusi ning 
rahulolu raviprotsessi erinevate aspektide-
ga haiglaravil viibimise ajal. Uuringul osa-
lemine oli vabatahtlik. Lapsevanemal oli 
võimalus rääkida ka oma kogemustest ravi 
läbiviimise ajal ning märkida kõige lapse-
sõbralikuma töötaja nimi. 

Üldine rahulolu raviga oli kõrge (99%), 
samuti lojaalsus (valmidus haiglat teistele 
soovitada 98% ja vajadusel uuesti ravile tul-
la 98%). Rahulolu on oluliselt seotud suht-
lemise ja teabeedastusega vanema ja tervis-
hoiutöötaja vahel. Tähtsaks peeti personali 
usaldusväärsust ja oskusi, lapsele antud abi 
ja haiglatoitu. Võrreldes eelmise aastaga oli 
toimunud langus selgituste andmise arusaa-
davuses ja lapsevanema murede ja soovide 
mõistmises arstide poolt.  

Lapsesõbralikumateks töötajateks olid 
lastearst Tiiu Sein, surdologopeed Ülle Li-
esment ja perenaine Olga Gerassimova.                                                                                                                
Haiglas viibinud vanemate raviprotsessiga 
rahulolu tulemused on kõige rohkem seotud 
vanemate ja personali vahelise suhtlemisega. 

Suhtlemine mõjutab üldist ravikvaliteeti. 
Vanemate poolt antud hinnanguid erinevate 

ravi aspektide kohta saab kasutada üksuse 
ravikvaliteedi parenduseks ja suurendada 
vastutust laste ja perede ees. Uuringutule-
muste kasutamine suurendab perekesksust 
lastehaiglas.       

Lapsevanemate kõrge rahulolu raviga ja 

 Lapsevanemate rahulolu RAVIga ja lojaalsus haigla SUHTES 2014–2017 

lojaalsus haiglale näitab stabiilselt head  las-
te ravi tulemuslikkust, mida kajastab  lisatud 
joonis 2015– 2017. a kohta.

Lagle Suurorg 
kvaliteediteenistuse juhataja 
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Narva, töötajate 
kevadekskursioon

Presidendilt said teenetemärgi laste-
neuroloog Theodor Michael ja laste 
neurokirurg Ernst Johannes Haberl.

President tunnustas lastekirurgide
õpetajaid ja partnereid Saksamaalt

Oli aasta 1988 ja laulev revolutsioon. Ees-
tis sündis rekordarv lapsi, kuid arstide eh-
matuseks ka rekordarv lapsi seljaajusonga ja 
vesipeahaigusega. Selline diagnoos tähendas 
tollal neile lastele ja peredele katastroofi. 

„1980. aastatel peeti seljaajusonga ja ve-
sipeahaigusega lapsi mitte ainult Eestis, vaid 
kogu maailmas ravimatuks, lootusetuteks. 
Neid ei ravitudki,” meenutab Tallinna laste-
haigla kirurgiakliiniku lastekirurg Ann Paal. 
    Paal nendib, et vene ajal neid lapsi enamas-
ti isegi ei registreeritud, sest kui vastsündinu 
suri enne seitsmendat elupäeva, siis loeti, et 
ta hukkus lootena. Kui seljaajusonga ja vesi-
päisusega laps suutis kõigele vaatamata siis-
ki elus püsida, ootas teda lastekodu, kus nad 
tembeldati ette perspektiivituteks.

10–15 ette maha kantud last aastas oli tava-
line, kuid 1988. aastal sündis neid järsku 28.

„Mõtlesime, et midagi peab ometi saama 
ette võtta,” meenutas Paal. 

Abi ja initsiatiiv tuli aga ootamatust ko-
hast. Raudne eesriie polnud veel langenud, 
Eesti arstide kontaktid välismaailmaga olid 
olematud. Kuid ühe üliraske diagnoosiga 
vastsündinud tüdruku vanaemal oli Saksa-
maale emigreerunud pinginaaber Aino Ja-
nitzki, kes tundis üht noort tohtrit, kes olla 
just selliste lastega tegelema hakanud. 

Proua Aino marssis Berliinis Charité klii-
nikusse dr Ernst Johannes Haberli jutule ja 
teatas, et enne tema tohtri kabinetist ei välju, 
kui abi saab. Kontakt oli loodud. 

Kuigi oli veel nõukogude aeg, sai üliraske 
diagnoosiga pisitüdruk loa sõita Berliini kon-
sultatsioonile.

Mis on sellest lapsest tänaseks saanud? „Ta 
elab väga hästi, tal on ka kaks tütart,” on Ann 
Paali hääl võidurõõmu täis.

Haberl ei piirdunud vaid ühe lapse aita-
misega. Tänu sellele loodud kontaktile hak-
kasid Haberl ja tema partner, lasteneuroloog 
Theodor Michal – mõlemad praeguseks 
maailma tippu kuuluvad spetsialistid sel-
jaajusonga ja vesipeahaiguse osas – käima 
vabatahtlikult Eestis, nõustama Eesti arste 
ja ravima patsiente, vahendama Eesti lastele 
raviks vajalikke Saksa spetsialiste. Sakslased 
tõid Eestisse üle oma põhimõtted, oskused, 

teadmised ja ravisüsteemi, mis on sellise üli-
raske kesknärvisüsteemi puudega laste jaoks 
vajalik. Nad aitasid eriti raskete operatsiooni-
dega ja paljud Eesti arstid ja spetsialistid said 
Haberli ja Michaeli eestvedamisel Saksamaal 
koolitust. 

„Nad on meid väga kõvasti toetanud esi-
mesest momendist peale,” tunnustab Paal.

Tulemused hakkasid tulema kohe, täna-
seks on pilt aga kardinaalselt muutunud. 

„Mul endalgi on raske uskuda, et vanades 
haiguslugudes seisis nende laste puhul, et nad 
ei kuulu ravile,” nendib Paal.

Seljaajusonga ja vesipeahaigusesse täna-
päeva Eestis ei sure, küsimus on elukvalitee-
dis. Paal märkis, et arstide tehtud statistika 
põhjal ei tule vaid kaks protsenti seljaajuson-
gaga patsientidest oma eluga ise toime. Kui 
aga diagnoosiga kaasneb ajukahjustus, siis 
vajab pidevat abi neljandik patsientidest.

Kuid nende, varem lootusetuteks ja maha 
kantud Eesti laste seas on uskumatuid edulu-
gusid, mis innustavad nii arste kui peresid. 
On laps, kelle suhtes arvati algul, et ta pole 
võimeline mingit haridust omandama. Täna 
õpib see inimene Inglismaal doktorantuuris. 
Kõrgharidus pole seljaajusonga ja vesipäi-
susdiagnoosiga noorte seas mingi haruldus – 
noored õpivad Tallinna ülikoolis, EBSis.

Möödunud aastal sündis Eestis selle diag-
noosiga kaks last. Paal märkis, et palju on 
abiks olnud ka foolhappe vajalikkuse tead-
vustamine raseduse esimestel kuudel. Alates 
2005. aastast ei katkestata enam Eestis rase-
dusi seljaajusonga ja vesipäisuse tõttu.

Mida ütleb Paal lapsevanematele, kel sün-
nib seljaajusonga ja vesipäisusega laps? 

„Saksa kolleegid õnnitlevad neid lapseva-
nemaid. Et palju õnne, laps on edukalt sündi-
nud, ei olegi asi kõige hullem. Katsume ko-
handada teda eluks parimal moel.”

Paal nendib, et tegelikult on veel palju 
teha. „Meditsiinilise ravi kõrval on nende 
haigete täisväärtuslikuks hakkamasaamiseks 
vaja terve ühiskonna tuge, näiteks suhtumise 
muutumist puudega inimese töötamisse. Isik-
likult pean suureks rõõmuks, et üks poistest, 
keda prof Haberl ja Michael opereerisid, sai 
esimese selle diagnoosiga inimesena sisse 
Tallinna Ülikooli ja tema jaoks rajati ülikooli 
õppehoones ratastooliga liikumise võimalu-
sed.”

                                  
                               Dagne Mihkels, Delfi

Head kolleegid ambulatoorsest teenistusest!
Tallinna Lastehaigla kvaliteediteenistuse 

tööplaanis on 2018 aastal ambulatoorselt ra-
vitud laste vanemate rahulolu uuring. Uuring 
toimub aprillikuu jooksul.

Ankeetide jaotamist juhib õde Raja Rekka-
ro, teenistuste õdedelt palume aktiivset osale-
mist vanemate küsitlusse kaasamisel.

Täidetud ankeedi postitab lapsevanem  
„Avalduste ja  ettepanekute“  postkastidesse, 
mis asuvad:  

I korrusel – haigla informatsiooni kõrval ja 
polikliiniku registratuuri kõrval;

II korrusel – kvaliteediteenistuse kabineti 
kõrval;

psühhiaatriakliinikus – I korrusel registra-
tuuri kõrval, II korrusel lifti kõrval;

vastsündinute ja imikute osakonnas – I kor-
rusel garderoobi kõrval.

 Vanemate soovil  võivad nad täidetud ankee-
di tagastada igasse neile sobivasse postkasti.

Täidetud ankeete käsitletakse ainult kvalitee-
diteenistuses. 

Vanemate arvamus on meile oluline. 
 

 

Väljasõit Estonia parklast
Sõit läbi Sillamäe tööstuslinna
Narva kolledž, Victoria bastioni 
käigud, Victoria bastion Pimeaias. 
Tutvume Narva muuseumiga Her-
manni linnuses, vaatame Põhjaõue 
ja Joaorgu
Lõunasöök kohvikus Europe 
Aleksandri kirik, Ülestõusmise 
kirik, Rootsi lõvi mälestusmärk, 
Kreenholmi linnaosa, kanjon ja 
kuiv jõesäng. Peatus saksa sõja-
väekalmistul
Jõuame Narva Jõesuusse, jalutame 
rannas, teeme bussiringreisi, vaa-
tame vanu ja uusi villasid ning Me-
resuu Spaad ning Shiskini mändi
Tagasi Tallinnas

Kuidas on vanemad  
rahul ambulatoorse 
teenistusega?

12. mail toimub lastehaigla eks-
kursioon Narva. Väljasõit kell 
7.00 Estonia teatri sissekäigu vas-
tas olevast parklast.

Kvaliteediteenistus kutsub kollee-
ge ambulatoorsest teenistusest 
osalema vanemate rahuloluuu-
ringul.

7.00  
9.30–10.00 
10.30–13.30 
 
 
 

13.30–14.15 
14.30–15.15

17.30

21.00 

Hind lastehaigla töötajale 10 eurot, kaaslase-
le 25 eurot kommunikatsioonijuht Tiina Eieri 
kätte (registreerimine ainult maksmise alusel), 
helistades eelnevalt 697 7316 või: 523 1947.

REISI KAVA

Palun võtta kaasa 10 eurot piletiteks (sisse-
pääsud lisatasu eest: Aleksandri kirik 2€, Narva 
bastionid 4€, Narva muuseum 3€, Sillamäe kul-
tuurimaja 1 €).



kui ravitingimusi Tallinna Lastehaiglas.“ 
2017. aastal kogus toetusfond annetusi üle 
600 000 euro.

Dokumentaalfilmi „Helduse tund“ tootis 
filmistuudio Estfilm. Filmi produtsent on 
Karmo Kaasik ning režissöör Raigo Saa-
riste, stsenaristid on Janek Mäggi ja Inna 
Kramer, toimetaja Marica Lillemets.  Film 
tutvustab Tallinna Lastehaigla Toetusfon-
di 25 aasta pikkust ajalugu, tänapäeva ning 
tulevikuplaane. Filmis astuvad üles: Kersti 
Kaljulaid, Evelin Ilves, Jüri Mõis, Jaagup 
Kreem, Liis Klaar, Merike Martinson ja 
paljud teised Lastehaigla toetusfondiga seo-
tud inimesed – töötajad, nõukogu liikmed, 
toetajad, väikesed patsiendid ning nende va-
nemad. 

„Veerandsaja aastaga sirgub põlvkond 
inimesi. Heategevusfondi jaoks on 25 aastat 
juba väga pikk tegutsemisaeg. Soovisime 
seda Tallinna Lastehaigla Toetusfondi jaoks 
olulist verstaposti märkida ja teha filmi näol 
vahekokkuvõtte seni tehtust, et ka laiem ava-
likkus näeks, kui palju positiivset ja head on 
tänu fondi toetajatele sündinud,“ rääkis Tal-
linna Lastehaigla Toetusfondi nõukogu esi-
mees Janek Mäggi. 

„Eesti inimeste hulk, kes on toetusfondi 
kaudu andnud kasvõi oma väikese panuse 
haigete laste abistamiseks, on muljetavaldav. 
Püüdsime tunniajase filmi mahutada läbilõi-
ke Lastehaigla Toetusfondiga seotud inimeste 
meenutustest ning olulisematest sündmustest 
ja projektidest fondi tegutsemisaja jooksul.“

“Toetusfondi asutamine 25 aastat tagasi, 
äsja taasiseseisvunud Eestis, sai teoks tänu 
laiapõhjalisele välismaisele heategevuse võr-
gustikule,“ rääkis Tallinna Lastehaigla Toe-
tusfondi asutajaliige ja praegune nõukogu 
liige Merike Martinson. „Esimeste tegevus-
aastate jooksul jäi välisabi fondi peamiseks 
tuluallikaks, mille toel saime majanduslikes 
raskustes ravida haigeid ja renoveerida amor-
tiseerunud haiglahoonet. Mul on hea meel, 
et lastehaigla toetusfond, mis oli esimene 
omataoline heategevusfond Eestis, on jäänud 
meie ühiskonnas olulisele kohale teiste hea-
tegevusorganisatsioonide kõrval. Haige laps 
ja tema abistamine on meie inimestele süda-
melähedane ja olen selle eest siiralt tänulik.” 

„On kaks valdkonda, mida ühegi riigi so-
lidaarne ravikindlustus kinni maksta ei suu-
da – need on kodusarnane keskkond haiglas 
ning kõige innovaatilisem ravi,“ rääkis Tal-
linna Lastehaigla Toetusfondi patroon Eve-
lin Ilves. „Laste ravis ei saa mitte keegi ega 
miski asendada ema, isa ning perekonda. 
Haiglate juurde loodud toetusfondid aitavad 
need kolm paranemise ülitähtsat osakest lap-

se juurde.“
„Kõige tähtsam ei ole see, kui palju heate-

gevus raha sisse toob, vaid et oleme 25 aasta 
jooksul sillutanud ühiskonnas teed mõtteviisi 
levimisele, mis paneb meid märkama abiva-
jajaid enda ümber,“ ütles Tallinna Lastehaig-
la Toetusfondi juhataja Inna Kramer.  „Kui 
fondi algusaastatel kogunes enamus annetu-
si välismaalt, siis viimased aastad on selgelt 
näidanud Eesti inimeste kasvavat soovi teisi 
aidata. Ka Eesti ettevõtjad hakkavad üha 
enam aru saama, et heategevus kuulub iga 
enesest lugupidava firma tegevuse juurde, 
et see on auasi ja ka maine kujundamise va-
hend. Soovin Tallinna Lastehaigla Toetusfon-
di nimel tänada kõiki abistajaid – eraisikuid, 
ettevõtteid, organisatsioone, kes on aidanud 
meil oma toetusega parandada nii olme- 

25 aastat uue mõtteviisi sillutamist
Tallinna Lastehaigla Toetusfond tähistas oma 25. tegutsemisaastat piduliku vastuvõtuga Eesti Filmimuuseumis, 
mille raames näidati fondi ajalugu ja tänapäeva tutvustavat dokumentaalfilmi “Helduse tund”. 
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Jõulukuul Olerexi heategevuskampaanias osalenud aitasid ko-
guda Tallinna Lastehaigla Toetusfondile 51 281 eurot. Toetusfondi 
juhataja Inna Krameri sõnul on Olerexi annetatav summa eriline, 
sest paaril viimasel aastal pole ükski teine Eesti erafirma nii suurt 
rahalist kingitust teinud. „Võin öelda, et see on meie jaoks väga 
suur summa, sest viimaste aastate suurimad annetused on jäänud 
40 000 euro piirile,“ sõnas Kramer ning tõdes, et vaid kolm nädalat 
kestnud heategevuskampaania tulemus oli meeldiv üllatus. Anne-
tuse eest plaanib lastehaigla välja ehitada viis sügavalt enneaegsete 
vastsündinute intensiivravi perepalatit. 

„Pere kaasamine algusest peale annab vastsündinute ravis ja 
arengus paremaid tulemusi, samuti vähendab tulevikus depres-
siooni teket. Täna kaasatakse emad küll raviprotsessi, kuid nad ei 
saa kogu aeg olla lapse juures. Tavapärases intensiivravipalatis on 
koos mitu last ja puudub privaatsus,“ selgitas Kramer.

Krameri sõnul on pere haiglameeskonna liige ning olukord muu-
tub emotsionaalselt paremaks, kui vanemad saavad lapsega olla 
koos kogu aeg. 

Olerexi tegevjuht Piret Miller märkis, et ettevõtte soov oli ai-
data neid, kes ennast ise aidata ei saa. „Paraku on nii, et riik igale 
poole ei jõua. Sotsiaalselt vastutustundliku firmana peame oma 
kohuseks panustada meie laste tulevikku ning olla hoolivad ja 
hoidvad,” lausus Miller ning tänas kõiki „Tangi ja kingi“ kampaa-
nias osalenuid.

Kampaania jooksul tehti Olerexi tanklates üle veerand miljoni 
tankimise. Suurima panuse andsid Kuressaare inimesed, kes tan-
kisid Olerexist üle 160 000 liitri. Igalt erakliendi tangitud bensiini-
liitrilt läks lastehaigla toetusfondile 1 sent. Annetatud raha eraldati 
Olerexi teenitud kasumist. Olerex on suurim kütuse jaemüüja Ees-
tis ja põhineb 100% Eesti kapitalil.

Kampaania “Kingi ja tangi” toob haiglale viis sügavalt 
enneaegsete vastsündinute intensiivravi perepalatit 



1. aprill. 

Marina Jõgis, vastsündinute ja imikute osakon-

na õde, 55 

 

4.  aprill.  

Olga Lukaštšuk, kirurgiaosakonna õde, 40

Lea Kalvo, psühhiaater, 60

Tatjana Sviridova, vastsündinute ja imikute 

osakonna hooldaja, 65 

 

7.  aprill.  

Jekaterina Bonus, erakorralise meditsiini ja 

ägedate infektsioonide osakonna õde, 40 

 

9. aprill. 

Zhanna Rudakova, operatsiooniploki hooldaja, 

50

21. aprill. 

Oksana Neželskaja,  anestesioloogia-intensiiv-

raviosakonna õde, 40

Vladimir Šultsev, autojuht, 55 

Zinaida Kruusalu, eriarstiabi osakonna protse-

duuriõde, 45

22. aprill.  

Ivi Randviir, radioloogiaosakonna sekretär-ar-

hivaar, 75 

Riina Shor, endokrinoloog, 65

28. aprill. 

Karin Soosaar, vastsündinute ja imikute osa-

konna meditsiiniseadme hooldaja, 50 

 

Palju õnne

Tallinna Lastehaigla Toetusfondi asutamiskoosolek toimus 20. jaanuaril 1993. 
Asutajaliikmeteks olid Helje Heitur-Dungay, Merike Martinson, Helle Raidla, Tiit Kõuhk-

na, Rain Lõhmus, Mati Krivel, Andres Root, Osmo Haaki, Riivo Sinijärv ja Adik Levin. 
 
Praegu kuuluvad toetusfondi nõukogusse Jaagup Kreem, Tiit Kõuhkna, Raivo Laus, Adik Le-
vin, Merike Martinson, Silva Tomingas, Pille Lukin ja Erki Peegel. 

Alates 2005. aastast on fondi nõukogu esimees Janek Mäggi. 
Aastatel 1996–2007 oli patrooniks Mikk Mikiver. 
Alates 2007. aastast on Tallinna Lastehaigla Toetusfondi patroon pr 

Evelin Ilves.
 

Lastehaigla Toetusfondi esimene juhataja oli Liis Klaar (pildil), alates 
1999. aastast juhib fondi tegevust Inna Kramer.

SA Tallinna Lastehaigla Toetusfond (www.toetusfond.ee) on heate-
gevusfond, mille eesmärgiks on aidata kaasa igati lastesõbraliku haigla 
kujundamisele ja parima võimaliku meditsiinilise abi toomisele Tallinna 
Lastehaiglasse ning muuta ühiskonna suhtumist lastesse ja laste, eriti 
haigete laste probleemidesse.

 

Vaata ka Toetusfondiga tehtud saadet “Hästi, Eesti”, mida juhivad Jüri Aarma ja Artur Raid-
mets: 

http://www.tallinnatv.eu/videos/Hasti,%20Eesti%20-%205.%20saade%202018.03.14.mp4

        Annetustšekk anti üle 17. jaanuari õhtul kell 17 Eesti Filmimuuseumis, kus toetusfond tähistas oma 25. sünnipäeva 

17 TALLINNA LASTEHAIGLA SÕNUMID

Toetusfondi ajalugu: nimed, faktid



MyFitnessI KINK onkoloogiaosakonnALE

Proviisor Marje Pavel

Spordiklubi MyFitness algatas oma tööta-
jate ja klientide seas kingikogumiskampaa-
nia asutuste heaks lähikonnas, kelle kliente 
või hoolealuseid rõõmustada. Mustamäe 
spordiklubi valis annetuste saajaks Tallinna 
Lastehaigla.

Nii saadi hulk lastele suunatud asju, mil-
lest pandi kokku kaksteist kaunilt pakenda-
tud kingikarpi. Sisse jäeti pakkimata kaisu-
karu ja kümmekond suuremat raamatut, kuid 
needki jõudsid kohale ja leidsid 25. jaanuaril 
omaniku või paiga Tallinna Lastehaigla on-
koloogiaosakonnas. 

Miks ajendas noori spordiinimesi sellisele 
heateole mõtlema?

“25. jaanuaril möödus üheksa aastat õnne-
tusest, mille tagajärjel üks spordiklubi töötaja 
pikalt lastehaiglas ravil viibis. Antud projekt 
oli ka tema vedada ja tema poolt olid ka tä-
nusõnad ja head soovid, mis koos kinkidega 
edasi anti,“ seisab kirjas Tallinna Lastehaigla 
Toetusfondi kodulehel. 

Tallinna Lastehaigla sai lõviosa 
läinud aasta Selveri toetuskam-
paania summadest  Eestis: 42 600 
eurot. Seda põhjusel, et Tallinnas 
on enim Selvereid ja ostjaid, kuid 
kampaanias osales ka poekett ise 
ning partnerid Kalev, Prike, Tartu 
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Selveri kampaania “Koos on kergem” panusTAS LASTELE

Terves Eestis kogutud summa kohalikele 
maakonna lastehaiglatele või sünnitusosakon-
dadele (pluss tootjate enda panus) ulatus viima-
se kampaania jooksul  kokku 110 300 euroni, 
mille poekett ka aasta kahe esimese kuu jooksul 
saajatele üle andis.  Sarnase külaskäigu osali-
seks sai tervelt kuustest Eesti haiglat. Saadud 
raha eest ostavad haiglad esemeid, mille jaoks 
on enim vajadust – voodipesust kuni operat-
sioonilaudadeni.

Tallinna Lastehaiglas käis Selver külas jaa-
nuaris ja koos vaadati üle eelmise aasta kam-
paaniasumma eest soetatud esemed: füsiote-

raapiaosakonnas olevad väikesed ja suured 
ravivestid, mis on mõeldud tsüstilist fibroosi 
põdevatele lastele ning samuti hingamisfüsio-
loogia aparaadid lastehaigla allergoloogiatee-
nistuse ruumides, mida saab kasutada nii väga 
väikeste kui suurte patsientide abistamiseks.

Käesoleva aasta annetuse eest on Tallinna 
Lastehaiglal plaanis soetada mobiiline väike-
semõõduline ultraheliaparaat, mida kasutatak-
se arsti vastuvõtul liigeste uuringute teostami-
seks.

„Koos on kergem“ heategevusprojekt hõl-
mas perioodi november 2017–jaanuar 2018. 
„Korraldame uhkusega Eesti üht suurimat 
heategevuskampaaniat,“ rääkis Selveri keti 
juht Kristi Lomp. 

„Tahame aidata kaasa sellele, et haiglad 
saaksid soetada vajalikke instrumente,“ lisas 
ta. „Tahan tänada kõiki Selverite töötajaid, 
meie koostööpartnereid ja kliente koostöö ja 
panuse eest!“

Kliendid said head teha iga ostuga, Mesikä-

pa šokolaadide soetamise ning raha jätmisega 
annetuskasti. Oma panuse andsid ka kam-
paaniapartnerid Kalev Mesikäpa toodetega, 
Prike Gourmante toodetega ja Svensky Sen-
sodyne hambapastaga ning Tartu Mill oma 
toodetega. 

Tänavu kasvas annetusraha eelkõige ostu-
de arvu ja šokolaadide müügi toel. 

Sularaha kasutatakse ostmisel aasta-aastalt 
aina vähem ning seetõttu tehakse ka annetusi 
sularahas vähem. 

Suuremates linnades kogutud summad 
moodustavad enamiku kampaaniarahast – 
aasta-aastalt on seda sularahaliste annetuste-
ga tasandatud nii, et väikesed haiglad ei saaks 
möödunud aastal saadust väiksemat summat. 
Alates eelmisest aastast jagatakse annetus-
teks kogunenud raha täpselt vastavalt sellele, 
kuidas antud piirkonnas annetusi kogunes ja 
oste tehti.  

Viieteistkümne kampaania-aastaga on ko-
gutud toetusi üle poole miljoni euro.

 Impressioon haigla aastalõpupeolt detsembrist 2017 


