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Et haigla toimiks, on kõige 
olulisemad siin töötavad ini-
mesed. Ja neid on lastehaiglas 
31. detsembri 2016 seisuga 781, 
kellest 69,6% on otseselt seotud 
meditsiiniteenuse osutamisega. 

Et ravitöö oleks võimalik, 
on vajalikud paljud erinevad 
tugiteenused – ja nii on meie 
hulgas 237 inimest, kes seda 
tuge pakuvad. Uute ametikoh-
tadena avati 2016. aastal juristi 
ja meditsiiniseadmete inseneri 
oma. Ka need uued inimesed 
peaksid meie tööd muutma tõ-
husamaks.

2016. aasta oli lastehaiglale suhteliselt stabiilne oma põhitege-
vuse ehk ravitöö osas. Haigla tuludest 87,9% moodustab haigekas-
saleping. Seetõttu oleme ka meie seotud ja sõltuvuses küsimustest, 
mis vaevavad Eesti meditsiini tervikuna. Seda nii rahastamise kui ka 
meditsiiniteenuse korraldusliku poole osas.

Haigekassa leping jäi haiglale üle hulga aja nii kitsaks, et olime 
sunnitud suure hulga tööd n.ö müüma alla haigekassa poolt kehtes-
tatud hinna. Maakeeli tähendab see seda, et haigla osutas üle lepin-
gumahulist teenust 598 977 euro eest, millest 387 292 jäi haigla enda 
kanda. Selle rahaga oleksime saanud katta pea poole 2017. aastal va-
jalikest soetustest. 

Kokkuvõttes osutasime raviteenust 5,2% võrra rohkem kui 2015. 
aastal.

Jätkuvalt soosib tervishoiukorraldus massilist patsientide 
pöördumist EMOsse. Lastehaiglas ei olnud 2016. aasta küll rekor-
diaasta, aga vähenemistendentsi erakorraliste pöördumiste osas mär-
gata ei ole. 

Meie enda valvetubade vahel on toimunud haigete liikumised. Osa 
varasemalt kõrva-nina-kurguhaiguste arsti ja kirurgi juurde saabu-
nud haigetest suunatakse nüüd pediaatrile. Nii oligi pediaatria valve-
tuppa pöördunute üldarv aegade suurim – 24 815 ravijuhtu.

Kindlasti on siin ruumi patsientide ja laste puhul nende vanemate 
koolitamises. Aga mida aeg edasi, seda enam hakkab tunduma, et 
põhjus pole mitte niivõrd patsientide mõistmatus, vaid just tervishoiu 
korralduslik pool. 

Haigla poole pealt oli möödunud aasta esimene, kus ka psühhiaat-
riakliiniku statsionaar töötas esimest korda täies mahus kogu aasta 
vältel. Vaatamata sellele oli statsionaaris ravitud haigete hulk mõ-
nevõrra väiksem eelnenud aastast. Sealjuures voodipäevade suurem 
hulk kõneleb sellest, et haigete kontingent, kes haiglasse satuvad, on 
veidi tõsisem. Haiglapatsientidest 66,2% hospitaliseeritakse erakor-
raliselt.

Kuhu siis haiged kaovad? Kindel suundumus kõikides raviasu-
tustes on haigete liikumine statsionaarist päevastatsionaari. Nii suu-
renes haigete hulk ka lastehaigla päevastatsionaaris. Vaatamata hai-
gete hulga suurenemisele voodipäevade hulk seal langes. Eks seegi 
kõnele meie elutempost ja arengust – haigeid on võimalik aidata ja 

Läinud aasta kokkuvõte tuleb tavaliselt ajal, kui oleme ammu hõivatud alanud aasta tegemistega ja tagasivaatamine ei tundu 
isegi enam köitev. Samas ei saa ilma selleta ka oma toimetamisi hinnata. 

FOOKUSES:
Uut kaasasündinud puusaliigese luksatsiooni  
ravis, perinataalperioodi käsitlevas juhendis 
 ja SpBH haigete käsitluses Vt lk 3, 4, 7 
Elutöö- ja kolleegipreemiad.Vt lk 10 

Järgneb lk 2
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Tehkem oma tööd nii, nagu seda ise patsiendina haiglalt ootaksime

Katrin Luts 
SA Tallinna Lastehaigla juhatuse  
esimees



 
Kas hingamishäiretega enneagsetel vastsündinutel kasutada parema ravitulemi saavutamiseks varast CPAP-ravi, võrreldes varase surfaktantraviga?
Patsiendiks on hingamishäiretega enneaegne vastsündinu, interventsioon CPAP, kontroll surfaktant ja outcome parim ravitulem.

Algus lk 1
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Millal ja miks juhendit koostama haka-
ti? 

Liis Toome: Väga enneaegsete vastsün-
dinute alal on Eestis tehtud palju uuringuid, 
millest on ühtlasi välja koorunud keskuste 
vahelised erinevused. Kuna ülemaailmset 
tõenduspõhist materjali on viimastel aastatel 
üha enam ja enam, tundsid erialaspetsialis-
tid vajadust ühtse vabariikliku juhendi järe-
le – kuidas käsitleda enneaegset sünnitust ja 
enneaegset vastsündinut perinataalperioodis, 
s.o ajaperioodil 22. rasedusnädalast kuni lap-
se esimese elunädala lõpuni. 

Eelnevalt oli arutelu nelja seltsi: Eesti Las-
tearstide Seltsi, Eesti Perinatoloogide Seltsi, 
Eesti Naistearstide Seltsi ja Eesti Anestesio-
loogide Seltsi vahel. Leiti, et juhend on vajalik 
ning sellega nõustus ka sotsiaalministeerium. 

Kui tavapäraselt on vabariiklikud juhendid 
valminud Haigekassa tasustamisel, siis see-
kord toetas juhendi valmimist sotsiaalminis-
teerium, mis on suhteliselt erandlik nähtus. 

Ravijuhendi koostamiseks moodustati töö-
rühm ja sekretariaat. 

Esimesse kuulusid erialade eksperdid nais-
tearstid, lastearstid, -anestesioloogid, -õed, 
ämmaemandad ja patsientide esindaja. 

Töörühma juhtis ITK vastsündinute osa-
konna juhataja dr Pille Andersson. 

Sekretariaadi moodustasid samade eriala-
de inimesed, siin aga juhtis tööd meie haigla 
vastsündinute osakonna arst, tollane neonato-
loogia resident Anette Aija. Esimene töörüh-
ma koosolek oli 2014. aastal.

Kes meie haiglast veel töörühma ja sek-
retariaati kuulusid?

Liis Toome: Töörühma kuulusin mina ja 

17. jaanuaril 2017 kinnitas Ravijuhendite Nõukoda enneaegse sünnituse ja enneaegse 
vastsündinu perinataalperioodi käsitlemise juhendi, mille koostamisel osalesid ka TLH 
vastsündinute ja imikute osakonna juhataja Liis Toome ning neonatoloog Anette Aija. 
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uurida üha kiiremini.
Operatsioonide arv on numbriliselt väik-

sem eelnevast kahest aastast. 
Ambulatoorses töös on tendents mõninga-

sele vähenemisele, aga see on tingitud pigem 
arstide lahkumisest või pikemast eemalole-
kust. 

Kogu ambulatoorest tegevusest 31,8% 
moodustab erakorraline töö. See oleks maht, 
mille arvel saaksime suurendada vastuvõtte 
erialadel, kus plaaniliste vastuvõttude järje-
korrad pikad. Aga nagu juba öeldud, peitub 
siin põhjus suuresti meditsiinisüsteemi kor-
ralduses laiemalt.

Muudatusi toimus sel aastal ka töökesk-
konnas. Laste Vaimse Tervise Keskuse val-
mimisega vabanesid ruumid neuroloogia 
osakonna nn kapis. Sellele pinnale said töö-
ruumid füsioterapeudid, kes olid aastaid 
töötanud päevavalguseta ja väga kitsastes 
oludes. 

Uute ruumidega kaasnes ka rida uusi töö-
vahendeid, mis hõlbustavad ja kaasajastavad 
taastusravi läbiviimist.

Endokrinoloogiateenistuse jaoks kuju-
nes 2016. aasta murdepunktiks. Juba mõnda 
aega administratiivselt üks teenistus kolis ka 
füüsiliselt Mustamäele kokku. A-korpuse VI 
korruse arhiivist vabaks jäänud ruumidesse 
sai avara ruumi endokrinoloogiateenistuse 
päevastatsionaar. Loodetavasti ühtlustab ja 
parandab see muudatus eriala sisulist poolt.

2017. aasta algusesse nihkus haigla aptee-
gi kolimine uutesse ja oluliselt parematesse 
ruumidesse väikese maja I korrusel. Seda oli 
vaja nii apteegi töötingimuste parandamiseks 
kui ka EMO ruumide laiendamiseks.

Oluliseks keskkonna paranemiseks julgek-
sin pidada ka asjaolu, et hematoloogia-on-
koloogia osakonnas kasutatavaid keemia-
ravimeid ei lahustata enam mitte osakonnas 
tõmbekapis, vaid seda teenust ostame sisse 
naaberhaiglalt, kus on selleks olemas kaasaja 
tingimustele vastav lahustamiskeskus.

2016. aastal avanes Euroopa Struktuurfon-
didest rahastatud esmatasandi tervisekeskus-
te projekt, kust lastehaigla ka esimeses voo-
rus osa võttis. Eesmärgiks oli, et Kesklinna 
Lastepolikliinik kui sisuliselt tervisekeskuse-
na funktsioneeriv hoone saaks kaasajastatud 
ka vormiliselt. Kuna aga aasta lõpuks ei olnud 
lahendust leidnud mitmed ebaselgused, mis 
olid projekti eeltingimusteks seatud ja olid 
seotud tervisekeskuse edasise rahastamisega, 
otsustas haigla juhatus sellisest suurt haigla 
omaosalust nõudvast projektist loobuda. 

2016. aasta suvel saime „kaante vahele“ ka 
haigla arengukava aastateks 2016–2020. 
Siinkohal avaldan tänu inimestele, kes sel-
le valmimisse panustasid ja kaasa aitasid. 
Arengukava on kättesaadav kõikidele haigla 
kodulehel. Kindlasti ei ole arengukava dog-
maatiline dokument, aga selgelt sõnastatud ja 
kirja pandud suunad aitavad ehk paremini ree 
peal püsida. 

Selle aasta teema on EMO jälgimispa-
latite rajamine ruumitingimuste parenda-
miseks. Eesmärgiks on luua jälgimistingi-
mused lastele, kelle ravivajaduse maht ei ole 

veel selge ja kes vajavad lühiajalist jälgimist/
ravi. Ühelt poolt võimaldab see vähendada 
koormust EMO koridoris, kus praegu võivad 
kõrvuti oodata nii kollase kui rohelise triaaži-
kategooriaga haiged, teiselt poolt säästa aga 
statsionaari osakondade kohti haigetest, kes 
tegelikult vajavad jälgimist loetud tundide 
ulatuses.

Kitsaks on jäänud hematoloogia-onkoloo-
giaosakonna isoleerimisvõimalused. Arves-
tades nende haigete immuunsupresseeritust, 
on plaan juurde teha kaks ühekohalist boksi. 
Projekt on kavandatud koostöös toetusfondi-
ga.

Ja muidugi perinataalkeskus. Oleme 
veendunud selle plaani vajalikkuses ja koos-
töös PERHiga hoiame teemat jätkuvalt päe-
vakorral.

Kuidas koostati uut ravijuhendit?

osakonna vastutav õde Svetlana Müürsepp. 
Sekretariaadis, lisaks Anettele, oli dr Reet 
Moor anestesioloogia-intensiivraviosakon-
nast.  

 
Kuidas juhendi koostamine käis?
Liis Toome: Tänapäevaste ravijuhendite 

koostamisel on aluseks PICO (nimetus tule-
neb esitähtedest population/patient; interven-
tion/indicator; comparator/control; outcome) 
küsimustik. Nende alusel moodustatakse 
juhendküsimused. Sekretariaadi ülesandeks 
oli otsida küsimuste alusel tõenduspõhist ma-
terjali ja juba avaldatud ravijuhendeid, mille 
kvaliteeti hinnati AGREE tööriista abil. 

Anette Aija: AGREE tööriista abil hinna-
tud materjalist kaasati juhendisse vaid kvali-
teetseks osutunud ravijuhendid. Kui nendest 
ei piisanud, kaasati tõendusmaterjali kokku-
võttesse randomiseeritud kontroll-uuringud, 
süstemaatilised ülevaated, metaanalüüsid.

Tõenduspõhine materjal oli väga põhja-
likult hinnatud ja kokkuvõtete koostamisel 
arvestasime rangelt ettenähtud ravijuhendi 
koostamise põhimõtteid. Sekretariaadi tööd 
jälgis regulaarselt Haigekassa esindaja, me-
toodik Anna Vesper.

Liis Toome: PICO küsimusi tuli kokku 
28, tõendusmaterjali alusel moodustati 106 
ravijuhendi soovitust. Soovitused jagunesid 
tugevuse järgi: tugev soovitus teha, soovitus 
pigem teha, soovitus pigem mitte teha, tugev 
soovitus mitte teha (vt joonist). Küsimustes, 
kus tõendusmaterjali oli vähe, võis esitada ka 
ekspertsoovitusi.

Anette Aija: Soovituse tugevused sõltu-
vad tõendusmaterjali tugevusest. Kvaliteetse 
ja põhjaliku tõendusmaterjali alusel koostati 

tugevad soovitused. Kui konkreetsele inter-
ventsioonile leidus vähem kvaliteetsem tõen-
dusmaterjal, koostati soovitus pigem teha/
mitte teha. Ekspertsoovitus koostati neile 
küsimustele, mis puudutasid rohkem meie 
Eesti konteksti või mille tõendusmaterjal oli 
puudulik, kuid töörühm ehk eriala eksperdid 
pidasid soovituse koostamist vajalikuks.

Liis Toome: Sekretariaat ja töörühm te-
gid ravijuhendi koostamisel väga tõsist tööd. 
Sekretariaat oli väheselt tasustatud, töörühm 
tegutses aga vabast ajast.

Anette Aija: Ravijuhendi koostamine kes-
tis kaks aastat. Saime selle valmis ettenähtud 
aja piirides. Tegemist on seni mahukaima 
juhendiga, mis Haigekassa nimekirjas aval-
datud.

Liis Toome: Ravijuhendite Nõukoda kin-
nitas selle 17. jaanuaril 2017. Esialgne kinni-
tamine sügisel 2016 jäi tegemata, sest kon-
sensust ei leitud kliinilisele küsimusele nr 5, 
mis puudutas väga enneaegsete sünnituste 
tsentraliseerimise küsimust eelkõige kahest 
aspektist. 

Töörühm leidis, et maakondade haiglates, 
kus puudub lastearsti valveteenus vähemalt 
koduse valve teenusena, ei tohiks enneaeg-
seid sünde lubada. Toimuks in utero transport 
keskusesse.

Teiseks punktiks oli, kuidas tsentraliseeri-
da enneaegseid sünnitusi Tallinna linnas, kus 
täna on kaks suurt sünnitusmaja ning vasta-
valt tõenduspõhisele materjalile tagab parema 
ravitulemuse tsentraliseerimine suurema ko-
gemusega ja patsientide arvuga keskusesse. 

Lõplikuks, kinnitatud konsensuseks jäi, 
et enne 30. rasedusnädalat toimuvad enne-
aegsed sünnitused peaksid Tallinnas olema 
tsentraliseeritud ühte keskusesse. 

Kuidas see toimima hakkab, on juba tervis-
hoiukorraldajate otsustada.

Meie igapäevatöö sisu pool jääb erialade 
ja osakondade juhtide suunata ja arendada. 
Arstimise töö kõrval võib meile tunduda, et 
juhtimine on midagi iseenesestmõistetavat 
või mis veel hullem – ebaolulist. Paraku on 
ka see valdkond, mis vajab baasteadmisi ja 
kindlaid tegevusi. Selleks, et see töö paremini 
välja tuleks, planeerime sellel aastal pooltele 
kliinilise tööga tegelevate üksuste juhtidele 
(nii osakondade/teenistuste juhid kui õen-
dusjuhid) juhtimisalast koolitust, mis toimub 
tsüklitena ja kestab kogu aasta vältel.

Aasta 2016 on nüüdseks jäädavalt läinud. 
Tagasivaates tuleb aastaga rahul olla. Jääb 
loota, et 2017. tuleb vähemalt sama stabiilne 
ja ilma eriliste tagasilöökideta.  

Soovin, et me ei laskuks rutiini ja säiliks 
tahe teha oma tööd nii, nagu seda ise patsien-
dina arsti juurde sattudes ootaksime. 

 
     
    nahatestid

spirograafia

EKG

EHHOKG

Biol ravi patisient-kuud

EEG

ENMG

gastroskoopia

koloskoopia

bronhoskoopia

anesteesiad

laborianalüüsid

ultraheli

röntgenuuringud

2015

  61 678
 
   4 183

   3 560

   2 018

     705

   1 447

      289

      317

        33

        82

   5 050

383 530
 
  23 301

  41 533

2016

  59 589
 
   4 557

   3 818

   1 956

     853

   1 784

      318

      322

        40

        71

   5 412

408 893
 
  23 389

  41 205
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  PICO KÜSIMUS LAHTI HARUTATULT (näide)

Soovituse tugevus peegeldab seda, kui kindel 
võib olla, et sekkumisest saadav kasu ületab 
võimaliku kahju.
Soovituse tugevuse määravad järgmised tegurid:
              soovitud ja soovimatu toime vahelise
              erinevuse suurus;
              teadusliku tõenduse kvaliteet;
      patsientide eelistuste varieeruvuse määr; 
              ressursikulu.
 
Tugev soovitus antakse, kui on kindel, et enamik
hästi informeeritud patsiente otsustaksid kõnealu-
se sekkumise kasuks.

Nõrga soovituse puhul on ette näha, et patsiendi 
suhtumine sekkumise valikusse sõltub isiklikest 
väärtustest ja eelistustest. Arst peab olema kindel, 
et neid on arvestatud.

Tugev soovitus on väljendatud sõnadega: “tehke”, 
“kasutage”, nõrk soovitus väljenditega “võib teha”, 
“kaaluge tegemist”.

Ravijuhend sisaldab suuniseid, mis põhinevad ravi-
juhendi töörühma liikmete kliinilisel kogemusel ja 
võivad parima ravitulemi saamisel praktikas abiks 
olla.



Dr Jana Kritt: “Priv dotsent Julia Funk on 
meie väliskonsultant ja töötab Berliini Cha-
rité Kliiniku lasteortopeedia osakonna juhi-
na.

Eesti Spina Bifida patsiendid on juba aas-
taid käinud Saksamaa Charité Kliinikus 
neurokirurg dr Hannes Haberli juures ope-
ratsioonidel. Kuivõrd dr Funk on Haberliga 
Charité Kliiniku juures pikema aja jooksul 
koostööd teinud, on ta meie arengutega hästi 
kursis.

Seekordne opi- ning õppevisiit Eestisse 
(27.-29. märts 2017) oli dr Julia Funki jaoks 
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4  VÄIKESE RENNA EDUSAMMUD

Märtsi lõpul oli ortopeed Jana Krittil ja 
kirurg Ann Paalil tihedad päevad koos 
dr Julia Funkiga Saksamaalt. Mida selle 
ajaga teha jõuti ja kes on Julia Funk?

kolmas. Selleks, et aega võimalikult hästi ka-
sutada, oli meil kavas korraga mitu operat-
siooni ja konsultatsiooni, põhispekter neuro-
ortopeediliste probleemidega lapsed, aga ka 
kaasasündinud väärarenditega ortopeediliste 
probleemidega lapsed.

29. märtsil pidas dr Funk ka selektiivset 
dorsaalset risotoomiat käsitleva loengu Ku-
kesaalis, millest võtsid osa lastehaigla neu-
roloogiaosakonna arstid, füsioterapeudid, 
mitmed õed ning meie kauaaegne koostöö-
partner ortoosimeister Sander Sirp.

Meie sooviks on oma eriala arengutes Eu-
roopaga sammu pidada ning uusi ravimee-
todeid kasutusele võtta. Üks näide sellistest 
uuendustest on puusaliigese kaasasündinud 
luksatsiooni lahtine operatiivne ravi liigese 
repositsiooniga ja puusanapa plastikaga. 

Selle operatsioonimetoodika on dr Julia 
Funk omandanud Austrias Stolzalpe Klii-
nikus otse selle leiutaja, maailmakuulsa las-
teortopeedi ja puusaliigese düsplaasia klassi-
fikatsiooni arendaja dr Reinhard Grafi käe 
all. 

Üks lastest, keda dr Funk konsulteeris, 
oli kaasasündinud seljaajusongaga 5aastane 
tüdruk (pildil), keda on värskelt opereeritud 
mõlema alajäseme deformatsiooni ja raske 
küfoosi tõttu. 

Praegu on plaanis last mobiliseerida ortoo-
simeistri valmistatud individuaalse käimisor-
toosi abil. 

Kipsitoas võttis ortoosimeister kipsjäljen-
did, et valmistada tüdrukule öised ortoosid. 
Järgmisena saab laps individuaalse istme ra-
tastooli jaoks ja seisuortoosi.”

Uut kaasasündinud  puusaliigese luksatsiooni ravis
         Ortopeediaosakonna õendusjuht Ülle Gents, dr Jana Kritt, dr Julia Funk, väike Renna ja ortoosimeister Sander Sirp
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Dr Paal, mille poolest seekordne kongess 
eriline oli?

Minu hinnangul olid kaks esimest ülemaa-
ilmset seljaajusonga- ja vesipeahaigete raviga 
seotud erialakongressi aastatel 2010 ja 2012 
asjalikumad, kuid sellistel kogunemistel saab 
aimu maailmas toimuvast ning võrdluses sel-
lest, mis tasemel ise asume. 

Tõenäoliselt ei paku teemad huvi laiale 
ringile, küll aga nendele, kes tegelevad an-
tud haigetega päevast päeva ning mõistavad 
üksteist poolelt sõnalt. Ka haigetele endile. 
Olid sessioonid neurokirurgide, geneetikute, 
ortopeedidega, räägiti uroloogilistest ja soo-
leprobleemidest, aga ka üldise vaimse ja füü-
silise võimekuse ning arengu probleemidest.  

Tähtsaim läbiv teema oli, et USAs on val-
minud 2-aastase kõigi erialade töögruppide 
töö tulemusena juhised spina bifida (SpB) ja 
hydrocephaluś e (HC)  haigetega elukestvaks 
toimetamiseks, ravijuhised ning juhised nen-
de jälgimiseks toimetuleku toetamiseks. 

SpB ja HC kui kaasasündinud kesknärvi-
süsteemi väärarengulised seisundid kuuluvad 
harvaesinevate haiguste gruppi, olles neist 
kõige sagedasemad. Seisundid on multiprob-
leemsed, kuid tänapäeval hästi ravitavad. 
Drastiliselt on kallinenud ravi ja abivahendid. 

Uudne USA tervishoiusüsteemile ja seelä-
bi maailma teiste riikide jaoks oli seisukoht, 
et sinna, kuhu haige on vastsündinuna ravi-
le sattunud või tulnud, peaks ta ravi jätkama 
ning elukestvalt jälgimisele jääma. 

Tagasivaatelise analüüsi alusel saab öelda, 
et USAs on märgatavalt parem nende täiskas-
vanud haigete seisukord, kes on jätkupidevalt, 
alates sünnist, ühes ja samas keskuses sama-
de arsti(de) ning tugispetsialistide vaateväljas. 

Kõige parem oli erakindlustusega hõlma-
tute tulemus ja elukvaliteet. Nenditi, et USA 
osariikide vahel “pendeldajate” ehk kõiksu-
guse parema ravi otsijate ravitulemused ei ole 
ennast õigustanud ehk üldse mitte nii head 
kui loodetud.  

Mida meil on õppida SpBHC maailmakongressilt
Dr Ann Paal külastas märtsis SpBHC III maailmakongressi San Diegos ning leidis, et on aspekte, kus meil on vaja õppida maa-
ilmalt, aga ka aspekte, kus oleme maailmas plaanitavast ette jõudnud.  Samas on probleeme ja hoiakuid, mida tuleks Eestis 
murda, et käimasoleva reformi asemel puudega inimestele vajalikku elukestvat toetust pakkuda.

Kas kongressil veel mõnd teemat kilbile 
tõsteti?

Avatud spina bifida puhul tulid vahepeal 
maailmas moodi looteoperatsioonid intraute-
riinsel perioodil. Emakas avatakse, seljaaju-
songa kestad suletakse, et lootevedelik neid ei 
matsereeriks, pärast seda kannab ema lapse 
eluvõimeliseks kasvamiseni rasedust edasi 
ning laps sünnib plaanilise keiserlõike teel.  
Kaugtulemuste analüüsid näitavad, et selliselt 
opereeritud laste motoorika on hilisemas elus 
parem kui tavapäraselt sündinud ajusongaga 
laste motoorika. 

Vesipead vajavad ikka shunteerimist (ühes-
te kriteeriumide järgi enam kui 50%-l juh-
tudest), veidi vähemal hulgal kui tavamoel 
opereeritud seljaaajusongahaiged. Samas on 
intrauteriinseks operatsiooniks ülikõrged 
kriteeriumid, et minimaliseerida tüsistuste 
kõrget riski ema ja lapse juures. Oluline on, 
et operatsioonile valitaks ainult madalad ja 
kergemad ajusonga vormid. 

Emakasisesed operatsioonid USAs on  
koondatud kolme spetsialiseeritud hästi me-
hitatud ja tehniliselt varustatud keskusse. Ta-
vahaiglates selliseid operatsioone teha ei saa. 

Just nende keskuste tööd analüüsides, tões-
tatud seisukohtadele tuginedes, on varasem 
paari-aastane jälgimine ja järelkontroll viidud 
järkjärgult üle elukestvale korraldusele. See 
annab kindlustunde lapsevanemale ja lapsele, 
teiseks nähakse paremini arengudünaamikat, 
mis võimaldab jooksvalt õigeaegset jätkuravi 
korraldada. 

Kutsuti üles kõiki spetsiifilisi haigeid igal 
juhul registreerima, et meie mõistes dispan-
seerne järelevalve süsteem sisse viia.

Mulle tundus, et arenguid on ortopeedias. 
Vahepealne seisukoht oli, et kui lapse jalg on 
kõver, ei pea seda korrigeerima tõttama, pi-
gem kasutada abivahendit. Uuem seisukoht 
on taas, et küllalt agressiivne sekkumine õigel 
ajal ja meetodil on vajalik, sh kinnisel meeto-
dil tehtavad tenotoomiad on paremad lahtisel 
meetodil tehtuist. Meie oleme ortopeediliste 
operatsioonide osas kuldsel keskteel.

 Mitmed ettekanded soovitasid laste varast 
aktiveerimist ja jätkupidevat aktiivset füsio-
teraapiat – sportimist (soovitus sisaldub ka tu-
levastes ravijuhistes). Varasest east aktiivse-
mate laste seisund on hilisemalt palju parem 
kui mitteaktiveerituil. Meie ortopeedide töö 
on võrdväärne USAs nähtuga ja meie seisu-
kohad ning ravitulemused igati konkurentsis.

Huvipakkuv oli teadusuuringute sessioon, 
kus oli ettekanne sammust geeniuuringutest 
tegevravisse läbi neurokirurgia.  

Üldine tendents näib olevat, et spina bifi-
da patoloogiaga lapsed elavad aina kauem 
ja paremini kui veel 10 aasta eest.  Täiskas-
vanueas tuleb neid jälgida samal põhimõt-
tel kui lapsi. Shundid on läinud paremaks. 
Samas, shundita hydrocephaluś e haige 
elukvaliteet ja kognitiivne võimekus on sa-
mavõrdsest shunteeritud haigest paremate 
näitajatega. Jätta shunt õigeaegselt panemata 

on taas halvem kui varane shunteerimine.  
Endiselt rõhutatakse profülaktikat, profülak-
tikat ja profülaktikat teisaste tüsistuste enne-
tamiseks haigete juures.

 
Kuidas suhestub kongressil kuulduga 

meil, Eestis, tehtav? 
Ameeriklased olid väga uhked oma 12 

keskuse üle, kus on haigeid projektipõhiselt 
registreeritud ja jälgitud 1999. aastast. Seit-
se haiglat on ühinemas. Kongressijärgselt 
minnakse quide line alusel üle riiklikule 
spina bifida ja hydrocephalus é rahvuslikule 
registrile. Aastas sünnib USAs ~1500 SpBH  
haiget. Registrit hoiab üleval riiklik süsteem. 
Andmestikku analüüsitakse detailselt nii 
ravi tulemuslikkuse, dünaamika muutuste 
kui  majandusliku tasuvuse, kulukuse jne 
suhtes. Kongressil oli kaks suurt ettekannet 
meditsiinistatistikutelt ning neile esitati palju 
küsimusi.

Ühe probleemina toodi esile, et registri 
andmestik pole piisavalt põhjalik ning pe-
reanamnees peaaegu puudub. Nt uue põlv-
konna haiged on üksikasjalikult ja järjepide-
valt uuritud, aga geneetilisi uuringuid tehakse 
haigele, mitte perele.

Üksikasjalikust statistikast ravi efektiiv-
suse, tasuvuse, maksumuse, abivahendite 
jpm kohta loodetakse edaspidigi abi üldise 
olukorra ja SpB ja HC haigete probleemide 
kuluefektiivsemateks lahendusteks ja planee-
rimisteks. 

Samas tegelevad ülikoolide juures terved 
meeskonnad teadusuuringutega haigusgrupi 
geneetiliste põhjuste selgitamiseks, aga ka 
abivahendite, materjalide ja meditsiinitehni-
ka arendusteks jm. 

Võib vaid kadedust tunda, kui jäägitult 
saadakse süveneda vaid kindla teemaliiniga 
tegelemisse ja kui suur on töögruppide liik-
meskond. Muljetavaldav oli ka raviga tegele-
jate hulk. 

Enne esitluste algust ja lõppu oli tavaks 
tänada ette-taha peret, abikaasat, lapsi, kol-
leege. Selle kõrval võis meie väikesearvuline 
entusiasmile toetuv tegijate hulk tunduda kü-
bena.

Samas oleme meie registreerinud ja 
oma haigeid süstemaatiliselt jälginud juba 
1985. aastast ja registrid ammu ellu vii-
nud. Veelgi enam, meil on hea haigete taus-
ta registreeritus ning tänaseks enamusel 
DNA Tartu Ülikooli Geenivaramu geeni-
panka deponeeritud. Kohordi tulemused 
on huvipakkuvad, aga pole piisavalt raha 
andmete laiahaardeliseks analüüsiks. Loo-
tus jääb tulevastele teadusprojektidele.  
Siiski, esimesed väga huvitavad analüüsiand-
med on meil teadusartiklitena lähiajal  ilmu-
mas.                                                     
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Ann Paal: 
„Ameeriklased loovad meie 
mõistes dispanseerset süsteemi.”  

Järgneb lk 6

Kaasasündinud komppöia ravi muutus 
oluliselt Ignacio Ponseti ajastu saabumisega. 
Ignacio oli Hispaania päritolu arst (1914–
2009), kes põgenes sõja eest Ameerikasse ja 
töötas praktiseeriva arst-ortopeedina Iowas. 
50ndatel töötas ta välja nn Ponseti-metoodi-
ka, mis hõlmab regulaarset etapilist komppöia 
kipsredressiooni sellele järgneva  
Achilleuse kõõluse tenotoomiaga ja edaspidist 
abduktsioonlahase (Brown või Dobbs) 
kandmist. Metoodika kaudu oli võimalik loobuda varajases imikueas 
teostavatest suurtest operatsioonidest kõõluste pikendamiseks ja 
transpositsiooniks. Ravimeetod on ennast tõestanud ja rakendatud ka 
Eestis. Selle esimesteks kasutajateks on Tallinna Lastehaigla ortopee-
did dr Galina Iljinskaja ja dr Silvia Nittim. J.K.

Ponseti Laste Minimaraton 

Kes on Ponseti ja miks me temast räägime?
SA TALLINNA LASTEHAIGLA

3. juunil 2017 
kell 11:00

Tallinna Lastehaigla hoovil
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lemusel tõusis kogu elanikkonna foolhappe 
tase veres keskmiselt madalatest väärtustest 
kindlale keskmisele ja haigete laste sündivus 
vähenes enam kui 70%. 

Euroopast: Saksamaal on koolid ja ravi-
asutused kohustatud kasutama oma toitudes 
ainult foolhappega rikastatud jahu. 

Ka Eesti võiks järgida suurriikide aastate-
pikkust kogemust ja võtta taas foolhappepro-
fülaktika teema käsile.

 Meil tuli ju mõni aasta tagasi välja min-
gi foolhappega rikastatud eritoode?

Jah, Seljaajusonga ja Vesipeahaigete Selt-
si eestvõttel hakkas firma Balsnack seitsme 
aasta eest tootma foolhappega rikastatud 
hommikusöögikrõbinaid, mis lastele väga 
maitsevad. Need on endiselt tootmises ja 
müügis, aga uusi tooteid pole julgetud teha. 
Alguses plaaniti vähemalt nelja toodet ja pil-
kupüüdvamat pakendireklaami.

Siiski on tore ja kiiduväärne, et vähemalt 
on krõbinad jätkuvalt tootmises. Samuti, et 
Tallinna lasteaedade kokkade konkursil hin-
nati foolhapperikaste toidainete ja Balsnack´i 
krõbinate kasutamist. 

Miks meil ikkagi vähe tooteid on? On ś 
foolhappepulbrit raske toidu sisse segada? 
Miks mõni teine toiduainetööstur ei võiks  
oma tooteid rikastada?

Nii on lihtne küsida ja mõelda. Tegelikku-
ses tuli mulle üllatusena, et uue toote turule 
toomine ning isegi uue komponendi lisami-
ne tootesse on aasta(te)pikkune protsess ja 

Sotsiaalministeeriumil või/ja ka Tervise-
arengu Instituudil oleks aeg luua riiklikult 
hallatav täiuslik harvikhaiguste register 
(endiselt ei suuda me oma täiskasvanuikka 
jõudnud haigetele pakkuda dispanseerset jä-
relvalvet, mida nad lapseeas said). Nt Euroo-
pa kontekstis ei olegi Eestis praegu neuraal-
defektiga haigeid, kuivõrd me ei ole Euroopa 
registriga ühinenud. 

Ka meie kohordi tulemused pakuvad teiste-
le huvi, kuigi ise arvame, et meil on väga väi-
ke haigete arv. Huvi põhineks just võrdlusel 
uuringugruppidega, teisalt on meie „maha-
jäämus profülaktikas“ ja mõjutuste vähesus 
hea alus algmaterjali analüüsideks. 

Meil ei ole riiklikult sisseviidud foolhap-
peprofülaktikat terve beebi sündimise toetu-
seks, samas on meil kõigist oma haigetest üle-
vaade, ja seda vaatamata sellele, et esimesed 
vähestest 1987. aastast elus olevatest SpBH 
haigetest on juba ammu täiskasvanud. 

Praegu on Eesti täiskasvanute meditsiini-
süsteemile kaasasündinud väärarengu tõttu 
puudelise hulgiprobleemidega haige raviks 
ja toimetulekuks vajalik nõustamine ja jäl-
gimise vajadus uuelaadne väljakutse. Eestis 
on kõik muutunud kangesti kitsasteks eri-
alaspetsialistideks ja kompleksselt ei osata 
käsitleda inimest, sh lapseeast väärarenguga 
üleskasvanut, kel rida multidiagnoose. Nende 
ravimine on võõras!

 
Kas meil jälgitava haigete grupi analüü-

si juures saaks mingeid huvipakkuvaid tu-
lemusi esile tuua? 

Meie endi jaoks oli väga huvitav, et tänas-
te teadusuuringute järgi kontrollib kesknär-
visüsteemi arengut 57 geeni. Meie oleme 
leidnud, et kaasasündinud hydrocephaluś e 
haigete vereseerumis on foolhapet tavalisest 
normist kõrgemates (NB!) väärtustes, mis 
haakub Tšiili geneetikute andmetega, kes 
teevad hiirtel geeniteraapiat hydrocephaluś e 
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raviks. 
Kui varem arvati, et just ema on DNA, sh 

vigase geeni osa, peamine edasikandja, siis 
praegu on selgunud, et ka isa osa on väga olu-
line. See tähendab, et profülaktika peaks puu-
dutama ka mehi, mitte ainult naissugupoolt. 

Meie kohordis leidub 9-lapseline kärgpere, 
kus ema on küll foolhappe ainevahetust regu-
leeriva vigase geeniga, kuid haiged on ainult 
tema 3 last ühelt ja samalt isalt, kellel on ka 
juhtumisi vigane geen. 

Kõik antud pere 9 last peaksid tulevikus 
kindlasti saama eriti kõrgetes doosides ja 
õigeaegset foolhappeprofülaktikat, minima-
liseerimaks riski haigete laste sündimiseks. 
Selle meie ja Geenivaramu uurimistöö kohta 
on ilmumas kohe artikkel teadusajakirjas Eu-
ropean Journal of Paediatric Neurology.  

San Diego kongressil oli eraldi sessioon 
foolhappe kasulikkusest. Oli ettekandeid 
poolt ja vastu, arutelu maksumuse ja pro-
fülaktika kasulikkuse või mittevajalikkuse 
kohta. 

Kokkuvõtvalt olid kõik poolt, et riiklik pro-
fülaktika on ainuke võimalus kogu ühiskonda 
aidata. Riiklikult korraldatava massiprofü-
laktika kulud jäävad oluliselt alla kuludest, 
mis läheksid neuraaltoru anomaaliaga vast-
sündinute raviks. 

Statistilisest analüüsist toodi välja, et ühe 
spina bifida vastsündinu ravi maksab kesk-
miselt 4300 USA dollarit. Hind paisub ligi 
10kordseks tüsistunud juhul.  

Mehhikos ja USAs on foolhappeprofülak-
tika täiesti  loomulik ja iseenesest mõistetav. 
Mehhiklastelt oli ka huvitav ettekanne.

Kui nemad alustasid riiklikku foolhap-
peprofülaktikat, vähenes spina bifida laste 
sündivus. Samal ajal jäi vähemaks kõrgete 
tserviko-torakaalsete ajusongade, äärmiselt 
raskete elukestva neuroloogilise defitsiidiga 
juhtude arv. Enamus haigeid on nn madalate 
seljaajusongadega.  

USA neuraaltoru patoloogia riikliku regist-
ri statistika näitas, et riikliku profülaktika tu-

Algus lk 5

maksab palju. Just lubade saamine, tehniliste 
probleemide lahendamine (pakend, pakendi-
ümbris, reklaamihinnad, turustamine jm) on 
kallis ja mõistetamatutest X-faktoritest sõltuv. 

Oleme proovinud suhelda näiteks Fazeri, 
Eesti Leiva, Veski Mati,  Pagaripoiste toote-
arendajatega, aga sinna see on jäänud. 

Isegi Tervise Arengu Instituut aktsepteerib 
foolhappe normina madalamaid väärtusi kui 
maailmas tunnustatud määr. Siiski, noorteka-
binetid ja koolitervishoiu inimesed foolhap-
pest räägivad ning üldine teadlikkus ei ole 
null. Apteekides ja ka suuremates toidukaup-
lustes on saada foolhapet vitamiinina ning 
meie naistearstid aitavad teavitada vitamiin 
B9 olulisust terve lapse sündimiseks.

Fundamentaalsemat probleemi näen aga 
selles, et me ei suuda kuidagi leida oma täis-
kasvanuikka jõudnud SpB ja HC haigetele 
õiget kohta täisealiste süsteemis ei meditsii-
nilises ega sotsiaalses plaanis. Praeguse töö-
võimekuse ja rehabilitatsioonireformi valgu-
ses eriti. 

Kuidagi rahustab mind vaid see, et uue-
laadseid haigeid, vastsündinust täiskasvanuks 
kasvanud multiprofiilsete väärarengutega ini-
mesi, nii suurel ja kasvaval hulgal varasemalt 
lihtsalt polnud. Haigete eluiga piirdus lapse-
eaga. Eesti populatsiooni ja haigete andmete 
analüüs on artikliks küpsemas. 

Millised meie numbrid on?
Tänase, 2017. a seisuga saame öelda, et sel-

jaajusonga haigeid elab Eestis 127, kellest alla 
18aastased on 48. SpBhaiged tulevad oma elu-
ga toime, vaatamata sellele, et on ratastoolis 
ja kateeterdavad. Neil on ortoosid, vesipeas-
hundid jm. Ainult 8,6% vajab ööpäevaringset 
erihooldust ja loetakse töövõimetuteks. 

Vesipeahaigeid seevastu on meil arvel  227, 
kellest 61 on vanemad kui 18aastased. Kõigist 
vesipeahaigetest 37,4% on sellises seisus, et 
vajavad ööpäevaringset erihoolt ja on töövõi-
metud. See paneb mõtlema. 

Täna arendatav töövõimekuse reform 
püüab kõiki valikuta ühise keskmise alla su-
ruda. Võib-olla peaksid reformi eestvedajad 
jaotama ressursse leebemate kriteeriumide 
alusel ja personaalsemalt, vastavalt sellele, 
kui palju ja mida konkreetselt haige vajab. 

Reform kiusab neid noori?
Noori lapseeast invaliide väntsutatakse igat 

pidi. Euroopa ja maailma seaduste ning ravi-
juhiste järgi on lapseiga 18. eluaastani. Eesti 
reform seab piiriks 16 aastat.  

Töötukassa hindab noore puudelisust ja 
töövõimekust. Loogiliselt SpB ja HChaigete 
tegelikku tervisseisundit ja võimekust arves-
tamata jättes pole uue süsteemi järgi ükski 
endine lapsinvaliid uuesti puuet saanud. Kui 
sul ei ole puuet, ei saa sa ei abivahendeid, ek-
samisoodustusi koolisüsteemis ega taotleda 
õppimist väikeklassis, transpordisoodustust 
ning otse loomulikult ka mitte  rehabilitat-
siooniteenust. Ning iseenesestmõistetavalt 
jäädakse ilma oma hooldusrahadest.

Mis mind aga hämmastab ja pahandab, on 
see, et lapsed ja täiskasvanud on pandud ühte 
järjekorda rehabilitatsiooniteenuste saami-
seks. See on vastuolus ravi- ja rehabilitatsioo-
nijuhistega, mis maailmas aasta lõpuks USA 

poolt kinnitatult soovitusena välja pakutakse. 
Kui lapsel või noorel saab puue läbi, ei 

peaks ta ootama kaks aastat, et saada uut luba 
puudelisuse tõestuseks ja õigust sotsiaalabile, 
soodustusega abivahenditele jm.

Lastehaigla eelis on, et kriitilisel momen-
dil, kui patsiendi tervis käest libisema hak-
kab, saame abi korraldada Haigekassa vahen-
dite arvelt. Aga see ei ole mõistlik. Varem olid 
vahendid, ja korraga enam mitte!

Samas tundub vägisi, et reformi paberima-
janduse ja registreeringute masinasse on haa-
ratud suur vägi korraldajaid jt, kes on finant-
sid üksnes omaenda süsteemi arendamisse 
pannud, jättes kõrvale ja neelates vahendeid 
nende arvelt, keda nad teenima on kutsutud, 
kes sotsiaalset rehabilitatsiooni vajavad.  

Sellise suhtumise kontrastiks on näide 
välismaailmast, kus nii suure spina bifida ja 
hydrocephaluś e haigete grupiga, nagu meil, 
tegeleb vähemalt 30-40liikmeline Medial 
team iga päev. Keskuse kaudu on lahenda-
tud nii sotsiaalse kui meditsiinilise rehabili-
tatsiooni, ravi ja dispanseeringu probleemid, 
tööle saamised, kodukohandused. 

Kadedaks teeb, kui kenasti toimetatavad 
ameeriklased ning ka mehhiklased oma 
noorte SpBH täiskasvanutega neile  jõuko-
hast tööd leides ja ühiskonda sotsialiseerudes, 
kongressil esitletud järelvalvet ka tegelikus 
elus pakkudes.

 Ameerikast tagasi tulin läbi Mexico City 
ravusvahelise lennujaama. Seal hakkas silma 
kiivirohelistes lennujaamatöötajate vormis 
spina bifida ja hydrocephaluś e haigete ratas-
toolinoorte grupp, kelle diagnoos eemalt vaa-
dates selge oli. Neid võis olla oma 20 vanu-
ses 20–35. Pöördusin nende poole ja küsisin, 
mida nad siin teevad? 

„Me töötame siin,“ ütlesid nad. Edasi uu-
rides sain teada, et nad tegutsesid Mehhiko 
puuetega inimeste ühingu egiidi all.

Lennujaamas oli tohutult rahvast. Lennu-
kitesse minek käis läbi kolme-nelja kontroll-
punkti. Check-ini  sai teha arvutites isetee-
ninduse korras ja kassades lennule määratud 
vaheruumis. Järjekorrad olid pikad, kuid paa-
nikat polnud, sest igaühe jaoks leidus nõusta-
ja ja protsess käis üllatavalt kiiresti. Kui keegi 
arvutis ise hakkama ei saanud, tuli teda ju-
hendama sõbralik  instruktor. Ratastoolirah-
vas oli tegevuses, kes juhendaja, kes lihtsalt 
kontrollpunktis pileti ülevaatja ülesannetes. 

Instruktoreid oli palju. Check-in tehtud, 
kontrolliti veel vähemalt kolm korda, et ikka 
õigest uksest läbi lähed, et pilet on õige ja 
oled ikka õigesse kohta jõudnud – seda need 
ratastoolinoored tegid. Reisiabistajate lihtne 
töö hoidis inimvoo rahuliku ja sujuvana. Tun-
dus, et ka abistajad ise olid rahul ja positiivselt 
meelestatud.

KVALITEEDITEENISTUS

Mullused kiitused ja  
kaebused
2016. aasta jooksul saabunud 66st 
lapsevanema kirjalikust avaldusest 
kvaliteediteenistusele oli kiitusi 25.  
Enam kui pool kaebustest oli seotud 
suhtlemisprobleemidega.

Positiivne tagasiside
Tänu ja kiituste sisuks on arstide ja õdede 

professionaalsus, hoolivus, sõbralik suhtu-
mine, viisakus. Tänu avaldati nii nimeliselt 
kui ka osakondadele tervikuna. 

Arstidest tõsteti esile Andres Lukaneno-
kit (korduvalt), Katrin Lüüsi, Mari Ma-
jassi, Maie Kiiskülat, Priit Reedikut, Jüri 
Stukolkinit, Lia Kasukit, Liivi Salustet, 
Silvia Nittimit, Kersti Raametsa, Alge 
Varet, Marge Lenki ja Indrek Varikut.  
Õdedest Ülle Gentsi, Heli Valku ja Lju-
bov Škumatit, füsioterapeut Kaisa Kar-
list  ja  abilist  Kristiina Volkovskist.

Osakondade lõikes sai kõige enam kiita 
EMO (pluss paljud EMO töötajad) ja vas-
tuvõtuosakond, kõrva-nina-kurguhaiguste 
osakond, traumatoloogiaosakond ja trau-
ma-punkt, vastsündinute osakond ning 
“ÄRI osakonna arstid, õed ja abilised”.

Ettepanekud
Ettepanekuid tehti kaks: üks seoses pe-

rekondlike eriarvamustega, kui üks lapse-
vanematest operatsioonist keeldus; teine 
SMSi ülesehituse asjus. 

Kaebused
39 avalduse kirjutajat ei olnud rahul 47 

teemaga, millest esimesel kohal oli suht-
lemine (22 kaebust, s.o 56% kõigist kae-
bustest), seejärel raviprotsess (14 kaebust), 
informatsiooni vähesus (4 kaebust), töö-
korraldus (2 kaebust), olmeprobleemid (1 
kaebus), andmekaitseseaduse eiramine (2 
kaebust ühe isiku poolt, haigla seadusrik-
kumist toime ei pannud). 

Oli üks ebasoodne juhtum, kui patsiendil 
kadus garderoobinumber ning üks põhjen-
damata kaebus. 

Oli juhuseid, kui ühes kirjalikus avaldu-
ses toodi välja mitu teemat ühekorraga.

Rohkem kui pooled kirjalikest kaebustest 
olid ajendatud suhtlemisprobleemidest, 
mis ei pruukinud alati lähtuda meditsiini-
töötajast, vaid ka lapsevanema enda seisun-
dist ning perekonnas esinevatest pingetest.

Kokkuvõte
Kirjalike avalduste arv kaebustena 120 

746 patsiendi kontakti kohta oli 2016. aas-
tal 39, mis moodustab 0,03% teenindatud 
haigetest ehk 0,32 kaebust 1000 lapsevane-
ma kohta. 

Kiitusi oli paraku veelgi vähem, 0,01% 
ehk 0,21 tänu 1000 lapsevanema kohta.

Lagle Suurorg
kvaliteediteenistuse juhataja

Ann Paal: 
 „Kui varem arvat i, et just  
ema on DN A, sh vigase geeniosa, 
peamine edasikandja, siis praegu on 
selgunud, et ka isa osa on oluline.  
See aga t ähendab, et foolhappeprofü-
lakt ikat ei ole vaja vaid naissoo 
esindajatele.”

ÜLEVAADE

          Seljaajusonga- ja Vesipeahaigete Seltsi ratastoolinoorte moeshow´l 2011. aastal
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Laste Vaimse Tervise Keskuse ehitamine 
lastehaigla kõrvale 2015. aasta augustis andis 
võimaluse täituda apteegi kauasel unistusel – 
kui lastepsühhiaatrid ja –psühholoogid uude 
majja kolisid, vabanes mh üks vastsündinute 
ja imikute maja I korruse tiibadest. See oli 
väljapääs aastaid ruumikitsikuses ning laste-
EMO pinnal töötanud haigla apteegile. 2016. 
aasta suveks valmis projekt, ettevalmistus-
tööd kestsid kuid.

“Ruumide ümberpaigutuste ja renoveeri-
mise käigus on haigla loonud apteegimees-
konnale suurepärased töötingimused,” ütleb 
apteegi juhataja Ulvi Männik. 

“Nagu eelmiseski asupaigas, on meil assis-
teerimisruum, kus valmistatakse ravimeid, 
eraldi laoruumid ravimitele ja steriililahuste-
le, tuleohtlike ainete, ravimite vastuvõtmise 
ja väljastamise ruumid ning pesuruum, duši- 
ja puhketuba, kuid kõik on hulga avaram ja 
valgusküllasem. 

Ruumide paigutus on hästi läbi mõeldud 
ning terviklik. Juurde saime steriililahuste 
lao, mis on ühtlasi tehnilise assistendi Sulvi 
Tuisu tööpost. Ka apteegijuhataja kabinet 

Apteek võitis juurde avarust ja valgust
Sel kevadel oli lahtiste uste päev Tallinna Lastehaigla apteegis. Meeskonna jaoks on 
uutesse ruumidesse kolimine kui uude asutusse tööle asumine: värske ja vaimustav.

jääb apteegiala piiridesse.”
Alljärgnevalt on välja toodud apteegimees-

konda rõõmustavad uuendused. 
Ravimite ladu on ruumikas. Haldusjuht 

Peeter Inšakov tuli nutikale ideele anda ap-
teegi käsutusse seni kasutult seisnud ning 
vanast arhiivist järele jäänud metallriiulid. 
Need on releedel edasi-tagasi roolitavad, ula-
tuvad maast laeni, näevad head välja ning on 
asendamatud tarvikute mahutavust ja ruumi 
kokkuhoidu silmas pidades.

Igal tarvikul ja ravimil on oma kindel 
“kodu” riiulitel, mis võimaldab asjad vaevata 
üles leida. Ravimid on süstematiseeritud far-
makoloogiliste gruppidena ja riiulid vastavalt 
tähistatud.

Apteegikaupade väljastamise koridori ma-
huvad vaevata ära osakondade kaubakärud. 
Need seisavad pikas korrapärases rivis seina 
ääres, mitte risti-põiki või ruumipuuduse tõt-
tu kuhugi mujale lükatuna nagu varemalt. 

Kaubakäruga väljumist lihtsustab ukse 
avanemine nöörist tõmbamisel. Sarnane süs-
teem on kasutusel intensiivraviosakonnas ja 
operatsiooniplokis.

Põhiklientidele ehk õendusjuhtidele meel-
dib apteeki tulla. Kuigi tee suurest majast 
apteegini on pikenenud, on sellega võimalik 
leppida, sest enam ei tule läbida viirusinfekt-
siooniohtlikku vastuvõtuosakonda.

Apteegitaara töötlemise ehk pesuruum 
ning puhkeruum on saanud ilusa uue mööbli. 

Eriti õnnelikud – arvestades seniseid koge-
musi vanas apteegis – ollakse kauba vastuvõt-
tu puudutava lahenduse üle. 

Kuna kauba liikumine on suur ja käijad 
päeva jooksul palju, oli kauba vastu võtmi-
ne vanades apteegiruumides ebamugav eriti 
külmadel talvedekuudel, kus kaubauks tuli 
jõuga lahti lükata ja külma õhu käes saate-
lehti allkirjastada. Praegu piisab kaubaukse 
avamiseks nupulevajutusest. Välisõhu sisse-
tungimise eest on kilbiks läve kohal puhuv 
sooja õhu kardin.

Meeskonnas töötab kaks proviisorit, far-
matseut, tehniline assistent, farmatseudi abi-
line. 

Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli õppebaasina 
tegeldakse erialaspetsialistide koolitamisega 
ning koostöös arstide ja õdedega soovitakse 
haiglas osutada kvaliteetset apteegiteenust ja 
nõustamist.

Lastehaigla apteek on töötanud haigla ava-
misest 1979.

Kevad 2017. Apteegijuhataja Ulvi Männik koos meeskonnaga. 

Laoruum Kaubakärud
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Proviisor Marje PavelTehniline assistent Sulvi Tuisk

Farmatseudi abiline Tatjana Halajeva

Farmatseut Tiiu Kadarpik 

   Ulvi Männiku (pildil) töölevõtmist meenutab haigla esimene juht Jadviga Kreek (86) nii: 
   “Öeldakse ju, et hoia vaenlased endale lähedal. Kunagises apteekide valitsuses töötas   
    energiline, ilusate silmadega, aga lastehaigla apteeki lõpmatuid kontrollkäike tegev ja  
    meid  ettekirjutustega vaenav ametnik. Õige otsus oli ta meile tööle võtta!”      
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tele ja ülekaalulistele, kes soovivad kaalust 
alla võtta.

Taimetoidust on palju kasu kõrge ve-
rerõhu ning II tüübi diabeedi korral ning 
muude haiguste ennetamisel. Et toortai-
metoit sisaldab rohkesti C- ja B-vitamii-
ni, antioksüdante, vähendab see kasvajate 
tekkeriski. 

Siiski ei tähenda see seniste tasakaalus-
tatud toitumise põhimõtete ajaloo prügi-
kasti saatmist.

Inimese organism, aga eriti kasvava 
lapse oma, vajab normaalseks arenguks 
väga paljusid vitamiine, mineraalaineid ja 
aminohappeid, mis pärinevad ka loomsest 
toidust. 

VEGANLUSE MIINUSED. Taimse 
toidu vähene toiduenergia sunnib sööma 
suuremas koguses toitu. Vajaliku toidue-
nergia kättesaamisel on tõsiseid raskusi nii 
füüsilise töö tegijatel kui ka suure energi-
avajadusega lapsel. Ohtlikumaks peetakse 
kauakestvat täistaimetoitlust, mille puhul 
lipiidid (rasvad) moodustavad alla 20% 
päevasest toiduenergiast ning loomse val-
gu allikad puuduvad täielikult. 

Väga suureks taimetoidu miinuseks 
on asendamatute aminohapete puudus. 
Taimsed valke, alternatiivina loomsete-
le, on võimalik kätte saada kaunviljadest, 
kuid et need on valdavalt seotud kiudai-
netega, on taimsed valgud seedeensüümi-
dele raskesti omastatavad. Vegetariaanide 
ehk pooltaimetoitlaste jaoks, kes tarbivad 
taimetoidule lisaks piima, piimatooteid 
ja mune, on risk maandatud. Lisaks võib 
toorete kaunviljade söömisega liialdamine 
nendes sisalduva lektiini tõttu põhjustada 
iiveldust, oksendamist, kõhuvalu ja kõhu-
lahtisust.

Taimsed toidud ei sisalda Oomega-3 
rasvhappeid (tuntud allikas: kala), mis on 
eluliselt tähtsad kasvava lapse kesknärvi-
süsteemi ja silmade võrkkesta väljaarene-
misel.

D-vitamiini defitsiit lapse menüüs võib 
viia rahhiidini (D vitamiini allikas on ras-
vane kala).

Neljandaks ohustab veganeid B12 vita-
miini defitsiit. Ehk küll inimese soolestiku 
mikrofloorat peetakse võimeliseks teatud 
koguses B12 ise sünteesima, ei piisa sellest 
organismi hormonaalseks toimimiseks ja 
selle omastamist on peetud kaheldavaks. 

Vitamiin B12 vaegus viib kesknärvi-
süsteemi kahjustumisele, kehvveresusele 
ehk aneemiale ning võib põhjustada kram-
pe. B12 toimib ka kui kasvufaktor.
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Lastearstid ei saa teha järeleandmisi  laste veganlusele. Vitamiinide ja mineraalide pidevast defitsiidist süüdatud ajapomm võib lõhkedes 
tuua kaasa aju, lihaste ja närvisüsteemi kahjustused, kilpnäärme alatalituse, kasvupeetuse, puberteedi hilinemise, kehvveresuse, rahhiidi 
jpm.

Taimetoit ja lapsed ei sobi kokku

22. veebruaril arutles Tallinna Laste-
haigla eetikakomitee veganluse ehk täis-
taimetoitluse* plusside ja miinuste üle 
ning selle murettekitavat levikut laste ja 
noorte hulgas. 

Luubi alla võeti juhtum, kus täisvega-
nitest perekonna laste tervis juba kanna-
tab piiratud toitumisest tingitud problee-
mide tõttu ning otsiti sekkumisvõimalusi.

VEGANLUSE PLUSSID. Veganluse 
puhul on tegemist kasvava trendiga, mille 
põhjustest sagedasim meie laste ja noorte 
seas tundub olevat protest loomadevastase 
vägivalla vastu. 

Laiemalt võivad veganluse taga olla ee-
tilised, usulised või filosoofilised arusaa-
mad ning majanduslikust toimetulekust, 
keskkonna säästmise soovist, hetkemoest 
või tervislikkusest lähtuvad kaalutlused. 

Mitmedki nimetatud aspektidest, näi-
teks taimetoidu kasu (NB! täiskasvanute) 
tervisele, on põhjendatud ka meedikute 
silmis. Seda eriti heaoluühiskonnas, kus 
näeme pigem toidu ületarbimist, rämps- ja 
kiirtoidu armastust ning sellest tulenevad 
hädasid nii inimesele endale kui keskkon-
nale. 

Taimse toidu osakaalu oluline suuren-
damine menüüs tuleks kasuks suuremale 
osale täiskasvanutest. Selle vähene ener-
giasisaldus ning rohketest kiudainetest 
saadav täiskõhutunne on kasulik rasvunu-

Reeglina on veganitel puudu B2 ja B6 
vitamiinidest, mille allikaks on põhiliselt 
liha- ja piimasaadused. Sama kehtib pii-
mas ja piimatoodetes leiduva kaltsiumi 
kohta. Ehkki kaltsiumit leidub nt rohelis-
tes köögiviljades, seob taimedes sisalduv 
oksaalhape selle raskestilahustuvateks 
ühenditeks, et imenduda jõuab vaid 30% 
taimsest kaltsiumist. 

Veganeid ohustab raua defitsiit, mis 
võib viia rauavaegusaneemia kujunemi-
sele. Eriti suur on rauavajadus väikelastel 
vanuses 6–24 kuud, kiires kasvueas lastel, 
naistel raseduse ja rinnaga toitmise ajal.

Teraviljades olev fütiin vähendab nii 
raua kui tsingi imendumist, mõlema mik-
roelemendi omandamine (Fe, Zn) on pa-
rem loomsest toidust. 

Joodi defitsiit põhjustab häireid kilp-
näärmetalitluses. Joodi allikateks on jo-
deeritud sool, meresool, kalad, munad, 
piim ja piimatooted. Veganid tarvitavad 
joodipuuduse kompenseerimiseks sageli 
vetikaid, mille joodisisaldus võib olla kõi-
kuv. 

Seleeni, mis osaleb organismi immuun-
suse reguleerimises, mitme hormooni ja 
ensüümi koostises, peamiseks allikaks on 
kala, liha, munad ja piim. Tõsi, see on saa-
dav ka läätsedest, hernestest ja seentest, 
kuid väidetakse, et Põhjamaade pinnases 
on seleeni vähe ning seetõttu on taimede 
seleenisisaldus liiga väike selleks, et neist 
piisav kogus omastada.

Igal juhul võrdub veganlus ühekülgse 
toitumisega. Kui täiskasvanud inimesel 
on õigus ise otsustada, kuidas ta toitub, 
siis laste jaoks on veganlus ehk täistaime-
toitlus keelatud, sest põhjustab varem või 
hiljem tervisekahjustusi ning pärsib tava-
pärast sotsiaalset suhtlust: küsimärgi alla 
satuvad sünnipäevad, klassiõhtud ning 
isegi tavapärane koolisööklas söömine. 

Tallinna Lastehaigla endokrinoloo-
giateenistuse vaatevälja sattunud vegan-
perekonna probleeme oleme otsustanud 
avalikult mitte lahata, ent kuna laste ter-
visekahjustused on piisavalt tõsised, ole-
me teinud perele ettekirjutuse täiendavate 
mikroelementide andmiseks lastele ning 
soovime teadvustada veganluse probleemi 
laiemalt. 

Ülle Einberg, ELS president, eetikako-
mitee esimees

EETIKAKOMITEE 20

*Vegan on täistaimetoitlane, kes täielikult välistab loomset pä-
ritolu saaduste söömise, pidades sobivaks vaid teravilju, puu- ja köö-
givilju, marju, seemneid, mandleid, pähkleid ja neist valmistatud 
toiduaineid. Vegetariaani menüüsse kuulub kõik eelnimetatu, pluss 
valitud loomse päritoluga toidud, nagu munad, piimasaadused, mesi.  
Esimene taimetoitlaste selts asutati Inglismaal 1847.
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Veganite põhiargument on, et ka taime-
toidust saab kätte asendamatud amino-
happed.  

ADIK LEVIN,   
eetikakomitee asutaja, 
lastearst 
Probleem on selles, et 
taimedes on väärtus-
likke asendamatuid 
aminohappeid, kuid 
koguseliselt ülivähe. 
On hästi, kui veganist 
täiskasvanu nende peal 
mõne aasta vastu peab, 
lõppude lõpuks tuleb tal ikka süüa nt kala, et 
defitsiiti tasa teha. Lastega on asjad aegkriiti-
lisemad ja kahjuks ka pöördumatud.  
Kui väike laps ei saa küllaldaselt asendama-
tuid aminohappeid, mõjutab see tema aju ja 
lihaste arengut. Mind on täiesti endast välja 
ajanud radikaalsete veganite silmaklapid. 
Kui nemad tunnevad end veganitena, ütleme, 
briljantselt –tegelikult saan oma kogemustest 
öelda, et võta kümme täiskasvanud taimetoit-
last, üheksa neist näevad suurepärased välja – 
, siis kiputakse seda heolutunnet automaatselt 
lastele üle kandma. Aga see on vale.  
Lapse organism on midagi muud. See kasvab 
ja areneb. See vajab liha, see vajab kala. Need 
ained, mis tal praegu saamata jäävad, need 
arengud, mis tal praegu tegemata jäävad, 
võivad saata teda terve elu.  
Ja minu meelest Eesti riik ei tee piisavalt sel-
leks, et arstidel oleks kiire ja lihtne abivajavale 
lapsele appi tulla. Olemasolevad juriidilised 
mehhanismid on poolikud selleks, et sundi-
da  lapsevanemaid mõtlema ka lapsele, mitte 
ainult iseendale.

KAJA LEITO, endine 
eetikakomitee liige, 
lastearst 
Kahtlen. See (asenda-
matute aminohapete jm 
kättesaamine taimedest, 
toim) vajaks ülimat 
teadlikkust ja distsip-
liini.  
Teoreetilised teadmised 
on üks, praktika hoopis 
teine asi.  
Küsimus on, kas vegani-
tel on ka tegelikult vajalikud taimsed toitained 
ja toidulisandid koju varutud – eriti kui elada 
kauges metsatalus? Kas neid tarbitakse? Kas 
neid tarbitakse piisavalt? Kas laps on nõus ka 
kõike sööma?  
Mina ei ole laste veganluse poolt. Aga kui 
veganist lapsevanem on oma otsuses vanku-
matu, oleksid minu nõu(an)ded lastearstina 
järgmised.  
Tahan näha taimetoitluse tõestatavat mõju lap-
sele ning vanemlikku vastutustunnet. Mitte 
miski ei selgita seda välja paremini kui läbi-
vaatus lapse seisundi hindamiseks ja vajalike 
uuringute teostamine.  
Erilist tähelepanu vajavad ka lapse vaimne 
võimekus ja õpitulemused.  
Kas lapsevanem on nende uuringutega ja arsti 
ettekirjutustega toidulisandite vm osas nõus, 
kui see peaks vajalikuks osutuma?

   Tallinna Lastehaigla juhatuse esimees dr Katrin Luts avaldas muret selle üle, kui kergesti on lapsevanemal võimalik  
   last koduõppele vormistada ja eksameid vastu võttev kool liberaalsema ning õpitulemuste osas vähemnõudlikuma  
   vastu vahetada, sisuliseks  põhjuseks vaid soov jätkata kahjulikke toitumisharjumusi. Mis saab nendest lastest edaspidi?

21. märtsil toimus Tallinna Lastehaigla eetikakomitee 20. sünnipäevale pühendatud 
pidulik koosolek. Eetikakomitee, endokrinoloogiateenistuse ning Eesti Lastearstide 
Seltsi juhataja Ülle Einberg tegi ülevaate taimetoitluse mõjust kasvavale organismile 
ning algatas taimetoiduteemalise juhtumiarutelu, kuhu olid kaasatud käsitletava 
taimetoitlastest mitmelapselise perekonna perearst ning kohalik lastekaitsetöötaja. 
Millised on üldse sellise perekonna mõjutamise vahendid arstide ja kogukonna käes, 
kui vanemad ei taha veganluse vastuargumentidest kuuldagi?
Sõna võtsid ka jurist Andres Aru õiguskantsleri kantseleist ning eetikakomitee 
asutajaliige dr Adik Levin, abilinnapea Merike Martinson ja haigla juhatuse esimees 
Katrin Luts.
Tänati inimesi lastehaiglast ja väljaspoolt, kes 20 aasta jooksul eetikakomitee töösse 
on panustanud: emeriitlastearst Adik Levinit, abilinnapea Merike Martinsoni, psüh-
holoog Anu Viroveret, perearst Margit Venesaart, lastehaigla juhatuse esimeest dr 
Katrin Lutsu, emeriitlastearst Kaja Leitot. 
Tallinna Lastehaigla eetikakomitee asutati 1997. aastal eriti keeruliste haigusjuhtude 
lahendamiseks erinevate erialade ja eluvaldkondade esindajate ringis, nagu arstid, 
õed, psühholoogid, vaimulikud, juristid, lapsevanemate esindajad, filosoofid.

Eetikakomitee juubelikoosolek kujunes töiseks
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Elutöö- ja kolleegipreemiad leidsid üles parimad

Eesti Vabariigi aastapäevale pühendatud 
aktus 23. veebruari hommikuti on aeg, kus 
Tallinna Lastehaigla töötajad kuulavad isa-
maakõnet üllatusesinejalt (seekordse kõne 
pidas Tallinna Jaani koguduse õpetaja Jaan 
Tammsalu, vt lk 10) ning imetlevad iga aas-
taga üha suursugusemaks muutuvat ning eel-
nenud saavutusi ületavat pühadelauda (vt foto 
lk 9).

Aktuse naelaks on elutöö- ja kolleegipree-
mia saajate väljakuulutamine, millele eelneb 
äraarvamismäng (live ś loetakse auhinnasaa-
ja iseloomustust ette nii, et nimi öeldakse väl-
ja viimasena). 

Kümnendat aastat välja antavat elutööpree-
miat ei võitnud seekord arst, vaid õde, ning ka 
kolleegipreemia, mida anti välja teist korda, 
saajaid ei olnud mitte üks, vaid kaks.

Esitleme laureaate auhinnakomisjonidele 
esitatud iseloomustuste kaudu.

Traditsioone murdvalt läks elutööpreemia seekord õendusjuht Ene Pussile, kes on lastehaiglas töötanud 1980. aastast.  
Kolleegipreemia pälvis võidukas tandem PERHist: radioloog-ülemarst Äli Roose ning radioloog-vanemarst Katrin Bakhoff.

  Ene Puss (keskel) koos haigla nõukogu esimehe Merike Martinsoniga ja juhatuse esimehe dr Katrin Lutsuga

Kirurgiaosakond oli alguspäevil väga suur, 
koosnedes erakorralisest ja plaanilisest üksu-
sest. Osakonna õendusjuht oli teerajaja: tema 
ülesanne oli õenduspersonali koolitamine, 
töökorraldus ja logistika. Nagu ka praegu.

Kuigi liikuvus õdede seas on olnud suur, on 
tema see, kes on suutnud alati leida uusi, tub-
lisid inimesi ning nad välja treeninud.

Samas: kui haiguste või muude ootamatus-
te tõttu on tulnud ette väljalangemisi, täidab 
ta ise puuduvad kohad. Selge on, et kõik ka-
destavad, et selline õendusjuht töötab just ni-
melt kirurgiaosakonnas. 

Mitmed arstidki on tunnistanud: „Mis teil 
viga, teil on ju Ene!“

Tema tugevus ei ole selles –  sooritada üks 
kord midagi erakordset või kangelaslikku. Ta 
on kõrgel tasemel, olemas ja kõrval, iga päev, 
päevast päeva, aastast aastasse, nüri järje-
kindlusega.  

Vaatamata sellele, et Ene töötab osakonnas 
haigla avamisest, ei ole tema juures märgata 
mingeid väsimuse märke. Samuti jätkab ta 
igapäevaselt enesekoolitamist, et püsida tase-
mel, nii palju kui töö seda võimaldab. 

Enam kui õde, võib teda iseloomustada 
siiski kui õpetajat, kes ka kõige raskematel ja 
vaesematel aegadel on taganud hästi koolita-
tud ning motiveeritud õenduspersonali. Ta on 
olnud imetlusväärselt täpne ja nõudlik, samas 

Õpetaja, teerajaja, atmosfääri kujundaja
südamlik, hooliv ning kannatlik, isegi ema-
lik, ja eriti puudutab see noortele inimestele 
mentoriks olemist ja nende kollektiiviks vor-
mimist. 

Tema on häälestanud osakonna atmosfääri 
selliseks, nagu see alati on olnud. Nimetagem 
seda kõrgeks vaimuks.

 On ühed asjad – faktid, teadmised –, mida 
saab õppida koolis, kuid teised, mis on vaat et 
olulisemadki ning mida antakse edasi eesku-
ju ja armastuse kaudu – suhtumised. 

Just need määravad meie elu tegelikult ning 
just nende edasiandmise võime teeb Õpetaja 
suureks.  

Palju õnne, Ene Puss!

Statuudi järgi kvalifitseerub elutööpreemiat saajaks isik, kes on “töötanud Tallinna Lastehaiglas suurema osa tööaastatest, on omandanud kõrge kvalifikatsiooni erialal, 
olnud eriala liider, eeskuju ja õpetaja noortele kolleegidele, meeldiv kolleeg ning patsiendisõbralik töötaja”. Kolleegipreemia saaja “omab kõrget kvalifikatsiooni oma 
erialal; on aidanud oma eriala edendades kaasa innovatiivsete diagnostika- ja ravivõtete kasutuselevõtule lastehaiglas; on meeldiv kolleeg”.  
Elutööpreemiaga kaasneb 3200, kolleegipreemiaga 1000 euro suurune autasu.

Nad on inimesed, kelle kontaktid on olemas 
vist enamikul lastehaigla arstidest. Ja mitte 
vähem oluline – nad on alati kättesaadavad, 
olemas ning valmis pakkuma oma valdkon-
nas parimat kättesaadavat abi

Tänapäevases meditsiinis on tähtis sujuvalt 
töötav meeskond, kus parem käsi ei saa hak-
kama vasakuta. Kadestamisväärt on nende 
omavaheline koostöö. 

Tandemina on nad Põhja-Eestis vaieldama-
tud professionaalid vastsündinute ja imikute 
kõrgtehnoloogiliste radioloogiliste uuringute 
valdkonnas.

Lisaks on nominentidel suur hulk huumo-
rimeelt. Kuuldes lugusid nende meeskonna 
vastlasõitudest ja karnevalidest, jääb üle vaid 
ohata ja heatahtlikult kadestada – no küll on 
elurõõmu! 

Lastehaigla poolt tahaksime loota, et koos-
töö on rikastanud meid vastastikku. 

Tänud Teile, dr Äli Roose ja dr Katrin Bak-
hoff!
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  Turteltuviaasta pidulaud toitlustusteenistuselt. Eesti Vabariik käib sajandat sammu

Suur oli Risti koguduse õpetaja ja Tallinna 
Lastehaigla hingehoidja Annika Laatsi häm-
ming, kuuldes, et talle on määratud presiden-
di Punase Risti IV klassi teenetemärk hinge-
hoiu korraldamise eest. 

“Üle kõige on mul hea meel, et väärtus-
tatakse hingehoiutööd. Millestki sellisest ei 
osanud keegi 20 aastat tagasi mõeldagi. Ole-
tan, et tunnustus on tulnud ennekõike Vaiku-
se laste rahupaiga rajamise ja leinavate pere-
dega tehtava töö eest. Minu suur lootus on, 
et nii Eesti ühiskond laiemalt kui ka haiglad 
hakkavad mõistma, et inimese vaim, hing ja 
ihu on tervik, mille korda tegemine käib na-
tuke teistmoodi kui mootorite parandamine. 

Aga kui otsida märgilisi, sügavamaid tä-
hendusi, siis liigutas mind, Risti koguduse 
vaimulikku, et sel ordenil on lisaks punasele 
ristile valgust kiirgav majakas, ja tagaküljel 
ladinakeelne väljend Inter arma caritas, mida 
saab tõlkida kahel moel. 

Üks on: “Keset relvi (lahingut) armastus”, 
ja teine: “Armastuse käte vahel”. Sellise sõnu-
mi saamine puudutas mind läbinisti. Loodan 
südamest, et saan seda armastust jagada ka 
siin, lastehaigla seinte vahel.

  Äli Roose (vasakul) ja Katrin Bakhoff, PERH

Annika Laats pälvis 
presidendi kõrge autasu

Võib vist öelda, et (laste)arsti kõige suure-
mad sõbrad on laboratoorium ja radioloogia. 
Raviarstina on palju kindlam toimetada, kui 
on olemas n.ö „oma“ radioloog ja „oma“ la-
boriarst, kes jäävad patsientidele enamasti 
nähtamatuks. 

Meie poolt esitatud arstid põhinevad oma 
otsustes alati teaduskirjandusele. Ja nagu elus 
ja meditsiinis ikka, ei ole kõik alati seletatav 
ja diagnoos ilmselge. Nendes olukordades 
käivituvad kolleegid särasilmselt, otsides oma 
erialalt meetodeid, mis aitaks edasi minna. Ja 
nad ei pahanda väikese aasimise peale, kui on 
otsinud tulutult teavet tõlketa KTM-geenide-
fektile (loe: „...-teab-mis geenidefekt“).

Nad on alati täpsed ja kolleegiaalsed. Kok-
kulepitud asjad toimivad ning aruteludel 
on lubatud rumalad küsimused, kuid seal ei 
kohta kõõritavaid pilke. Neil ja nende mees-
konnal on küllaga kannatlikkust. Oleme alati 
tundnud, et meie patsiendid on neile uueks ja 
huvitavaks väljakutseks. 

Targad, ilusad, töökad ja andekad
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Inglismaa õed: “Teist räägitakse kõikjal maailmas!”

Kuidas jõuab dr Levini initsiatiiv ema ja 
lapse lähikontaktist vastsündinute ja imi-
kute osakonnas Inglismaale Plymouthi? Ja 
mis Teid siia tõi?

Roisin McKeon-Carter: Kuulsime sellest 
Kanada konverentsil olles dr Shoo K. Lee et-
tekandest, kus osutati dr Levini kogemusle. 
See oli meie jaoks nii huvitav ja uuenduslik, 
eriti nähes uurimistöö juurde lisatud fotosid, 
et tekkis soov sellist haiglat oma silmaga 
näha. Võtsime teiega ühendust õendusjuht 
Marleen Mägi kaudu. 

Meie esimene eesmärk oli näha ja uurida, 
millist kasu saavad perekesksest ravist lapse-
vanem ja laps ning kuidas on organiseeritud 
pere koos hoidmine haiglas. Kas emad on 
ikka lapse välja kirjutamise ajaks haiglast 
saavutanud kindlustunde, et ei muretse edas-
pidise koduse eluga hakkama saamise üle 
(NB! Inglismaal ei ole emadele voodikohti 
ööpäevaseks viibimiseks haiglas, see põhjus-
tab vanemates ärevust koduse toimetuleku 
osas, toim.).

Veel tahtsime näha, kuidas on Tallinna 
Lastehaiglas paigutatud erinevad ruumid 
ning millised on teie rahalised võimalused 
visiooni teostamiseks.

Mis mulje jäi?
Arvame, et see (vastsündinute ja imikute 

osakonna töö) on erakordne teenistus – dr 
Liis Toome on oma rahulikkuse ja juhioskus-
tega suutnud asetada tähelepanu keskpunkti 
ema ja lapse. Sama hoiak kandub edasi kogu 

personalile. Olete loonud ekstraordinaarse 
ravi- ja hoolduskultuuri, teil on väga hea side 
ja suhtlus ahelas – laps-ema-pere-arst-õde, 
mis ei ole ka arenenud maailmas sugugi ta-
vapärane.

 
   Kas saite osakonna inimestega ka lähe-
malt tuttavaks?

Oma kogemusi olid meiega nõus jaga-
ma osakonna juhataja dr Liis Toome, hin-
gehoidja Annika Laats, enneaegsete laste 
lapsevanemate esindaja Liivia Laas, imeta-
misnõustaja Jekaterina Bolšakova ja anes-
tesioloogia-intensiivraviosakonna õendusjuht 
Birgit Kiilaspää. 

Samuti anti meile võimalus personali juu-
resolekuta lapsevanematega vahetult suhelda, 
et välistada igasugune kartus ennast avada. 
Loodetavasti saime igati ausa ning läbipaist-
va pildi sellest, kuidas vanemad ennast pere-
keskse ravisüsteemi juures haiglas tunnevad. 
Seda ka tänu lapsevanemate heale inglise 
keele oskusele.

Kuidas siis vanemad ennast tegelikult 
tundsid? Mida nad rääkisid? Ja millised 
olid järeldused?

Jo Kirby: Vestlesime kolme emaga, kes 
ütlesid, et tunnevad end haiglas koos lastega 
mugavalt. Nad ei kujutanud ettegi, et peaksid 
õhtul haiglast lahkuma ja lapsest hommikuni 
eemal olema.

Silma hakkas, et teie rinnaga toitmise prak-
tika on märgatavalt paremal tasemel kui see 

on Inglismaal. Üks konstruktiivne ettepanek 
koorus välja hingehoidja Annika ja lapseva-
nem Liivia jutust. 

Sel ajal, kui Liivia lapsevanemana haig-
las viibis, oli ta just kaotanud ühe oma kak-
sikutest, haiglas aga ei osatud ega suudetud 
leinaabi pakkuda. Ka Inglismaal oli veel 20 
aastat tagasi samasugune olukord. Vanemad 
jäid oma lapse kaotamise järel omaette. Ei 
suudetud mõelda ennast ema kingadesse, 
kelle lapsega on midagi juhtunud ja kes oma 
mure ja hingevaluga koduseinte vahele üksi 
jäi. Praeguseks oleme lähenemist muutnud. 
Rutiin on, et räägitakse ja kohtutakse kõikide 
tragöödia läbi teinud vanematega. Kui kaua 
leinaabi pakutakse, on individuaalne ja sõltub 
perekonnast. Mõned vanemad pikemaaegset 
abi ei vajagi, teised jäävad nõustaja juurde 
käima aastateks. Vajalik on nii psühholoogi-
line kui psühhiaatriline abi.

Ilmselt on anglosaksi kultuuris leinatoetus 
juurdunum ja levinum kui Eestis. Eestlased 
on suletumad. Samas on teil olemas koge-
musnõustajad nagu Liivia, kellega kohtumine 
oli äärmiselt inspireeriv. 

Ja lõpetuseks – meile meeldib väga teie 
külm lumine ilm (7. veebruar) ja 15 miinus-
kraadi, millisest Inglismaal võib ainult unis-
tada. Reisi toetas Florence Nightingale fond, 
Tallinnast edasi suundume otse Torontosse 
perekeskse vastsündinute abi konverentsile, 
kus Eesti heast näitest palju räägitakse, ja ka 
meie teeme seda.

Plymouthis on sünnitusmaja haigla juures ning 
kogu vastsündinuabi, mis Tallinnas on jagatud 
sünnitusmajade, IRO ja vastsündinute ja imikute 
osakonna vahel, on koondatud ühte osakonda. 
Selline koostöö võimaldab läbi viia meeskon-
naarutelusid, säästab patsiente ning vähendab  
võistlemist ühe ja sama patsiendi pärast.

Veebruaris külastasid Tallinna Lastehaigla vastsündinute ja imikute osakonda ning 
intensiivraviosakonda Plymouthi haigla neonataalintensiivraviüksuse (NICU) kliinilise 
teenistuse direktor, praktiseeriv õendusjuht Roisin McKeon ning väljasõidu- ning pe-
retoetusõdede juht Jo Kirby. 

Kuuldused Eestist jõudsid nendeni Adik Levini perekeskse hoolduse põhimõtetega 
tutvumise kaudu.
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lastega. Kui küsisin, mis värvi on Facebooki 
logo, tõusid kõik käed. Kui aga, mis värvi on 
nende ema silmad, piieldi kinganinasid. Tõu-
sis mõni üksik käsi – ja nii kõikjal. 

Viimase tantsupeo ajal laulu: „Puuduta 
mind!“ ajal sirutasid vanemad tantsijad väl-
ja käed, et silitada väikeste tantsijate päid. 
Klomp kurgus, vaatasin seda, ja seejärel üles. 
Nägin imelist pilti. 

Üks lennuk oli sõitnud diagnonaalis üle 
staadioni, nii et helesinisesse taevasse, kus 
oli vaid üks väike pilvetriip, oli moodustanud 
hiigelsuur valge rist.

E lame kummalisel ajal, kus justkui ei 
olekski aega vaadata seda, mis on 
oluline, aga on aega rääkida mõtte-

tutest asjadest ja kiruda seda, mis kallis, su-
helda pealispinnaliselt olematute sõpradega 
Facebookis. Õnneks on alati ka teistsuguseid 
inimesi. 

Kohtun taas ja taas nendega, kes kõnelevad 
oma lahkunutest. Ilus on kuulda, kui öeldakse 
midagi sellist, nagu: „Ta oli elu lõpuni tänu-
lik, teda oli nii lihtne aidata!“

Vanamemm, kellest oli nii vähe järgi jää-
nud, et ei suutnud armulaua ajaks padjalt 
peadki tõsta, ütles: „Äkki minu kuldne minia 
tuleb ja tõstab mu pead!“ See kuulis ämma 
läbi kolme ukse ja seina – ja oli, kõps, kohal. 
Lihtne on aidata sellise meelelaadiga inimest, 
kas pole?

Teine memm oli sugulase imestamise pea-
le, mis asja ta seal kirikus pidevalt palumas 
käib, vastanud mõningase mõtlemise järel: 

Järjest enam, vaadates inimesi ja ilma, 
kus elame, tundub olevat tõene väide: 
see, mille eest sa ei ole olnud tänulik, 

seda sul polegi olnud. Elu on näidanud, et 
kõik see, mille eest me ei ole tänulikud, mida 
me meelde ei tuleta – mälul on kalduvus see 
kustutada. 

Kunagi Saksamaal sattusin kaubamaja ava-
misele. Müüdi väga hea hinnaga professio-
naalset peegelkaameraga fotoaparaati, mida 
olin ammu ihaldanud ning mida ei saanud 
ostmata jätta. 

Tegin sellega mõned aastad pilte, kuni tuli 
eluperiood, kus olin sunnitud paljud asjad 
maha müüma, et oleks leiba laual. Viljandi fo-
tograaf, kes oli valmis aparaadi eest maksma, 
ohhetas ja ahhetas kaamerat nähes. Pärast 
müügitehingut küsis, kas ma ikka tean, mida 
selle kaameraga teha võinuks? 

Rääkisin siis, mida oskasin, tema ütles: „Sa 
kasuta(si)d seda nagu „Smenat“!“ Seejärel 
näitas – minu sügavaks kahjutundeks – , mida 
kõike ma oleksin võinud sellega peale haka-
ta, kui oleksin natukegi süvenenud, passi läbi 
lugenud või kellegi oskaja poole pöördunud. 

Vahetevahel on tunne, et nii juhtub 
inimestegagi ümberkäimisel. „Kui 
sa oleksid oma peresuhetesse pa-

nustanud vaid viis protsenti energiast, millega 
oled teinud oma tööd, oleks sul olnud linna 
kõige õnnelikum pereelu!“ öeldi kellelegi. 

Kui me vaid süveneksime...
Jaan Tätte pidi selleks maailmale tiiru 

peale tegema, et tagasi tulles ütelda: „Sündida 
Eestis on lotovõit“. Aga paljud nurisevad. Pidi 
vilets koht olema. Soomes olla parem. Kind-
lasti on kusagil parem. Aga iga kord selle aja 
jooksul, kui olen Kanadas tööd teinud – mind 
kutsutakse sinna viimase aasta jooksul tagasi 
vähemalt kord kuus – tunnen, et tahan olla pi-
gem kodus, omade keskel.

Ühtede jõulude eel rääkisin tuhandete õpi-

„Ma ei käi seal enam ammu midagi palumas. 
Ma käin seal tänamas!“ 

Küsisin Kanada eestlaselt, kelle tead-
sin olevat aastaid tagasi oma noo-
re naise matnud ja kes ise aastaid 

vähiga võidelnud oli: „Kuidas sa suudad nii 
rõõmus olla? Sul on olnud nii palju valu ja 
vaeva!“ Tema vastu: „Olen eluaeg raamatupi-
daja olnud ja matemaatikas päris tugev. Olen 
oma elu plussid ja miinused kokku arvesta-
nud ja leidnud, et plusse on rohkem.“

Äkki otsiks ka mõne? Neljaosalises pal-
vetsüklis, mida luterlikus kirikus pühapäe-
vastel jumalateenistustel peetakse, on esi-
mene alati tänu. Kui mõtleksime igal õhtul 
sellele, mille eest on põhjust tänulik olla, har-
jutame ehk ennast tänulikeks ja taiplikeks, 
mõistmaks, kui palju on me elus tänuväärset. 
Võib-olla just selle üle võiks mõelda. 

Kas on asju, mille eest olla tänulik? Rii-
gile, rahvale, inimestele, keda Jumal mingil 
Temale teadaoleval põhjusel meie kõrvale on 
saatnud? Lähedastele, kes on meid ära talu-
nud, vaatamata meie vigadele? Ka siis, kui 
teeme nii palju tööd, et väsinuna koju jõudes 
suhtume koduste juttu: „räägi, räägi, sa ei 
sega mind!“, ise piidleme pigem nutiekraani-
delt uudiseid lugeda.

M e saame ennast õpetada tänuli-
keks. Ka Loojale. Äkki on see ka 
meie tõdemus, mida Jaan Tätte on 

laulusõnadesse pannud: „Ei tea, kuis Jumala-
ga on mul asjalood, kuid vahel tundub – kee-
gi nagu aitaks.“ 

Tänulikkus. Tänulik selle üle, kus elame. 
Tänulik võimalustele, mis meile on antud 
täna, võrdlemata end mõne naaberriigiga, 
kes on saanud olla vaba palju kauem, kelle 
stardipakk oli varasem aastakümneid või ise-
gi -sadu?

Sõitsime Fred Jüssiga Anu Raua juur-
de, mõtlesime, rääkisime (Fred on öelnud, 
et mõtlemiseks on vaja kahte inimest, olen 
täiesti nõus), kuni taipasime – kui imelisel 
maal ning inimeste keskel elame. Milline 
väärtus on elada omal maal oma rahva seas, 
ja omada vabadust. 

–  Aga me laulsime ju ennast vabaks! Me 
ise ilu tegijad!

–  Ise, ise. 
Äkki meie laul vallandus siis, kui aimdus 

tuli, et Keegi kingib midagi? 

Olen täiesti veendunud, et Jumal on 
kinkinud meie rahvale vabaduse. 
See on hämmastav ime, mida ei ole 

võimalik inimesel teha. Seda võib vaid vastu 
võtta, aga kingitustega on, nagu profifotoapa-
raadiga – sa ei pruugi kõike kasutada. Ja kui 
see ühel hetkel on sinu käest võetud, taipad, 
kui palju sul tegelikult olnud on. 

Meil on oma riik, iseseisvus, nii palju ime-
lisi võimalusi. Seegi siin, kui mõnigi tänulik 
inimene juurde tekib. 

Kui ütled midagi head sellele, kes on sulle 
armas, taipad – see kõik on ime. 

Ei midagi muud, armsad, kui – olge hoitud. 
Ja head uut oma vaba riigi aastat.      

TänuliKKusEsT.
Jaan Tammsalu: 
 „Kingitusega on nagu 
profifotoaparaadiga - 
sa ei pruugi osata kõiki  
selle võimalusi kasutada.“ 

EElK Jaani KOgudusE õpETaJa Jaan TaMMsalu  

spOnTaannE KõnE lasTEhaiglas EEsTi sünnipäEVaKs, pEETud 23.02.17
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6. aprill.     Olga Pologenkaja, allergoloogiaõde, 50

8. aprill.     Ene Velgre, perenaine, 55

8. aprill.     Zoja Pavlova, operatsiooniõde, 55

11. aprill.   Ljudmilla Fisan, vastuvõtuosakonna õde, 55

13. aprill.   Maila Raidmäe, pediaatriakliiniku juhataja, 55

15. aprill.   Eret Varik, onkoloogiaosakonna õde, 40

21. aprill.   Rita Dagmar Habermann, 
                  kirurgiaosakonna hooldaja, 65

22. aprill.   Liivi Saluste, traumatoloog-ortopeed, 55

23. aprill.   Elena Belyakova, IX osakonna abiline, 45

24. aprill.   Eike Konnov, traumatoloogiaosakonna 
                  hooldaja, 60

26. aprill.   Laine Kalandia, operatsiooniõde, 65

28. aprill.   Irina Tjapkina, eriarstiosakonna õde, 45

Palju õnne , juubilarid!

Tallinna Lastehaigla Toetusfondi juhata-
ja Inna Kramer ütleb, et tegemist oli väga 
mahuka projektiga. „Tallinna Lastehaiglas 
tehakse väga erinevaid operatsioone ja meie 
eripära on patsientide vanusevahe. Kõige pi-
semad kaaluvad alla kilo, suurimad ei erine 
täiskasvanutest – tööks on vaja igasuguseid ja 
igasuguses suuruses operatsiooniriistu.

Üldse on operatsiooniplokis 97 operatsioo-
nikomplekti 37 erineva operatsiooni kohta. 
Uusi instrumente osteti ühtekokku 2861. 
Uuendatud said kõik opi-profi ilide vahendid 
(trauma-, kirurgia-, neuroloogia-, kõrva-ni-
na-kurguoperatsioonid), ja seda tänu Eesti 

     KOOLITUSED APRILLIS

      5. aprill kell 14.00. Aastaaruandekoosolek 
      2016. Katrin Luts 
                                             
      6. aprill kell 8.15.  Alimentaarne rauavaegus-
      aneemia imikul, ikka veel probleemiks.  
      Marge Lenk
      
      12. aprill kell 10.30–16.30. Residentide seminar: 
      “Seksuaalvägivald lastel ja noortel”.
       Made Laanpere, Kai Part
 
       13. aprill kell 9.   Lihavõttepühade hommik
      
       20.aprill kell 8.15. Ülevaade seminarilt 
       “Seksuaalvägivald lastel ja noortel”.  Residendid

       27. aprill kell 9.00. Keskastme juhtide koolitus 
       Kesklinna Lastepolikliinikus

Opiplokk harjub 2861 uue operatsiooniinstrumendiga
14. veebruaril, sõbrapäeval, esitleti Tallinna Lastehaigla operatsiooniplokis uusi operatsiooniinstrumente, mis osteti 2015. aasta 

heategevuskampaania käigus kogutud raha eest. 

inimestele, kes on aasta-aastalt muutunud 
abivajajate suhtes hoolivamaks,“ tänab Inna 
Kramer annetajaid, öeldes, et järjest pingeli-
semaks muutuva haiglaeelarve juures on va-
likute tegemine möödapääsmatu ja iga heate-
gevusabi teretulnud.

Operatsiooniploki õendusjuht Aili Lääs üt-
les, et uutele instrumentidele üleminek vajab 
veel harjumist, kuid need on kaasaegsed ning 
vastavad kõikidele Euroopa standarditele. Sa-
muti teeb rõõmu, et need on tellitud ühest ja 
samast fi rmast, mis võimaldab ühtsemat jä-
relhooldust ja remonti.

Uued operatsiooniinstrumendid on tel-

litud Saksa tootjalt KLS Martin. Projekti 
kogumaksumuseks kujunes 115 000 eurot 
plaanitud 100 000 asemel. Maksumuse tegi 
kallimaks, et iga instrument varustati koodi-
ga, mis võimaldab IT süsteemis jälgida selle 
asukohta ja olukorda ning kiirendada lõikus-
komplektide ettevalmistamist.

Instrumendiesitlusel viibisid annetajad 
ning toetusfondi ja haigla esindajad: Tallinna 
Lastehaigla Toetusfondi nõukogu esimees Ja-
nek Mäggi ja juhataja Inna Kramer, Tallinna 
Lastehaigla nõukogu esimees Merike Mar-
tinson, juhatuse esimees Katrin Luts, kirurg 
Ann Paal ja opiploki õendusjuht Aili Lääs.

         Aili Lääs seletab annetajale, mida tehakse nende kahe veidra välimusega opiinstrumendiga
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1. mai.      Valentina Aldur, operatsiooniõde, 60

4. mai.      Margus Maser, anestesioloog, 55

11. mai.    Marika Juhanson, 
                  pediaatriaosakonna õde, 55

13. mai.    Elve Nurmeleht, protseduuriõde, 65

13. mai.    Ljudmilla Tarasjuk, 
                  hambaraviõde, 70

23. mai.    Ekaterina Boyko, riidehoidja, 75

25. mai.    Aive Tammik, pediaatriaosakonna 
                  abiõde, 55

26. mai.     Margus Järvel, IT spetsialist, 40

28. mai.    Natalia Tretjakova, 
                 klienditeenindaja, 45


