
Dr Sander, ütlete, et oleme epilepsia ki-
rurgilises ravis Soomest enam kui inimpõl-
ve võrra maas. Miks? Ja kuidas seda tasa 
teha?

Tagasivaatavalt saame öelda, et mingil ta-
semel üritati üksikuid patsiente kirurgiliselt 
ravida juba 70. aastatel Tartus, aga meetod 
ei saanud Eestis jalgu alla seepärast, et juba 
siis vajanuks see kõrgtasemel tehnoloogiat. 
Selles osas jäime läänest maha rohkem kui 
terve inimpõlve jagu. Nüüd, kui meil on ol-
nud võimalik tehniline mahajäämus suures 
ulatuses tasa teha, ei ole meil endiselt osatud 
muu maailma kogemust enda tarkuseks pöö-
rata. See tegematajäämine on sisuliselt veel 
ühe inimpõlve jao aja kaotus. 

Möödunud aasta novembris käisin meie 
haigla delegatsiooni koosseisus Soomes, et 
panna alus laiapõhjalisemale koostööle Hel-
singi Ülikooli Haigla ja Tallinna Lastehaig-
la vahel. Neuroloogiateenistuse erihuvi on 
soomlaste kogemuse ärakasutamine nende 
epilepsiahaigete laste ravimisel, keda kirurgi-
liselt aidata saab. Täna on meil selleks olemas 
tehniline varustatus, kuid puudub etteval-
mistav kogemus.  Nüüd on meil hüppelaud 
ajakaotuse ületamiseks ning olemas on ka 
Soome-poolne soov „nooremat venda“ aidata.

Kõige lihtsam oleks ehk kogu teema in 
corpore Talsinki põhjakaldale „maha müüa“, 
kuid minu auahne plaan on rajada teema kä-
sitlemiseks siiski tugev kodumaine vunda-
ment veel enne minu teenistuskäigu lõppu.

Kuidas selliste laste abistamine siis seni  
käis?

Tegime kohapeal, mida suutsime, seejärel 
saatsime lapsed Helsingisse. Me teadsime, 
mida nendega tehti, kuid mentaalne algoritm, 
kuidas nende otsusteni jõuti, jäi teadmata. 
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Aeg ja ruum ei ole enam piiranguks, et erinevate riikide arstid saaksid ühel ja samal 
ajal suurte ekraanide kaudu justkui ühes ja samas ruumis viibida. 29. septembril pee-
ti dr Valentin Sanderi juhtimisel esimene virtuaaldiskussioon Tallinna Lastehaigla ja 
Helsingi Ülikooli kliiniku neuroloogide vahel.  

FOOKUSES
Vahtkonnavahetused.  
Dr Urbsoo ja Raamets  
lõpetasid töö. 
Vt lk 4 ja 6 

Videosild Helsingi Ülikooli Kliinikuga

Katrin Luts 
SA Tallinna  
Lastehaigla juhatuse  
esimees

Meil ei olnud võimalik epikriisidest õppida. 
 

   Mida telesild pakub?
Saame olla otsekontaktis spetsialistidega dr 

Eija Gaily juhitavast laste ja noorukite epi-
lepsiakliinikust: neurofüsioloogide, radioloo-
gide, neurokirurgidega. 

Uuringutulemusi vaadates ei näe me ala-
ti neid seoseid, mida nemad on pikaajalise 
praktika käigus õppinud nägema. Piltlikult 
saab protsessi võrrelda prantsuse impressio-
nisti Renoir´ maali uurimisega tavatarbija ja 
kunstieksperdi vaatevinklist. Ekspert seletab, 
mida tema näeb, ja selle kaudu hakkab ka 
lihtne vaataja pildis enamat täheldama. Nii 
saame omandada kiiresti vajalikke teadmisi 
noori kolleege pikaks ajaks välismaale saat-
mata (ehkki välisõpe on vajalik niikuinii!).

Kus Helsingi kolleegid õpetamise ajal 
asuvad? Opisaalis?

Võib-olla kunagi hiljem, kuid praegu on 
jutt siiski ühiselt ekraanil olevate uuringute 
vaatamisest oma tugitoolist tõusmata. Ra-
dioloogiliste uuringute paremaks jälgimiseks 
on telekonverentsi ruumi paigaldatud Impax 
programm. 

Huvi videokonverentsi teel väliskolleegi-
dega konsulteerida on üles näidanud ka teiste 
erialade kolleegid. Muuseas, paar aastat taga-
si üritati Ann Paali juhtimisel luua telesilda 
Charite haiglaga Berliinis, asi jäi katki saks-
laste-poolse „tehnilise ebaküpsuse“ tõttu. 

Neuroloogiateenistuse projekt on selgepii-
riline ja paika on pandud järgmise telesilla 
kuupäev. Patsiente koostöö jätkamiseks on 
piisavalt. Tehniline pool vajab veel tuunimist.

Kutsun teiste erialade kolleege üles projek-
tiga ühinema.

Aasta algus keset aastat

Vaatamata sellele, et haigla toimimise ja tööta-
jate elurütm käib enam kalendriaasta järgi, on ikka 
tunne, et septembris algab midagi uut. See aimdus 
hinges annab algavale sügisele jumet juurde.

Ja ega küsimus olegi ainult hinges ja tunnetes. 
Suurt hulka töötajaid puudutab kooliaasta algus 
isiklikus plaanis vägagi. Ka tööalaselt ei lähe uus 
algus meist kauge kaarega mööda.

Kuna suur hulk meie tööst on erakorraline, ka-
jastub kooli algus haigla töörütmis vägagi konk-
reetselt: suurenenud pöördumine vahetult enne 
kooli, siis kerge langus kooli alguses. Kui juba mõ-
ned nädalad koolis käidud, hakkavad üha enam 
märku andma terviseprobleemid, ja pöördumiste 
hulk suureneb uuesti.

Sügist võib enamasti pidada uute kohtumiste 
ajaks. Vahel on vastupidi – sügisel võidakse ka 
minna – minna selleks, et leida midagi uut. Kui mi-
nek on nii positiivse tooniga nagu dr Kersti Raa-
metsal ja dr Krista Urbsool, siis jääb isegi mine-
kust hea tunne südamesse. 

Sügav kummardus ja tänud tehtu eest!
See sügis on haigla jaoks tähendanud nii mõ-

negi uue protsessi käivitumist. Neuroloogid, ees-
otsas dr Sanderiga, viisid läbi esimese videokon-
siiliumi Helsingi Ülikooli Lastekliinikuga. Tehnika 
võimaldas vajalikke uuringute kuvamist heal ta-
semel. Protsessi kõrvalt näinuna tundus mulle, et 
meie arstid said vajalikke kinnitusi ja lisandusi oma 
mõtetele haigega edasiminekuks. 

Loodan, et sellise töövormi võtavad järgemöö-
da omaks ka teised erialad. Ja miks mitte jagada, 
meie riigi väiksuse juures, harvade haiguste koge-
must kolleegidega Tartust – kaasaegsete kommu-
nikatsioonivahendite kaudu ja regulaarselt.

Avasime EMO jälgimispalati. Asi, millest laste 
kontekstis palju räägitud ja arutatud. Nüüd on see 
tehtud ja jääb vaid anda aega atra seada, et töö-
rütm selle kasutamiseks kujuneks optimaalseks. 

Toetusfondi abil sai vastündinute osakond uued 
seadmed, mis peaksid tagama rinnapiimaga toit-
mise turvalisuse nii ohutuse kui ka toiteväärtuse 
aspektist. 

Loodetavasti uuendused/muutused jätkuvad. 
Aga nendest võiks rääkida/kirjutada siis, kui mida-
gi ka tehtud on.

Soovin algavaks pimedaks ajaks kõigile valgust 
hinge. Seda võiks anda ka teadmine, et töö, mida 
teeme, on nii väga oluline nii paljudele inimestele.
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Haigla juhatuse esimees dr Katrin Luts üt-
les avamisel, et jälgimipalati ehitamisega on 
tehtud sammuke edasi haigla töökorralduses 
ning ütles, et mõte sellisest palatist on õhus 
olnud aastaid. 

“Öeldakse ka, et kõik, mida raha eest saab, 
on odav. Raskem osa seisab veel ees – kuidas 
püstitatud eesmärgid: et haiged saaksid pare-
mat arstiabi ja oleksid paremini jälgitud, kätte 
saada. Lahendatud on tänapäeval nii olulised 
olmeküsimused.” 

Dr Luts tunnistab, et endistest apteegiruu-
midest, mis esialgu jätsid kõleda ja ahta mulje, 
on välja võetud parim ja tulemusega peaksi-
me rahul olema. “Ma loodan, et see ongi koht, 
kus saavad kokku nii pediaatrid kui kirurgid, 
oodatud manööverpind, kus saame arstile 
haige üle anda, otsustamaks, mis temast eda-
si saab,” ütles dr Luts. “Jätkuvalt olen arva-
musel, et oma sisu poolest erineb lastehaigla 

EMO jälgimispalat avatud
3. oktoobril avas endiste apteegiruu-
mide pinnal uksed EMO 5-kohaline 
jälgimispalat. Aastaid oodatud ja 
planeeritud ruumide loomiseks võeti 
eeskuju Helsingi ja Riia haiglatelt ning 
naaber PERHilt.

Soome käekirurg Pasi Paavilainen 
tegi lastehaiglas esimese operatsiooni
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Alates 2017. aasta juulist on neuroloogia-
taastusraviosakonnal uus juhataja, dr Inga 
Talvik. 

***                                                             
Ümber on struktureeritud pediaatriaklii-

niku ÄRI osakond, mis liitus alates k.a au-
gustist laieneva ning reformeeruva vastuvõ-
tuosakonna koosseisu.

***                                                     
Alates septembrist on imikute ja vastsün-

dinute maja II korrusel I intensiivravipalati 
vastas avatud uus tuba rinnapiimaanalüsaa-
tori ja pastöriseerija tarvis (vt ka uudist lk 9).

UUDIS

Struktuurimuutused  

Alates 18. septembrist töötab haiglas osa-
koormusega kliiniline toitumisterapeut 
Maarja Lember.  

Tema tööpäevad on esmaspäev, teisipäev ja 
kuu teine ja neljas reede kell 8–16.

Konsultatsioonivajaduse ja selleks vaja-
liku informatsiooni haige probleemidest  
palume raviarstil edastada eelistatult e-pos-
tiga: maarja.lember@lastehaigla.ee

Kontaktelefon  E, T 6977 207  (II korrus 
kab 7), R 6977 228 (II korrus kab 8).

Konsultatsiooniotsuse kirjutab Maarja hai-
guslukku. Vajadusel kutsub ta haigeid enda 
juurde ka ambulatoorselt järelkontrolli.

Plaanilisi ambulatoorsete haigete nõusta-
mise aegu registratuuriprogrammis ei avata. 
 
Maila Raidmäe
pediaatriakliiniku juhataja

Kliiniline 
toitumisterapeut 

TÜK Kliinilise  Geneetika Keskus
alustavad telefonikonsultatsioonidega 
spetsiaalselt Tallinna Lastehaigla arstidele 
vastamiseks.
 
Konsultatsioonid toimuvad:  
E kell 14–15  
K kell 15–16

Valides telefoninumbri  731 9491, 
suunab sekretär Sirje Saarna Teie kõne 
graafiku alusel konsulteerivale  geneetikule. 

jälgimispalat oluliselt täiskasvanute omast. 
Meie patoloogia on täiesti teistsugune. Et sel-
list pinda vaja oli, on ilmselge, ja valvearstid 
seda loodetavasti ka tunnetasid.”

Dr Luts avaldas tunnustust osakonna juha-
taja Helke Nurmele ning õendusjuht Helina 
Juursalule, kes kogu planeerimis- ja ehitus-
aja vältel projektiga tihedalt hõivatud olid. 

Helke Nurm nentis, et ega tööde haigla-
poolsel koordineerijal, haldusjuht Peeter In-
šakovil nendega kerge polnud, sest alati tuli 
leida tasakaal lennukate ideede ja võimaluste 
vahel.

Sisulise koostöö laabumiseks kutsus ta kol-
leege mõtteid avaldama: “Kõik on võimalik, 
tehke ettepanekuid!” 

Vastuvõtuosakonna kauaaegne juhataja, 
augusti lõpust haiglatöölt lahkunud dr Kris-
ta Urbsoo oli uute ruumide väljanägemise ja 
läbimõeldusega rahul, öeldes, et on seda aas-
taid oodanud ning  dr Nurm ja Helina Juur-
salu on ülesandega suurepäraselt hakkama 
saanud. “Mulle väga meeldib!” rõõmustas ta. 
Kingituseks oli ta kaasa toonud suure kotitäie 
komme, patsientidele. “Need on selleks, et vä-
hendada lastes trotsi, leevendada nende valu 
ja hirmu!”

 Alates 1. oktoobrist töötab Tallinna Laste-
haiglas 0,5 ametkohaga uus koolitusõde Ma-
ret Niinepuu.
Meiliaadress maret.niinepuu@lastehaigla.ee
Töökabinet nr 31 II korrusel, telefon 697 
7301. 

Tiia Muts
haigla õendusjuht

Uus koolitusõdeTallinna Lastehaigla ortopeed dr Jana 
Kritt ütleb, et seekord konsulteeriti kolme 
patsienti ning operatsioon teostati kahel pat-
siendil, kellest ühe puhul oli vaja opereerida 
koguni kaht kätt.

“Mõlemad opereeritud olid kaasasündinud 
patoloogiaga väikelapsed: üks neist aasta ja 
kümne kuu, teine kahe aasta ja ühe kuu va-
nune.

 Operatsioonid olid mahukad ja väga kee-
rulised ning reedene operatsioonipäev kuju-
nes pikaks, arvestades, et ühe käe korrigeeri-

28. ja 29. 
septembril kü-
lastas Tallinna 
Lastehaiglat 
esimest korda 
Tampere Üli-
kooli Kliiniku 
käekirurg dr 
Pasi Paavilai-
nen, kes on 
spetsialisee-
runud käeki-
rurgiale ja tegeleb kõigi randmeliigese 
ja labakäe kaasasündinud deformat-
sioonide ning plexuse ehk närvipõimiku 
patoloogiatega. miseks kulus vähemalt kolm tundi.

Loodan, et meie koostöö Soome kliiniku-
ga jätkub ja saame haigeid konsulteerida ka 
edaspidi. Võimalik, et lähiajal  suundub üks 
meie neidudest operatsioonile Tamperesse.”

Dr Kritt ütleb, et selliseid operatsioone va-
javate laste arv igas riigis on korrelatsioonis 
elanike arvuga.

 Pasi Paavilaineniga võeti ühendust Pe-
terburi Turneri Instituudi ning Põhja-Eesti 
Regionaalhaigla käekirurgi dr Kristo Kase 
soovitusel. Kask ja Paasilainen on korduvalt 
teinud erialast ühistööd nii Singapuris kui ka 
Tamperes.

16. oktoobril 2017 korraldab Tallin-
na Lastehaigla organisatsiooni European 
Resuscitation´i egiidi ning dr Piret Her-
mansoni eestvedamisel taas elustamispäe-
va, milles löövad kaasa ka Tallinna Laste-
haigla intensiivraviarstid, õed ja residendid 
koostöös Eesti Punase Risti Tallinna Seltsi 
vabatahtlikega. Kell 9–12 oodatakse huvi-
lisi Kesklinna Lastepolikliinikusse, kell 
13–16 Tallinna Lastehaigla fuajeesse Mus-
tamäel ning kell 17–19 Solarise keskuse 
aatriumisse.

Õppustest oodatakse osa võtma lapse- ja 
vanavanemaid, õpetajaid, kooli- ja lasteaia-
lapsi, aga ka kõiki huvilisi. 

Geneetikute 
konsultatsioon

Kogukond päästab

AVAMINE
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S  a oled öelnud, et kui aastaid inimesega koos 
töötada, siis ei saa tema vananemisest aru. 

Paljude oma kollegidega oled Sa koos olnud 
aastakümneid.   
Ja jõudnud tänasesse päeva.  
Senisesse aega on mahtunud tohutult tööd ja 
suur hulk terveks ravitud lapsi.  
Kui kõik need lapsed, keda Sina oma pikkade töö-
aastate jooskul ravinud oled, moodustaksid keti, 
siis ulatuks see Nõmmelt Mustamäele välja, ja 
teeks ehk haiglale mõne tiirugi peale.

E       namuse oma tööaastatest oled olnud osa-
konna juhataja, viimased sellest ÄRI ehk 

nagu mõnigi kolleeg on öelnud –  
Raametsa osakonnas. Sellesse aega on jäänud 
palju pingelist tööd. 
Ka teravaid ütlemisi ning häälekaid mõtteaval-
dusi nii kolleegide kui lapsevanematega.  
Aga Sa oled inimene, kes suudab halva kiiresti 
unustada, ja nii oleme osakonnas ikka rahumeel-
selt ja sõbralikult edasi läinud. 
Oma asjaajamis- ja organiseerimisoskusega oled 
mõnedki pingelised olukorrad rahumeelselt la-
hendanud ja haiged õigesse kohta paigutanud. 
Aga ega elu ole ainult töö.

O        lles päev-päevalt, aastast-aastasse koos 
kollegidega, oled Sa kaasa elanud meie ja 

meie perede rõõmudele ja muredele.  
Nagu meiegi oleme kursis Sinu ja Sinu lähedaste 
tegemistega. 
Homsest algab uus elu, kus esikohal on Sinu 
pere: abikaasa, lapsed ja lapselapsed.  
Võta aega iseendale, aga vii kindlasti ellu mõni 
ammune, seni ootejärjekorras püsinud unistus.  
Sul on piisavalt jõudu ja tervist, et auga välja 
teenitud puhkust nautida. 
Täname Sind koos töötatud aastate eest.

Karin Puks, kolleeg
kõne peetud dr Raametsale 19.07.17

19. juulil, päev enne osakonna suvepuhkusele suundu-
mist, pidas haiglatöölt koju jäämise peo osakonnajuha-
taja dr Kersti Raamets.
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    Tere lastehaigla ja Kersti Raamets   Suured tänud Teile ning Teie poolt juhitud osakonnale,  

   kus personali hoolitsuste all tundsime ennast haiglas     oleku ajal kindlalt ning turvaliselt.                  Teete head tööd, suured tänud Teile.
                      Kõike head Teile soovides                        Bruno ja tema isa Margus 

Viis puuda soola 
Krista Urbsoo, kolleeg:
Oleme Kerstiga kursusekaaslased, veen-

dunud pediaatrid. Olime esimesed Tartu 
Ülikooli pediaatrialennu lõpetajad. Kersti on 
sündinud osakonnajuhataja, tööstaaž sel alal 
41 aastat, kuid alati ka aktiivselt ravitööd tei-
nud arst.

Kerstil on oskus konkreetselt ja vahel ka ül-
latavalt otsekoheselt probleeme lahendada. Ja 
fantastiline mälu. Kui kursusekaaslastel kel-
legi mehe või lapse sünnikuupäev ununes, sai 
Kerstilt alati vastuse. 

Oleme temaga pea viis puuda soola ära söö-
nud, ja aina paremaks läheb. 

 
  

 Aastaid samas kabinetis
Riina Maasik, LOR õde, kunagine ÄRI 

vanemõde: 
Pärast dr Tiiu Luugi pensionile minekut 

liideti Laste tn 1 vastuvõtu- ja ÄRI osakond 
ja Kersti Raamets sai selle juhatajaks. Sellest 
ajast töötasin temaga koos. Ta kandis kohu-
setundlikult hoolt patsientide eest. Ei saanud 
õhtul magadagi enne, kui oli haiglasse helis-
tanud ja uurinud, mis seisus on mõni jälgimist 
vajav laps. 

Õdedel oli tema alluvuses turvaline tööta-
da: oli probleem siis isiklik või tööalane, tema 
aitas neid lahendada. Hoitud ja arstitud olid 
kõik lapsed ja lapselapsed.

Väljaspool tööd meil küll seltskondlikku 
läbikäimist polnud, samas istusime Nõmmel 
kuid ja aastaid, ning kuni renoveerimiseni 
ka Mustamäel, ühes kabinetis, ilma et sellest 
arusaamatusi või ebamugavust tekkinuks. 
Praegu ei tule selline personalipaigutus isegi 
kõne alla. 

Ühe äärmiselt raske ning olulise töö oleme 
dr Raametsaga üheskoos ära teinud: pakkinud 
kokku ja kolinud Mustamäele üle kogu haigla 
ja selle eelmise elu. Õhtul olid osakonna pat-
siendid veel Nõmme lastehaiglas, järgmisel 
päeval juba Mustamäel. 

Töö ja ravi jätkus, nagu poleks vahepeal 
midagi juhtunudki. See oli raske ülesanne ja 
läbielamine. 

Uuesti pakkisime asjad kokku-lahti ja lah-
ti-kokku uue osakonna renoveerimise ajal. 
Kolisime alla “neuroloogiasse” ning mõne aja 
pärast tagasi üles. Renoveerimisprotsess oli 
keeruline, projekt tuli läbi mõelda ning töö 
käigus veelkord ümber teha. Õnneks oli meie 
osakond renoveerimisjärjekorras üks viimas-
test, mis lubas võtta teistelt šnitti.

Kuigi ma praegu dr Raametsa alluvuses 
enam ei töötanud, kogesin, nagu oleks tema 
lastehaiglast lahkumisega löödud paigast üks 
pidepunkt. Hinge jäi tühi koht.

Temaga oli kerge asju ajada 
Tiina Kurisoo, ÄRI osakonna vastutav 

õde:

Olen dr Raametsaga koos töötanud 30 aas-
tat, alates oma meditsiinikooliaegsest sani-
taripraktikast Nõmme Lastehaigla vastuvõ-
tuosakonnas, kui olin 16aastane, ning 1985. 
aasta ametlikust töölevormistamisest õena. 

Dr Raamets on alati olnud väga sõbralik, 
töökas, nõudlik, kena inimene. Temaga oli 
kerge asju ajada. Töö laabus: nõudmised õe-
toimingutele olid konkreetsed ja põhjendatud. 
Teda austati. 

Kui Mustamäele kolisime, panid meie uued 
(õe)abilised talle isekeskis hüüdnime:  “ema”. 
Sellist turvatunnet ta inimestes tekitaski. Te-
maga oli võimalik asju arutada, ka isiklikel 
teemadel. Mõtles ja rääkis inimeste problee-
midele kaasa, oli usaldusväärne. 

Pikad  blondid juuksed, hommikul tööle 
tulles ilusti sätitud, naiselik, väga enesest lu-
gupidav.

Osakonnajuhatajana asjad kontrolli all
Mari Laan, kolleeg
Tunnen Kerstit 90. aastate algusest, kui 

Nõmme Haigla lastehaiglasse tööle tulin. 
Osakonnajuhatajana iseloomustas teda kõige 
enam see, et temal olid asjad alati korras ja 
kontrolli all. Probleemid sai ta ise lahendatud 
ja muudatused ellu viidud, pidamata paluma 
selleks abi väljast- või ülevaltpoolt. 

Osakonda juhtis ta hästi nii Nõmmel kui 
Mustamäel, saades mh hakkama missiooniga 
oma üksusega Tallinna Lastehaiglasse üle tul-
la. Ja kuigi 8. osakond oli pikka aega justkui 
Nõmme eriharu, toimus sulandumisprotsess 
hästi ning suur roll oli selles Kerstil ja tema 
organiseerimisvõimel. 

Talle ei meeldinud küll loenguid lugeda 
(mõne üksiku ta siiski pidas), mis temale val-
mistas suurt stressi ja mulle kui koolitusjuhile 
muidugi meelehärmi, aga ega kõik ole ühesu-
gused, pealegi pole ta haiglas ainus selline. 
Aga, nagu ütlesin, osakonna juhatamisega sai 
ta suurepäraselt hakkama. Ta armastas oma 
personali, hoolitsedes nende eest nagu ema. 
Ja perekond on tal samuti esikohal olnud. 

Kokkuvõtteks: oma vaiksel pragmaatilisel 
moel on dr Raamets olnud väga hea ja usal-
dusväärne kolleeg. Tema peale võis kindel 
olla. 

 
    “Supper” kokk ja väga hea ema!

Tiiu Sein, kolleeg: 
Töötasime Kerstiga koos üle 30 aasta. 

Meelde on jäänud ta hea kolleegina, suure-
pärase organisaatorina. Oma patsientidesse 
suhtus ta alati väga hoolivalt.

Meeldiv oli see, et talle võis alati oma arva-
must öelda. Vaidlesime, aga kunagi ei olnud 
pikka viha.

Veel on Kersti “supper” kokk ja väga hea 
ema. Tal on kaks väga toredat tütart ja on ka 
kahe väikese lapse vanaema. Soovime Kersti-
le palju tervist ja jõudu uuel eluetapil.

Hea Kersti!

Kalavõileibadest, kaklustest ja 
harukordsest veenmisoskusest
Sirje Tarraste, kolleeg: 
Dr Raamets on väga enesekindel, isetead-

lik, kihvt inimene. Ta teab täpselt, mida ta-
hab ja suudab selle sulle nii veenvalt selgeks 
teha, et arvad lõpuks, et sa ka ise tahad, mida 
ta pakub.

Naljalt ta enesele juba liiga teha ei lasknud. 
Samas tulevad sellised omadused kasuks, kui 
juhatada üht suhteliselt suurt osakonda Nõm-
mel ja hiljem ka Tallinna Lastehaiglas.

Valvasime dr Raametsaga Nõmmel mõ-
ningaid öövalveid, ka selle viimase öö(valve) 
enne päeva, kui Nõmme lastehaigla eksistee-
rimast lakkas. Haigeid palju ei olnud, uusi ei 
tulnud, ja nii me siis jälgisime traditsiooni – 
mina sõin ära tema tehtud kalavõileivad, mis 
olid tõesti head.

Ta valmistas neid alati, sest teadis, et need 
mulle maitsevad!

Tegelikult “kaklesime” ka päris palju. Mõ-
lemad olid kanged kivid, teinekord pilpad 
lendasid. Aga isegi siis, tundub mulle (ja see 
puudutab ka tema kursuseõde dr Urbsood), 
oli meil endal naeratus silmanurgas, sest ega 
me neid konfrontatsioone nüüd nii tõsiselt ka 
ei võtnud – üksteist küll –, kuigi kõrvaltseisja-
le võis tunduda, et siit ei tule niipea leppimist.

Ühel suvel oli dr Raamets koostanud ekst-
reemse graafiku, mis pahandas mind kohuta-
valt. Küsisin, miks pean mina tegema 84 tun-
di tööaja sisse jäävaid valveid kuus (neid välja 
ei makstud), võrreldes nt tema endaga, kes ta 
oli hoopis parematel tingimustel graafikusse 
kirjutatud.

Sellepeale kurjustas dr Raamets, et mind ei 
ole üldse vaja ei haiglasse ega vastuvõtutuppa 
ja konsultatsioonile tema mind enam ei kutsu. 

Järgmisel päeval helistas ta mulle ambu-
latoorsesse vastuvõttu hoovimajja: “Kuule, 
meile tuli üks paroksüsmaalne tahhükardia, 
kas sa tuled siia, või saadame ta sinna?”

Samal õhtul läksime dr Raametsaga koos 
koju nagu parimad sõbrad.

Karakterit dr Raametsal jätkus, ja just sel-
lepärast temast üks ütlemata helge ja rõõmus 
mälestus jääbki. 

Kursusekaaslased

Kersti Raamets 19. juulil 2017

Lapsevanemad unustavad sageli  
raviarsti nime. Kord tuli ambulatoorse vastuvõtu 
uksele dr Raametsa otsima üks ema, kes püüdis 
unustatud nimega tohtrit iseloomustada. 

Ta mõtles, mõtles, silmad käisid ühele ja 
teisele poole, kuni ta hakkas meelekoha juures 
kätega ringe tegema, püüdes näidata, et otsita-
val on palju suurelokilisi juukseid.

Sirje Tarraste
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 Kogumik. Koostaja Helke Nurm, kujundaja Helina Juursalu 

Tema lahkumisbanketile tulnute hulk, kõ-
nede arvukus ja laad valmistanuks kadedust 
ka kuninglikele persoonidele. Mida kõike ini-
mene enese kohta kuulma ei pea, kui rongilt 
väljuma hakkab. Osakonna õdesid tuli kordu-
valt korrale kutsuda. “Ei aja mind nutma! Ei 
tohi!”

Saladuskatte varjus olid lähimad töökaas-
lased Dr Urbsoole dissertatsiooni-mõõtu ülla-
tuse valmistanud. See oli kogumik tema koh-
ta käivate meenutuste ja piltidega, koostatud 
ja kujundatud nappide nädalate jooksul – just 
sellega suutsid vastuvõtuosakonna praegu-
ne juhataja dr Helke Nurm ning õendusjuht 
Helina Juursalu niigi intensiivse töö kõrvalt 
hakkama saada. Raamatusse on raiutud nii 

haigla endiste kui praeguste juhtide, kollee-
gide kui ka alluvate häid sõnu, mõni valatud 
omaloodud luuletuse vormi (sh vene keeles), 
mõtte- ja käekirjanäiteid haiguslugudest ja 
fotosid, millelt imestusega jälgida, kui vähe, 
kui üldse, ajahammas selle daami kallal aas-
takümnete jooksul toimetanud on.

Järgnevalt taasesitame mõningaid lehekül-
gi ning lõike koostaja/autorite loal.

 
“Võimete tipul taandumine on kaotus  
lastehaiglale”

Merike Martinson,
nõukogu esimees, endine peaarst:
“Minule väga sümpaatset kolleegi, Krista 

KRISTA URBSOO ERI

38 aastat Tallinna Lastehaigla uksel

Urbsood, on väga raske lühidalt iseloomusta-
da. Ta on nii värvikas persoon, et sobivaid ja 
temale vastavaid sõnu jääb väheseks. Eelkõi-
ge on ta tark ja pühendunud lastearst. Tema 
analüütiline ja põhjalik lähenemine iga pat-
siendi haigusjuhule on olnud iseloomulik juba 
tema noore arsti perioodil, seejuures omades 
mitte kõikidele arstidele iseloomulikku ja ha-
ruldast intuitsiooni. Tema seismine patsienti-
de heaolu ja meeskonna eest on viinud teda 
mõnigi kord emotsionaalse plahvatuseni, 
milles mina nägin alati eelkõige pühendumu-
se väljendust /–/. Ta on oma võimete tipul ja 
taanduda sellisel ajal on kaotus lastehaiglale. 
Usun, et ka siin avaldub tema tarkus hinnata 
elu, mida kõigekõrgem meile kinkinud on.” 
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29. augustil oli viimane tööpäev dr Krista Urbsool, värvikal ja väljapaistval pediaatril ning kauaaegsel vastuvõtuosakonna juha-
tajal, kelle isiklikul kontol on 456 kuud, 1976 nädalat, 13 879 päeva ja 333 101 tundi tööstaaži. 

Seda kõike ühes  haiglas ja osakonnas, mida ta juhatas 11 323 päeva (kolleegide arvutus).
 Ülaltoodud fotol poseerib ta oma naiskonnaga hilissuvise haigla ees, et peatselt alatiseks kabinetilaua tagant lahkuda. 
See kaalutletud otsus leidis palju vastaseid, kes ometi leidsid, et valikus on tarkust kasutada täiel rinnal küpseid aastaid.  

Vaevalt oskas aga dr Urbsoo, kindlameelne ja vahel plahvatusohtlik, minneski aimata, kui väga teda tegelikult armastatakse.

6

“Loodud töötama 
vastuvõtuosakonnas!”
Kaja Leito, seeniorarst,
endine pediaatriakliiniku juhataja:
“Mul on ainult parimad mälestused koos 

töötatud ajast. Kui palju oli keerulisi juhte, 
palju muret. Ei mäleta üldse suuri lahkarva-
musi. Ikka on meeles, et kui ühel tuli mingi 
idee, haaras teine juba telefoni, et asjaga tege-
lema hakata. Sinu neuroloogiahuvi ja menin-
giidid. Kui Tisleri nakkushaigla suleti, olime 
ühel perioodil nende laste ravijad. Miks nad 
kohe Merimetsa haiglasse ei läinud, ei mäle-
tagi. Sel perioodil nendest rasketest haigetest 
puudust ei olnud. Sinul energiat ja oskusi ja-
gus. /-/.

Keerulisi haigeid ja rõõmsaid paranemisi 
oli palju. Aastatega tulid kogemused, pa-
ranesid diagnostikavõimalused. Nüüd, pea 

neljakümne aastaga, oled Sa kogenud kõike, 
töötanud koos erinevate kolleegidega. Sa oled 
loodud töötama erakorraliste haigetega. Kiire 
mõtlemine ja kohene tegutsemine on selleks 
eelduseks. Lisaks hea intuitsioon.

Meie teed läksid lahku iseseisva Eesti loo-
mise ajast. Jälle oli kõik uus meile kõigile. 
Kes kohanes kiiremini, kellel võttis see roh-
kem aega. Sel ajal polnud me alati ühel mee-
lel. Sinu kirg on haigetega tegelemine. Igasu-
gused ja vahel jaburad korraldused ei olnud 
Sinu jaoks. Oled alati olnud otsese ütlemisega 
ja seisnud enda ja oma osakonna töötajate 
eest. Selle eest Sind armastataksegi.

Oled tööd teinud kirega, jätkugu kir-
ge ka pensionipõlves. Mulle see eluetapp 
meeldib, loodan, et Sullegi. Liitu ka see-
niorklubiga. Ega Sinu kaunis nooruslik vä-
limus ole takistuseks. Jääme sõpradeks.” 
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  Dr Haide Põder pidas pika kõne
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Dr Urbsoo kinkis lahkumispeol lilled kahele 
kolleegile, kes teda (arsti)elus enim mõjutanud: 
eelkäijast osakonnajuhatajale Kaja Leitole (va-
sakul) ja endisele haiglajuhile Merike Martin-
sonile. 

Krista Urbsoo pärandas aastakümneid 
enda käes olnud neuroloogilise haige uu-
rimise haamri edasi tulevasele lasteneu-
roloogile Reelika Pardile (vasakul). 
Kristale olevat selle haigla alguspäevadel kinki-
nud dotsent Lia Sildver, kes kasutas seda omal 
ajal tuberkuloosse meningiidi haigete uurimisel. 
Kuna Reelika oli dr Urbsoo lahkumispeo ajal 
puhkusel, jäi üleandmise au mulle.                                                                                
Haide Põder, neuroloog 
 

On vahel küll kahju, kuid tunneme ikka, 
et küpsemalt elu on suurem ja rikkam.
Hing eal ei või öelda, et kunagi enam 
ei tuleks veel miskit, mis senisest kenam, 
sest rõõmud ei lõpe ja ennast ei peida. 
On targal ja kogenul lihtsam neid 
leida!                     ÄRI osakond ja dr Kersti Raamets

Väike haamrike

“Te kuulake, mis ema räägib!”
Silvi Plado, allergoloogiateenistuse juhata-

ja:
 “Olulisim asi arst olemises, mille olen Kris-

talt õppinud, on tema kuulus: “Te kuulake, mida 
ema räägib!” 

Mitte ainult üks kord ei ole olnud konsiiliume, 
kus pingelise arutelu tulemusena jõuti tähtsatele 
ja haruldastele järeldustele ja siis ütles Krista: 
“No see on teil tore mõte küll, aga see ei saa nii 
olla. Te kuulake, mida ema räägib! Asi algas tei-
siti/seal oli oluline pisisümptom vms. See peab 
olema hoopis ...”  Ja muidugi oli tal õigus.

Seesama näide on – mõtle ise, analüü-
si ja kahtle ehk olgu sul kriitilist meelt ise-
enda mõtete üle, ja kui oled eneses kindel, 
siis kaitse oma seisukohti ja jää kindlaks 
isegi siis, kui teised arvavad teisiti.” 

“Hea kolleeg on Krista olnud. 
Väga hea!”

Valentin Sander, neuroloog:
“Kohtasin teda esmakordselt 1979. aasta 10. 

ja 20. juuli vahel lastehaigla I korrusel administ-
ratsiooni ukse taga. Seal on praegu neuroloogia-
osakond. Vaatas mind karmi prillidega loorita-
tud pilguga, nii et suisa ehmatasin. 

Ei tea isegi, kuidas, aga saime kiiresti jutule. 
Ma rääkisin lugusid keskhaigla neurokirurgia 
osakonnast, kus olin töötanud viimased kaks 
aastat, Krista oli samal ajal kihutanud Veerenni 
kandi majade vahel koduvisiite tehes. 

Pidasin teda esimeseks haiglasse tööle vor-
mistatud arstiks, nüüd selgus, et vormistamine 
toimus kuskil nädal minust hiljem, s.t augusti 
alguses. Krista võeti tööle vastuvõtuosakonna 
pediaatrina. 

Vastuvõtuosakonna juhataja oli tollal dr Lei-
to. Nende läbi puutusin esmakordselt elus kok-
ku pediaatria põhitõdedega: haiglas on olemas 
san-epid-režiim, mille täitmisest peab igal koos-
olekul aru andma, sest meid ümbritsevad igast 
küljest nähtamatud bakterid, mis võivad meid 
haigeks teha /–/. 

Siis veel seda, et muna ja kurki tuleb enne tar-
bimist seebi ja harjaga pesta.

Krista, kes tol ajal kandis Vehmi nime, oli 

kindlasti karismaatiline tegelane. Teda iseloo-
mustasid järgmised asjaolud:

1. Ta oli (ja on muidugi ka praegu) endast 
väga lugupidav. Tollal ei olnud haiglas vist ke-
dagi, kes enda eest nii hoolitsenud oleks ja kes 
52 korda aastas kordagi vahele jätmata juuksu-
ris oleks käinud.

2. Väga sportlik – varem kiiruisutamine, 
võimalik ka muud, ja tol ajal ujumine.

3. Koleeriline tüüp – viha võis sind tabada 
kiiremini kui pikselöök, kuid unustamiseks ja 
andestamiseks ei kulunud kunagi üle 36 tunni.

4. Fantastiline õppimisvõime ja arstile nii 
vajalik väga hea nina.

5. Last but not least – Vehmi perekonnani-
me kandmise ajal ikkagi maailmameistri abi-
kaasa.

Kas keegi teab, et Kristast sai neuroloog?
Tollal sai eriarstiks nelja kuuga. Krista tegi 

selle tee läbi. Pärast seda on koos paksust ja 
vedelast läbi käidud. Krista armastas peeni 
neuroloogilisi diagnoose. 

Kõige eredamalt meenub patsient F, kelle 
bronhoskoopia foonil tekkis bronhospasm. 
Krista suutis mind, vana kala, ära veenda, et 
tegu on müasteeniaga, millele varsti järgnesid 
trahheostoomia ja pikaajaline kopsude meh-
haaniline ventilatsioon. 

Lõpuks siiski diagnoos: Münchauseni sünd-
room.

Oli ainult üks kord, mil tõdesin Krista nõr-
kust – siis, kui lapselaps haigeks jäi.

Aga ega proua Vehm ainult tööle elanud. 
Naabrimehed toovad sageli häda kaela, 

Kristale aga õnne. Temast sai Urbsoo, kes on 
vist ainus mees, kes koleerikust sangviiniku 
on suutnud teha.

 Hea kolleeg on Krista olnud. Väga hea!”
 

Vaatas agressiivsele isale otse silma
Helje Tomberg, vastuvõtuosakonna õde:
“Üks lapsevanem väga ärritunult seisab ars-

ti ees, vaatab talle ülalt alla ja karjub: “Ma löön 
su maha!”

Dr Urbsoo vaatab alt üles, käed taskus, ja 
marsib minema. 

Pärast ütleb: “See inimene on hull!””

Vana kuld

“Komplekti kuulub rinnapiimanalüsaator, 
homogenisaator ja pastörisaator ning firma 
poolt lisatud pudelikorgistaja, mis hangiti 
Rootsi firmalt Viola Vitalis,” ütleb  Viktor 
Tälli (pildil paremal). “Rinnapiima analüü-
sitakse ka Ida-Tallinna Keskhaiglas ja Tartu 
Ülikooli Kliinikumis. Seadmed on paigal-
datud vastsündinute ja imikute maja 2. kor-
rusele spetsiaalselt selle tarvis renoveeritud 
ruumi k.a augusti lõpus. Kahe päeva jooksul 
aitas neid üles panna ja testida Stockholmi 
Karolinska Instituudi järeldoktori teadur 
ning Viola Vitalise tegevjuht Young-Keun 
Kwak (pildil vasakul), kes andis Tällile üle 
baasteadmised aparaatide kasutamiseks ja 
osakonna töötajate koolitamiseks. 

Tälli arvab, et liiga keeruline seadmete ka-
sutamine ei ole ning vajalikud oskused saab 
omandada ka ühe päeva jooksul. Töötajad 
on koolituse juba läbinud. Kõige keerulisem 
on pastörisaatori käsitsemine. Et aparaat on 
poolautomaatne, on vaja operaatori kätt vee 
sissevoolu tagamisel, pudelikorvi sisestami-
sel soojendus- ning hiljem jahutuskambrisse, 
vee äravoolu tagamisel ja masina puhastami-
seks ning kuivatamiseks.

Miks oli vastsündinute 
ja imikute osakonnal vaja  
rinnapiimaanalüsaatorit?
Liis Toome
vastsündinute ja imikute osakonna juhataja

PIIMAJAAM

Enneaegsena sündinud lapse ravis on üli-
oluline optimaalne toitmine ja parimaks toi-
duks talle on oma ema rinnapiim. 

Rinnapiima saanud väga enneaegsete vast-
sündinute seedesüsteem küpseb kiiremini ja 
nad on vähem vastuvõtlikud infektsioonide-
le võrreldes piimaseguga toidetud enneaeg-
setega. Rinnapiimaga toitmine tagab lapse 
parema arengu ja toetab ema ja lapse lähe-
dussuhet.

Enneaegsed lapsed kaotavad sünnijärgselt 
kaalus nagu õigeaegselt sündinud lapsed. 
Sünnikaalu taastumise järgselt on nende 
kaaluiive esialgu vähene, kuid teisest elu-
kuust teeb viimane reeglina väga kiire tõu-
su. Näiteks ühe kuu jooksul võib ühekilone 
laps saada kahekiloseks. Piltlikult võib võrd-
luseks tuua 50 kg kaaluva täiskasvanu, kes 
saab ühe kuuga 100-kiloseks. Ennaegse kiire 
kasvuspurdi taga on kõikide elundsüsteemi-
de – aju, luude, lihaste, siseelundite – kiire 
kasv. Seega väga vara enne õiget aega sün-
dinut toites peame täpselt arvestama paku-
tavaid milliliitreid, piima kaloraaži, valgu ja 
mineraalide sisaldust piimas. 

Et kiiret kasvuspurti tagada, on kaasa aida-
nud ka loodus. Enneaegse lapse sünnitanud 
naise rinnapiimakoostis erineb ajalise lapse 

sünnitanud ema rinnapiimakoostisest – sel on 
tavaliselt kõrgem valgu- ja naatriumisisaldus, 
kuid kahjuks ainult esimestel elunädalatel. 
Teisel elukuul sellist erisust tavaliselt enam ei 
kohta ja peame reeglina rinnapiima lisama ri-
kasteid, nagu lisavalk, lisakaltsium ja -fosfor, 
lisasüsiveskud, rasvalisandid.

Rinnapiima koostis on emadel väga erinev 
ja samas ka varieeruv ühel naisel sõltuvalt 
näiteks juba öeldult lapse vanusest või sellest, 
kas tegu on esmalt välja lüpstud eespiimaga 
või hilisema tagapiimaga, kas parajasti on 
õhtu või hommik. Siit tulenebki rinnapiima-
analüsaatori peamine kasu: kui saame täp-
selt määrata ema rinnapiimakoostise, saame 

Kõik piimajaamast
Tallinna Lastehaigla meditsiiniseadme-
te insener Viktor Tälli ütleb, et komp-
lekt rinnapiimaanalüsaatorist ja sellega 
kaasas käivatest aparaatidest on Rootsi 
kolleegi abiga tööle saadud ning vastsün-
dinute ja imikute osakonna uude piima-
jaama üles pandud. 

Insenerina teab ta kõike masinatest, mida 
järgnevalt tutvustab.

Portatiivne rannapiimaanalüsaator on 
keerulise sisuga, kuid kaalult kerge ning liht-
salt käsitsetav seade, mis analüüsib spekt-
roskoopilise meetodiga rinnapiima koostist 
ehk valkude, rasvade, süsivesikute osakaalu 
selles. Vajalik rinnapiimakogus analüüsi te-
gemiseks on 3 ml. Tulemused kuvatakse ek-
raanile ühe minutiga.

Rinnapiima homogenisaator homogeni-
seerib ultraheli-sagedusel rinnapiimaproovi 
nii, et rasv pihustatakse ja jaotatakse lahuses 
ühtlaselt. Protseduur tuleb sooritada enne 
proovi analüsaatorisse sisestamist võimali-
kult täpse analüüsivastuse saamiseks. Samuti 
aitab homogeniseerimine vältida hinnalise 
mõõteküveti umbumist.

selgitada ka rinnapiima rikastamise indivi-
duaalse vajaduse igale lapsele.

Rinnapiima pastörisaator T30 on fiksee-
ritud piima pastöriseerima  62,5 °C juures 
30 min jooksul (mis on standardtemperatuur 
rinnapiima pastöriseerimiseks. Võrdluseks: 
piimatööstuse standard on 72 °C 15 sekundi 
jooksul), et hävitada enamiku bakterite vege-
tatiivsed rakud.

Et termoresistentsed bakterid jäävad selle 
aja jooksul alles ning spoore ei ole võimalik 
inaktiveerida, tuleb piim pärast kuumtöötlust 
kiiresti maha jahutada ja säilitada madalatel 
temperatuuridel, riinapiima pikema säilivus-
aja ja mikrobioloogilise ohutuse tagamiseks. 
Ühe protseduuri jooksul saab pastöriseerida 
11 pudelit, milline kogus vastab lastehaigla 
praegustele vajadustele.

Korgistaja suleb pudelid hermeetiliselt alu-
miiniumfooliumist kaantega enne rinnapiima 
pastöriseerimist ja jahutamist.

Ämmaemand Jekaterina Bolšakova

2016. aastal korraldas  
Tallinna Lastehaigla Toetusfond 
kampaania „Tee väike ime“,  
et koguda raha 38 000  eurot  
maksva rinnapiimaanalüsaatori  
ja -pastörisaatori ostuks.
2017. aasta septembriks on 
masinad välja ostetud ning töös.  
Suur tänu kõigile annetajatele!

9 TALLINNA LASTEHAIGLA SÕNUMID

Young-Keun Kwak ja Viktor Tälli
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Mis mäng on 
indiaca?

Olemuselt ja 
mängu ülesehitu-
selt sarnaneb in-
diaca võrkpalliga, 
kuid mängimisel 
kasutatakse tra-
ditsioonilise palli 
asemel spetsiaalset 
sulgedega varusta-
tud indiacapalli. 
Erinevused on ka 
mängijate arvu, 
platsi mõõtmete, 
võrgu kõrguse jms 
osas. Mäng ise on võrkpallist dünaamilisem 
ja vaatemängulisem. Ka suurem osa mängi-
jatest on võrkpalli taustaga, kuna sarnaseid 
mänguelemente on palju. 

Sellel alal võisteldakse nii mees-, nais- kui 
ka segavõistkondade arvestuses. Rahvusva-
helised võistlused toimuvad lisaks veel kahes 
erinevas vanusekategoorias, milleks on põ-
hiklass ja seeniorklass (40+). Lisaks toimu-
vad iga kahe aasta tagant ka rahvusvahelised 
karikavõistlused juunioritele.

Eestis toimuvad iga aasta meistrivõitlused 
ja karikavõistlused. Rahvusvahelised suur-
võistlused, nagu maailmakarikas (MK) ja 
maailmameistrivõistlused (MM), toimuvad 
iga nelja aasta tagant. MM-il osaleb igast rii-
gist üks võistkond igas kategoorias, aga MK-l 
võib igast riigist osaleda kaks klubi igas ka-
tegoorias.

Eestis tegeleb karika- ja meistrivõistluste 
korraldamisega Eesti Indiaca Liit, kuhu kuu-
luvad mitmed erinevad spordiklubid. Kodu-
leht www.indiaca.ee.

Kus ja millal see tähelepanuväärne kul-
lamäng toimus ning palju konkurente oli?

Viiendad maailmameistrivõistlused in-
diacas peeti 7.-12. augustil Poolas Rozogi 
linnakeses. Naiste kategoorias osalesid Sak-
samaa, Luksemburgi, Poola, Šveitsi ja Jaa-
pani koondised. Alagrupi mängudes võitsi-
me kõiki vastaseid. Poolfinaalis kohtusime 
Luksemburgi naiskonnaga ja võitsime neid 
tulemusega 2:0. Finaalis tuli vastu Saksamaa 
naiskond, kes oma poolfinaalis alistas valit-
seva maailmameistri , Šveitsi, geimidega 2:1. 
Finaalis sakslaste vastu saime meie oma män-
gu paremini käima ning võitsime tulemusega 
2:0. Seega tuli üle pika aja naiste maailma-
meistritiitel taas Eestile. Viimati saavutati see 

Gerda Grossthal võitis maailmameistri tiitli

aastal 2004 Jaapanis.
Kui kaua Sina selle spordialaga tegele-

nud oled ning mis võistkonnas?
Olen mänginud indiacat juba 12 aastat. 

Alustasin spordiklubi Nolckenist, praegu 
kuulun Tartu Telia spordiklubi nimekirja. 

Kavatsed sa jätkata? Tartus trennis käia 
keeruline pole?

Kindlasti plaanin jätkata. Keeruliseks teeb 
selle asjaolu, et Põhja-Eesti klubidel naiskon-
nad puuduvad, st et ainuke võimalus naiste-
ga trenni tegemiseks on Tartus. Õnneks olen 
Lõuna-Eestist pärit, mistõttu õnnestub vane-
mate/sugulaste külastamise trenni tegemise-
ga ühendada.
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Eelmises lehes kirjutasime lasteonkoloog 
dr Karin Orgulasest, kellele omistati tun-
nustusauhinna elutööpreemia, kuid jätsime 
mainimata, et roosiaeda oli kutsutud teinegi 
Tallinna Lastehaigla arst. 

Endokrinoloogiaoasakonna juhataja ning 
Eesti Lastearstide Seltsi president Ülle Ein-
bergil tuli samuti auhind vastu võtta, aga tei-
ses kategoorias.

“Diabeediga laste vanemad olid esitanud 
mind auhinna saamiseks kategoorias „Muu-
tuste looja“. Olin Eesti Laste ja Noorte Di-
abeedi Ühingu algataja ja looja ning ühingu 
juhatuse liige olen kuni siiani. Diabeediühing 
on muutnud paljude perede elu positiivses 
suunas,” selgitab dr Einberg tagasihoidlikult.

Neljandat korda toimunud sündmusel 
“Lastega ja lastele” andis laureaatidele tun-
nustusauhinnad üle Vabariigi President 
Kersti Kaljulaid, õiguskantsler Ülle Madise 
ning sotsiaalkaitseminister Kaia Iva.

Tunnustusauhinna “Lastega ja lastele” lä-

Ka dr Einberg pälvis “Lastega ja lastele” tunnustuse
1. juunil, kui presidendi roosiaeda oodati 
inimesi ja organisatsioone, kelle alga-
tused või pikemaajaline tegevus on 
positiivselt mõjutanud laste ning perede 
käekäiku kohalikul, maakondlikul või üle-
riigilisel tasandil, oli tuuline ja kõle ilm. 
Külma trotsides olid kohal ka lastearstid 
dr Karin Orgulas ja dr Ülle Einberg, et 
võtta vastu autasu “Lastega ja lastele”. 

 TALLINNA LASTEHAIGLA SÕNUMID

Augustis levis Tallinna Lastehaiglas kulutulena uudis, et pediaatria eriala 3. aasta resident Gerda Grossthal on värske maail-
mameister Brasiilia indiaanlaste seas alguse saanud kiiresti populaarsust koguval spordialal nimega indiaca. 

biviijateks on seitse laste heaolu väärtustavat 
organisatsiooni: MTÜ Lastekaitse Liit, MTÜ 
Eesti Asenduskodu Töötajate Liit, MTÜ Ees-
ti Lasterikaste Perede Liit, MTÜ Oma Pere, 
MTÜ SEB Heategevusfond, Õiguskantsleri 
Kantselei ja Vabariigi Presidendi Kantselei. 
Premeeritute ühispildile jäid dr Einberg ja Or-
gulas koos “Lapse suur tegu” auhinnasaajate 

Katarina Raua, Anastasia Beljajeva, Anna 
Aroni, Silvaliis Karu ja Greete Kõrveli-
ga,  “Muutuste looja” Terje Tuisu, laste ja ja 
noortežürii tunnustustatu Marina Paddari 
ning eripreemia saaja Heinar Jahuga.

3. oktoober. Marje Pavel, proviisor, 60 
3. oktoober. Veronika Tšekada, neuroloogia- 
taastusraviosakonna abiline, 65 
7. oktoober. Leena Zabotina, LOR õde, 40 
9. oktoober. Anneli Palu, kardioloogiaõde, 55 
15. oktoober. Natalja Kubetskis, IRO õde, 45 
18. oktoober. Karin Orgulas, hematoloog, 75 
18. oktoober. Marika Pikta, laborant, 50 

Palju õnne
19. oktoober. Ljudmila Babajeva, toitlustaja, 
60 
21. oktoober. Georgi Primolennõi, elektrik, 65 
27. oktoober. Tiina Marder, kasvataja, 60 
29. oktoober. Kristiina-Maria Steinberg,        
stomatoloog, 50 
29. oktoober. Eve Vaarmets, anestesioloog, 60 
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1. juunil peeti Linnahalli vastas olevas 
Exploreri büroohoones maha heategevuslaat, 
kus Derivco töötajad olid müügiks välja pan-
nud küpsetisi, käsitööesemeid ja muud hu-
vipakkuvat. Et heategevuskassa rikkalikum 
saaks, sai annetada ka nn puhast raha, kaupa 

Derivco töötajad andsid üle lastekaitsepäevalaadal kogutud annetused
vastu saamata.

“Hääletamise teel selgitasime välja, et ko-
gutud summa saab Tallinna Lastehaiglale,” 
ütlevad Derivco mänguprogrammeerijad, kes 
juuli lõpul tshekiga Mustamäele jõudsid.

Tallinna Lastehaigla Toetusfondi juhataja 

Inna Kramer (pildil paremal) tänas algatuse 
eest ning lubas, et raha - thseki rahalist vää-
ringut näete pildil - kasutatakse fondi aastapro-
jekti, onkoloogiaosakonna isolatsioonipalatite 
ehituse tarbeks.

16. augusti hommikul jõudis Tallinna sada-
masse laev, mille pardalt veeres maha pere-
kond Martikainen ja nende pickup-auto, täis 
kombinesoone ja muud riidevarustust Tallin-
na Lastehaiglas ravil olevate puudustkannata-
vate väikelaste peredele.

Turku lähedal elav perekond ütleb, et pos-
titas Facebooki riidekogumisteate ja nädala-
ga oli "kaup koos", sh 46 talvekombinesooni, 
magamiskotte, tekke, mütse, kindaid, villa-
seid sokke ning kõikvõimalikke beebiriideid.

"Soomes antakse vastsündinud lapse vane-
matele sotsiaalsüsteemi poolt kaasa riidepakk, 
kuhu kuulub tingimata korralik talvevarus-
tus," ütles kampaania algataja Ida Forsell-
Martikainen, selgitades tuttuutena tunduvate 
kombinesoonide päritolu.

Ühed iseäralikumad esemed saadetisest 
rõõmustasid aga eriti vastsündinute ja imiku-
te osakonna õendusjuht Marleen Mägit: need 
olid villasest lõngast kootud kõrretaoliste juus-
tega Klaabud.

Soome perekond algatas haigla pisimate toetuseks FB-kampaania
"Selle asemel, et haarata kinni juhtmetest või 

muust inventarist, saab pisike inimene end ku-
vöösis turvaliselt tunda sellest kootud kõrrest 
kinni võttes," ütleb Mägi.

Kuigi perekond oli Eestisse sõitnud peamiselt 
lasteriiete edasiandmise tõttu, kasutatakse Tal-
linnas olemise aega tütardega (2aastased salongi 
tagaistmel lõunaund magavad kaksikud pildilt 
puuduvad) ilusa päeva veetmiseks.


