
Lastearstiks saamine oli Teie kol-
mas valik treeneriks ja näitlejaks 
saamise järel. Miks või kuidas tegite 
just sellise otsuse?
Ütleme nii, et treeneriks ja näitlejaks 
tahtsin saada pigem nooremas eas, mit-
te keskkooli lõpus. Siis oli mul juba kin-
del mõte arstiks hakata. Miks? Arvan, et 
oma loomu poolest meeldib mulle hallata 
asju ja aidata neid, kes abi küsivad. 

Meeldib teha midagi inimese heaks, 
kes tuleb minu juurde oma murega.  
Küsitud abi andmine on mul ilmselt loo-
muses. Püüan sekkuda/aidata ka olukor-
dades, kus näen ebaõiglust. Mis haakub 
pisut abistamisvajadusega, sest ebaõigla-
ses olukorras on alati keegi nõrgem pool, 
allajääja. Lapsena võisin ühistranspor-
dis püsti käsutada mõne noore inimese 
selleks, et vanainimene istuda saaks. 

Olukord, kus inimene väärib paremat 
ja kannatab mitte iseenese valikutest 
tulenevalt – see on koht, kus appi tuleksin.  
 
Oli Teil eeskujusid, õppejõude või pro-
fessoreid ülikoolist, kes Teie kujune-
misele mõju avaldasid,  just pediaat-
riks saama veensid?
Ei, seda mitte. Mulle on lihtsalt lap-
sed alati meeldinud. Selle omaduse 
olen ilmselt pärinud oma isalt. Mui-
de, kõik minu mängukaaslased ja sõb-
rad olid alati vaimustuses minu isast. 
Ta oskas suhelda, sai lastega hästi läbi. 
 
Teie saate samuti lastega läbi?
Ise arvan, et saan, ja oskan nendega 
suhelda. Aga mis mõjutajatesse puutub, 
siis mul ei ole kindlaid iidoleid. Nopin 
killukesi siit ja sealt. 

Haiglajuhi kohale asudes olete rõhu-
tanud, et revolutsiooni ei tule, töö 
läheb edasi, ainult tööprotsessi tuleks 
korrastada. Ometi on õhus suured 
muutused või muutuste ootus. Milli-
ne on Teie nägemus ideaalhaiglast ja 
kuidas seda saavutada?
See ootusejutt teeb mind pisut pelgli-
kuks ja arvan, et ainuüksi juhi muutu-
sele ei maksa väga palju panustada. Ent 
muutuste ootamine iseenesest on posi-

Murede kõrval lastehaigla pärast on see 
kevad toonud ka rõõmu ja rahu. Olen 
veendunud, et nõukogu langetas õige 
otsuse, kui valis juhatuse esimeheks uue 
põlvkonna esindaja, omade seas märka-
matult, aga kindlalt juhiks küpsenud 
isiksuse, kelle ees seisab mitu tõsist väl-
jakutset, võimalust teha suuri asju. Tal 
on selleks nii elujõudu kui potentsiaali. 

Soovin dr Katrin Lutsule karismaa-
tilist jõulisust, oskust leida täiendavaid 
finantsallikaid ja häid suhteid paljude 
elualade/institutsioonide inimeste seas.

Kui minu haiglajuhi aastatest 
(1991–2005) pea viimane kui üks kulges 
haigla mingi osa(konna) füüsilise uuen-
damise tähe all, mille kõrvale mahtus ka 
erialade arendamist ning järgnevad seit-
se aastat dr Mall Riikjärve juhtimise 
all (2006–2013) märkisid stabiilsust ja 
sisulist arengut, siis dr Lutsule on antud 
mandaat mitmete oluliste strateegiliste 
muudatuste elluviimiseks, sh nii ehitus-
tööde, aga ka sisulise (arsti)töö tegemi-
seks ning haigla inimeste – inimkapitali 
– väärtustamiseks. 

Kohe on ukse ees (tõsi, tänu eelkäija-
te 10 aastat kestnud tööle) Laste Vaimse 
Tervise Keskuse ehitamine. Teine ees-
märk pikemas perspektiivis on perinato-
loogiakeskuse rajamine, mille ka dr Luts 
oma visioonis olulisele kohale seadis. 
Teades dr Lutsu kui meeskonnainimest, 
ootan, et ta looks enda ümber särava 
tööka tiimi. Kindlasti tuleb vaadata üle 
töökorraldus, innustada meeskonda nii 
moraalselt kui materiaalselt. Samas ei 
tohi karta suuri muutusi: kinnitan, et 
uuel juhil on alati kergem viia läbi nii 
haigla arengut kui organisatsioonisisest 
töökorraldust puudutavaid põhimõtteli-
si reforme, mida pikalt vaka all hoitud. 

Igalühel siin haiglas on oma ülesanne 
ja väärtus, olgu ta siis meditsiini- või tugi-
teenistusest. Haigla algab inimestest, 
mul on hea meel, et dr Luts seda sei-
sukohta jagab. On vaja avatust, oskust 
kuulata ja usaldada paljusid, mineta-
mata omaenda vaistu, ja avatuse kõrval 
õige pisut autoritaarsust. Mida öelda 
lõpuks? 

Olen lastehaigla loomisest olnud 
selle patrioot, tahtes nii lastele kui töö-
tajatele parimat. Soovin, et dr Luts ei 
kardaks minult nõu küsida ja nõukogu 
ettepanekuid ära kuulata – juhatuse 
esimehele saab minu uks olema avatud 

alati.
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Katrin Luts: „Palju on kinni 
meie enda mõtlemises“

Mandaat

Tallinna Lastehaigla uus juhatuse esimees 
dr Katrin Luts on rõhutanud oma sõnavõttudes, 
et revolutsiooni ei tule ja töö läheb rahulikult 
edasi, ometi on õhus muutusi. 
Mis ja kuidas haiglas juhtuma hakkab ja mida 
arvab dr Luts ilmast ja inimestest, püüab 
selgitada esimene intervjuu temaga.

tiivne ja julgustav. See peaks tähenda-
ma, et ollakse valmis ka iseennast puu-
dutavateks muudatusteks. 

Haigla, see tähendab eelkõige siin 
töötavaid inimesi. Me võime kui pal-
ju tahes ehitada, renoveerida, hankida 
sisustust ja varustust, aga nii kaua, kui 
me ei tunneta kollektiivi kui meeskonda, 
kuni töötajatel pole MINU haigla, MINU 
kolleegi tunnet ... pole muudest pingutus-
test kasu. Liiga sageli tunnetan üleole-
vat suhtumist haiglasse, kolleegidesse. 
Ideaalis näen, et suudan seda MINU-
tunnet tekitada. 

Kas põhjus pole äkki ühiskonnas 
leviva elitarismi (ühiskonna jaota-
mine massiks ja eliidiks) – klassi-
desse jaotamise ja vastava suhtumi-
se – kandumises haiglasse?
Võib olla, kuid asjade muutmise aluseks 
saab alati olla kõigepealt igaühe enda 
sisemine vabanemine. 

Merike Martinson
SA Tallinna 
Lastehaigla

nõukogu esimees JäRgNeb Lk 2



Tegelikult on palju kinni meie isiklikes 
kompleksides – ja nii on see ühiskon-
nas tervikuna, meie haigla ei ole erand.  
Kuni me ei suuda vaadata ennast kõrvalt 
ega aktsepteeri, et paljugi saab alguse 
minust (meist) endast, minu suhtumi-
sest ja reageeringutest, ei ole põhjenda-
tud ka ootus, et ümbritsev ühtäkki posi-
tiivseks muutuks. Jälle kord – suhtumi-
ne ja suhtlemine on kõige alus.

Kas on ka organisatoorseid asju, mi-
da sooviksite muuta või parandada?
Mõtlesin revolutsiooni mitte-tegemise 
all, et kohe ei hakata muutma struktuu-
ri, vahetama inimesi ametikohtadel. Aga 
mida ma siiski näeksin ja mis on minu 
meelest võtmeküsimus – see on juhtimi-
ne kesktasandil. Kirjutasin sellest haig-
lalehes, mainides, et osakonnajuhatajad 
teevad heameelega arstitööd, aga jätavad 
juhtimistöö tagaplaanile, arvates, et seda 
teeb keegi teine („Osakonnajuhatajad on 
meil liiga hõivatud arstitööga. Arstidena 
meeldib meile kõigile enam tegelda ars-
titööga kui juhtida protsesse osakonnas. 
Siin näen reservi 2013. aastal. Võimalusi 
edasiminekuks, ja nii, et inimesed läbi ei 
põleks, näen ainult tööprotsessi korrasta-
mises. /-/ Arstiabi jätkuvaks tagamiseks 
olukorras, kus ka numbrid on endiselt 
olulised, on töö efektiivus. Siin on suur 
panus osakondade ja teenistuste juhata-
jatel ja õendusjuhtidel“). 

Sain väitele juba ka tagasisidet. 
Arutleti, et kas tõesti peab tulema taga-
si varasem aeg, kus osadel osakonda-
del olid juhatajad arstitööst vabastatud.  
Ei, seda ma ei arva. Leian, et juhtidel 
on vajalik jätkuvalt teha erialast tööd, 
et mitte kaotada reaalsustunnetust. 
Juhina tuleb meil lihtsalt paratama-
tult langetada ebameeldi-
vaid otsuseid ja neid ini-
mestele edasi anda. Olen 
nõus, see ei ole väga meel-
div, kuid amet kohustab. 
 
Mida Te siiski nt töö efek-
tiivuse all silmas peate?
Piltlikult (ja esmalt kar-
mina tunduvalt) öeldes on 
osakonnajuhatajale antud 
personali näol kasutada res-
surss. Ehk nii mitu inimest 
kui tal on, korrutatult 8 töö-
tunniga. Kõik need töötun-
nid tuleb tal väga ratsio-
naalsesse rööpasse seada ja efektiivsei-
mal viisil rakendada. Võib-olla ei kõla 
väga ilusasti, aga mõte on just niisugu-
ne. Meil on tööl üle 700 inimese. Üks juht 
ei suuda ka parima tahtmise juures oma-
da ülevaadet, kes, mida ja kuidas oma 
tööaja jooksul teeb. Selleks ongi keskast-
me juhid, sh õendusjuhid, kelle käsutus-
se on antud teatud hulk töötunde, mida 
parima tulemuse saavutamiseks ära 
kasutada. Samas on elu läinud nii palju 
edasi, et üha olulisemaks muutub tööta-
jate mobiilsus ja valmisolek teha vahel 
ka sellist tööd, mis ei ole otseselt ameti-
juhendisse sisse kirjutatud.

Kunagi olete öelnud, et igal erialal 
on neid, kes teevad oma tööd süda-
mega ja teisi, kes käivad kohal palka 
teenimas või aega ära istumas.
Jah, kahjuks leidub ka meil neid, kes 
arvavad, et palka peaks makstama ainu-
üksi hommikuse tööle tulemise eest. 
Sedagi mitte alati õigeks ajaks. Ma ei 
talu kurtmist töörohkuse üle olukorras, 
kus inimene hilineb regulaarselt, lahkub 
sageli enne tööaja lõppu ja leiab ka töö-
päeva keskel aega kohvitamiseks ja mui-
du mõnusaks äraolemiseks. Mitte et tööl 
kohvi juua ei tohiks, kuid seda tuleb töö-
koormusest rääkides ka arvesse võtta. 

Paljud meist on käinud välisriikides 
ja näinud oma silmaga, kui oluliseks 

peetakse tööajast 
kinnipidamist. Ehk 
siis distsipliin ei 
kuulu vaidlustami-
sele. Muidugi ei näe 
ma, et nüüdsest hak-
kaks haiglas kehti-
ma sõjaväeline kord, 
kuid tööaja väärtus-
tamine ja kasutami-
ne peab muutuma 
efektiivsemaks.
Õnneks on enamik 
meie inimestest hin-
gega asja kallal ja 
pühendunud.

Tahaksin väga, et nad tunneksid ka 
edaspidi, kuidas neid väärtustatakse ja 
neist kui headest töötajatest hoolitakse.  
Siiski, kui kurdetakse meie haiglas keh-
tivate nõuete üle, tasub vaadata haig-
last väljapoole. Kas siinsele töökohale 
ikka saab ja tasub ülalt alla vaadata?  
 
Teiselt poolt ongi kõik väga habras 
– Euroopa majandus kõigub, mõnest 
maailmajaost kostub sõjaähvardu-
si... Meditsiinis on palju pingeid, 
vähe raha jne.
Kõike ei saa meie mõjutada. Ei maksa 
end kulutada probleemidele, mille lahen-
damine ei sõltu meist. Minu meelest on 

enda ja end ümbritseva jätkusuutlikku-
se seisukohast olulisem tegeleda iseen-
da, oma suhtumise ja suhetega. Mina 
olen enda jaoks tähtsustanud kolme 
printsiipi. Esiteks: suur hulk minu suh-
tumistest on kinni mõtlemises. Teiseks: 
kõik, mis ma teen, teen ma iseendale.  
Kolmandaks – räägi inimestega.
 

Milliseks kujuneb Teie suhe ameti-
liitude ja ühingutega? Arvatavasti 
peate ka Teie allkirjastama kollek-
tiivlepinguid ja Teie juurde tullakse 
palka juurde küsima. Kas, kellel ja 
millal seda mõtet teha on?
Olen nõus. Ühest kollektiivist tulles on 
üsna keeruline asuda teisele positsioonile. 
Jällegi, oluline on oma positsioon selgeks 
mõelda. Juhatus ei maksa palka omast 
taskust ja palkade võimalikult madala-
na hoidmine ei ole omaette eesmärk.Soo-
vid palga suurenemise suhtes on meil 
arvatavasti ühised. Võimalus soove täi-
ta tuleneb ikka haigla majanduslikest 
võimalustest ja siin näen reservi juba 
mainitud tööefektiivsuses. Aga mida ma 
küll väga tahaks, on tasustamissüsteemi 
suurem läbipaistvus. 

Palgaastmestik?
Ei, arstide ja õdede miinimumpalkade 
osas on meil palgaastmestik paigas. Olu-
korras, kus olen tööpostil olnud alles  esi-
mesi nädalaid, ei ole ma veel kõike lõpuni 
adunud, aga olen kohtunud olukordade-
ga, kus ma mitte alati ei saa aru, mille 
eest kellelegi n.ö lisatasusid makstakse. 
Samas pooldan individuaalse tööpanuse 
väärtustamist palgas, kuid see peab ole-
ma selge ja osaliselt ka mõõdetav.

Dr Riikjärve lõpukõnet parafrasee-
rides (ta ütles naljaga pooleks, et 
haigla juhi kohale asudes ei olnud 
tal ehk piisavalt karismat,  suhtle-
misoskust ega oskust raha teha): 
karisma ja suhtlemisoskuse puu-
dumine pole arvatavasti Teie prob-
leem, aga kuidas  kavatsete haiglale 
raha juurde tekitada?
Juhatuse esimehel on rahastamisvõima-
luste leidmisel oluline osa, kuid siin loo-
dan kindlasti abi nõukogult. Praegu on 
projektide ajastu. Ma ei poolda ega pea 
normaalseks, et riigi või omavalitsuse 
omanduses olevat haiglat peaks majan-
dama või üritama majandada projek-
timajandamise kaudu. Aga et aeg on sel-
line, tuleb neid võimalusi otsida.
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“Olen enda jaoks 
tähtsustanud kolme 
printsiipi: esiteks: suur 
hulk suhtumistest on 
kinni mõtlemises. 
Teiseks: kõik, mis ma 
teen, teen ma iseendale.  
kolmandaks – 
räägi inimestega.”

Portree laste joonistuste näituselt 
pediaatriaosakonnas

“elu on läinud nii palju edasi, 
et üha olulisemaks muutub 
töötajate mobiilsus ja 
valmisolek teha vahel 
ka sellist tööd, mis ei ole 
otseselt ametijuhendisse 
sisse kirjutatud.”



Teine võimalus raha juurde taotle-
da on kohalik omavalitsus. Olles Tallin-
na haigla, tuleks linnaga koostööd tehes 
leida võimalusi, kus omavalitsus näeks 
põhjust haigla toetamiseks (osaliselt on 
see siiani ka toimunud). Edasi jõuame 
riigini – ilmselt on siin oluline lastehaig-
la kui Eestis ainulaadse haigla tähtsuse 
rõhutamine. Peab püüdma viia oma näge-
mused ja seisukohad otsustajateni, tead-
vustada laste tervisega seonduvate küsi-
muste olulisust. Siin tuleks väärtustada 
lastega töötava personali suuremat aja-
kulu ja lisakulusid. Mis peaks hakkama 
kajastuma ka hinnapoliitikas. Selles osas 
pean oluliseks koostööd erialaseltsidega. 
 
Peaks Teie arvates muutuma mida-
gi ka riigi suhtes tervishoidu?
Me ju ootaksime tegelikult, et tervis-
hoiusüsteemi kujundamine on riigi üles-
anne. Aga praegu on kogu tervishoid vii-
dud asutuste tasandile – haiglad on sisu-
liselt äriettevõtted. Mida äriettevõtted 
ellujäämiseks teevad? Hakkavad turgu 
laiendama. Nii käib võitlus, mille käigus 
ununeb, et tegelikult peaks suunad kätte 
andma ministeerium. Ja koos suundade-
ga peaks kaasas käima raha.

Praegu rabab igaüks suunas, mis 
endale kasulikum. Otsib selleks projekti
vm rahasid. Tegelikult ma ei teagi, kas 
riik peaks sellist tegevust soodustama 
või mitte... Nt riigil on seni puudunud 
oma seisukoht perinatoloogiakeskuse 
kohta, millest on räägitud aastaid (uues, 
valmimisjärgus haiglavõrgu arenguka-
vas on perinataalkeskust juba nimeta-
tud). Samal ajal arendavad kõik sünni-
tusmajad ennast nii ruumiliselt, tehni-
liselt kui inimestesse panustades. Ka 
maakonnahaiglad püüavad asja edasi 
viia ja meie püüame ellu jääda – tege-
likult on see aga kõigi ressursside, nii 
raha kui inimressursi killustamine. 

Meie niigi väikese arvu inimes-
te juures jagame sügavalt enneaeg-
sete või raskelt haigete vastsündinu-
te piiratud grupi nelja või viie kesku-
se vahel laiali. See on üks näide, kus 
riik võiks mingisuguse seisukoha võtta. 
 
Aga Eesti, mida Te meie maast arva-
te, mis siin võiks teistmoodi olla?  
Minu jaoks on Eesti minu kodu ja 
just nii lihtne see ongi. Kodus on ala-
ti hea. Kõik ei saa olla parim ja ala-
ti võiks midagi teisiti olla, aga selleks 
tuleb ikka jälle midagi ise ette võtta. 
Mina tahaksin kõige enam, et meie ühis-
konnas oleks vähem virisemist ja rahul-
olematust. Ehkki on inimlik mõelda, et 
parem on seal, kus meid ei ole, on täna 
igaühel vabadus liikuda sinna, kus arvab 
enesel parema olevat. 

Järgmine küsimus on on vist veidi 
kohatu – see on raamatust, filmist 
või muusikast, mida võtaksite üksi-
kule saarele. Arvatavasti võtaksite 
kaasa hoopis pere, kodu ja lemmik-
loomad, kui teil nt kasse on... 
Kass on mul tõesti olemas...

...aga kui oleks ikkagi vaja võtta 
kaasa mingit raamatut, muusika-
plaati, filmi, siis millist?
Lapsepõlvest mäletan, kuidas luge-
sin Beecher-Stowe’i „Onu Tomi onni-
kest“, sõites platskaartvagunis laag-
risse kusagile Venemaa avarustes-
se. Lugesin ja nutsin… Või teeseldes 
kodus õppimist, lugesin ise nuttes Sil-
via Rannamaa “Kadrit” ja “Kasuema”. 
Mulle meeldivad üldse raamatud, kus 
saab nutta. Minu meelest see puhas-
tab. Eriti oluline on see lapsepõlves, kus 
kujuneb empaatiavõime ja pannakse pai-
ka olulised väärtused.  

Olles väga pragmaatiline inime-
ne, võtaksin üksikule saarele siis-
ki midagi asisemat ja praktilisemat. 
Muusikas olen kõigesööja ja kinoskäija 
kehva. Teatris käin tihti ja seal meeldi-
vad mulle realistlikud tükid. Komejant 
mulle ei meeldi.

Mister Bean samuti mitte?
Ei, tema on juba nii tobe, et on naljakas. 
Aga mitu korda järjest ei ole ma nõus ka 
teda vaatama. Üldse puudub mul harju-
mus üht raamatut, üht filmi mitu korda 
vaadata või lugeda, nagu tean inimesi 
tegevat...

Kuid lõpuks kõige tähtsam küsimus 
– Teie soovid inimestele.
Ma ei tahaks olla dotseeriv – medit-
siin on eriala, kus on koos palju isik-
susi. Kuid vahel tuleks meeles pida-
da – me kõik oleme isiksused. Kui 
saaks nii, et seda ei peaks iga päev, 
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igal sammul tõestama. S.t olgem isik-
sused, aga ärgem eksponeerigem seda.  
Elu on tegelikult lihtne ja kinni väi-
kestes asjades. Enam positiivset rahul-
olu iseenda ja ümbritsevaga! Sooviksin, 
et kõigil oleksid suhted korras eelkõige 
kodus. Tugev seljatagune annab jõudu 
vastu panna ka igapäevases pingelises 
töös. 

2011: dr Luts modereerib haigla konverentsi

Õdede päev 
Tallinna Lastehaiglas                   
9. mail 2013 kell 10.00–15.30
Päevakava:                                                                
10.00–10.10  Registreerumine 0-korruse 
õppesaalis
10.10–11.40  „Mõnikord saab printsist 
konn ja printsessist madu ehk „me kõik 
oleme ju lõppude lõpuks vaid inime-
sed...““ Merle Parmak, PhD, kVÜÕA 
teadur (2TP)      
11.50–12.15  kogunemine, kõnni-
keppide jagamine ja ettevalmistavad 
harjutused füsioterapeudi juhtimisel 
haigla siseõuel
12.20–14.20   Rännak ajas ja ruumis – 
kiiresti kaugemale ja kõrgemale
14.30–15.30  Tervitus haigla juhatuse 
esimehelt dr katrin Lutsult. 
Pidulik kohvilaud kukesaalis

* soovitatav eelregistreerimine siseveebis 
või õendusjuhi juures
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Ümarlaua kokkukutsumise ajendiks oli meie 
omakeelse meditsiini- ja arstide kommuni-
katsioonikeele  mõjutatus inglise keelest, mis  
domineerib  rahvusvahelises arstiteaduses 
ning  mure meditsiinikeele kui eestikeelse 
kultuuri ühe osa tuleviku pärast. 

Eestikeelse meditsiiniterminoloogia ja 
meditsiinikeele hoidmisele ja arengule on 
olulist mõju avaldanud  ajakirja „Eesti Arst“ 
ilmumine (1922–1940; 1941–1944; uuesti ala-
tes 1958. a), millest kõneles Väino Sinisalu. 
Ettekandest ilmnesid murejooned, sest vaa-
tamata meditsiiniterminoloogia komisjoni te-
gevusele (alustas 1977. a), sarja Scripta Me-
dicorum väljaandmisele Nõukogude perioodil 
(40 raamatut), kirjastuse Medicina asutami-
sele 1993. a, näitab kõne- ja kirjakeele tänane 
kasutamine eestikeelse meditsiiniterminoloo-
gia säilitamise keerukust. Kirjastuse Medici-
na tegevuse lõppemine vähendab omakeelse 
terminoloogia arendamise väljavaateid veelgi. 
Probleemidena tõi Sinisalu esile akadeemilise 
õppe meditsiinikeele, žargooni leviku arstide 
kõnekeeles, e-haigusloo mõju kirjakeele kasu-
tamisele ehk teisisõnu üleilmastumise ja rah-
vuskultuuri  vastandumise. 

Toomas Asser Tartu Ülikoolist peatus 
keele kasutamisel (eesti vs inglise keel) aka-
deemilises õppes. Ehkki teaduskeelena on 
inglise keel primaarne (ka TÜ doktoritöödest 
oli 2011. a inglise keeles 78.6%), on eestikeel-
ne õpe meie missioon, kultuuri arendamine 
ja tagab patsiendi rahulolu. Vaid patsiendile 
arusaadavalt esitatud teave võimaldab pat-
siendil täita talle antud soovitusi  ja avaldada 
rahulolu teenusega.

Jaak Põlluste  (meditsiiniterminoloo-
gia komisjoni esimees, TAI) andis ülevaate 
meditsiiniterminoloogia komisjoni tegevuse 
tänasest seisust. Ta rõhutas omakeelse ter-
minoloogia tähtsust seadusloome ning me-
ditsiinierialade aspektist ja  hindas  väga 
oluliseks rahvusvahelise haiguste klassifi-
katsiooni viimase versiooni olemasolu eesti 
keeles.  

Enn Jõeste (PERH) tundis muret ars-
tide kõne- ja kirjakeele pärast, mis on täis 
lühendeid, mis ei ole kõigile arusaadavad, 
haiglast väljastatavate epikriiside pärast, 
milles domineerivad lehekülgi täis analüü-
sid ja üldisest pealiskaudsest suhtumisest 
e-haigusloo kirjutamisse. Diskussioonides 
peatutigi enim arstide kasutataval  medit-
siinikeelel, üldisel vähesel vastutustundel 
haiguslugude vormistamisel, mis seab tõsis-
te raskuste ette ka need, kes peavad andma 
hinnanguid (tervishoiu ekspertkomisjon).   
Ümarlaud jäigi probleemide tõstatajaks, 
selgeid otsuseid eestikeelse terminoloogia ja 
keele kasutamise osas ei tehtud. Siiski peab 
iga meditsiinikeele kasutaja tundma vastu-
tust emakeelse meditsiini oskuskeele kasuta-
mise ja hoidmise eest.

Mall-Anne Riikjärv 
eLS liige 

Meditsiinikeel – 
osa kultuurist
käesoleva aasta eesti Arstide Päevade 
programmis oli ajakirja eesti Arst ümar-
laud „eesti meditsiinikeele arendamine“. 

1. mai.  Maie kübarsepp, kLP psühholoog, 60
2. mai. Juta Jask, eriarstiabi osakonna oftamoloog, 65
3. mai. kaie Soosaar, õde, 40
15. mai. Maili Rullinkov, neuroloog, 60
26. mai. Valentina Miljutina, kõrva-nina-kurguosakonna abiline, 55
30. mai. Mare kägo, kLP füsioterapeut, 65
31. mai. eeva kähr, kLP medregistraator, 65
31. mai. Piret Pukk, ägedate respiratoorsete infektsioonide osakonna õde, 55

„Seadmega tekitatakse subatmosfääriline ehk negatiivne rõhk, mis hävitab 
bakteriaalse põletiku ja stimuleerib haava paranemist,“ selgitas  dr Tiiu Kaha. 
LC Tallinn Toompea president Meelis Riimaa ütles kingitust üle andes, et 
raha selleks saadi kokku kubi iga-aastaselt pokkeriturniirilt. 

Tõsi, lõvid tegelevad sportpokkeriga, mis tähendab, et mängijate osalustasu 
suunatakse heategevusse ja raha asemel ootavad võitjaid auhinnad.

Klubi on lastehaigla põletushaavadega patsiente toetanud ka varem. Mullu 
muretseti traumaosakonnale spetsiaalsed operatsiooninoad. 

 „Meil on hea meel, et Toompea lionite toetus on jätkuvalt suunatud põletus-
haavadega laste abistamisse,“ kinnitas Tallinna Lastehaigla juhatuse esimees 
dr Katrin Luts. „Taas on tehtud samm, mis aitab kindlat patsientide gruppi.“

Dr Luts täpsustas, et seadme kasutamiseks tuleb arstidel ja õdedel läbi teha 
koolitus, mida tarnija on lubanud läbi viia.

Koos Lioni klubiga külastas traumaosakonda koeratüdruk Lotte, kes jagas 
lastele õhupalle, joonistusvahendeid ja mänguasju.

Lionid aitavad 
põletushaavadega 
patsiente
16. aprillil andsid Lions Club Tallinn Toompea esindajad haiglale üle 
uudset haavaravi võimaldava vaakumraviaparaadi, mida kasutatakse 
peamiselt põletushaavade, aga ka infitseeritud ehk bakteriaalselt saastu-
nud haavade ja lömastushaavade puhul terves kirurgiakliinikus.

Palju õnne!

Ilusat sekretäride päeva! 

Siiri keernik, Janne Tammesalu, Annika Jaakson, Jelena Loitšitš, Mall 
Virolainen, Stella Lumi, Marjaana Maipuu, kaire Malva, Marve Müürsepp, 
Ülle Sikamägi, karin kleitsmann, Ivi Randviir, Riina Abel, Maris Viik, kädi 
Tomingas, Mari kann, Mare kann, Helle Siirak
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