
Taavi Rõivas tänas EV ni-
mel Norra Kuningriiki ja soo-
vis, et kõik, alates riigihan-
kest hoone ehituseni sujuks 
viivitusteta, et mõne aasta 
pärast uue hoone avamise 
puhul uuesti kokku saada.

“Keskuse rajamisega pa-
nustame lastepsühhiaatria 
arengusse Eestis ja seeläbi 
laste heaolusse,” ütles sot-
siaalminister, kinnitades, et 
nagu igal pool arenenud rii-
kides, on ka Eestis psüühika-
häiretega lapsi, kellega tege-
lemist tuleb toetada nii rii-
gil, omavalitsusel kui haiglal 
endal. “Vaimse tervise mured 
kajastuvad ka laste ja noor-
te riskikäitumises, näiteks 
alkoholi tarvitamises ja suit-
setamises. Õigel ajal avasta-
tud probleemid ja professio-
naalselt osutatud abi aitavad 
vältida lohutuse otsimist kee-
latud ainetest ja teistest oht-
likest tegevustest.” 

„See on olnud just selline pro-
jekt, mille kohta saab öelda – 
tark ei torma,“ sõnas Katrin 
Luts. „Näeme laste vaimse 
tervise keskuses laste psüh-
hiaatrilise abi võrgustiku 

arendamist, kus probleemide-
le leitakse lahendusi nii ars-
tiabi, sotsiaalabi kui ka hari-
dusküsimuste korraldamisel. 
Süsteemi arengu vajadust 
tunnetame oma igapäevases 
töös üha teravamalt. Sellest 
peaks kujunema laste psüh-
hiaatrilise abi uus tasand. 
Ühelt poolt ootab meid ees 
maja ja teisalt uue süsteemi 
üles ehitamine – uus hoone 
tuleb täita inimeste ja jät-
kusuutliku abi andmisega, 
mis eeldab Eesti tingimustes 
uute sidemete ja meeskonda-
de loomist ja tööle rakenda-
mist.“ 

Lõpetuseks tänas Luts nii 
Norra riiki kui haigla nõuko-
gu esimeest Merike Martin-
soni, kelle peas laste vaimse 
tervise keskuse idee omal ajal 
sündis.

Ka Merike Martinson tänas 
oma kõnes Norra kuningrii-
ki ning rõõmustas ajaloolise 
päeva üle, mis märgib 10 aas-
ta taguse ja asjaajamistesse 
takerdunud lootuse täitmisele 
pööramist. Samas nentis ta, 
et „kaotatud on väärtuslikku 
aega – sajad, võib-olla isegi 

NR 102 / MAI/JUUNI 2013

Ta tuleb siiski: lastehaigla kõrvale 
kerkib Laste Vaimse Tervise Keskus

Fookuses: 
Esimene Baltimaade konverents: 
„Multiprofiilne meeskonnatöö 
noorte SpBH täiskasvanutega ja 
moodne meditsiin“

Anne Kleinberg, Merike Martinson, Lise 
Kleven Grevstad ja Katrin Luts vaatavad 
tulevast ehitusplatsi

22. mail allkirjastasid sotsiaalminister Taavi Rõivas ja 
Tallinna Lastehaigla juhatuse esimees dr Katrin Luts 
laste vaimse tervise keskuse rajamise lepingu. Keskus 
valmib hiljemalt 2016. aasta kevadeks.

tuhanded probleemsed lapsed 
ja noorukid on vahepeal abita 
jäänud – maja valmissaami-
sega on endiselt kiire“.

Muuhulgas meenutas ta 
hea sõnaga praeguse sotsiaal-
ministri eelkäijat. „Hanno 
Pevkur oli neljas sotsiaalmi-
nister, kelle juures me laste 
vaimse tervise keskuse raja-
mise mõttega käisime, kuid 
esimene, kes meist aru sai, 
mõttest kinni haaras, meile 
lootust andis ja selleks või-
malust nägi,“ ütles  ta ja mee-
nutas, et kui minister ütles, 
et Norra valitsus on lubanud 
toetada veel ühte projekti, 
osutus selleks õnneks Laste 
Vaimse Tervise Keskus. 

Merike Martinson rõhu-
tas ka, et lastehaigla reno-
veerimise võti on alati olnud 
heategevus. 

Norra suursaadik Lise Kle-
ven Grevstad väljendas 
Norra riigi heameelt teha 
midagi laste ja noorte vaim-
se tervise süsteemi arenda-
mise heaks Eestis. “Kõigi 
elanikegruppide võrdne ligi-
pääs tervishoiuteenustele on 
rahvatervise programmide 
oluline eesmärk nii Eestis 
kui ka teistes abisaajariiki-
des,” ütles suursaadik. “Nii 
Eesti kui Norra seisavad las-
te ja noorte vaimse tervise 

vallas silmitsi samasuguste 
probleemidega. Me loodame, 
et Norra Rahvatervise Insti-
tuut, mis töötab tihedalt koos 
Eesti spetsialistidega antud 
programmi raames, saab 
pakkuda väärtuslikke koge-
musi,” lisas ta.

Kauaoodatud vaimse tervi-
se keskuse rajamist Tallinna 
Lastehaigla juurde rahasta-
takse Norra finantsmehha-
nismi rahvatervise program-
mi toel. Projekti kogueelar-
ve on üle 6,6 miljoni euro. 
Sealjuures Norra programmi 
raames eraldatakse kokku 4 
165 000 eurot, millest 85% 
on Norra toetus ja 15% Ees-
ti kaasfinantseering. Ülejää-
nud osa on lastehaigla omafi-
nantseering. Keskuses haka-
takse osutama ambulatoor-
seid ja statsionaarseid psüh-
hiaatrilisi teenuseid lastele ja 
noorukitele. Üheks keskuse 
ülesandeks on lastega tööta-
vate spetsialistide (lastekait-
setöötajad, politsei, õpetajad 
jt) koolitamine ja nendevahe-
lise võrgustikutöö toetamine. 

Lisaks Tallinnasse rajatava-
le keskusele kavandatakse 
programmi käigus ka regio-
naalsete vaimse tervise kes-
kuste loomist Tartu, Pärnu ja 
Ida-Viru piirkonda.
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Suvisest töökorraldusest 
Tallinna lastehaigla Mustamäe 
korpuses ja Kesklinna Lastepolikliinikus
Lastehaigla vastuvõtuosakond (boksid) on kollektiivpuhkusel 
19. juunist 18. juulini, pediaatriaosakond 15. juunist 21. juu-
lini ja neuroloogiaosakond 23. juulist 19. augustini. Ägedate 
respiratoorsete infektsioonide osakond puhkab 22. juulist 26. 
augustini.
Neuroloogiaosakonna patsiendid majutatakse osakonna puh-
kuse ajal pediaatriaosakonna pinnale ja vastupidi. Kõigil kolmel 
suvekuul sulgeb tavalisest tund aega varem, kell 16.00 uksed 
Tallinna Lastehaigla juures asuva lastepolikliiniku registratuur.
Kesklinna Lastepolikliinik on suvekuudel (1. juunist 31. augus-
tini) avatud kella 17-ni. Kesklinna Lastepolikliiniku taastusravi-
osakond on töötajate puhkuste tõttu külastajatele suletud 1. 
juulist 4. augustini.

Teist aastat said aukirja 
ja tordi ka nelja laste lem-
mikosakonna – vastuvõtu-, 
kõrva-nina-kurgu-, ägedate 
respiratoorsete infektsiooni-
de ja pediaatriaosakonna – 
töötajad.

Nende inimeste ja üksuste 
nimed kõlasid kõige sageda-
mini lapsevanemate ja laste 
kirjutatud (tagasiside)kirja-
des ning küsitlusankeetides. 
Samuti said nominente ni-
metada haigla osakondade ja 
teenistuste juhid.

“Põhimõtteliselt on lastehaig-
la just selline töökoht, kus 
lapsesõbralikud peavad ole-
ma kõik inimesed. Rahvusva-
heline lastekaitsepäev on so-
bilik, tõstmaks esile neid, kes 
on parimad kõigepealt meie 
patsientide arvates,” ütles SA 
Tallinna Lastehaigla juhatu-
se esimees dr Katrin Luts.

Kolme laureaati ootab ka las-
tehaigla rahaline preemia. 
Millega nad patsiente võlu-
sid?

Mare Kann võitis patsientide 
südame päikeselisuse ja vas-
tutulelikkusega – patsientide 
mured on tema mured, mida 
ta püüab võimaluste piires la-
hendada. Jelena Yatshyshyna 
suudab ka kõige vastupunni-
vama lapse koostööle meeli-
tada ja röntgenpilt saab alati 
tehtud ning Piret Harmipai-
ka ootavad lapsed tööle pi-
kisilmi, sest tema teeb hom-
mikul lahti mängutoa ukse, 
lööb kaasa lauamängudes, 
ei pelga tegelemist puuetega 
lastega ja otsib palatis lama-
jatele põnevat lugemist.

Lapsesõbraliku töötaja pree-
mia asutati 2004. aastal, 
tänavune autasustamine oli 
järjekorras kümnes.

31. mai hommikul said lastehaigla töötajad teada, kes 
nende seast saavad sellel aastal kanda haigla kõige 
lapsesõbralikuma töötaja tiitlit (pildil vasakult): Mare 
Kann, Kesklinna Lastepolikliiniku taastusraviosakonna 
sekretär, Jelena Yatshyshina, radioloogiaosakonna õde 
ja Piret Harmpaik, kirurgiaosakonna kasvataja.

11. mail tähistati lastehaig-
las rahvusvahelist õdede 
päeva. Haigla õendusjuht 
Tiia Muts meenutas tervi-
tuskõnes, et kunagist me-
ditsiiniõdede seltsi lühendit 
MÕS seletati lahti sõnadega: 
maailma õilsam sugu. „On 
sümboolne, et õdede päev, 
12. mai, satub tihti samale 
päevale emadepäevaga,“ ütles 
ta. „Õed, kellel endal on lap-
sed, oskavad aidata ja mõista 
haiglas olevaid lapsi ja oma 
emalikkust saavad siin ra-
kendada ka noored õed, kes 
(veel) ei ole emad.“ 

Ka päevaloeng keskendus 
inimlikele väärtustele, õen-
dustöötajate isiklikule elule: 
MD PhD Merle Parmak näi-
tas maailmas kasutatavate 
mudelite põhjal, kuidas lähi-
suhtes olev paar saab hinnata 
vastastikuseid tundeid ja faa-
si, millesse suhe on jõudnud. 
Kui koolituse pealkirjas sisal-
dus küsimus, kuidas printsid 
konnadeks muutuvad, siis 
Parmaku elegantselt esitatud 

arutluskäik andis võimaluse 
isetäituva ennustuse printsii-
pi kasutades konnadel (taga-
si) printsideks muutuda ning 
näitas küpsetele suhetele ise-
loomulikku isiksuste ühtesu-
lamist ideaalis. 

Tiheda päevaplaani tõttu 
loengu lõpuks õdesid tervita-
ma jõudnud haigla juhatuse 
esimees dr Katrin Luts ütles, 
et Parmaku ettekandes esit-
letud põhimõtteid on laienda-
tavad ka muudele, nt töösu-
hetele. Samuti toonitas ta, et 
õdede roll kasvab drastiliselt 
terves maailmas ning varem 
või hiljem saab see olema 
samuti ka meil, mingil mää-
ral on see juba ka toimunud.  
Kuid on vastuolusid, millest 
üks on õdede endi ja teine 
arstide valmisolek selleks. 
„Arstidena ei ole meil võib-ol-
la aega mõelda, millisel viisil 
õdede rolli igapäevaelus suu-
rendada – me kasvame sel-
les suunas,“ ütles ta ja andis 
haigla poolt õdedele edasi pa-
rimad soovid. 

Rahvusvahelisel 
õdede päeval 
räägiti suhetest

Kõige suuremad 
lapsesõbrad
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SpBH-haigete noorte täiskasvanute 
tugisüsteem on asetumas 
õdede õlgadele
Konverentsil käsitleti noorte SpBH-täis-
kasvanute probleeme arstide, õdede ja füsio-
terapeutide vaatevinklist. Otsiti vastust, kuidas 
Eestis tegevust suunata, et rahul oleks nii haiged 
riik kui meditsiinisüsteem. Kõlama jäi, et vaja 
on Balti kompetentsikeskust.

Theodor Micahel, Charite Ülikooli Kliiniku
SpB ja sotsiaalpediaatria keskuse juhataja  
Vaja on multidistsiplinaarset kompetensikeskust,  
kus haiget jälgivad ja tema probleeme lahendavad spet-
sialistid, kes on kursis haige probleemide ja anamneesi-
ga (IT-süsteemidele ei saa lõpuni kindel olla, haiguslugu peab 
olema paberkandjal ka arhiivis). Selles süsteemis on kesksel 
kohal patsient ja tema pere, kelle kõrval on meeskonnajuht ja 
vahendajad. Charite näitel on selleks arstide meeskonna juha-
taja, ortopeedi kompetentsi omav neuroloog (Michael), kes teeb 
koostööd kogemustega õde-spetsialisti jt spetsialistidega.  Hai-
ge käib tervisekontrollis kord aastas (probleemide puudumise 
korral kord kolme-nelja aasta tagant) või vastavalt vajadusele, 
nt kord kvartalis.  Saksamaal on kvartaalne pearahasüsteem, 
mis tagab konsultatsioonid, meeskondlikud hindamised jm, 
et haige toimetulek rahuldaks kõiki osapooli.   Ka Saksamaal 
lõpeb SpBH-noorte 19-aastaseks saades kooli- ja sotsiaalne 
tugi.  Sellel aastal saadi 1. korda riigilt raha täiskasvanute 
teenindamiseks – seni tehti tööd heast tahtest, sest noori pol-
nud kuhugi saata.

Hannes Haberl, Charite Ülikooli Kliiniku koosseisuline 
professor, laste neurokirurgiaosakonna juhataja 
„SpBH-keskus võiks asuda Tallinnas. Mida peate tege-
ma, seda peate tegema KIIRESTI!“  
Hannes Haberl käsitles ettekandes Charite Ülikooli struk-
tuuri, operatsioone ja täiskasvanuks saanute kirurgilisi prob-
leeme. Professor tutvustas invasiivset operatsiooni-shunteeri-
mismeetodit ultramoodsa 3D navigatsioonventrikuloskoobiga, 
tänu millele on võimalik peas toimuvat jälgida filmikaamera 
abil ja skeemina.  Konverentsi lõpus toimunud ümarlaual üt-
les Haberl, et kuivõrd Eestis on suurriikidega võrreldes vähem 
inimesi ja haigusjuhte, oleks parema kompetentsi saamiseks 
Baltimaade meeskonda ühtsete ravijuhiste ja tasemega. „See, 
mida te juba teinud olete, on suurepärane! Nüüd tuleb koge-
must aluseks võttes tegevust laiendada ja moodustada kolme 
riigi ühisrinne.“   

Spina bifida & Hydrocephalus
Tõenäosus haigestuda 1: 1000.
Kui 1963. aastal elas imikueast kauem 60% SpB -ga sündinu-
test ja teismeliseiga nad sageli üle ei elanud, siis 2000. aastast 
kasvab suureks 50–70% patsientidest. 

Nende probleemid on sarnased kõikjal maailmas:  isolat-
sioon, liikumisprobleem, ülekaalulisus, põie- ja sooletegevuse 
häired. 

Lapseeas ortoosidega käinud on sunnitud jääma hilisemas 
eas ratastooli – püstiasendis liikumisele saavad takistuseks 
lihasnõrkus, osteoporoos ja lihasjäikus.  

Suurte keskuste andmetel suudab lapseeast ravitud SpB-
haigetest liikuda piiranguteta 33%. Umbes 20% vajab abiva-
hendeid ja 44% on ratastoolis.

Ligi 75%-l patsientidest on põieprobleemid, ligi 80%-l on 
HC kontrolli all hoidmiseks vajalik kehasisene shundisüsteem. 

Umbes 40%-l kujuneb opereerimist vajav skolioos ning 
40%-l on ravimsõltuv epilepsia.

Kui SpBH-inimeste seas tehti küsitlus, mida nad elus kõige 
rohkem hindaksid, soovis 78% olla vaba uriinipidamatusest ja 
roojapeetusest. 

„Eestis iseloomustab neist paljusid elule päästetud ja 
ravitud patsientidest psühhosotsiaalne puudelisus ja toime-
tulematus, seda nende suhteliselt heale tervislikule seisundile 
vaatamata. See on üleilmne mure – äsja täiskasvanuks saanu-
te ja vanemate SpB-patsientide probleemid ei ole lahendust 
leidnud,“ ütleb lastekirurg Ann Paal, SpBH-tugivõrgustiku 
rajaja ja juht Eestis.

JÄRGNEB LK 4

 I Balti SpB-teemaline konverents 23.-24. mail

Hannes Haberl

Sessiooni juhtisid Mari Taal ja Ann Paal

Theodor Michael



T
A

LL
IN

N
A

 L
A

ST
E

H
A

IG
L

A
 S

Õ
N

U
M

ID
4

Kuido Väljaots, Tallinna Lastehaigla lasekirurg, 
urodünaamika kabineti juhataja   
Riik ei oska arvutada! 
Eestis ei ole veel välja kujunenud täiskasvanute SpB-patsien-
tide iga-aastast kontrolli hilisemate raskete uroloogiliste prob-
leemide ennetamiseks. Ühelt poolt sellepärast, et SpB-patsien-
did on veel liiga noored ning meil pole olnud vaja kardetud tü-
sistustele otsa vaadata (mille tõenäosus suureneb patsiendi va-
nanedes), teisalt oleme unustanud, et varem surid need haiged 
just neerupuudulikkuse tõttu. Kolmandaks sellepärast, et urii-
nipidamatust peetakse siinses kultuuriruumis isiklikuks prob-
leemiks.  Enne riikliku normeeritud jaotussüsteemi rajamist 
peame otsustama, kus on piir, millest alates, milliste patsienti-
de puhul kontrolli korraldada ning kas see on mõistlik.  Riigil 
on probleeme arvutusoskusega. Patsiendile on nähtud ette 90 
ühekordset kateetrit kuus ehk kolm kateetrit ööpäevas 10 kuu 
vältel. Normaalsel juhul peaks inimene põit tühjendama 4–6 
korda ööpäevas. Kui põietöö on häirunud, tuleb põit tühjenda-
da sama palju kordi, kuid kateetri abil. Vähemalt neurogeense 
kusepõiega haiged (aastas 80 inimest) peaksid tulevase ter-
viseseisundi tagamiseks saama nii mitu kateetrit päevas kui 
vajalik. Samuti arvab meie haigekassa, et kuni 3. eluaastani 
võib laps olla kateeterdamata ja probleeme on ravimite kätte-
saadavusega (prolongeeritud toimeainega põie relaksandid ei 
ole Eestis kättesaadavad).

Margo Whiteford, konsulteeriv kliiniline geneetik, 
Glasgow  
Katoliiklik taust ja IT on mõjutanud positiivselt SpBH-
patsientide elu 
Whiteford tõi välja seosed haigestumise geneetiliste ja mitte-
geneetiliste faktorite vahel, kuid veenev oli ta tänu isikliku elu 
näitele: SpBHd põdev naine, kes on jõudnud elus kaugele. Va-
nemad ei pea haigete laste eest kõike ära tegema, vaid kiirga-
ma positiivsust ja julgustama hakkamasaamisele, kus vähegi 
võimalik, ütles ta.  Katoliiklikul Shotimaal katkestatakse vaid 
15% rasedustest, kui lootel on diagnoositud SpB (mujal maa-
ilmas abordiprotsent kuni 90). Seetõttu on shotlaste seas hai-
gust tunduvalt enam, mis tähendab pikaajalisemat kogemust 
ja hakkamasaamist sellega kogu regioonis. Asutuste uksed 
on laiad ratastooliga sisse pääsemiseks (Eestis sai Whiteford 
korduvalt kogeda vastupidist). SpBH-inimesed on teretulnud 
spordiklubisse, treenima paraolümpiaks. Tugivõrgustik toi-
mib. Kord aastas kohtub haige korraga paljude spetsialistide-
ga ja talle tehakse hulk analüüse SpBH-kompetentsikeskuses. 
Patsientkond on jaotatud nelja omavahel suhtlevasse vanuse-
gruppi. Nõustatakse vanemaid eluruumide korraldamise osas, 
et kergendada haigete liikumist ja igapäevaelu. Eakatele vane-
matele osutatakse psühholoogilist tuge juhuks, kui nad peak-
sid lapse hooldekodule loovutama.  Whiteford oli eriti uhke 
elu kergendavate IT-arengute üle. Nõu küsimiseks isiklikes 
probleemides, nagu kateederdamine ja seksuaalprobleemid, 
on Shotimaal turvaline ja mugav Skype- ja internetikeskkond, 
kus rääkida õde-spetsialistiga.

Ann Wing, Chelsea Westminister Ühingu SpB õde-spet-
sialist ja koordinaator 
Üks naine lõi Inglismaal terve hooldussüsteemi 
Õde Wingi kaasabil loodud ja tervet Inglismaad haarav täis-
kasvanud SpBH-patsientide nõustamiseks ja hoolduseks mõel-
dud võrgustik kasvas välja vajadusest. Talle kui lasteõele tehti 
ettepanek kolida kliiniku lastetiivast teisele poole koridori, 
täiskasvanute juurde.  Inglismaal (nagu ka Austraalias ja 
Belgias) koordineerib riiklikku kontrollile tulekut ja ajakava 
õde-spetsialist. Tervisekontrolli hoolikas planeerimine aitab 
vältida sügavamate probleemide teket hiljem. Riik subsideerib 
SpB-haigete baasvajadusi.   Suureks saaval lapsel on vaja 
teada oma haiguslugu, tagamaks haigusteabe jätkupi-
devust vanemate vananedes. (Eestis ei ole sellele aspektile 
eriti tähelepanu pööratud: patsiendite seas on  ignorantsust ja 
nad kipuvad kaduma, kui asjad on hästi. Arsti juurde jõutakse 
hilinemisega, kui on vaja kustutada tulekahju).  Inglismaa eri-
pära on siiski selles, et ka perearstid tegelevad SpBH-haigete 
probleemidega regulaarselt.  

ALGUS LK 3

Myleen Cristiansen (keskel) naiskonnaga Belgiast

Kuido Väljaots

Ann Paal

Julie Dicker, Sydney laste-
haigla SpBH õde

Margo Whiteford

Ann Wing

Stefania Pirani



Myleen Christiaens, pediaatria ülemõde, IF ja Aafrika 
abimissiooni vabatahtlik 
„Do not concentrate to disabilities, concentrate to 
abilities“ 
Cristianseni põhisõnum oli mitte kultiveerida õpitud abitust. 
SpBH puhul tuleb käsitleda igat juhtumit eraldi. Inimest ja 
tema haigust saab vaadata kui tervikut. Info peaks liikuma 
ka perearstidele ja koduhooldusesse, kes tavaliselt ei tea hai-
guse spetsiifikast midagi.   Ka Belgias koordineerib riiklikult 
rahastatud kontrollile tulemist õde-spetsialist. See päev on 
midagi enamat kui kliinikukülastus: oluline on suhtlemine. 
50% SpB-haigete probleemidest on sotsiaalsed. Et patsient 
saavutaks iseseisvuse ja liikumisvabaduse, murraks välja iso-
latsioonist ja tunneks end osana tiimist, on Belgias kaasatud 
füsioterapeut ja psühholoog Tahad-Sa-Sellest-Rääkida. Riik on 
otsustanud, et lapsed, kel on seljaajuvigastus tekkinud (sh trau-
ma ja kaasasündinud väärarengu tõttu) 2. eluaastani, kuulu-
vad gruppi, kellele garanteeritakse elukestev kontroll ja nõus-
tamine Belgias, samuti ka Inglismaal ja Austraalias on SpB 
õdede töö üheks osaks patsientide õpetamine ja nõustamine 
põie- ja sooleprobleemidega toimetulekul. Alguses õpetatakse 
lapsevanemaid, hiljem patsiente, kuidas (haigel) põit ja soolt 
tühjendada. Soovitatakse abivahendeid. Austraalias teeb SpB 
õde koduvisiite haigete imikute juurde, et aidata vanematel 
lapsega harjuda. Samuti käib ta koolides õpetajaid nõustamas 
ning uurimas, kas loodud on vajalikud tingimused kateeterda-
miseks ja ratastooliga liikumiseks.
 
Tiit Nikopensius, Molekulaar- ja rakubioloogia Insti-
tuudi biotehnoloog, Tartu Ülikool 
Kogume kokku kõik eestlaste ja baltlaste geenid! 
Nikopensius esitles Euroopa geenikaarti, väites, et eestlaste ja 
rootslaste genotüübil on eurooplastega suurem ühisosa kui pal-
judel Euroopa uusasukatel. Eesti oma 1,3 miljonilise elanik-
konnaga on ideaalne riik, kus viia läbi rahvastiku geneetilist 
kaardistamist, teine asi, kas see on võimalik rahaliselt.  Kaug-
tulevikus oleks sellisest uuringust üksikisikul kasu ravinõuete 
saamiseks, ravimsobivuse määramiseks või haigusriskide hin-
damiseks. Tallinna Lastehaiglas kasutatav geeniprojekt vaat-
leb perekondlikku riski närvisüsteemi väärarenguteks. Lisaks 
lapsele uuritakse pereliikmeid ning õdesid-vendasid. Koos-
töös dr Ann Paaliga tehakse ettepanek osaleda geeniprojektis 
SpBH-lastele, Nikopensius tegi ettepaneku geeniprojektiga lii-
tuda ka Balti riikidele, eeltöö on tehtud Lätil.   

Ann Paal, Tallinna Lastehaigla lastekirurg, Eesti selja-
ajusonga- ja vesipeahaigete seltsi esimees 
Suureks saanud lapsed, keda oleme ravinud, vajavad 
meid endiselt!  
SpB ja HC geene veel ei tunta – patoloogiaga arvatakse olevat 
seotud 27–58 geeni.  Uurida võiks, kui paljudel meie elanikest 
ohustatud geene esineb. See võiks edaspidi aidata korralda-
da ravi ja profülaktikat. HC haigete osas aitaks geenikaart ot-
sustada just vastsündinute ravitaktikat. Samas on täheldatud, 
et osadel haigetel on looduslikult väga madal foolhappe tase 
– nende puhul saab seda kaudselt seostada haiguse tekkega. 
Teistel juhtudel on foolhappe tase normaalne, kuid väärareng 
ikkagi välja kujunenud.   *** Oleme üles kasvatanud, paljudel 
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juhtudel tänu õigeaegsele ravi-
korraldusele, enam kui 600 spet-
siifilist haiget, kes kõik on meie 
tähelepanu all. Suurt osa neist 
(eriti puudutab see 1988. aastal 
sündinuid, kel õnnestus esimese-
na kaasaegsele ravile pääseda), 
keda aidati seljaajusongaoperat-
siooniga vastsündinuna ja õigeaegse vesipea shunteerimise-
ga, on saanud nooreks täiskasvanuks. Neid ei ole veel valmis 
vastu võtma ei meie täiskasvanute meditsiini-, tervishoiu- ega 
sotsiaalsüsteem. Paralleelne pere- ja eriarstiabi tekitab aru-
saamatust. Kui inimene ootab järjekorras ühe ja seejärel teise 
raviarsti juurde, tekivad tal juba kolmandad probleemid. Abi 
koordineerimatuse tõttu satuvad nad lõpuks oma hädadega 
lastehaiglasse. Laste osas praegune kompetentsikeskus toi-
mib. Kõik nende haigetega tegelevad arstid – ortopeedid, neu-
roloogid, uroloogid, lastekirurgid, nefroloogid – teevad nende-
ga tööd n.ö põhitöö kõrvalt. Igat haigusjuhtu arutatakse koos, 
seejärel hakkab igaüks ravima „oma rida“. Balti Kompetens-
tikeskuse üheks töömeetodiks pakkus dr Paal välja Skype´i-
konverentside idee.

Ann Paal, Eva Moik, Mailis Hansen, Tiina Eier

ÜMARLAUD. Kas SpBH lastel oleks 
parem käia tava- või erikoolis? 
Sõltub tingimustest, kuid asja-

osalised – noored täiskasvanud – 
leidsid, et tavakool annab suurema 

vabaduse ja parema enesetunde. 
Vestlusringi juhtis füsioterapeut 

Kirsti Pedak.

„Nothing in spina bifida 
gets easier with age“ 
(moto 2012. aasta 
SpB maailmakongressilt 
Las Vegases)

Mari Taal, lastekirurg: 
Järgmine konverents võiks toimuda ümarlauastiilis poole 
aasta jooksul. Selleks ajaks võiksid kõik Balti riikide esindajad 
teha ettevalmistused, et leppida kokku ühistes, kõigile kätte-
saadavates ravijuhistes. Leedus on eeltöö tehtud, neil on ko-
duleht ja ravijuhised. 

Haberle nägemus on, et uus keskus võiks asuda Tallin-
nas, sest siin on süsteemi loomisega algust tehtud ja kõige 
rohkem kogemusi nende patsientidega tegelemiseks. Juba 
praegu tullakse lähiriikidest (Valgevenest, Leedust, Lätist) 
Tallinnasse abi saama. Peatselt jõustub ka EL direktiiv, mis 
võimaldab saada vabalt ravi mis tahes EL riigis. Teisalt on las-
tekirurgide pädevus siiski piiratud. Miks ei võiks ka Eestisse 
koondada samasugust meeskonda nagu mõnes maailma 
juhtivas keskuses: neurokirurgid, uroloogid, kes teevad soole 
ja põielõikusi, nt põie augmentatsioone, mis paljudel juhtu-
del võimaldavad patsiendile kontinentsust. 

Sarnaselt neile vähestele Euroopa riikidele, kus SpBH pat-
sientide tugisüsteem toimib, võiks ka Eestis koordineerida 
tööd õde-spetsialist, ja olema võimalus lisauuringuteks ja 
suunamiseks eriarstile. Teise võimalusena võiks näha pere-
arstide kaasamist täiskasvanud SpBH-patsientide ravi ja jäl-
gimise protsessi. 

Kuningriiklikud mõõtmed: Ann Wingi koduhaigla Inglismaal

Mis Teie jaoks konverentsilt kõlama jäi?
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30. aprillil kell 12.00 esitleti las-
tehaiglas Tallinna Lastehaigla 
Toetusfondi annetajate abiga mu-
retsetud uut röntgenaparaati ning 
lõigati läbi kollane avamislint uue 
seadme koduks oleva radioloo-
giakabineti ukse taga.

2012. aastal vaatas mustade sarv-
raamprillidega tüdruk Tallinna 
Lastehaigla Toetusfondi meedia-
kampaaniast inimestest läbi ja tea-
tas, et näeb kullast südameid. Ta ei 
eksinud: kampaania ning sõprade 
ja toetajate abiga suudeti kokku 
panna 102 000 eurot, et osta haig-
lale uus röntgendiagnostiline üles-
võtteaparaat.

“Et on organisatsioone ja ini-
mesi, kes on nõus panustama laste 
tervisesse, kõneleb sellest, et meie 
ühiskonnas on jätkuvalt hoolivust. 
Ja see teeb headmeelt,” ütleb Tal-
linna Lastehaigla juhatuse esimees 
dr Katrin Luts.

Tallinna Lastehaigla Toetus-
fondi juhataja Inna Kramer üt-
leb, et radioloogiaosakonna jaoks 
on see juba teine röntgenaparaat 
ning viies fondi abiga ostetud apa-
raat üldse: varasemalt on hangi-
tud ka kaks ultraheliaparaati ning 
DICOM-tööjaam. “Tahan tänada 
kõiki toetajaid,” ütleb ta.

Uus seade on senistest võim-
sam ning vastab kaasaegsetele 
kiirgusohutuse nõuetele – on ohu-
tum nii laste kui töötajate jaoks. 
“Lastele seletame röntgenaparaati 
vajadust tavaliselt nii, et need on 
meie võluprillid, millega vaadata 
inimese sisse, nägemaks, mis va-
lutab,” ütles radioloogiaosakon-
na juhataja Aita Tilk, avaldades 
heameelt diagnostikavõimaluste 
paranemise üle. Uus röntgeniapa-
raat kannab nime Siemens Multix 
Fusion Analog.

Uus röntgen-
aparaat - võlupril-
lid, millega vaada-
ta inimese sisse

Mais täienesid Doktor Klounide read diplomeeritud ametiven-
dadega. Pildil paremal uus Doktor Kloun Sven Reiter, keskel 
MTÜ Doktor Klouni asutaja Romola Vesker.

L Ü H I D A LT

24. aprillil, rahvusvahelisel sekretäride päeval, peeti meeles kõiki lastehaigla sekretäre.

Toitlustusteenistuse juhataja 
Gert Reisneri meisterdatud 
juurviljadest lauakaunistus, 
tehtud mai alguses toimunud 
fruktodisaini koolitusel.

14. mail käis toetusfondil külas puust kirjutusvahendeid val-
mistav õpilasfirma PUKO, kes annetas osa läbimüügist saadud 
rahast, et mõni laps saaks endale insuliinipumba.

16. mail külas-
tasid neuroloo-
giaosakonda 
Anna Tõnissaar, 
tema Facebooki 
sõpruskond ja 
Kloun-mullipu-
huja. Iga laps 
sai kingituse ja 
osakond hulga 
arendavaid 
lauamänge.

18. mail osales 19 lastehaigla 
töötajat SEB maijooksul 
(alad: 7km käimine, 7km 
ajavõtuga jooks Ja 7km 
kepikõnd).  Ilus ilm soosis 
sportijaid. 

Samal päeval oli ka lastehaig-
la töötajate Kihnu ekskur-
sioon.

Minu Unistuste 
Päev kutsus 
31. mail  laste-
haiglasse NUKU 
lasteteatri, kes 
pidas siin 
610. etenduse 
„Karjapoiss on 
kuningas“. Kae-
tud oli rikkalik 
koogi- ja jäätise-
laud. 
Paljudele lastele, 
kes ise teatrisaali 
tulla ei saanud, 
viidi jäätis ja 
kook osakonda.

Rahvusvaheline lastekaitse-
päev 1. juunil on tähenda-
nud juba 31 aastat seda, et 
rahvatantsuansambel  Kuljus 
tantsib lastehaigla hoovil. 
Tervemad lapsed saavad toi-
muvat vaadata õuest, teised 
haiglaaknast.
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Kuidas Minu Unistuste 
Päev alguse sai?

Organisatsiooni kontsept-
sioon pärineb Rootsist, kus 
selle nimeks on MinStora-
Dag. Heaoluühiskonnas nagu 
Rootsi on lastega seotud hea-
tegevusprojektid väga popu-
laarsed ning organisatsioon 
kõrgelt hinnatud ja toetatud 
suurettevõtjatest sponsorite 
seas. MinStoraDag patroon 
on Rootsi kroonprintsess Ma-
deleine.

Minu Unistuste Päev on 
2011. aastal loodud vabataht-
like tegevusel ning toetajate 
rahastusel baseeruv organi-
satsioon. Fondi asutajad on 
pikaajalised Eesti residendid 
Helena Almqvist (SWE) 
ja Marianne Bruhn (DK). 
Eestis alustasime aktiivse-
mat sündmuste korraldamist 
2012. aasta alguses. Heatege-
vusfondi patroon on Annely 
Peebo.

Mida ja kus te täpselt tee-
te? Kes on teie sihtgrupp?
Minu Unistuste Päev teeb 
koostööd Tallinna Laste-
haigla, Tartu Ülikooli laste-
kliiniku, Narva Haigla ning 
paljude teiste patsiendiühin-
gutega, kes aitavad välja va-
lida raskelt või krooniliselt 

haigeid lapsi, kes vajavad 
jõudu, usku ja julgustust.

Lisaks individuaalsetele 
unistuste päevadele korral-
dab organisatsioon lastele ka 
lõbusaid grupisündmusi, mis 
aitavad lastel, kes viibivad 
suure osa ajast haiglas või 
kodusel ravil, suhelda ja rõõ-
mu tunda. Grupisündmused 
jagunevad omakorda kaheks: 
haiglas ja haiglast väljaspool 
toimuvad tegevused.

Haige lapse hooldamine 
ja toetamine on psühholoogi-
liselt ja finantsiliselt pinge-
line kogu perekonnale, mis-
tõttu proovib Minu Unistuste 
Päev kaasata lapse unistuse 
täitmisse ka vanemad, õed-
vennad ja sõbrad. See elamus 
loob imelise mälestuse kogu 
perekonnale ja annab lapse-
le kindluse, et ka tema saab 
oma haigusele vaatamata mi-
dagi perekonna heaks teha.

Kuidas te saate teada lap-
se unistuse individuaalse 
unistuse päeva program-
mi jaoks?
Raviarstid esitavad meile 
oma kandidaadi, kelle vane-
matega võtame ühendust ja 
püüame selgitada, milline on 
nende lapse suurim südame-
soov. 

Kingitud unistus haigele lapsele
Ka heategevusfondil Minu Unistuste Päev on 
oma soovunelm: täita igal päeval aastas vähemalt 
ühe lapse üks unistus, ütleb fondi vabatahtlik 
Maarja-Linda Põld.

Meie plaan see soov teoks 
teha peaks alguses jääma 
lapsele saladuseks, et mitte 
rikkuda üllatusmomenti või 
tekitada pettumust, kui asjad 
mingil põhjusel viibivad või 
kõik ei lähe plaanipäraselt. 
Seejärel räägime unistuse 
osas läbi lapse endaga.

Rõhutan, et unistus, mille 
realiseerumisele kaasa püüa-
me aidata, peaks olema tingi-
mata lapse, mitte tema vane-
mate ega perekonna oma.

Kas kõik unistused saavad 
täidetud?
Laste unistused on väga eri-
nevad, teinekord hämmas-
tavad need oma lihtsusega: 
näiteks just hiljuti täitsime 
väikse tüdruku unistuse, 
kelle suurimaks sooviks oli 
kas või üks kord elus poniga 
sõita! Meie jaoks ei ole need 
unistused tavalised, vaid väi-
kese inimese suured südame-
soovid.

Loomulikult on ette tul-
nud ka raskemini täideta-
vaid soove, milleni jõudmine 
nõuab rohkem aega. Oleme 
väga loomingulised: kui ei 
saa ühtmoodi, saab teist-
moodi. Näiteks oli juhus, kus 
tüdruk tahtis külastada Ve-
nemaal elavat vanaema, aga 
tüdruku tervisliku seisundi 
ja sihtkoha (väljaspool EL-i) 
tõttu ei olnud võimalik saada 
talle reisikindlustust. Tüdru-
ku järjekorras teine igatsus 

olid tulbid, seega korraldasi-
me asjad nii, et ta sõitis hoo-
piski kevadel Hollandisse.

Kuidas te sündmusi välja 
valite?
Saame mitu korda aastas 
kogu meeskonnaga kokku, et 
mõelda välja uusi tegevusi. 
Üldjuhul planeerime pikalt 
ette, kuid paljud ideed lisan-
duvad jooksvalt. Loomulikult 
on palju toredaid ettevõtteid 
ja inimesi, kes pöörduvad 
meie poole heade soovitus-
tega ja pakuvad abi ürituste 
korraldamisel. 

Millest te ise organisatsioo-
nina unistate? 
2012. aastal organiseerisime 
30 individuaalset Unistuste 
Päeva ja grupiüritust, millest 
võttis osa ligi 900 last ja nen-
de pereliiget. 2013. aastal on 
Minu Unistuste Päeva ees-
märk suurendada täidetud 
unistuste arvu ning tuua oma 
tegevusega laste südametes-
se veelgi rohkem rõõmu.
Meie unistus on täita unistu-
si – soovime, et ükskord saa-
me täita igal päeval aastal 
ühe lapse unistuse!

Minu Unistuste Päeva kohta 
saate lugeda:
www.minuunistustepaev.ee
www.facebook.com/MinuU-
nistustePaev
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Juubelid

1. juuni. Aino Rättel, 
radioloogiaõde, 65
2. juuni. Marika Tamm, 
pediaatriaosakonna õde, 
45
9. juuni. Karin Puks, ÄRI-
osakonna pediaater, 45
9. juuni. Tatjana Borzekova, 
anesteesiaõde, 60
11. juuni. Eve Rannaste, 
pediaatriaosakonna 
dieetõde, 65
11. juuni. Jelena 
Ratšihhina, opiploki 
meditsiiniseadme hoolda-
ja, 40
12. juuni. Olga Koemets, 
eriarstiabiosakonna õde, 
40
14. juuni.  Igor Žutšenko, 
anestesioloog, 65
14. juuni.  Sirje Aasa, 
informaator, 50
16. juuni.  Ljudmila Belja-
jeva, toitlustusteenistuse 
abitööline, 60
 23. juuni. Nadežda Vetik, 
programmide adminis-
traator,  55
26. juuni. Oksana Ševtsova, 
arst-radioloog, 40
28. juuni. Inna Ardasova, 
neuroloogia-taastusravi-
osakonna abiline, 60

Kui kiirabijuht Toomas Kiisa 
esimest korda oma raskest 
haigusest teatas, ei osanud 
ega tahtnud me arvata, et 
haigus ta murrab. Ise oli ta 
lootusrikas nagu alati. Kuid 
karjäär kiire, professionaalse 
kiirabiautojuhina oli läbi. Vä-
liselt ta sellepärast kannata-
vat ei tundunud: tal oli toetav 
pere, kuldsed käed ja muidki 
huvisid. Oli veel palju, mida 
ta plaanis.

Intensiivraviosakonnast 
ja selle inimestest hoolis ta 
endiselt. Astus sageli läbi, 
kui oli haiguslehel ja hiljem 

– oli alati sündmus, kui ta 
külla tuli (kui paljude koh-
ta meist sama öelda saaks?) 
Räägitud sai paljust, ta tun-
dis töökaaslaste käekäigu 
vastu siirast huvi ja tema esi-
mene küsimus teretuse järel 
oli: „Kuidas läheb?“

Toomas Kiisa suhtles üht-
viisi nii õdede, arstide kui 
muu personaliga. Abivalmis, 
positiivne, avatud, rahulik, 
inimlikult soe, hingamise 
ruumi andev – selliseks ta 
oli sündinud. Ja töös alati 
usaldusväärne ja korrektne.  
Temaga seoses ei tule meelde 

ühtegi halba, kriipima jää-
nud emotsiooni. Või siiski – 
see, et teda enam pole.

Mitte eriti kaua tagasi 
astus ta jälle intensiivravi-
osakonnast läbi ning tundus, 
nagu oleks haigus seljatatud, 
läbi. Muretsemiseks polnud 
justkui põhjust. Nii ei jõud-
nudki me osakonna rahva-
ga talle külla, sest ootasime 
aiapeo pidamiseks soojemaid 
ilmasid.

Kristel Sillaste
intensiivravisosakonna 

õendusjuht

In memoriam Inimene meie kõrvalt

TÄNUKIRI
Pradeep Gupta
Kirill Belõi
Valeri Pepoyan
Peter Linkus
Anni Kreem
3M Eesti OÜ
GoAdventure OÜ
Montreali Eesti Pensionäride 
Klubi
Eesti Abistamiskomitee 
USA-s
Meditsiinigrupp AS
Port One OÜ
AB Medical Group Eesti OÜ
Semetron AS
Hansa Medical OÜ
TBWA Guvatrak
Medisoft AS
Haabersti Postipoiss
Tombak OÜ
Vivesti TÜH
Astro Holding AS
Eugesta Eesti AS
Mandatum Life Insurance 
Baltic SE
Horveit OÜ
Eesti Post AS
EKA üliõpilased ja juhen-
dajad

TEENETEMÄRGID
Merike Martinson
Tiit Kõuhkna
Adik Levin
Tauno Kangro
Neste Eesti AS
Selver AS
CocaCola Balti Jookide AS
Catering Service OÜ
TBWA Guvatrak
First Media OÜ 
Sky Media
Elion Ettevõtted AS
LTT AS
Martin Dungay

AASTA SPONSOR
Tiit Kõuhkna
Kanal 2

KULDSPONSOR
Arvi ja Kristhel Pink
Selver AS
Coca-Cola Balti Jookide AS
Neste Eesti AS
Elion Ettevõtted AS
EMT AS
Tele2 Eesti AS
Elisa Eesti AS
First Media OÜ 
Sky Media
Sokotel AS 
Sokos Hotel Viru
LTT AS
MTÜ 113 KM Klubi
Äripäev AS
Raadio Kadi/Oma Saar 
(Saarte Hääl)
Catering Service OÜ
Institute of Photography 
MTÜ
Eesti Ajalehed AS

AASTATE SPONSOR
BDP Eesti OÜ
Sakala Eragümnaasium
Karto Eesti OÜ

„2012. aastal kogusime hea-
de inimeste abiga kokku 342 
196 eurot,“ selgitas Tallinna 
Lastehaigla Toetusfondi ju-

hataja Inna Kramer. „Selle 
eest muretseti haiglale uus 
EMG- ja röntgeniaparaat. 
Suurematest ostudest ootab 

ees lastereanimobiili ost, 
mille lisavarustusele kuulu-
va summa loodame õige pea 
kokku saada.“

HÕBESPONSOR
Margus Eek
Ralf Pärni
Mauritiuse Maja – Eesti Nu-
kukunsti Maja
Kauni Muusika MTÜ
Privaatinfo AS ajaleht Re-
ferent
Ühinenud Ajakirjad AS
Terviseliin OÜ Terviseleht
Eesti Rahvusringhääling
Ajakirjade Kirjastus AS
Õhtuleht AS
Põhjarannik AS
Raplamaa Sõnumid
EERO

TÄ N U P Ä E V

Tallinna Lastehaigla Toetusfond tänas 23. mail Raekojas oma aasta suurimaid toetajaid. Suu-
rim juriidilisest isikust toetaja oli Kanal 2 „Tähed jääl“ publiku abiga kogutud 76 000 euroga 
laste reanimobiili ostuks. Suurim füüsilisest isikust toetaja Tiit Kõuhkna andis 5000 eurot 
Lastehaigla parimate töötajate premeerimiseks.


