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Fookuses:

Õdede päeva konverentsil räägiti
pagulaste abistamisest           Lk 5  
Vt ka: Aasta Tegu, lastekaitsepäev,  
ELS missioon, dr Martinsoni trenažöörid

Lahke sõna, päikeseline meelelaad
Lastekaitsepäevaaktusel 1. juunil tehti teatavaks lapsesõbralikud töötajad ja osakonnad.

Samuti on oluline, et vanemad saaksid nendega 
koos olla nii palju, kui see on võimalik. Kui laps on 
päris üksi mitmeid päevi järjest, ootab ta, et haigla 
töötajad tema elu natukegi rõõmsamaks ja kerge-
maks teeksid.

Täna tunnustatakse lapsesõbralikke töötajaid, 
kes teevad rohkem, kui on kirjas ametijuhendis. 
Enam, kui neilt oodatakse – ja selliseid on siin roh-
kem kui autasustatuid. Lapsesõbraliku inimese täht-
sam tunnus on suutlikkus mõelda ennast lapse rolli 
ning saavutada temaga inimlikul tasandil mõistmine 
ja kontakt.

Tean prokuröri, kes peab tegelema väga keeru-
liste asjadega. Ta süüdistab laste vastu seksuaalku-
ritegusid toime pannud inimesi ja töötab kurjategijate 
ohvritega – lastega, et neilt tunnistusi võtta. Tean, 
kuidas ta teeb nendele võileibu ja juua kaasa ning 
hoolitseb, et iga natukese aja tagant tehtaks pause, 
et lapsed saaksid pissil käia. Need on väikesed as-
jad, kuid väga olulised laste jaoks, mis näitab, et kee-
gi suudab ennast panna nende olukorda ja mõelda 
kaugemale oma ametiülesannetest või -juhendist. 

Tallinna Lastehaigla mõtleb süsteemselt, kuidas 
olla lapsesõbralikum. Teie kodulehel on materjal lap-
se õigustest ja kohustustest haiglas viibimise ajal. 
On väga vahva Lissaboni deklaratsioon, mida lap-
sed haiglas olles ootavad, lisaks parimale meditsii-
nilisele abile.

Teie tunnustusüritus on pikem traditsioon. Ka ra-
huloluuuringud on märk sellest, et lastehaigla ootab 
tagasisidet siin viibinud lapsevanematelt. 

Mõnda aega tagasi oli mul võimalus tutvuda Nor-
ra õigusrikkujatega tegelemise süsteemiga. Meel-
dejäävam sellest oli kohtumine kahe noormehega, 
kellest üks oli 18ne ja teine 20ne. Neil oli selja taga 
pikk õigusrikkumiste register, nad mõlemad olid viibi-
nud kinnipidamisasutustes, nende rehabiliteerimise 
nimel oli tööd teinud kümneid spetsialiste ja toimiv 
süsteem – ilma mingisuguse muutuseta nende käitu-
mises. Seda kuni päevani viis aastat tagasi, kui nad 
tutvusid inimesega, kes kohtles neid austusega, sõl-
tumata, mida nad toime olid pannud. See haruldane 
inimene püüdis mõista, mis oli poiste tegude taga.

Temale julgesid nad tunnistada, et alates vara-
sest lapsepõlvest oli neid seksuaalselt ja füüsiliselt 
väärkoheldud ning et nende käitumise põhjus oli kat-
se saada tähelepanu ning kunagi kogetut välja laa-
dida. Muutus saabus sellepärast, et nad leidsid ühe 
inimese, kes süvenes nende ellu, püüdis neid mõista 
ja tegi rohkem, kui ametijuhend ette nägi. 

Tallinna Lastehaigla kõige lapsesõbraliku-
mad töötajad 2016 on Kesklinna Lastepoliklii-
niku õde Olga Koemets, lastehaigla füsiotera-
peut Juta Lusti ning klienditeenindaja Natalia 
Malikova. Auhinnafondi kogusumma 750 eu-
rot läks jagamisele kolme laureaadi vahel.

Kolm parimat osakonda olid ägedate respi-
ratoorsete infektsioonide, pediaatria- ning 
neuroloogiaosakonnad. 

Lapsevanemad said haiglat, selle töötajaid ja 
osakondi hinnata käesoleva aasta algusest läbi 
viidavas rahuloluuuringus. 

Laureaatide valimisel arvestati ka kaastööta-
jate ja kolleegide ettepanekuid.

Kuidas laureaate iseloomustati?
Juta Lusti kohta käivas iseloomustuses öeldi, 

et ta on “väga soe, sõbralik, usaldusväärne, kuid 
samas nõudlik. Ta on pälvinud tähelepanu nii 
kolleegidelt kui laste ja lapsevanematelt.

Oma positiivse olekuga saavutab ta lastega 
kontakti, lapsed tulevad ta juurde heameelega.

Rahulikkuse ja kannatliku meelega saavuta-
takse püstitatud eesmärgid ka kõige püsimatute 
ja arglikema lastega. Ta pühendab ennast 100%, 
Tal on alati igaühe jaoks aega, patsient tunneb 
ennast olulisena. 

Ta püüab ennast erialaselt täiendada, käies 
koolitustel ja lugedes kirjandust, ning on alati 
avatud aruteludeks erinevatel teemadel kollee-
gidega. Lisaks igapäevatööle on ta panustanud 
ülekaaluliste laste treeningutesse ja suvelaagri-
tesse ja seda alati suure entusiasmiga.”

Olga Koemetsa iseloomustatavas avalduses 
seisis, et ta on “lahke sõna ja päikeselise meele-
laadiga õde, kes aitab lastel võita protseduuriga 
seotud pisikese valu ja ebameeldivused. Ta on 
töötanud allergoloogia-, pediaatria-, dermato-
loogiaõena ning on omandanud oskuse tööks 
erinevate aparaatidega.

Olga on näidanud end aastate vältel südam-
liku ja hoolivana, lapspatsientide vaevusi lee-
vendades ja ravides, osates leida iga lapse jaoks 

sõna ja nipi, et vajalik protseduur tehtud saaks. Ta 
on suhtlemisel tolerantne, kuid osavõtlik. Oskab 
rahustada ärevuses lapsi ja nende murelikke vane-
maid, olles kannatlik ja järjekindel ka pingelistes 
oludes.”

Klienditeenindaja Natalia Malikova, kes lap-
selapsele antud lubaduse tõttu aktusel viibida ei 
saanud, kohta kirjutati järgmist: “Ta teeb laste ja 
nende vanemate jaoks kõik vajaliku ja rohkem. 
Ta hoolitseb traumapunkti tulnud laste ja nende 
vanemate eest, nagu oleksid need tema isiklikud 
lapselapsed. Ära kuulata ja suhelda suudab ta nii 
eesti kui vene keeles ning ka ingliskeelne külaline 
ei pea minema tõlki otsima. Seejuures jääb ta ala-
ti rahulikuks ja sõbralikuks ja säilitab professio-
naalsuse. Oma entusiasmi ja särava isiksusega on 
ta asendamatu meeskonnaliige. Tal on suurepära-
ne suhtumine, mis teeb kõik võimalikuks, mured 
lahendatuks ja probleemid korrastatuks.” 

Aktusel pidas kõne Andres Aru, Õiguskants-
leri Kantselei laste ja noorte õiguste osakonna ju-
hataja ning abilinnapea Merike Martinson, kes 
rõhutas, et linna poolt vaadatuna on töö, mida tee-
vad lastearstid ja -õed ning Laste Vaimse Kesku-
se inimesed koostöös lastekaitsespetsialistidega, 
tunnustust vääriv.

 
Juta Lusti

 
Olga Koemets

Andres Aru
Õiguskantsleri Kantselei 
laste ja noorte õiguste  
osakonna juhataja

Ka üks inimene võib muuta kõik
ehk rohkem kui ametijuhend ette näeb

Et lastel oleks haiglas hea 
ja turvaline olla, sõltub igast 
haigla töötajast. Lapsed ise on 
uuringutes ja küsitlustele vas-
tates esitanud oma ootused 
haigla-ajale. Need on lihtsad 
asjad. Oluline on teada inime-
se nime, kes nendega suhtleb 
või tegeleb. Nad soovivad, et 
nendega räägitaks – isegi kui 
nad on pisikesed ja kõike veel 
ei mõista – , ja nad tahavad 
teada, mis neid haiglas ees 
ootab.
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Deposiit, mis oli mõeldud maja ehitamiseks
1. juunil lõikas abilinnapea ja lastehaigla 
nõukogu esimees dr Merike Martinson Las-
te Vaimse Tervise Keskuse spordisaalis läbi 
kingipakilindi enda annetatud trenažööri-
delt. 

“Enne, kui see maja sai valmis, tahtis dr Me-
rike Martinson panna seemne mulda ja tegi 
sihtannetuse tulevase Laste Vaimse Tervise 
Keskuse heaks,” alustas Tallinna Lastehaigla 
juhatuse esimees dr Katrin Luts trenažööri-
de saamisloo meenutamisega. “Kui maja val-
mis sai, oli raha kasutamata, ja ta andis Laste 
Vaimse Tervise Keskusele loa soetada midagi 
eriti vajalikku. Meeskond otsustas, et sellisteks 
asjadeks on trenažöörid. Ning palun, siin nad 
on!”

Üks ellips- ja teine jalgrattatrenažöör, oran-
žide šlehvide ja kiivirohelise kinginööriga ehi-
tud ning punase plastmassponiga mehitatud, 
küütlevad hommikupäikese käes trenni kutsu-
valt. 

Uurinud välja, kas trenažööre ka juba ka-
sutatud on ja saanud teada, et need on mõnda 
aega käibel nii patsientide kui personali seas, 
räägib dr Martinson oma poole loost.

“Laste Vaimse Tervise Keskuse eest seismi-
ne oli suur võitlus, mis kestis 14 aastat. Kõige 
raskem oli see aeg seetõttu, et ministeerium 
ei toetanud meid. Linnalt saime raha projek-
tiks, kuid ehituses see meid edasi ei aidanud. 
Siis mõtlesin heas usus, et teen ise kogumisega 
algust ja hakkan kuupalgast regulaarselt raha 
kõrvale panema. Palusin teha maja heaks kogu-
misarve, algul toetusfondi, seejärel lastehaigla 
juurde. Mida aeg edasi, seda kallimaks läks 
ehitus ja väiksemaks kahanes raha väärtus... 

Lõpuks, tänu Norra projektile ja sotsiaalmi-
nisteeriumi jah-sõnale, maja ikkagi kerkis, ja 
minu kogutud raha...”

Külalised muhelevad. Kübarat ennast sellest 
rahast ei saanud, aga kena sule kübarale küll. 



3 TALLINNA LASTEHAIGLA SÕNUMID

Aasta tegu 2016 on Laste Vaimse Tervise Keskus

TUNNUSTUS

Tegu on kaasaegse, lapsekeskse Põh-
ja-Eesti lastepsühhiaatria kompetentsikes-
kusega, kus saavad abi nii väikelapsed kui 
noorukid ning mille sõbralik ja ühtehoidev 
kollektiiv on dr Anne Kleinbergi juhtimisel 
pühendunud teadus- ja tõenduspõhisele töö-
le laste vaimse tervise parandamisel ja selle 
edendamisel. 

Laureaatidele andsid auhinnad üle 1. 
juunil Riigikogu esimees Eiki Nestor, õi-
guskantsler Ülle Madise ning sotsiaalkait-
seminister Margus Tsahkna. Autasu võttis 
vastu Tallinna Lastehaigla juhatuse esimees 

Katrin Luts. 
Tunnustusauhinna algatajateks on mittetu-

lundusühingud Lastekaitse Liit, Eesti Asendus-
kodu Töötajate Liit, Eesti Lasterikaste Perede 
Liit, Oma Pere, SEB Heategevusfond ja Õigus-
kantsleri Kantselei. Ühiselt tunnustatakse häid 
inimesi ja ettevõtmisi juba kolmandat aastat ka-
tegooriates “Lapse suur tegu”, “Elutöö”, “Muu-
tuste looja”, “Aasta pere” ja “Eripreemia”. 

Laste Vaimse Tervise Keskuse projekti ko-
gumaksumus on 6 635 780€, sellest 3 540 250€ 
on Norra toetus ja 2 470 780€ lastehaigla oma-
finantseering.

Tunnustusauhinna “Lastega ja lastele” Aasta tegu 2016 on Tallinna Lastehaigla Laste Vaimse Tervise Keskuse loomine.

Eesti Lastearstide Seltsi uus president on dr Ülle Einberg

3. juunil, ühel Eesti Lastearstide Kongressi 
päevadest, võttis Tallinna Lastehaigla endo-
krinoloogiateenistuse juhataja dr Ülle Einberg  
teatepulga vastu seltsi seniselt presidendilt, 
vastsündinute ja imikute osakonna juhatajalt dr 
Liis Toomelt. 

Dr Einbergil on plaanis arendada lastears-
tide seltsi senist nägemust. “Igal kongressil 
toimub aruandekoosolek, kus võetakse kokku 
eelnenud kolm aastat. Enamus hindas eelmise 
presidendi tehtut hindega väga hea. Minul tuleb 
jätkata mitut olulist missiooni. Tööd on seltsil 
palju, sest puudub riiklik tervishoiupoliitika, 
visioon pediaatria eriala suhtes. Haigekassa 
praegune kava on pediaatrid maakonnahaiglate 
juurest ära kaotada. Lastearstid jääksid alles ai-
nult nelja suuremasse keskusse: Tallinna, Tar-
tusse, Pärnu ja Ida-Viru haiglate juurde.

Mina aga ei kujuta ette, kuidas Eesti kau-
gemates paikades elavad lapsevanemad edas-
pidi hakkama peaksid saama ning kui raskeks 
selline riiklik otsus nende elu teeb. Eriti valus 
ja  vastutustundetu on haigekassa selline kava 
olukorras, kus räägitakse, et lapsed on meie 

Kui traditsiooniliselt liigub ELS presidenditiitel kordamööda Tallinna ja Tartu vahet, siis 
seekord tuli see lastearstidelt saadud mandaadiga teist korda järjest  pealinna.

tulevik ja peredele mõtlemine kõige olulisem. 
Miks peaksime siis tegema peredele haiget? 
Kuhu peaksid pöörduma nt Narva lapsevane-
mad, kui Narva haigla juures enam pediaater 
vastu ei võta? Ida-Virumaale? Kas nad jõuavad 
sinna, arvestades paljude selle piirkonna perede 
majanduslikku ja sotsiaalset tausta? Selge on, 
et kannatajaks jäävad nõrgemad, jäävad lapsed. 

Samas ei ole pediaatria üldse nn “kallis eri-
ala” pidada, see ei nõua ei kalleid uuringuid ega 
aparatuuri. On nii palju krooniliste haigustega 
lapsi, keda pediaatrid  peaksid ja saaksid jälgi-
da kohapeal. Minu soov ja nägemus on pigem 
lastearstid peredele ning perearstidele lähemale 
tuua, luua lastearstide nõustamissüsteem pe-
rearstidele. Pediaater-nõustajate puudumisest 
tulenevaid probleeme ei ole ka täna lahenda-
tud. EMO osakonnad ja laste eriarstid on üle 
koormatud. Eesti Lastearstide Selts leiab, et on 
elementaarne ja möödapääsmatu, et enne suu-
remaid riiklikke ümberkorraldusi tervishoiu-
süsteemis ja selle rahastamises tuleks pidada 
läbirääkimisi erialaspetsialistidega ning käivi-
tada diskussioon.”

MISSIOON
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  Lastehaiglas peeti õdede  
  päeva rahvusvaheliselt 
  kokkulepitust päev hiljem,  
  13. mail. Selleks puhuks  
  valmistas toitlustusteenistus    
  üksustele lauake-kata-end-
  kandiku Caesari salatit ja
  kohupiimaplaadikooki.

 

 VASTUVÕTUOSAKOND

 NEUROLOOGIAOSAKOND

 TRAUMAPUNKT

 ÕDEDE PÄEVA TÄHISTAMINE



aeg. 
Külas elas 8000 inimest, nende kohta oli 2 

kliinikut.  
MB: Elekter kõigub. Operatsioone tuleb 

teha ka taskulambi valgel. Kliinikutes ei ole 
üldse palju arste, seda nt Tahhiitil ja Pakista-
nis, millest rääkis Andras Laugamets. 

Õed, kes on õppinud meditsiini kõigest 
kaks aastat, panevad luid paika.

 Neile on usaldatud palju, ka retsepti kirju-
tamise õigus, ja ravi. Eriti juhul, kui tegemist 
pole raskete haigustega.

TM: Väga huvitav oli ka juristi ettekanne 
praegu veel poolikust riiklikust plaanist kriisi 
reguleerimisel ja õe vastutuse suurenemisest 
kiirabis ja ka kriiside ajal: vastutuse võtab tei-
ne õnnetuskohale jõudnud kiirabiauto. 

Konverentsipäeval anti välja tegusaima 
liikme auhind Pärnu haigla sisekliiniku õen-
dusjuhile Kaie Raedovile ja ITK õendusjuhi-
le Ülle Rohile õe iseseisva vastuvõtu juhendi 
koostamise grupi juhtimise eest. 

ÕDEDE KONVERENTS

Õdede päeval räägiti muutustest  ja  
multikultuurse ühiskonna probleemidest

12. mail Tallinna Kultuurikatlas toimunud õdede päeva konverentsil keskenduti õen-
dusabi kohanemisvõimele, sest tänavune rahvusvaheline õdede päev oli pühendatud 
paindlikule tervishoiusüsteemile, mis suudaks kriiside ja muutustega kiiresti kohaneda.  

Konverentsil kuuldust räägivad lastehaigla õendusjuht Tiia Muts, infektsioonikont-
rolli õde Marina Koroljova ja õenduskoolituse koordineerija Merle Birk.

Marina Koroljova (MK): Räägitud tee-
mad, multikultuurse ühiskonna probleemid, 
pole täna küll õdede jaoks igapäevased, ent 
teemapüstitus oli äärmiselt vajalik kaugemas 
plaanis.

Tiia Muts (TM): Tegelikult oleme nende 
teemadega juba kokku puutunud. Ka meie 
haiglas on olnud nii eri rahvustest kui usku-
dest inimesi ning probleemiks on olnud nii 
suhtluskeel (eksootilise kultuuri esindaja ei 
pruugi rääkida ei eesti, ei vene, ei inglise kee-
les) kui arusaamad üldiselt. 

Kui rääkida geograafiliselt lähematest näi-
detest, siis oleme puutunud kokku jehoova-
tunnistajatega, kes usu tõttu keelduvad vere-
ülekandest.

Seetõttu meeldis mulle väga siseministee-
riumi usuasjade osakonna nõuniku Ringo 
Ringvee ettekanne – teda oleks kindlasti vaja 
kutsuda rääkima kõikidele meie arstidele ja 
õdedele. Ringvee käis välja olulise lubaduse: 
kui tegemist tuleb patsientidega, kellega ei 
osata keele või usu/kultuuri tasandil kontakti 
saada, võib isiklikult tema poole pöörduda: 
usuasjade osakond reageerib kiiresti, kui 
haiglates on probleeme. 

Merle Birk (MB): Multikultuursus me-
ditsiinis on tegelikult ka üks käesoleva aasta 
koolitusvajadusi.

MK: Ja mitte ainult keeles ei ole küsimus. 
Mõnes kultuuris on meessoost arstil keelatud 
vaadata naissoost patsienti, ja vastupidi. 

Mul on olnud kunagi IX osakonnas tööta-
des just selline probleem: dr Reedik oli ravi-
arst, isa aga keelas tal vaadata, kuidas ema 
last toidab. 

TM: Konverentsil toodi näide, et kui naine 
hakkas sünnitama ja kohaletulnud kiirabibri-
gaadis oli kaks meesarsti, ei lubanud pereisa 
neid oma naist aitama. Arstid pidid õpetama 
meest läbi ukse ise sünnitust vastu võtma.

Mõnes kultuuris ei tohi arst vasaku käe-
ga isegi pastapliiatsit ulatada, sest see on nn 
must käsi (nüansi peavad teadmiseks võtma 
eelkõige vasakukäelised arstid ja õed).

MB: Minule meeldis väga mõte piktogram-
midest, millest rääkis Ghanas käinud Maar-
ja Kuslapuu ja Andras Laugamets, ning 
Mikk Tarraste. Kas meil ei võiks samuti olla 
piktogrammid, mis lihtsustavad üksteisest 
arusaamist, kui ei osata keelt või rääkimine 
on raskendatud? Piktogramm on pilt, millel 
mitmes keeles sõnad all, abiks nii töötajatele 
kui patsientidele ja lastele, kes veel rääkida ei 
oska, autistidele jne.

MK: Mikk Tarraste küsis filosoofiliselt, 
kes peaks tegema esimese sammu? Kas meie 
muudame oma suhtumist, kuivõrd meie ees-
märk on võõra kultuuriga inimesi aidata, või 
nemad, kes peavad suutma teha kõik nii, nagu 
siinsed seadused ette näevad? 

TM: Muutuma peame meie kui haigla ehk 
abiandja, vähemalt mis puudutab meditsiini. 
Muud peensused – kliima ei meeldi, toit ei 
maitse – on teine asi.

MB: Me pruugi suuta end kurssi viia võõra 
kultuuri kõigi peensustega, küll aga peame 
teadma peamisi tabusid.

MK: Haiglas võiks olla inimene, kes tun-
neks mõnd eksootilist keelt.

TM: Lõppsõnum oli, et usulistel teemadel 
ei ole mõistlik vaielda. Kui haigla uksest as-
tub sisse ülierutatud agressiivse käitumisega 
moslem, tuleb püüda rahulikuks jääda ning 
talle istet pakkuda. Agressiivsusele agressiiv-
susega vastamine lisab õli tulle. 

Professionaalidena peame säilitama rahu. 
See on ka nõue arstidele ja õdedele, kui haig-
lasse saabuvad üliraskes seisundis patsiendid: 
mingil juhul ei tohi enesest välja minna.

Rõhutati ka, et igal inimesel on vajadus pri-
vaatse ruumi järele, mis on kultuuriti erinev: 
olgu see siis nt kaks meetrit või meeter, mil-
lisest mõttelisest piirist üle astumine on ini-
mesele ebamugav. Peame teadma, kas võõras 
tahab, et sa teda teretad? Puudutad?

MK: Selleks on vaja nõusolekut küsida!
TM: Mikk Tarraste rõhutas, et nt islamis 

on tabu igasugune arstlik läbivaatus “allapoo-
le vööd”. Samuti on ranged piirangud toidu 
osas: kui patsiendile antakse toitu, mida ta ei 
ole varem söönud või mis on talle keelatud, 
võib see isegi surma põhjustada. Ning luba-
matu on, et Harku väljasaatmiskeskuses ser-
veeritakse vietnamlastele koos riisi ja kastet, 
mis on nende arusaama järgi riisi rüvetamine.

MK: Väga huvitav oli TÜK õe ülevaade 
tööst Ghana väikese küla kliinikust ja selle 
olematust hügieenist. Tilgajalad puust, roos-
tetanud voodid, kaks patsienti ühes voodis. 
Vihmahooajal on patsiente nii palju, et neid 
tuleb ruumipuuduse tõttu paigutada ka põ-
randale! Väga teistsugused haigused: kobra 
hammustused... 

TM: Õdedel on töö juures isiklikud lapsed 
rätiga seljas või patsiendi sülle hoiule antud, 
mis meie kultuuris on mõeldamatu. Naiste 
peal on kogu majapidamine ja põlluharimine.
Mehed kõnnivad, käed vabad, samal ajal kui 
naised kannavad pea peal pakke, seljas lapsi 
ja mõlema käe otsas raskeid turukotte.

MK: Kliinik asus tee ääres. Kui suur auto 
mööda sõitis, tulvas igast akna- ja ukseavast 
sisse paks pilv punast aafrika tolmu. Koris-
tamine pole kombeks. Et pärast igat patsienti 
peaks pindu puhastama või päeva lõpus põ-
randaid pesema, ei räägi keegi. Toitu süüak-
se kilekotist kätega. Ime siis, et nakkused ei 
levi...  

Veel lootis Kuslapuu, et turul on müüa iga-
suguseid eksootilisi puu- ja juurvilju. Vale 
puha. Turg oli punane, sest oli tomatite hoo-

PRESSITEADE: „Kriisikolletest lähtuv sõjapõgeni-
ke laine on ajendanud Rahvusvahelist Õdede Nõu-
kogu otsima lahendusi, kuidas aidata kõige haavata-
vamat inimeste rühma, kelleks on lisaks põgenikele 
lapsed, eakad ja kroonilised haiged. Nii nagu inime-
sed ületavad riigipiire, teevad seda ka haigused ja te-
kivad ootamatud kriitilised olukorrad, milleks peame 
valmis olema,” ütles Eesti Õdede Liidu juhatuse liige 
Gerli Liivet.

Õdede päeva konverents Tallinnas käsitles Rah-
vusvahelise Õdede Nõukogu osundatud teemasid 
Eesti aspektist. 

Rändest, kultuurilisest ja religioossest mitmeke-
sisusest ning väljakutsetest tervishoiule rääkis Sise-
ministeeriumi usuasjade osakonna nõunik Ringo 
Ringvee. 

Oma kogemusi vabatahtlikuna Ghanas töötami-
sest jagas SA TÜ Kliinikumi Anestesioloogia ja inten-
siivravikliiniku õde Maarja Kuslapuu. 

Eesti tervishoiusüsteemi valmisolekust häda-
olukordadeks pidas ettekande Abertson OÜ jurist 
Kristin Nero.

Paindlikkusest tulenevast tervislikust töökeskkon-
nast kiirabitöös rääkis SA Tartu Kiirabi koolitusjuht 
Andras Laugamets.

 Multikultuursuse probleemidest ja võimalustest 
õendusabis pidas ettekande Citomed OÜ juhatuse 
liige Mikk Tarraste.

Rahvusvahelise Õdede Nõukogu õdede päeva 
pöördumises öeldi, et kohanemisvõime raskus-
punkt lasub tervishoiu esmatasandil. Patsientidega 
enim kokku puutuvad pereõed peavad olema kur-
sis muutustega, pakkuma tervisedenduslikku infot 
erinevatele inimrühmadele ja tegelema neist kõige 
haavatavamatega. 

Õdede väljakutse on viia fookus haigustelt rahva 
tervisele.

Rahvusvaheline Õdede Nõukogu nendib oma 
läkituses, et uuringute järgi on õed üha olulisemal 
kohal multidistsiplinaarses meeskonnas ja õdede 
rolli suurenemine parandab ka tervishoiusüsteemi 
toimimist tervikuna. 1899. aastal asutatud Rahvus-
vaheline Õdede Nõukogu (International Council of Nurses) 
ühendab enam kui 130 riigi õendustöötajate organi-
satsioone, esindades miljoneid õdesid üle maailma.

Eesti Õdede Liit on arvukaim ja kõigi maakonda-
de õdesid ühendav organisatsioon, kuhu kuulub üle 
4300 liikme ehk enam kui pool Eesti õeskonnast. 

Õeskond tunnetab vastutust
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 “Tegemist on Infovara OÜ koostatud juh-
timisprogrammiga, mis on mõeldud andmete 
analüüsiks ja tegevuste juhtimiseks. 

Praegu on valmis saanud programmi esi-
mene osa: haigekassa lepingute täitmine ja 
statistika. 

Tarkvara tarvidus tulenes lepingutest hai-
gekassadega: meil on sageli vaja osakonda-
de, erialade ja arstide kaupa näha, palju on 
lepinguga määratud tööd tehtud ja tegemata 
statsionaaris ja päevastatsionaaris ehk millise 
rahahulga eest tegevust jätkata. 

Nt praegu on 2016. aasta I poolaasta, kuus 
kuud oleme saatnud välja arveid. Siit (vt fotot 
paremal) näeme täispilti, kui palju on juhtu-
sid täidetud, palju raha kulutatud, milline on 
jääk ja kuidas peaksime edasi töötama. 

Näeme, milline osakond on lepingut ületa-
nud või alatäitnud. 

Mikrotasandil võime lepingu täitmist näha 
arstide järgi. Võime välja jõuda ravijuhuni, 
et vaadata, millised juhud on kõige kallimad, 
kaua on haige olnud haiglas sees.

Näeme ravivoodite kasutamist, operatsioo-
ne ja kõiki teenuseid: s.t milliseid teenuseid 
on osakond osutanud ning kas need on toimu-
nud majasiseselt või väljaspool. 

Saame vaadata, palju oleme tellinud mag-
netresonantsuuringuid, miks ja kes on need 
tellinud. Programmis liigume ravijuhuni, võ-
tame teenuse lahti, ja saame ülevaate: milline 
arst, miks ja millisele haigele uuringu tegi. 
Programm on küllalt täpne ning aitab saada 
ülevaadet, kui mõnel erialal on raha üle ku-
lunud. 

On võimalik arvestada, milliste ravimite 

QlickView,  
ja pilt on ees 
QlickView (QV) on lastehaigla uus 
tarkvaraarendus, mis suudab LIISAst ühe 
nupulevajutusega hankida mitmeid and-
meid korraga, neid seostada ning teha 
järeldusi trendide kohta. Programmi 
tutvustab selle lähteülesannete püstita-
mises osalenud Mari-Ann Pella, statisti-
kateenistuse juhataja.

 JUHTIMISPROGRAMM

eest koodipõhiselt raviraha tagasi tuleb.
Lepingu täitmisel on vaja pilku peal hoida 

seetõttu, et ületatud lepingu puhul saaksime 
tasustatud vaid 0,3% ulatuses ning sedagi 
siis, kui ambulatoorsed juhud on täidetud. 

Järgmine samm oleks tulude-kulude jäl-
gimine osakondade kaupa. 

See on vajalik põhjusel, et pearaamatupidaja 
arvutab igas kuus, kui palju on iga osakond 
teeninud raha haigekassast ning võrdleb saa-
dud summat tehtud kulutuste ja palkadega. 
Nii näeme, kas osakond on plussis või miinu-
ses. 

Just nimelt seda osa programmist hetkel 
veel olemas ei ole. Korraldame riigihanget.

Samuti on QVd plaanis rakendada selleks, 
et siduda haigekassa hinnakirja kuluarvestus 
meie kuludega. Selle tulemusena peaksime 
paremini aru saama, millised on need lõigud 
meie töös, kus oleks võimalik efektiivsust 
suurendada.

Kõik andmed, mida QV meile praegu 
LIISAst ammutab, olid olemas ka varem, 
kuid neid tulnuks välja võtta ükshaaval väga 
suure ajakuluga. 

Tegelikult, just nimetatud info alusel saime-
gi QV tegijaid juhendada, näidata, kust meie 
oma andmed hangime. Tutvustasin neile hai-
gekassa teenuste hinnakirja, seletasin lahti 
gruppide tähendused, kuidas ning milliste 
koodide kaupa arvutame voodipäevi ja ope-
ratsioone. 

Täna piisab sellest, kui uuendame andmed 
LIISAS, kus kogu töö käib edasi ja sisestatak-
se arved – QV saab need sealt kätte. 

QV eelis LIISA ees on ka, et aastate trendi-
de või nt käesoleva ja eelmise aasta võrdlusi 
kuvab see ühekorraga, säästes nii meie aega 
erinevate Exceli tabelite väljatrükkimisest ja 
ümbersalvestamisest. 

Kõige raskem on tarkvara loojatel olnud 

saada aru haigete liikumisest haiglas. Haig-
lasse saabumine ja siit lahkumine, üleviimine 
ühest osakonnast teise ja ühest ravivoodist 
teise osakonna sees: kogu sellekohane teave 
on haiglas mitte töötavale inimese jaoks ras-
kelt hoomatav.

Esialgu koostame osad haigete liikumise 
tabelid kontrolli mõttes käsitsi programmiga 
paralleelselt –  programmi on mõnikord mõni 
viga sisse lipsanud, mis lõpuks meie juhenda-
misel korda tehakse. 

Aga et kõik veel klapiks... 
Kui QV ükskord lõplikult toimima saab, on 

see suurepärane täiendus Medisofti loodud 
LIISAle.”

  Tallinna Lastehaigla juhatuse esimees dr 
Katrin Luts ütleb, et QlickView´ näol on 
tegemist peamiselt juhtimistööriistaga, mis 
võimaldab töövooge hinnata jooksvalt, iga-
päevaselt. 

“Seni oleme toetunud eelmise perioodi sta-
tistilistele näitajatele. Programm võimaldab 
minna erinevate “numbrite sisse”, et aru saa-
da, miks üks või teine arv on muutunud, ja 
mida tegema peaks.

Samuti on programm on oluliseks abiks aas-
taaruannete koostamisel, sest meid huvitavad 
numbrid jooksevad kätte kiiresti, võrdlustes 
ja trendides,” ütleb Katrin Luts.

“Muidugi ei ole ükski IT-lahendus ideaalne 
ega lõplik. Ka QVd saab kindlasti teha pare-
maks. Aga kui kusagilt ei alusta, siis ei saa 
loota ka kohale jõuda.

Programm on mõeldud igapäevaseks tööva-
hendiks kliinikute ja osakondade juhatajatele.”

Mari-Ann Pella: 
“Kui QV ükskord lõplikult toimima hakkab,  
on see suurepärane täiendus  
Medisofti loodud LIISAle.”

Katrin Luts: 
“Muidugi ei ole ükski IT-lahendus ideaalne  
ega lõplik, ka QVd saab kindlasti paremaks teha.  
Aga kui kusagilt ei alusta,  
ei saa loota ka kohale jõuda.”

  Tellija ja arendajad: QlickView étapivõidu tähistamine
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I Balti Lastekirurgide kongress toimus 25 
aastat tagasi. Iga kahe aasta tagant toimuv 
ning tähtsamaid keskusi pidi külakorda käiv 
sündmus toimub Eesti piires seega iga kuue 
aasta tagant kord Tartus, kord Tallinnas.

Seekordse kongressi tegi pidulikuks kaks 
asjaolu. Kõigepealt see, et omal ajal Udo 
Reino ja tema tollaste kolleegide poolt ellu 
kutsutud sündmus tähistas veerandsajandat 
juubelit, olles sellega neli aastat vanem kui 
Euroopa Lastekirurgide Assotsiatsioon ja 
elujõulisem mitmest meie kandi regionaalsest 
assotsiatsioonist, mis tänaseks tegevuse on 
lõpetanud.

Teine põhjus oli Tartu kolleeg Karin Va-
riku kongressi lõpetamisel välja öeldud ot-
sus jääda eriala juhtimisest kõrvale – seega 
oli tänavune konverents viimane tema poolt 
korraldatav ja pidi senitehtu väärikalt kokku 
võtma.  

Kongressi kava oli mitmetahuline, hõlma-
tes seedetrakti kirurgiat, neonataalkirurgiat, 
uroloogiat ja ortopeediat ning traumatoloo-
giat, samuti muid teemasid. Eraldi istungeid 
peeti  õendusteemadel. 

Traditsiooniliselt on küllaltki suur osakaal 
kutsutud lektorite loengutel, mida täiendavad 
kolleegide ettekanded: mitte liiga teadusli-
kud, pigem oma tööd analüüsivaid.

Meie majast oli lisaks lastekirurgide-
le kaasa tulnud mitmeid kolleege – Mari-
Liis Ilmoja, Tarmo Areda, Kadri Saks.  
Lisaks praktilistele lastekirurgilistele teema-
dele oli suur rõhk alusteadustel põhinevatel 
ettekannetel. 

Lektorid
Allakirjutanu vaieldamatut lemmikteemat 

käsitles professor Irja Lutsar oma loengus, 
milles heitis valgust osteomüeliidi tekitajate 
varjatud elule. 

Antibakteriaalsest ravist vastsündinute in-
tensiivraviosakondades rääkis dr Tuuli Mets-
vaht.

Euroopa lastekirurgide ühenduse kooli-
tustoimkonna juht, prof Amulya K Saxena 
Londonist tutvustas koetehnoloogia ja loote-
kirurgiaga seotud võimalusi ja väljakutseid. 

Tartu Ülikooli biokeemia prof Andres Sa-
lumets peatus kunstliku viljastamisega seo-

XIV Balti Lastekirurgide 
Kongress
Kirugiakliiniku juhataja Matis Märtson võ-
tab kokku viimasel BAOPSil toimunu.

tud kaasasündinud arenguhäirete riskidel, 
Margus Punab rääkis meeste fertiilsusest ja 
selle seotusest laskunud testisega. 

Professor Piotr Czauderna Poolast pidas 
kaks põhjapanevat loengut lasteonkoloogiast, 
käsitledes laste maksa- ja neerukasvajate ravi. 

Ettekande laste endoskoopilisest kirurgiast 
tegi prof Klaus Schaarschmidt Saksamaalt. 

Loengutega esinesid ka meie head tutta-
vad professor Risto Rintala kloaagi ravist ja 
Hannes Haberl neonataalse perioodi neuro-
kirurgiast. 

Dr Ann Paal rääkis neuraaltoru defektide-
ga patsientide rahvusliku registri loomisest.

5.–8. MAI, TARTU. BAOPS

 ARVA ÄRA, KES ON PILDIL? 

Dotsent Aare Märtsoni loeng käsitles laste 
luukasvajate ravi.

Väga huvitava ja õpetliku loenguga lapseea 
raskete traumade käsitlusest esines prof Peep 
Talving. Tema loengut täiendas dr Sten Saa-
re koostatud ettekanne kogu Eesti viimaste 
aastate raskete traumade ravitulemustest. 

Äärmiselt olulise ettekande meil tehtava-
test doonoroperatsioonidest, siirdamistest ja 
olukorrast doonorluses, mille sõnum jõudis 
Euroopa kolleegideni, pidas dr Ilmoja.

Kahepäevase kongressi lõpetasime rahvus-
likus vaimus ja rahvatantsudega Mooste mõisa 
viinakeldris, mis on Karin Variku sünnikoht. 
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Dots Seppo Taskinen, Karin Varik, Amulya K SaxenaProf Risto Rintala

  Prof Piotr Czauderna ja prof Irja Lutsar
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 Sama linn, sama auditoorium täpselt 25 aastat tagasi. BAOPSi asutamiskoosolek Tartus

  Dr Ann Paal

  Esiplaanil prof Piotr Czauderna



Kell 11.  Lastehaigla traumaosakonna patsienti-
del avanes võimalus tutvuda nii pakirobotite, nende 
sisu kui ka leiutise taga seisva meeskonnaga nimega 
Starship Technologies. 

Otse palatisse, iga lapse voodi juurde vuravast 
masina luugi alt leiti pehmeid mänguasju. Lisaks 
sellele tõid külalised kaasa mängunutitelefone ja 
-tahvleid rääkima õpetavate piltidega, harivaid 
lauamänge ja palju muud.

Starship Technologiesi kontorijuht Heidy Ker-
ma ütleb, et idee tulla just lastehaiglasse tekkis 
firmal kaastöötaja kaudu, kelle laps õnnetuse tõttu 
traumatoloogiaosakonda sattus. 

“Neil oli nii kurb! Mõtlesime, et tuleme siis rõõ-
mustame juba rohkemaid lapsi. Teie juurde tulek 
nõudis meilt vaid paar päeva ettevalmistamist. See 
oli väike asi meie jaoks. Loodan väga, et suudame 
oma teoga eeskujuks olla ka teistele Eesti firmadele. 
Ja, muide, kui te soovite osakonda kaasaegsemaks 
kujundada, pöörduge meie poole!”

Kell 15. Keila Kiwanis Klubi nukuprojekti juht 
Peeter Voomets kinkis lastekaitsepäeva puhul 
haiglale sada valgest riidest kaltsunukku, mis oo-
tavad, et lapsed neile näod joonistaksid. Kingitus 
leiab kasutust Kesklinna Lastepolikliinikus ja äge-
date respiratoorsete infektsioonide osakonnas, mil-
le õendusjuht Tiina Kurisoo oli ülimalt rahul, et ka 
nende osakond jõudis nukud ära oodata.

Kell 17 esines haiglaõuel Tallinna Tehnikaüli-
kooli rahvatantsuansambel Kuljus, sedapuhku 34. 
aastat. 

Ilusa ilma tõttu oli tavalisest rohkem ka neid lap-
si, kes tantsijaid õue vaatama said tulla. Teised lap-
sed kõõlusid akendel ja jälgisid etendust läbi klaasi.

Esitusele tulid uued ja vanad tantsuseaded, mil-
lest osad tulevad ettekandmisele järgmise aasta 
tantsupeol. “Kui soovite meid rohkem näha, tulge 
kontserditele, kui soovite Kuljuses kaasa lüüa, as-
tuge Tehnikaülikooli,” ütles grupi kunstiline juht 
Marina Kuznetsova lastele.

Tantsuetendus lõppes “Tuljakuga”, Anna Raud-
katsi seatud tantsuhümniga, milleta ei lõpetata üht-
ki tantsupidu.

 
 

1. juuni lastehaiglas
Lastekaitsepäev tõi patsientidele rõõmu.
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Õendusjuht Tiina Kurisoo jõudis ära oodata Kiwanisnukud ÄRI osakonna lastele

Starshipi meeskond traumatoloogiaosakonna lapsi rõõmustamas

Kuljus, kohal iga aasta lastekaitsepäeval 34 aastat järjest
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Starshipi meeskond traumatoloogiaosakonna lapsi rõõmustamas

 TOETUSFONDI TÄNUPÄEV

   2015. aastal koguti annetustest kokku 270 
000 eurot. Aasta Sponsorid on EERO ja Sel-
ver AS.

Tallinna Lastehaigla Toetusfondi patroon 
Evelin Ilves rõhutas tänuõhtul erinevate osa-
poolte koostöö olulisust. 

“Seal, kus arstid teevad väga head tööd, 
aitavad kaasa ka emad ja isad – vanemate po-
sitiivne energia on lapse paranemisel ülioluli-
ne. Mul on alati hea meel tõdeda, et siin haig-
las osatakse seda koostööd toetada,” ütles ta.

“Olles laste tervishoius sees aastakümneid, 
on hea näha, et tervishoiu vaimne pool are-
neb koos tehnoloogiaga,” lisas Tallinna las-
tehaigla juhatuse esimees Katrin Luts, kes 
kinnitas, et kõik sponsorite tehtud annetused 
saavad kasutatud lastehaigla töö igakülgseks 
parendamiseks.

Eelmisel aastal andis Tallinna Lastehaigla 
Toetusfond lastehaigla intensiivraviosakon-
nale üle 42 252 eurot maksvad videobronhos-
koobid. Fond toetas diabeedihaigeid lapsi 10 
000 euroga insuliinipumpade ja transmitteri-
te ostul, EEG aparatuur sai lisatarvikuna vi-
deokaamera ning LVTK veloergomeetri.

Lastereanimobiili kütusetoetus Neste Ees-
tilt oli 13 000 euro väärtuses.  Jätkati tervise-
laagri organiseerimist ülekaalulistele lastele 

SELGUSID TALLINNA L ASTEHAIGL A A ASTA SPONSORID 
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TÄNATUD ISIKUD JA FIRMAD

Ansambel  Tuulelõõtsutajad

               Kuldvara: Neste hakkas lastehaiglat toetama juba 1990. aastate algusest Noored annetajad Sakala Eragümnaasiumist 
suruvad kätt fondi patroonil Evelin Ilvesel ja nõukogu esimehel Janek Mäggil

Aasta sponsor 2015: EERO, Selver AS
Aastate sponsor: Svetlana Pchelnikova, Port 

One OÜ, Valery Pepoyan
Kuldsponsor: Arvi Pink, Tiit Kõuhkna, Tatjana 

Blümenfeld, Sakala Eragümnaasium, Eesti Abista-
miskomitee Kanadas, Neste Eesti AS, Sky Media, AS 
Kanal2, TV3 AS, AS Äripäev, Eesti Ajalehed AS, LTT 
AS, Tauno Kangro, Powerhouse OÜ

Hõbesponsor: Tallinna Õismäe Vene Lütseum, 
Andres Järving, Margus Eek, Raivo Mererand, Cate-
ring Service OÜ, BDP Eesti OÜ, Bestair Kaubanduse 
OÜ, CocaCola HBC Eesti AS, Karto Eesti OÜ, Navaka 
Transport AS, Profit Software OÜ

Tänukiri: Astro Holding AS, AB Medical Group 
Eesti OÜ, Ehitus 5 Eco OÜ, Horveit OÜ, Poeet 
Design OÜ, Vivesti TÜ, Saar Graafika OÜ, Boris 
Lehtlaan, EstTBWA, Liis Klaar, Pradeep Gupta, Tiina 
Hirv, Lea Kõiv, Logotrade OÜ, Järsi OÜ

ja nõuandetelefoni “Lastearst kuuleb” toimi-
mist, mille ülalpidamiseks kulus 19 800 eu-
rot.

“Lisaks lastehaigla vajadusteks soetatud 
aparatuurile oleme igal aastal toetanud ka in-
dividuaalselt lapsi, kes vajavad abi ravivahen-
dite ostmisel. Ühtlasi toetasime 2015. aastal 
arstide ja õdede täiendkoolitusi ja intensiiv-
raviosakonda uute mugavate tugitoolide ost-
mist,” rääkis Tallinna Lastehaigla Toetusfon-
di juhataja Inna Kramer. 

“Tore on, et toetusfondil on välja kujune-
nud kindel toetajaskond, kelle hulgas on ar-
vukalt nii ettevõtteid kui ka eraisikuid. Eesti 
ühiskond on muutunud hoolivamaks ja üks-
teist märkavamaks, meie perekond on suurem 
kui meie lähiring – see on kogu Eesti. 

Hoolivus oma kaaskodanike, eriti  kõige 
nõrgemate – laste – eest,  on saanud elunor-
miks järjest rohkematele inimestele ja ettevõ-
tetele. Selle eest meie tänu teile.”

Sel aastal alustas toetusfond meediakam-
paaniaga “Tee väike ime”, mille käigus ko-
gutakse annetusi rinnapiima analüsaatori ja 
pastörisaatori ostuks, et täpsemalt määratleda 
emapiima koostist.

  
                                                              Postimees 

1. juunil toimus Laste Vaimse Tervise Keskuses tänuõhtu, kus Tallinna Lastehaigla 
Toetusfond pidas meeles läinud aasta suurimaid toetajaid.

Inna Kramer: “Meie perekond on suurem 
kui lähiring – see on terve Eesti!”
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1. juuni. Irina Antipenko, KLP koristaja, 40 
3. juuni. Annika Jaakson, IRO sekretär, 40 
3. juuni. Svetlana Inozemtseva, logopeed, 45 
5. juuni. Aita Lukas, sotsiaaltöötaja, 45 

 
8. juuni. Valentina Miilits, pediaatriaosakonna õde, 65 
13. juuni. Tatjana Gorbatjuk, traumatoloogiaosakonna õde, 45 
14. juuni. Olga Erin, vastsündinute ja imikute osakonna hooldaja, 55 
18. juuni. Reet Nõlvak, kõrva-nina-kurguosakonna õde, 75 
21. juuni. Anne Pajula, klienditeenindaja, 70
 

PPA õpetas lastele turvalist käitumist

Seekordne lastehaigla töötajate kevadeks-
kursioon 14. mail oli võibolla esimene aas-
tate jooksul, kus hommikust õhtuni sadas. 
Teel bussiga Pärnumaale ja tagasi. Tolkuse 
rabamatkal, Häädemeestel, Kablis. Seetõttu 
asendasime pikema jalgsimatka lühemaga ja 
peatusime mõnuga tubasemates ruumides. 

Meeleolu vihmast ei sõltunud. 
Esiteks olid paljud meist taibanud kaasa 

võtta ilmastikukindlad riided ja teiseks pak-
kus vihm lohutust neile, kes oleksid päikese-
lise päeva puhul tundnud süümepiinu tege-
mata kevadtööde pärast koduaias. Pealegi on 
sombuselgi päeval oma võlu, eriti varakeva-
del, kui puulehed alles kasvavad ning õhk on 
suviselt soe ja sume.

Reis pakkus ilusaid nostalgilisi hetki: va-
naaegsed koolipingid Häädemeeste muu-
seumis, soojad saiad Kabli pagaris, lahked 
inimesed kõikjal.  Samal ajal tegi kurvaks, et 
see ilus, aga vaesevõitu piirkond näib liigagi 
palju sõltuvat meie annetustest ja ostudest, 
sest inimestel pole tööd. 

Ei ole kaua nii teravalt tajunud, kui tähtis 
võib olla väike ostutegu. Ehk üks võimalus 
mõjutada maailma ja teha head on teadlik va-
lik, kellelt ja mida osta.  

Mõtlemapanev reis Pärnumaale. Kellelt Sina oma saiakese ostad?

Selleks oli politseinikel kaasas näotuvastus-
programm.

Päästeliidu vabatahtlik Kaido kiitis taibu-
kat tüdrukukest Enelini, kes suutis õigesti ära 
vastata kõik turvalisusega seotud nuputamis-
ülesanded, leides, et laps võiks tulevikus teha 
karjääri kas politseiniku või päästjana. 

9. mail tutvustas politsei- ja piirivalve-
amet Tallinna Lastehaigla kirurgiaosakon-
na mängutoas lastele oma igapäevatööd: 
kuidas teha selgeks, kas tegemist on õige 
või võltsitud dokumendiga ning kuidas 
eristada väliselt sarnaseid inimesi. 

Samuti teadis tüdruk peast hädaabinumbrit 
112, mida paraku ei suutnud meenutada üks 
ruumis viibinud täiskasvanu.

Teine poiss (pildil) tundis varjamatut vai-
mustust patrullpolitseiniku relvaarsenali 
uurimisest ning soovis saada jäädvustatud 
pärisrelvaga, millelt turvalisuse huvides laske-
moonasalv eraldatud oli. 

Väiksemad lapsed said aga koos politseini-
kega värvida õpetlikke värvipilte. Jagati ohu-
tusalaste sõnumitega meeneid ja kompvekke. 
Kokku võis politsei- ja päästeameti aktsioonist 
võtta osa 20 last. 

Tallinna piiripunkti ennetustegevuse koor-
dinaator Merike Võsang jäi päevaga rahule 
ning avaldas lootust, et koostöö Tallinna Las-
tehaigla ja PPA vahel jätkub septembris pärast 
suvevaheaega. 

Lastehaigla ja PPA esimene kohtumine toi-
mus läinud aasta novembris, kui haiglatööta-
jatele, lapsevanematele ja patsientidele õpetati 
turvalist käitumist ohuolukorras, seda vahetult 
pärast Pariisi terrorisündmusi.

Ülle Gents, Marika Viidik 

Palju õnne!
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