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FOOKUSES:
Elutööpreemia ja 
Punase risti II klassi 
teenetemärgi laureaadid 
LK 3 ja LK 4

Uus aasta on taas käima läinud. 
On aega vaadata selja taha ja anda hin-
nang, kuidas hakkama saime. 2013. aas-
ta on olnud minu jaoks totaalsete muu-
tuste aasta. Muutus minu positsioon 
ja kas tahta või mitte, seoses sellega 
mõningal määral ka vaated ja seisuko-
had.   Ühelt poolt on kerge kohaneda or-
ganisatsioonis, mida aastaid on tuntud 
ja kus töövõtjana leiba teenitud – tavad, 
kombed ja inimesed on tuttavad. Teisalt 
sunnib laiem taustinformatsioon ja suu-
rem vastutus mõnelegi teemale teise pil-
guga vaatama.   Võin öelda, et lihtsana 
tunduvad need otsused ja tööd, mida ise 
ei pea tegema.

Kuidas oleme hakkama saanud? 
Kui vaadata haigla 2013. aasta lepingu-
te täitmist ja rahalist seisu, siis ilmselt 
üle ootuste hästi. 2013. aasta algul sõl-
mitud eriarstiabi leping haigekassadega 
suurenes 2012. a täitmisega võrreldes 
5,8%. 

Aasta jooksul osutatud tervishoiu-
teenuste tulemusel kasvas eriarstiabi 
lepingute maht 1 038 346€ (juhtivalt 
ülikallite haigusjuhtude arvel). Statsio-
naarsete ja päevaravi juhtude maksu-
mus ületas statsionaarse lepingu mahu, 
mistõttu lepingut ületavad ravijuhud ta-
sus haigekassa koefitsiendiga 0,3 (2407 
ravijuhtu).

Igapäevatöös sai jätkuvalt rõhku 
pandud koormustele. Mis on paratama-
tu ja sunnib üha enam tegelema töökor-
ralduslike küsimustega, optimeerimaks 
tööaja kasutamist. Varasemast  enam 
pöörasime tähelepanu  uuringute põh-
jendatusele, apteegikulude jälgimisele. 
Nende punktide osas on enamik kolleege 
kaasa mõelnud ja oma käsitlusi vasta-
valt korrigeerinud. Mis seal salata – tee-
mad jäävad üles selleks ja järgnevateks 
aastateks.  2014. aastal on eesmärgiks 
osutada jätkuvalt III etapile vastavat 
ravi, järgides sõlmitud haigekassa lepin-
gut.

Lepingutingimused haigekassaga 
erinevad sellel aastal varasemast 
oluliselt. 
Kõige olulisemateks muutusteks on piir-
kondade kaotamine ja lepinguperiood 
½ aastat varasema kvartaalse perioodi 
asemel. Reeglite muutumine muudab 
kindlasti ka meie planeerimist ja töö ko-
handamist. Selles osas panustan suures 
osas kliinikute ja osakondade juhtide-
le. Lepingu täitmine saab võimalikuks 

ainult struktuuriüksuste aktiivsel osa-
lusel, kelle juhtide poolt on vajalik jär-
jepidev lepingu täitmise järgimine ja va-
jalike muudatusettepanekute tegemine. 
Lisaks arvuliste näitajate jälgimisele 
peab jätkuma ka töö sisulise poole aren-
damine. 

Kõrvalseisjaile kajastub töö sisu 
dokumentatsioonis. Teisalt raskendab 
puudulik dokumentatsioon oma tööst 
kokkuvõtete tegemist ka meil endil. See-
ga jääb jätkuvalt päevakajaliseks doku-
mentatsiooni informatiivsuse ja selguse 
parandamine. 

Sooviksin, et teatud kokkuvõtete 
tegemine jätkuks jooksvalt ka aasta 
sees. Eelmisel aastal sai kokku lepitud 
epikriisi elementaarsed nõuded. Nüüd 
peaks järgnema hinnang, millises skaala 
otsas paikneme ja kuidas edasi minna.

Aastaaruannete alusel võib öelda, et 
erialaliselt on osakonnad ja teenistused 
oma tegevuse heaks hinnanud. Kindlas-
ti oli hulk ootusi ja lootusi, mis eelmisel 
aastal ei realiseerunud, seega on, kuhu 
edasi minna. 

Aastate võrdluses võib näha, et haiglas 
ravitud haigete hulk on saavutanud ilm-
selt optimaalse väärtuse. 

Sarnaselt sellega on viimastel aasta-
tel olnud vägagi stabiilne keskmise voo-
dipäeva pikkus, olles 2013. aastal 4,2.

70,3% haigetest hospitaliseeriti era-
korralistel näidustustel.

Intensiivravi päevi oli 2013. aastal 
9651, mida on 10% enam kui varasema-
tel aastatel. Selle põhjuseks oli ülikalli-
te juhtude (>63 000 EUR) suur arv – 10 
haigusjuhtu.

Haiglaravi peamisteks põhjusteks 
on jätkuvalt hingamisteede haigused 
(28%), vigastused ja mürgistused (11%) 
ja infektsioonhaigused (7%).

55% haigetest on ≤4 aasta vanused. 
Vanusgrupp 5–9 aastat moodustab 20%.

Operatsioone teostati statsionaarse-
tele haigetele 5966, millest 44% moodus-
tasid LOR eriala operatsioonid. 20,6% 
operatsioone olid seotud luu-lihaskonna, 
9,4% seedetrakti, 5,9 % naha ja naha-
aluse koega ning 3,6% urotraktiga.

42% operatsioonidest on olnud era-
korralised.

aaSta-arUannE

 Head kolleegid!

JäRgNEB lk 2

tagasivaade 
aastale 2013

Statsionaar

Ambulatoorsed vastuvõtud
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Siinkohal tahan tänada struktuuriük-
suste juhte – aruanded olid sisulised.   

Mitmel aruandel tõusetus 
küsimus ruumikitsikusest, 
mille taha jäävad mõned kvaliteediga 
seonduvad küsimused. Leevendust sel-
les osas näen uue Vaimse Tervise Kes-
kuse valmimises – selle tulemusel vaba-
neb hulk ruume.  Kuigi laskmata karu 
nahka ei ole kombeks jagada, peame 
ilmselt juba sel aastal planeerima, kas 
ja milliseid töökorralduslikke muudatu-
si ruumide funktsioonide ümbervaata-
mine kaasa toob.

 Lastehaigla renoveerimisest on möö-
das juba viisteist aastat. Ükski asi pole 
igavene. Tänaseks on tekkinud mööda-
pääsmatu vajadus intensiivraviosakon-
na, mis oli esimeseks renoveeritavaks 
osakonnaks, remondiks. Remondi pla-
neerime suve teise poolde ja varasügi-
sesse. Ühe osakonna ruumide väljalan-
gemine seab suurendatud koormuse alla 
ka kõik teised. Loodan, et ühise eesmär-
gi nimel oleme suutelised piiritletud aja 
kitsamates oludes vastu pidama.

 
Oma näo aastale 2013 andis 
aastale Vaimse tervise Keskuse 
lepingu allkirjastamine.
22. mail viseeriti leping, millega tagati 
Laste Vaimse Tervise Keskuse rajami-
se rahastamine. Projekt hõlmab ühelt 
poolt hoone ehitamist ja teisalt sisulise 
tegevuse arendamist. Viimasega 2013. 
aastal dr Kleinbergi juhtimisel ka 
alustati.

Kevadel algab LVTK ehitus, mis 
saab juhatuse jaoks olema oluline töö-
lõik kogu aasta vältel.   Lisaks tava-
pärasele igapäevatööle ja suurematele 
projektidele toob elu kindlasti muidki 
väljakutseid. Soovin, et oleksime nen-
deks valmis. Selleks jõudu ja ikka posi-
tiivset suhtumist.

Tahan tänada kõiki töötajaid panuse 
eest eelmisel aastal ja soovin jätkuvat 
jõudu lastehaigla lipu kõrgel hoidmisel.

1/3 ambulatoorsetest juhtudest on erakorralised pöördumised, 
mis tehakse valvetubades. Valvetubades vastu võetud haigetest  
87% moodustavad ise pöördunud. Haiglasse võetakse 13% hai-
getest. Pediaatria valvetoas on hospitaliseeritute osakaal 21%.

Jätkuv suundumus on päevastatsionaari osakaalu suurene-
mine. Päevastatsionaaris on teostatud 1440 operatsiooni.
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2013. aasta 31. detsembri  seisuga oli lastehaiglas 737 töötajat (neist 120 
arsti, 279 õde, 115 hooldus- ning 53 muu kõrgharidusega töötajat). 
Õdedest 135 omavad tänaseks kõrgharidust. Mentori koolituse on läbi-
nud 96 õde. Juhendati 200 üliõpilast.

töölt lahkus seitse arsti, üks psühholoog, kaks füsioterapeuti ja 27 õde.
Lastehaiglas oli 2013. aastal õppetöös 54 residenti (neist seitse pediaatria 
erialal).

Osalemine teadustöös
Arstid osalesid ülelinnalistel kliinilistel konverentsidel, kolmel korral esinesid 
lastehaigla töötajad ettekannetega. TÜ Täienduskeskuse kaudu korraldati kolm 
täienduskursust arstidele. Viidi läbi lastehaigla sügiskonverents teemal „Farma-
koteraapia pediaatrias“.

Meie arstid olid autoritena kaasatud neljas välispublikatsioonis, väliskonve-
rentsidel esitati viis teesi.

Osaleti kaheksas kliinilises ravimuuringus, seitsmes rahvusvahelises teadus-
uuringus (diabeedi patogenees, efektiivne perinataalabi Euroopas, vastsündinute 
ekspositsioon abiainetele, antibiootikumide kasutamine, valutustamine vastsün-
dinutel).

Lastehaigla tutvustamine piiri taga
Koostöös Medicine Estonia klastriga on lastehaigla end aasta jooksul idanaabrite-
le tutvustatnud. Seda meie võimaluste esitlemisega ühistel kohtumistel. 
Tänaseks ei ole teenuse käivitumisel veel suurt hoogu saavutatud. Jätkame tööd 
väljaspoolt tulevate patsientide osakaalu suurendamiseks.

Lapsevanemate hinnangud ja tervishoiuteenuste kontroll
Meie töö üheks kajastuseks on lapsevanemate hinnangud. Kvaliteediteenistus viis 
2013. aastal läbi vanemate anketeerimine statsionaarse ravi ajal. Üldine rahulolu 
on kõrge – raviteenusega oli väga rahul 57% ja pigem rahul 39% lapsevanematest.

Personali kvalifikatsiooni ja töökorraldust hindas kvaliteediteenistus nelja 
kliinilise auditi käigus.

Avaldusi ja ettepanekuid esitati 2013. aastal 72, neist 20 kiitust ja 52 kaebust/
ettepanekut. Enamiku probleemide põhjuseks on suhtlemine (21), töökorraldus (8) 
ning informatsiooni saamine (8).

Tervishoiuteenuste osutamist tõendavaid dokumente kontrollis haigekassa 
2013. aasta jooksul kuus korda.

Esimesel korral kontrolliti teenuse 3030 – Väliskonsultant – kasutamist. Puu-
dusi ei leitud.

Teise kontrolli eesmärk oli hinnata raviarvete struktuurseid muutusi DRG-
de järgi. Uuriti raviarvete kallinemise põhjusi, kus DRG kallines enam kui 10%, 
võrreldes 2011. aastaga, ja kas hinnatõus oli põhjendatud. Lisaks hinnati põhi- ja 
kaasdiagnooside kodeerimist, NCSP-koodide vastavust ja raviarvel olevaid teenu-
seid. Puudusi ei leitud.

Kolmandana kontrolliti teenuse 330R (Sepsise ravi vankomütsiini, karbape-
neemi, linesoliidi, tsefepiimi või piperatsilliiniga, ühe päeva raviannus) kasuta-
mist vastavalt tervishoiuteenuste loetelus kehtestatud kriteeriumitele. Ühel juhul 
leiti, et kümne lubatud korra asemel oli raviarvel märgitud koodi 330R 13 korda. 
Haigekassa esitas selle kohta tagasimaksenõude (220,35€).

Neljandaks kontrolliti plaanilise ravi järjekordade pidamise reeglite vastavust 
sotsiaalministri määruse nõuetele. Puudusi ei leitud.

Viiendaks kontrolliti teist korda teenuse 330R kasutamise vastavust kehtesta-
tud kriteeriumitele. Vigu ei leitud.

Kuuendaks kontrolliti erakorralise meditsiini osakonnas osutatud teenuste 
meditsiinilist dokumentatsiooni. Puudusi ei leitud.

 Ambulatoorsetest haigetest 45% 
olid ≤4-aastased ja 5–9-aastaseid oli 
27%. 

Vastuvõtud valvetubades

 Päevastatsionaar



 Siin Eestis, kus meil on õnne saada osa 
kõigist neljast aastaajast, oleme sätti-
nud oma elurütmi poole aasta kaupa – 
jaanipäevast jõuludeni ja jõuludest jaa-
nipäevani.

Teetähised on emotsionaalselt oluli-
sed, sest sunnivad meid aega maha võtma.
Õnneks on meil – nüüdseks juba 23. aas-
tat – veel üks teetähis: Oma Riigi sün-
nipäev. 

Sõnad võivad ehk liiga suureliselt 
kõlada, aga sisu – kui järele mõelda – on 
sügav. Eesti riik, kui arvata maha võõ-
ra võimu aeg, on eakaaslane paljudele 
meist.

See on vanus, kus päris pal-
ju peaks juba tehtud ja saavutatud 
olema, kuid perspektiivi jagub veel.
Hinnanguid saab anda ainult konteks-
tis millegagi/kellegagi. Olen nõus, et 
võrdlema peaksime endid vaid pare-
matega – sellest tekkiv kerge rahul-
olematus  on üks arengumootoritest. 
Ja ometi ei saa me tänasel päeval vaa-
data üle sellest, mis toimub meie lähi-
naabruses Ukrainas Maidani väljakul. 
Ka nemad võitlevad oma asja eest.

Sellega seoses lugesin eile ajalehest 
Briti näitekirjaniku ja novellisti Willi-
am Somerset Maughami ütlust: „Kui 
mõni rahvas hindab midagi oma vaba-
dusest kõrgemalt, siis ta kaotab oma va-
baduse. Iroonia peitub aga selles, et kui 
kõrgemaks hinnatu on kas mugavus või 
raha, siis kaotab ta ka need.“

Seega – tegeldes oma igapäevaüles-
annetega, ei tohiks me unustada suuri 
eesmärke, üldist pilti.

Lastehaiglagi on väike mudel meie 
riigist. Meil on palju igapäevasagi-
mist, probleeme. Ei saa salata, ka ära-
panemist. Kui töötame lastega ja va-
hel rohkem nende vanematega, oleme 
suhteliselt suure emotsionaalse pinge 
all. Aga arvan, et meie töö annab roh-
kem tagasi kui enamik teisi ameteid.
Seda tagasisaamist saame märgata ai-
nult siis, kui sellele tähelepanu pöörame 
ja selle enda jaoks selgeks mõtleme.  

Dr Katrin Lutsu kõnest

Et lasteanestesioloog Igor Žutšenko oli 
õige ja õiglane valik lastehaigla elutöö-
preemiale, tõestas soe aplaus, mis kui-
dagi vaibuda ei tahtnud. 

Lastehaigla juhatuse esimees Katrin 
Luts ütles auhinda üle andes, et juba 
seitsmendat aastat on lastehaigla vaba-
riigi sünnipäeval esile tõstnud neid, kes 
panustavad rohkem kui neilt seda iga-
päevaselt oodatakse. „Need inimesed on 
kas loonud või arendanud välja midagi, 
mida meie ja meie patsiendid praegu ise-
enesestmõistetavaks peavad,“ ütles ta. 
„Täna meie poolt esile tõstetud kolleeg dr 
Igor Žutšenko ei ole just inimene, kellega 
enamik haigla kolleegidest ja õnneks ka 
patsientidest igapäevaselt väga tihedalt 
kokku puutuksid. Selle põhjuseks on 
ühelt poolt tema amet, mida ei ole ena-
miku ajast näha rambivalguses, ja tei-
salt dr Žutšenko tagasihoidlik isiksus.“

Töökaaslased on dr Žutšenkot iseloo-
mustanud kui „väga head kolleegi, kes 
ei lahku kunagi töölt enne, kui on selge, 
et keegi tema abi ei vaja. Aastas tema 
poolt tehtav anesteesiate hulk (umbes 
1000) on aukartustäratav. 

Oma töös on ta väga nõudlik ja sa-
mas aus arst, kes ei karda kõnelda ka 
ette tulnud soovimatutest juhtumitest 
või tüsistustest. Igor Žutšenko jääb ra-
hulikuks ka kõige keerulisemates si-
tuatsioonides, mistõttu operatsioonitoas 
on temaga töötades alati turvaline tun-
ne. Tema suhtumine töösse on suureks 
eeskujuks noortele kolleegidele!“

Ära märkimist väärivad ka dr Žut-
šenko insenerivõimeid – „omal ajal, kui 
tehnilised võimalused olid piiratud,  il-
mutas ta leidlikkust ja tehnilist taipu, 
mis lubas osakonnal töötada oma aja 
parimal tasemel. Tema jaoks ei olnud 
keeruline ei hingamisaparaatide paran-

damine, tsentraalveeni kanüleerimiseks 
mõeldud nõelte viilimine ega larüngiidi 
raviks mõeldud sooja aurukambri ehita-
mine väikelastele.“

Samuti märgiti, et oma aastatepik-
kuse vanemanestesioloogi ülesannete 
tõttu oli Igor Žutšenko alati eesliinil 
„võitluses“ kirurgidega ning et tema ot-
susekindlus ja ausus operatsioonitoa töö 
korraldamisel muutsid ta autoriteediks 
nii anestesioloogide kui kirurgide seas. 

Lastehaigla nõukogu esimees dr 
Merike Martinson, kes on ise samuti 
anestesioloog ning osakonna rajaja/ju-
hataja aastatel 1979–1991, rõhutas oma 
kõnes, et tunneb isiklikult väga suurt 
heameelt dr Žutšenko tunnustamise üle. 
„Igor Žutšenko on just selline kolleeg ja 
arst, keda usaldavad nii kolleegid kui 
patsiendid. Kogu selle aja, kui mina olin 
Moskvas aspirantuuris, kandis ta osa-
konna tööd oma õlgadel, tasakaalukalt, 
rahulikult, kuid ta oli ka väga printsi-
piaalne!“ ütles dr Martinson, meenuta-
des, et tema ise ei raatsinud 14 aasta 
jooksul mitte ühtegi inimest vallandada, 
isegi mitte alkoholiprobleemidega, aga 
muidu toredat inimest, hooldaja Ellat. 

„Kui ma siis ühelt kuu aega kestnud 
Moskva sessilt tagasi tulin, oli doktor 
Žutšenko Ella lahti lasknud!“

Lastehaigla elutööpreemia 
sai anestesioloog 
Igor Žutšenko

Lastehaiglas on elutööpreemia laureaat Igor Žutšenko töötanud alates 1979. 
aastast. Enne seda läbis ta aastase koolituse tartus.
   aastatel 1966–71 õppis ta Leningradi Pediaatrilises Meditsiiniinstituudis, mille 
järel töötas pediaatrina Orski linnas. Kliinilise ordinatuuri lõpetas ta Kaasanis.
  1978–79 oli pediaater tallinna kiirabijaamas.
  Dr Žutšenkot on nimetatud tugisambaks, kes on olnud oluliseks persooniks 
ühe eriala – lasteintensiivravi – alguse juures Eestis ning kiiresti arenema hak-
kas nimetatud eriala tallinna Lastehaiglast seoses intensiivraviosakonna raja-
misega 1979.
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21. veebruaril, traditsioonilisel Eesti Vabariigi aastapäevale pühendatud 
aktusel, peeti isamaakõne, anti üle lastehaigla elutööpreemia ning saadi 
osa tallinna Linnateatri näitleja Hele Kõrve lihtsast, kuid läbinisti ilusast, 
puhtast ja intelligentsest laulu- ning luulekavast.

„Olen teinud lihtsalt oma 
tööd!“, oli dr Žutšenko lühike 
kõne auhinda vastu võttes.

Eesti Vabariigi aastapäevale pühendatud aktus



Vabariigi aastapäeval võttis dr Mari 
Majass (73) presidendilt vastu Pu-
nase risti II klassi teenetemärgi.  
austatud emeeritus jääb enesest 
rääkides tagasihoidlikuks, öeldes, 
et kõige tähtsam on hästi toimiv 
osakond, mitte tema persoon.

Miks Te just arsti elukutse valisite? 
Arsti elukutsest unistasin varaja-

sest lapsepõlvest. Esimeses klassis oli 
„massdeklamatsioon“, kus igaüks pidi 
ütlema, kelleks saada tahab. Minul oli 
väike valge kittel ja teada-anne: mina 
tahan arstiks saada. Lõpuklassis käisi-
me klassiõega Keila haiglas valvekirur-
gi juures küsimas, kas ta näitaks meile 
haiglat. Tema käitus meiega külalislah-
kelt, seletas asju kenasti, näitas anatoo-
mia õpikuid, lubas valvesse kaasa tulla 
– nägime pealt pimesooleoperatsiooni ja 
sünnitust... Andsime klassiõega mõle-
mad avaldused Tartu ülikooli arstitea-
duskonda, saime sisse ja õppisime hästi. 

Alguses kujutasin ette, et saan ik-
kagi lastearstiks. Anatoomia loengutes, 
kirurgiaõpingute ja kirurgiaringis osale-
mise käigus said kaks lemmikut kokku: 
lapsed ja kirurgia.  

Pärast lõpetamist töötasin veel kaks 
aastat Tallinna Vabariiklikus haiglas 
(TVH) üldkirurgina, sest vaba lasteki-
rurgi kohta ei olnud.  

Kliinilises ordinatuuris olite Mosk-
vas? Ei, Peterburis  Arstide Täienduse 
Instituudis kirurgiaosakonna juhataja 
Inga Freibergi soovitusel. Kaks aastat. 
Õppisin vastsündinute väärarengute 
keskuses professor Girei Bairovi juu-
res. Eriti süvendatult ja pikalt, 9 kuud, 
tudeerisin lasteuroloogiat, juhendajaks 
meditsiiniteaduste doktor Jelena Ost-
ropolskaja.

Oma esimese püeloplastika kaa-
sasündinud hüdronefroosi tõttu tegin 
ordinatuuri ajal. Patsiendist, 6- või 
7-kuusest väikesest Dimast, on mul oht-
rasti pilte. Tema fotograafi st isa pildis-
tas enne ja pärast operatsiooni nii last 

kui arsti – ehk pakkusin ma vanematele 
huvi kui „natuke välismaalane“, käisin 
perel isegi külas, kui kõik õnnelikult läbi 
sai.   

Peterburis valmistasin ennast ette 
just nimelt lasteuroloogiks Tallinna, ül-
latuseks selgus, et keskhaigla lastekirur-
gia osakonnas kohta ei olegi.... Mind saa-
deti Kohtla-Järvele, kus olin viis aastat!

Miks? Oli seal vähemalt palju 
tööd? Oli tolleaegne poliitika, et igal 
pool peaks lastekirurg kohapeal olema. 
Loomulikult polnud seal nii palju teha, 
kui täna ette kujutame – ei olnud või-
malik opereerida beebisid, keegi ei toh-
tinud neile narkoosigi anda –, kuid tööd 
oli palju. Olude sunnil olin nii laste- kui 
üldkirurg. Esimese asjana õppisin ära 
täiskasvanute mao resektsiooni, mida 
oli vaja teha üldkirurgiavalvete ajal.

Opereeritud said ka kõik lapsed – nii 
palju kui võimalik.

Lastel opereerisite peamiselt pi-
mesooli? Seal oli ikka kõike – songad, 
krüptohismid, hüdronefroosid, pluss 
erakorralised haigused, nagu invaginat-
sioon, appenditsiit, osteomüeliit, mida 
oli väga palju. Tol ajal oli ka väga pal-
ju destruktiivset kopsupõletikku, mis 
andis mädaseid pleuropulmonaalseid 
tüsistusi ja mida tuli dreneerida. Oli nn 
kospupõletike aeg, kus tekkis ulatus-
lik kopsukoe lagunemine, mis tüsistus 
pneomotooraksiga. Sama pilt avanes 
Peterburis. Käesoleval ajal kohtab nii-
suguste tüsistustega pneumooniaid üli-
harva.

Esialgu olid lapsed ravil lastehaiglas 
Jõhvis, kust pidin Kohtla-Järve kirur-
giaosakonnast päeva jooksul väljasõite 
tegema. Kui osakonna juhataja seda 
nägi, oli ta nõus laste ületoomisega Jär-
vele. 

Säilisid teatud kontaktid lastekirur-
giaosakonnaga Tallinnas – meil oli ise-
gi üks ühine seminar, tegin ettekande, 
nemad käisid Kohtla-Järvel, ühel korral 
kutsusin dr Mägi appi diafragmaalsonga 
opereerima ja ta tuli koos anestesioloo-
giga.   

Kuidas Te Tallinna tagasi jõudsi-
te? Kohtla-Järvel ma abiellusin, mul 
sündis laps. Kui mees toodi üle tööle 
Tallinnasse, tulin mina temaga koos. 
Olin sel ajal lapsepuhkusel, ühtegi töö-
kohta ei terendanud. Pidin hakkama 
uuesti tööd otsima, käisin uurimas isegi 
valvekirurgi ametit vanglahaiglas. Va-
hetult enne lapsepuhkuse lõppu 1977. 
aasta augustis sain siiski koha laste-
kirurgiaosakonda TVH-s. 1980. aasta 
jaanuaris toodi meid kõiki – dr Paal, 
Kull, Mägi, kadunud Lainevee, mina, 
Suvidov – üle Mustamäe lastehaiglas-
se. Minu jaoks, muide, ei läinud seegi 
valutult, sest juhtusin kolimisajal olema 
täiendusel Harkovis. Esimesel tööpäeva 
hommikul välja tulles läksin end tööle 
vormistama. Peaarst teatas: „Mul ei ole 
Teile (kirurgiaosakonna)kohta, aga min-
ge traumapunkti!“ 

President toomas Hendrik Ilves tunnustas Eesti Vabariigi 
aastapäeval teenetemärkidega mitmeid meditsiinitegelasi. Punase 
risti II klassi teenetemärgi sai teiste seas ka tallinna Lastehaigla 
staažikas lastekirurg, arst-konsultant dr Mari Majass.

Doktor Majass on töötanud tallinna Lastehaiglas 1980. aasta 
märtsist, osakonna juhatajana aastatel 1988-2002. 

ta on õpetanud välja mitmeid lastekirurge ning olnud omas ajas 
uute lastekirurgiliste meetodite juurutaja ning rakendaja.

2008. aastal pälvis Mari Majass tallinna Lastehaigla elutööpreemia.

taotluse pesidendi teenetemärgi omistamiseks dr Majassile tegi 
Eesti Kirurgide assotsiatsioon.

Dr Majass esimese püeloplastika 
patsiendi Dimaga Peterburis 1973.

JäRgNEB lk 4
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„Olen elanud pika, huvitava elu“ 
Mari Majass: 



lõppenud on õdede täiendkoolitus kohtla-Järve linnahaiglas 
1973. Esireas anestesioloog karl gottlieb, lastekirurg Mari Majass, 
peaarst georgi kamõnin ja üldkirurg Rein larens.

lastekirurgiaosakond TVH-s 1966. Paremalt esimene 
Inga Freiberg, tema kõrval nooruke Mari Branno (Majass),  
esireas veel Manfred Mägi ja Jüri Narma, tagareas Udo Reino.

AlgUS lk 4

Doktor Mari Majassi arvamus võib ju olla, et aeg on otsi kokku tõmmata ja temata 
saadakse hakkama. See ei ole küll päris tõsi! Hakkama me võime saada, kuid kind-
lasti tunneme tema igapäevase kohaloleku üle heameelt.

ta on suure kogemusega inimene, kes paistab silma selle poolest, et on heldelt 
nõus oma teadmisi ja kogemusi jagama. tal on alati aega su mured ära kuulata, 
asjade üle arutleda ja nõu anda. ta tunneb huvi uuenduste vastu, 
loeb palju erialakirjandust ja hoiab ennast kursis erialal toimuvaga. 
On uudishimulik, intelligentne, energiline: särav nii elus kui ka töös. 

Meil on hea meel, et president on teda tunnustanud! Palju õnne 
ja jõudu edaspidiseks, doktor Majass!

Balti lastekirurgide Assotsiatsiooni moodustamine 1991
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Siis valdas mind küll korraks pet-
tumusetunne, et ...ma olen ju nii palju 
õppinud ja tööd teinud, kas see siis ongi 
kõik!? 

Aga kirurgiaosakonna juhataja 
Manfred Mägi tuli ja ütles: „Tulge pi-
dage ikka haigeid ka!“  

– „Mul ei ole ju kohta.“  
– „Aga mis siis, te võite ju tulla! Ja 

tulge lõikusele!“ 
Paari kuu pärast olin osakonnas tööl. 

Ju oli ikkagi õppinud lasteuroloogi abi 
vaja!  Kui nüüd tagantjärele mõelda, ja 
seda on öelnud teised –, et oli ikka põ-
himõtteline viga saata värskelt lasteuro-
loogiks õppinud noor spetsialist Kohtla-
Järve linnahaiglasse valvekirurgiks. Et 
ei olnudki see algus nii väga lihtne! Aga 
ega ma kurda – elu on olnud pikk, töö on 
olnud huvitav....  

Ja ehk ei oleks Te kohtunud oma 
mehega, kui poleks Kohtla-Järvele 
sattunud?! Seda ütlevad kõik (naerab), 
et saatuse sõrm mind sinna Kohtla-Jär-
vele saatis. Ega ma sealt lõpuks enam 
ära tulla tahtnudki. Olin Ida-Virumaal 
harjunud – kõik oli käepärast, teadsin 
täpselt, mida teha, kuidas olla. Aga 
Kohtla-Järve haiglas ei olnud ette näha 
edasist arengut, sest väikelaste ja vast-
sündinute intensiivraviosakondasid 
moodustati ainult Tallinnas ja Tartus.

Mis ajad või ajajärgud Teid Tallin-
nas kui lastekirurgi siin ees ootasid? 
Olete öelnud ka, et kõige tähtsam 
on, kui operatsioon läheb hästi. Mit-
te ainult! Ja üldse ei ole (minu) persoon 
nii tähtis! Tähtsam on hästi toimiv las-
tekirurgia osakond, meeskond.

Inimesed peavad ennast pidevalt 
täiendama ja arendama, pärast Eesti 
vabanemist on avanenud selleks võrra-
tult palju võimalusi, pluss uus, pidevalt 
arenev tehnika.

Osakonna juhatajana pidite selle 
meeskonna ja osakonna tööd koor-
dineerima, kuidas see kujunes? Kõik 
arenevad, kõik tahavad õppida, oma 

kirurgilist tehnikat parandada. Külg 
külje kõrval töötades tulevad inimeste 
huvid ja võimed väga hästi välja. Aja-
pikku tekkis igaühel (mõnel oli see juba 
ka varasemast kujunenud) süvendatud 
eriala – uroloogia, abdominaalkirurgia, 
neuraaltorudefaktidega haigete kirurgi-
line ravi ja jälgimine ning nende elu kor-
raldamine;  urodünaamiliste uuringute 
tegemine...

Eks igaühega sai arutatud tema ee-
listuste üle. Kui dr Porosaarest rääki-
da, siis pärast ülikooli lõppu tahtis tema 
saada lasteuroloogiks ja oli sellega juba 
dr Udo Reino käe all algust teinud. 
Millest mina tundsin heameelt, sest oli, 
kellega oma oskusi ja kogemusi jagada.  

Milline on Teie arvates hea arst? Ma 
ei ole üldse originaalne, kui ütlen, et 
patsient hindab arsti kõigepealt tema 
teadmiste ja oskuste järgi, lisaks peab 
lastekirurg olema hea suhtleja, kes as-

jad arusaadavalt lahti seletab. Omava-
helises suhtlemises on oluline kollegia-
alsus, ausus.

Mida mõtlete kollegiaalsuse all? 
Et sind ei jäeta lahinguväljale 
üksi? Loomulikult, kui kellelegi meist 
on operatsioonituppa abi vaja, siis kind-
lasti ka minnakse. Või kui on näha, et 
keegi on diagnoosimisega hädas või see 
kipub viltu minema, siis on hea pida-
da nõu ja arutada asja koos. Öeldakse 
ju: „Kümme korda mõõda...“ Kolleegile 
tuleb nõu ja jõuga abiks olla, hoidmata 
oma teadmisi vaka all. 

Osakond peab kokku hoidma ja oma 
hea nime pärast pingutama.

Aeg-ajalt läheb osakonnas ikka vaid-
lemiseks ka, et mitte öelda...? Vaidlu-
sed võivad tulised olla, kuid halba ei saa 
ma öelda mitte kellegi kohta ja miks ma 
peaksingi! JäRgNEB lk 6

Matis Märtson, Tallinna Lastehaigla kirurgiakliiniku juhataja



31. jaanuaril 2014 oli arut-
lusel 2013. aasta eelarve 
täitmine ning haigekassa 
k.a leping. Tutvustati in-
vesteeringute kava ning Laste Vaimse Tervise Keskuse seisu. Eraldi oli kõne all 
anestesioloogia-intensiivraviosakonna remont.

2013. aasta eelarves ületati tervishoiuteenuste mahtu. Ületöö maksti välja koe-
fitsendiga 0,3. Samas hoiti kontrolli all kulud. 

Juhatuse esimees rõhutas, et lõpuks on sisseostetavate uuringute eelarve kont-
rolli all, samas haigete arvelt kokku ei hoita.

Nõukogu esimees Merike Martinson tunnustas juhatust aegade parima tulemi 
eest, mis osaliselt on seotud toetusfondi abi ja linna finantseeritavate projektide-
ga (LVTK, osaline visiiditasu kompenseerimine). Ta leidis, et arste ja õdesid tuleb 
motiveerida palgaga. Käesoleval aastal on haigekassa pakkunud lepingu suuren-
damist 9%. Juhud moodustavad sellest kasvust 4% ja keskostud 5% (viimased on 
nüüdsest lepingule lisatud, varem maksti neid eraldi).

Investeeringute kava prioriteet aastal 2014 on IRO jälgimismonitoride välja va-
hetamine. Soetatakse ka bioanalüsaator ja ultraheliaparaat. Toetusfondi abiga on 
kavas osta EEG-labor, kirurgiline operatsioonilaud, kolm vastsündinute hingamis-
aparaati ning hingamisaparaat reanimobiili.

Laste Vaimse Tervise Keskuse ehitusjärelvalve leidmiseks on tehtud ja välja on 
selgitatud eeldatav võitja, P.P. ehitusjärelvalve OÜ ja P.P.Ehitus OÜ. 

Arutati anestesioloogia-intensiivraviosakonna remondiga seotud küsimusi. Hal-
dusjuhi arvates on vaja teha täisremont, osakonna pinda on kavas laiendada. 

Nõukogu esimees soovitas oodata ära struktuurfondide (perinataalkeskusele) 
raha eraldamise otsus. Samas soovis ta tutvuda osakonna remondi ja laiendamise 
projektiga.

Lastehaigla töötajad saavad
töötervishoiuarst dr Külli Siiguri 
juurde registreeruda 
ÜLDrEGIStratUUrI tELEFOnIL 
697 7200.
Vastuvõtuajad kell 10.00, 10.40, 
11.20 ja 13.00 (E–n)
Personaliarsti vastuvõtt 13.40, 
14.10 (E–n).
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12. märts. Ene Puss, kirurgiaosakonna õendusjuht,  60
12. märts. Kaidi Lunge, kliinilise neurofüsioloogia üksuse juhataja,  50
15. märts. Larissa Išenina, vastsündinute ja imikute osakonna hooldaja, 50
21. märts. Ljudmilla Minitš, laboratooriumi protseduuriõde,  45
28. märts. Larissa Ponomarjova, laborant,  55
31. märts. Galina Kuksova, riidehoidja,  70

Soovime ämmaemand Merit Mesakile õnne tallinna tervishoiu Kõrgkooli 
lõpetamise puhul!

Igaüks on isemoodi unikaalne.
Teiselt poolt – kirurgid ongi tavali-

selt suure egoga inimesed. Neid tuleb 
mõista. Nad peavad otsustama väga olu-
liste asjade üle. 

Nt valves, kas teha lõikus üksinda 
või kutsuda keegi välja, või valmistada 
hoopis haige ette (operatsiooniks) hom-
mikuks. Rumal on helistada kellelegi tü-
hise asja pärast pool kolm öösel, samas 
on veel rumalam võtta keeruline haige 
üksi „lauale“ olukorras, kus tegelikult 
on abi vaja. Sa pead suutma otsustada 
kiiresti ja õigesti. Ning kui sellega hak-
kama saad, kasvab enesekindlus, sellest 
ka ego.   

Mis Teile Teie töös kõige rohkem 
rõõmu või siis ka muret teeb? Alati 
on mure, kui on mõni keerulisem ja ras-
kem operatsioon ees. Kuid kordan: minu 
rõõm on selle üle, et Tallinnas on hästi 
toimiv, normaalne, arenev lastekirurgia 
osakond, kes saab kõigega ise hakkama, 
seda koostöös oma haigla intensiivravi-
osakonna ja opiplokiga, kellega oleme 
üks süda ja hing. Hea koostöö on ka naa-
bermaja (PERH) kirurgide ja uroloogide-
ga, kes ei ütle kunagi ära abist.

Tänu headele suhetele Soome (prof 
Risto Rintala, dots Seppo Taskinen) 
ja Saksamaa (Theodor Michael ja 
prof Hannes Haberl) lastekirurgidega 
saame konsulteerida nendega keeru-
lisemaid haigusjuhte või neid siia appi 
kutsuda.

Minu enda ägedamad ja tormilise-
mad aastad jäävad eelmistesse küm-
nenditesse, hakkan siin oma otsi kokku 
tõmbama. Siis ongi tore teada, et mees-
kond on tubli.   

Te opereerite lapsi ju ka praegu ja 
võiksite seda veelgi teha! Ma hea-
meelega abistan ja heameelega lõikan 
ka ise, aga ... ei topi ennast. Pikk elu on 
elatud, palju lõikusi on tehtud ja vaeva 
nähtud ja rohkelt rõõmu tuntud.

AlgUS lk 5

 Lastehaigla arhiiv Mustamäel on 
nüüdsest avatud ka kolmapäeviti.
Kõik arhiivi lahtiolekuajad:
E,T,K,R – Mustamäel;
N – Kesklinna Lastepolikliinikus.

Uued söögiajad lastehaiglas
Hommikusöök
09:00-10:00
Lõunaoode eridieetidele
11:00-11:15
Lõunasöök
13:00-14:00
Õhtuoode eridieetidele
16:00-16:15
Õhtusöök
17:20-18:00
Ööoode patsientidele
20:30-21:00 

 
Vastsündinute ja imikute maja 
peasissekäigu trepikoda kaunistab 
nüüdsest uus püsinäitus, mis oli heate-
gevuslikus korras kokku pandud 2013. 

aasta novembris toimunud enneaegse 
sünni päeva/nädala puhuks.
Fotode autorid on Raigo Pajula, Juris 
Beikmanis ja Irute  Jaruškevičiute.

alates 1. aprillist või asendaja leid-
miseni IX osakonna õendusjuhi 
ametikohale asub Tallinna Laste-
haigla infektsioonikontrolli ehk nn hü-
gieeniõe tööle Marina Koroljova, senine 
vastsündinute ja imikute osakonna õen-
dusjuht.

Juunis 2013 lastehaigla vastsündi-
nute ja imikute osakonnale kingitud 
Samsungi uue tehnoloogiaga pesumasin 
Ecobubble töötab tööpäeviti täistuuridel.
Suure programmivaliku ning säästvuse 
tõttu on see kasutusel peamiselt pat-
sientide rõivaste pesemiseks. 

Kingituse tegi lastehaiglale Riias 
asuv Samsung Electronics Balti riikide 
peakorter.

nÕUKOGU KOOSOLEKUL

LÜHIUUDISED

Palju õnne!
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Juhendajad: prof Veiko Vasar (TÜ 
psühhiaatriakliinik) ja dotsent Anu 
Aluoja (TÜ psühhiaatriakliinik).
Oponent professor Raimo K. R. Salo-
kangas, MD, MSc, PhD  (Turu Ülikool, 
Soome)

Kokkuvõte:
Depressioon Eestis: levimus, seotud te-
gurid ja tervishoiuteenuste kasutamine

Käesoleva töö põhieesmärgiks oli mää-
rata depressiooni levimus Eestis, uurida 
kuidas seostuvad depressioon ja 12-kuu 
jooksul emotsionaalsete probleemide 
korral abi otsimine sotsiaalmajandus-
like tegurite, terviseseisundi ning sot-
siaalse toetuse indikaatoritega Eesti 
elanike ning depressiooniga isikute 
seas. Antud uuring oli osa Eesti Tervise-
uuringust 2006. Uurimisgrupi moodus-
tasid 6105 isikut vanuses 18–84 aastat. 
Andmed sotsiaalmajanduslike tegurite, 
terviseseisundi, alkoholi kasutamise, 
terviseprobleemide tõttu abi otsimise, 
depressiooni ravi ja sotsiaalse toetuse 
kohta saadi Terviseuuringu strukturee-
ritud intervjuudest. Käesoleva depres-
siooniepisoodi määramiseks kasutati 
MINI neuropsühhiaatrilist intervjuud. 
Käesolevas töös leiti, et depressiooni le-
vimus Eesti elanikkonna seas on 5,6%. 
Madal sissetulek ja halb terviseseisund 
olid sotsiaalmajanduslikest ja tervise-
seisundi indikaatoritest kõige olulise-
mad depressiooniga seotud tegurid. Nii 
sotsiaalse toetuse strukturaalsed kui 
funktsionaalsed tegurid, samuti kont-
rollkese olid depressiooniga seotud. 
Emotsionaalsete probleemide tõttu otsis 
12 kuu jooksul abi 4,8% Eesti elanikkon-
nast ja 34,1% depressiooniga isikutest. 
Kõige olulisemad abi otsimist ennusta-
vad tegurid emotsionaalsete problee-
mide korral Eesti elanikkonnas olid 
käesolev ja eelnev depressiooniepisood, 
oluline tervisehäire ja puue. Depressioo-

niga isikute puhul sõltus abi otsimine 
depressiooni raskusastmest ja kontroll-
keskmest ning interaktsioonidest emot-
sionaalse üksinduse, kontrollkeskme ja 
vanematega kontaktide sageduse vahel. 
Depressiooniga isikud kasutasid ter-
vishoiuteenuseid (eelkõige erakorralise 
meditsiini) kuni 3 korda enam kui mit-
te-depressiivsed isikud. Kokkuvõttes on 
depressiooni levimus Eesti elanikkonna 
seas samas suurusjärgus varasemate 
levimusuuringutega, olles keskmisest 
vaid mõnevõrra kõrgem. Enamik Eesti 
elanikkonnast ja depressiooniga inimes-
test ei otsi abi emotsionaalsete prob-
leemide tõttu. Meil on alust arvata, et 
depressiooni aladiagnostika ja ebapiisav 
ravi viivad tervishoiuteenuste mitte-si-
hipärase kasutamiseni ja põhjendama-
tute kulutusteni.

anne Kleinbergi mõtted seoses 
doktoritöö teema ja tulemustega 
ning tÜ arstiteaduskonna nõukogu 
liikme rolliga
Jõudsin doktoritöö teemani seoses vaim-
se tervise eksperdi rolliga Terviseuuring 
2006 teadusnõukogus. Eelnevalt olin 
aastal 2002 juhtiva eksperdina kirju-
tanud valmis Vaimse Tervise alusdo-
kumendi, mis kajastas muuhulgas ka 
adekvaatsete andmete puudumist olu-
liste psüühikahäirete levimuse ja ravi 
kohta Eestis. 

Isiklikult meeldis mulle teada saada, 
et depressiooni ei ole meil oluliselt roh-
kem kui mujal Euroopas ehk kummu-
tada müüt eestlastest kui eriti depres-
siivsest rahvast. See, et depressiooniga 
inimesed on haiged ja ei ravi ennast, 
mind ei üllatanud, sest näen seda oma 
patsientide vanemate juures piisavalt 
palju. Madala sissetuleku märkimis-
väärne seos depressiooniga on erinev 
heaoluriikidest ja seda pole just rõõmus-
tav teada.

Intrigeeriv on tõsiasi, et tulemus 
depressiooni sagenemisest vanuse tõus-
tes pöördub vastupidiseks, kui arvesta-
da halba tervist ja vähest sissetulekut. 
Ehk kui Eesti inimeste kehaline tervis 
ja sissetulekud paraneksid oluliselt, siis 
vanas eas oleksime me eeldatavasti vä-
hem depressiivsed ja sarnased USA ning 
nn vanade Euroopa riikidega.

Arvestades madalat abi otsimist dep-
ressiooni korral koos depressiooni oluli-
se seosega puudega, on vaja enam tead-
vustada depressiooni olemasolu ja selle 
osas ravi nõuda. Visalt püsivad kehali-
sed vaevused võivad olla depressiooni 
märgid, kehaline haigus võib paraneda 
kehvemalt kui kaasuvat depressiooni ei 
ravita. Tervishoiu korralduse mõttes on 
vaja kaaluda, kuidas suunata erakorra-
lisest meditsiinist abi otsivad depressiiv-
sed inimesed sihipäraselt oma perears-
tide ja psühhiaatrite juurde spetsiifilist 
ravi saama, mis võimaldaks kokkuvõt-
tes raha kokku hoida nii puudetoetuste 
kui ka vales kohas tehtud otseste ning 
kaudsete tervishoiukulutuste arvelt.

Arstiteaduskonna nõukogu liikme-
na on minu jaoks oluline selgitada, mis 
aitaks kliinilist tööd tegevatel arstidel 
teadustööga tegeleda, mida ühelt poolt 
väga oodatakse, oskamata väga realist-
liku pilguga tausta hinnata. Lisaks on 
oluline suund tasakaalustada Tallinn-
Tartu telge arstide väljaõppe vajaduste 
ja võimaluste osas. Omaette teema on ka 
lastega seotud erialade väljaõppega seo-
tud erisused ja ootused.

Kristiina niiler

anne Kleinberg kaitseb doktoritööd
28. veebruaril 2014 kell 14.00 kaitseb psühhiaatriakliiniku juhataja anne 
Kleinberg  arstiteaduskonna nõukogu ruumis (Biomeedikum, ravila 19-
1038) filosoofiadoktori kraadi (PhD (arstiteadus)) taotlemiseks esitatud 
väitekirja „Major depression in Estonia: prevalence, associated factors, and 
use of health services“ („Depressioon Eestis: levimus, seotud tegurid ja 
tervishoiuteenuste kasutamine“).

V a I M S E  t E r V I S E  K E S K U S

tallinna Lastehaigla kuulutas 14. 
veebruari pärastlõunal välja hanke 
Laste Vaimse tervise Keskuse hoo-
ne ehitamiseks.

Pakkumise esitamise tähtaeg on 18. 
märts.

„Loodame leida hea ehitaja ootuste-
le vastava hinnapakkumisega. Kui kõik 
läheb plaanipäraselt, saame töödega 
alustada kevadel ja uusehitise uksed 
avada juba pooleteise aasta pärast,“ üt-
leb Tallinna Lastehaigla haldusjuht 

Peeter Inšakov.
Laste Vaimse Tervise 

Keskuse hoone ehitamine 
on vaid üks osa suurest 
projektist. Lisaks sellele 
koolitatakse veel ka perso-
nali tööks uues keskuses, 
arendatakse võrgustiku-
tööd koostöös sotsiaal- ja 
haridussektoriga laste vaimse tervise 
teenuste edendamiseks ja probleemide 
varajaseks märkamiseks. Samuti pee-
takse oluliseks luua ja arendada välja 

regionaalsete laste vaimse 
tervise keskuste tööd.

Sotsiaalministeeriumi, 
Norra riigi ja lastehaigla 
koostöös käivitunud projekti 
kogukuludest ligi 63% moo-
dustavad toetused, millest 
lõviosa on Norra finants-
mehhanismi Norway Grants 

rahvatervise programmi panus. 37,2% 
kuludest kannab Tallinna Lastehaigla.

tallinna Lastehaigla kuulutas välja konkursi Laste Vaimse tervise Keskuse ehitaja leidmiseks
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Et lastehaigla oli hiljuti saanud uue, jär-
jekorras kuuenda reanimobiili, räägiti 
alustuseks uue auto kütuse- ja elektritar-
bimisest. Samuti vaadati üle 2013. aastal 
kulutatu, mida oli veidi vähem kui üle-
möödunud aastal, osalt kütusehinna ala-
nemise, osalt pikkade sõitude vähenemise 
arvelt lennutranspordi kasuks.   Haigla 
juhatuse esimees dr Katrin Luts tegi kü-
lalistele kokkuvõtte lastehaigla sisulisest 
tööst, avaldas heameelt, et toetus jätkub 
ning tundis huvi, kuidas läheb kulds-
ponsoril endal.   Neste asus lastehaiglat 
toetama 1992. aastal, kui haiglale kingi-
ti esimene reanimobiil.  Selle ehitasid ja 

sisustasid heategevuskampaania käigus 
Turu linna karavanerid, kes palusid tasu-
ta kütust AS-ilt Neste. Kaks aastakümmet 
lastehaigla toetamist on Nestele maksma 
läinud sadu tuhandeid eurosid, kuid selle 
eest on hospitaliseeritud tuhandeid lap-
si. Peamiselt teeb Tallinna Lastehaigla 
reanimobiiliteenistus väljakutseid üli-
raskes seisundis patsientide juurde ning 
transpordib vastsündinuid sünnitusmaja-
dest lastehaigla vastsündinute osakonda. 
Lisaks teeb lastereanimobiilibrigaad ka 
plaanilisi narkoosiga seotud sõite, mis on 
vajalikud magnetresonants- või kompuu-
tertomograafia läbiviimiseks lastel.

Lastehaigla kuldtoetaja neste kütus 
hoiab jätkuvalt töös reanimobiile

„Sellest rahast piisab, et osta kirurgia 
operatsioonituppa uus, üldoperatsioo-
nideks (nt songa korrektsiooniks, nee-
rulõikusteks, pea- ja kaelakirurgiaks) 
tarvilik operatsioonilaud,“ ütles Tallinna 
Lastehaigla Toetusfondi esimees Inna 
Kramer ja tegi kokkuvõtte, et hooaja-
liste kampaaniatega on Selver Tallinna 
Lastehaiglat toetanud juba 2003. aastast 
kokku 206 968 euroga, mis on veidi üle 
poole kõigist Selveri kaupluste Eesti ko-
halikele lastehaiglatele ja lasteosakonda-
dele kogutud toetustest.  Selveri keti juht 
Andres Heinver avaldas rõõmu kohali-

ku mõõtme heategevuse üle ja summade 
iga-aastase kosumise üle, mainides, et 
annetust aiatasid suuremaks kasvatada 
ka kampaaniapartnerid Kalev, Prike ja 
Glaxo Smith Kline.  „Teadmine, et saame 
abistada just oma kodukoha haiglas ole-
vaid lapsi, paneb meid teistmoodi mõtle-
ma, sest see võib puudutada meie enda, 
naabri või sõbra last,“ ütles ta. Annetust 
olid vastu võtmas haigla juhatuse esi-
mees dr Katrin Luts, kirurgiakliiniku 
juhataja Matis Märtson ning kirurgia-
osakonna juhataja Orm Porosaar.

Selveri annetus toob haiglale 
uue operatsioonilaua  

aasta alguse kohtumisel tallinna Lastehaigla toetusfondi ja haigla juha-
tuse esindajatega teatas aS neste, et ei tule varasemast erineva sõnumi-
ga: kütusetoetusega ollakse valmis jätkama senises mahus.

tallinnas asuvate Selverite aastavahetuskampaania (kestis 21. novembrist              
8. jaanuarini) „Koos on kergem“ tõi hea uudise haigla operatsiooniplokile 
–  kodumaine kauplusekett oli oma ostudelt  ning kampaaniatoodetelt, mille 
kohta inimesed teadsid, et osa summast läheb heategevuseks, teeninud 
haiglale toetustšeki väärtusega 32 370 eurot.  

Lastehaigla onkoloogiaosakonna 
õendusjuht Katrin Piirmets on 
mures, mida öelda väikesele poisile, 
kes pistab pea õdede ukse vahelt sis-
se ja küsib selge häälega, „kus Mam-
mu on“ (ikka on lapsi, kes nõustuvad 
protseduurile minema ainult tema-
ga). Või kas ja mida vastata edaspidi 
Maimole adresseeritud pühadekaar-
tidele tänulikelt vanematelt?

Maimo suutis võita patsientide 
südame, sest tajus, et nad ei vaja ha-
letsemist, vaid sõprust ja lohutust. 
Paljusid julgustas ta ravi jätkama. 
Teda usaldati mingil seletamatul 
põhjusel, milleks võis olla sümbioos 
nii Siberis kasvanud lapse sitkusest, 
õigete otsuste tõttu omandatud isik-
suse kaalust kui omapärasest vitaal-
susest. Aga tagasihoidlik ta polnud. 

Päikesepruun, kiiskavate ehete-
ga üle valatud ning järjekordse 
eksootilise reisi muljetest tulvil, 
jagas ta oma elu- ja seikluseja-
nu kõigiga, kellega kokku puutus. 
Õigupoolest on hämmastav, kui pal-
ju aktsioone ning kui suurt sõprus-
konda suutis hallata see 70. aasta 
künnise ületanud ning poegadest 
tublid mehed kasvatanud tallinlan-
na. Kui nooremad tunnevad tööpäe-
va lõppedes väsimust ja tahavad olla 
omaette, siis tema teine elu alles al-
gas, ja ta tõttas teatrisse, kellegagi 
kohtuma, kohvikusse, kontserdile 
Rock Cafesse...

Tõsisemaks muutus Maimo pool 
aastat tagasi. Ta aimas haiguse ko-
halolu ning käis uuringutel. Tõbi 
peitis end, kui see leiti, siis kaugele 
arenenuna. Edasise suhtes tal illu-
sioone polnud. Maimo soovis vaid, et 
ei peaks lõpetama oma päevi hool-
dekodus või diakooniahaiglas. Ehk 
võeti teda kuulda.

„Maailma lõpus on kohvik, kus 
kunagi kohtuvad kõik,“ meenutab 
Katrin Piirmets Vennaskonna lau-
lu ning kujutleb Maimot kirjudes 
lillelistes riietes palmisaare avatud 
katusealuse kohvikus kõrrejooki joo-
mas. Kindlasti pole ta seal üksi.

Sõbrapäeval, 14. veebruaril,  oleks 
Maimol täitunud lastehaiglas 24 
tööaastat. Tema esimene ülesanne 
oli prussakate tõrjumine, seejärel 
töötas ta sterilisatsiooniosakonnas. 
Onkoloogiaosakonda jõudis ta 2002. 
aastal.

Maailma lõpus 
on kohvik
Pühapäeval, 9. veebruaril, lahkus 
meie hulgast Maimo Simmul. 

In memoriam


