
misel ja leiab kontakti lapsevanematega, kes 
saavad tema poole pöördudes alati abi.

Ta oskab leida lapsevanematele kõige so-
bivama mähkme suuruse või – uskuge, see 
võib olla ülitähtis! – sipupükste värvi ning  
on vastsündinute ja imikute osakonna tõeline 
perenaine selle sõna igas tähenduses.

 
Best of the best
ÄRI osakonna pediaatri dr Tiiu Seina ise-

loomustus koosneb lapsevanemate ja laste 
tsitaatidest.

Lapsevanem 1: „Kohe, kui raviarst palatis-
se siseneb, tunnen, et pinge kaob.“

Lapsevanem 2: „Dr Seina naeratus ja sõb-
ralik olek ajab murepilved laiali“.

Lapsevanem 3: „Best of the best. Lapsed 
mängivad kodus arsti, sest tahavad saada sa-
masuguseks arstiks kui dr Sein.“

Laps 1: „Kui mulle tehakse süsti ja samal 
ajal on palatis ka dr Sein, siis ma ei tunne 
valu!“

Laps 2: „Ta mängis minuga! Mina võitsin!“
Laps 3 mängis kodus dr Seina.
 
Aktusel astus kõnega üles ning kutsus 

lastearste koostööle ka Riigikogu sotsiaalko-
misjoni liige Liina Kersna. Tema abikaasa, 
armastatud telesaatejuht Vahur Kersna an-
dis lapsesõbralikele töötajatele isiklikult üle 
viseeritud ja pühendusega raamatu “Ei jäta 
elamata” ning julgustas lastearste ja -õdesid 
soojade sõnadega oma elu maksimaalselt ka-
sutama ja tugevusi välja arendama.
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Haigla õendusjuht Tiia Muts luges aktusel  
ette laureaatide iseloomustused.

Ootab patsiente, päikeseline naeratus 
näol

Kesklinna Lastepolikliiniku surdologo-
peed Ülle Liesment on töötaja, kelle patsien-
tideks on põhiliselt kurdid ja kuulmispuu-
dega lapsed (sh liitpuudega), kes kasutavad 
kuulmisabivahendina sisekõrva implantaati 
või kõrvataguseid individuaalseid kuuldea-
paraate. Osad lapsed on pärit viipekeelsest 
keskkonnast.

Ülle Liesment teeb oma tööd rõõmuga ja 
väga pühendunult. Oma patsientidesse suh-
tub ta hoolivalt ja südamlikult, oskab leida 
iga lapse jaoks õige nipi, kuidas teda julgus-
tada ja vaatamata takistavale kuulmispuudele 
õpetada.

Pikkade tööaastate vältel ei ole raugenud 
ei tema entusiasm ega tahe abivalmilt nõus-
tada ning toetada kurte ja vaegkuuljaid. Töö-
väliselt osaleb Ülle Liesment lapsevanemate 
toetusgruppides ja on vajadusel nende tugi-
isikuks.

Päikeselise naeratusega näol ootab ta oma 
patsiente, kes ta juurde heameelega tulevad.

 
Kui sipupükste värv on oluline
IX osakonna perenaine Olga Gerassimova 

on sõbralik, viisakas, rõõmsameelne, sära-
silmne kohusetundlik kolleeg, kes teeb head 
koostööd nii arstide, õdede kui ka hooldus-
töötajatega.

On abiks ootamatute ülesannete lahenda-

Rahvusvahelise lastekaitsepäeva hommikusel aktusel tehti teatavaks Tallinna Lastehaigla kolm kõige lapsesõbralikumat töötajat, 
kelle komisjon valis välja kvaliteediosakonna kokkuvõtete põhjal. 750 euro suurune preemia jagati võrdselt kolme töötaja vahel.

FOOKUSES:
Noorarst Anette Aija doktoritöö.Vt lk 3 
Ponseti laste minimaraton.Vt lk 4 
 
 

Vt ka lk 2

Palju õnne, Ülle Liesment, Olga Gerassimova ja dr Tiiu Sein!
Võidurivi. Vahur ja Liina Kersna lapsesõbraliku töötaja preemia laureaatide dr Tiiu Seina (paremalt), Olga Gerassimova ja Ülle Liesmendiga 

Ülle Liesmendi Oscari kõne
“Hollywoodi Oscari galal tänavad näitle-

jad alati inimesi, kes nende auhinna saamise-
le kaasa aitasid. See auhind on mulle kui elu 
esimene Oscar, ja mina tänaksin oma kuna-
gist õpetajat prof Särgavat, kes õpetas meile 
I kursusel kõrva-nina-kurguhaigusi. 

Ühel päeval viis ta meid kurtummade laste 
kooli. Ringkäik tehtud, küsis kooli õppeala-
juhataja, kas meie hulgas leiduks kedagi, kes 
sooviks eriprogrammi alusel kurtide lastega 
töötamist õppida. Olime esmakursuslased ja 
vaatasime maha, kui prof Särgava tuli enese-
kindlalt minu juurde, tõukas mu ette ja ütles: 
“Vaat see tüdruk tahab!”

Kurtidest ei teadnud ma midagi, kuid sel-
lest hetkest hakkasin (teada) tahtma, millest 
mul on hea meel – 19aastase noore inimesena 
ei oleks ma ise osanud seda eriala valida.

Nüüd olen  juba 37 aastat käinud pikka 
teed, et aidata lapsi helitust maailmast helide 
maailma. “Mina (viipleb, toim) koos kuul-
mispuudega lastega soovin teile ilusat päike-
sepaistelist suve!””
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Liina Kersna: “Kui mõelda selle üle, kust oleme tulnud, ei maksa ka imestada, et mitte 
iga päev ei ole meie riigis lastekaitsepäev. 

Veel 27 aastat tagasi oli üle Eesti alaealiste vastuvõtu- ja jaotuspunktid räpaste kartserite, 
käimlate ja eluohtlikult rippuvate elektrijuhtmetega laes. 

Täna on nendest asutustest kujunenud laste turvakodud, kodused, hubased ning kindlasti 
lapsekesksed. Kindlasti olete näinud, kuidas ka teie haigla on muutnud enam ja enam lapse-
sõbralikumaks. Üks näide sellest on kõrvalasuv Laste Vaimse Tervise Keskus. 

Veel mõned aastad tagasi pidid lapsevanemad sõitma mööda tondiloslikest Seewaldi ma-
jadest ja läbima kummituslikke koridore, et lõpuks psühhiaatrilise vastuvõtuni jõuda, mille 
ruumid olid küll kenasti korda tehtud, kuid tänaste tingimustega ikkagi võrrelda ei anna.

Alles 2016. a vastu võetud lastekaitseseaduses keelati 1. korda lapse kehaline karistamine, 
alandamine ja mõnitamine. Igale inimesele pandi kohustus teavitada abivajavast lapsest. 
Mul on hea meel, et me märkame neid.

Sotsiaalkomisjon sai just ülevaate sotsiaalkindlustusameti lastekaitseosakonna tööst. Nel-
ja esimese kuuga sel aastal pöörduti nende poole 590 korral, teatamaks abivajavast lapsest. 
Pooltel juhtudest pidid lastekaitseametnikud lahendama probleeme, mis puudutasid vane-
mate kohtuvaidlusi – täiskasvanud inimesed ei suuda kokku leppida nii, et lastekaitse ei 
peaks laste kaitsmiseks sekkuma. 

Kui vaadata meie laste üldarvu, on see selges kahanemistrendis. Samas kasvab iga aas-
taga abivajavate laste arv. Sotsiaalministeeriumil ei ole arvudest veel täpseid kokkuvõtteid, 
kuid 2016. a oli väidetavalt 5000 abivajavat last, kellele iga aastaga lisandub ca tuhatkond. 
Arv ei kasva seetõttu, et sellised lapsi oleks juurde tekkinud, vaid et märkame ja anname 
teada. 

Kui me rõhutame ja teeme head, siis headus saab jõudu juurde. Kui rõhutame halba, saab 
kurjus jõudu juurde.

Siin majas olete teie kindlasti teenäitajad nii lapsesõbraks olemisel kui märkamisel. 
Et minu ametinimetus on rahvasaadik, siis võtan endale voli ja tänan teid kõigi lapseva-

nemate ja laste nimel, keda teie olete aidanud ja märganud.”

P.S. Liina Kersna lubas sotsiaalkomisjonile edasi anda lastearstide soovi probleemseid teemasid käsitleda ja oma nägemust esi-
tada. “Meil on laual teemasid, kus sotsiaalvaldkond ja tervishoid ei tee veel omavahel väga hästi koostööd. Pikem visioon üle Eesti 
loodavatest perearstikeskustest peaks olema perekeskused, kuhu on koondatud nii piirkonna sotsiaal- kui ka tervishoiuteenus.  
Arstil ei pea olema kogu aeg kõrval sotsiaaltöötajat, et teada, mis uksele tal tuleb koputada siis, kui midagi on vaja edasi anda,” ütles ta.

Vabariigi presidendi kantselei ja õigus-
kantsleri kantselei väljaantud elutööpreemia 
pälvinud Tallinna Lastehaigla onkohemato-
loogia osakonna arsti Karin Orgulast iseloo-
mustavad patsientide vanemad kui väga pü-
hendunud hoolivat arsti ja inimest. “Doktor 
Orgulas on siiras ja on näha, et ta tõesti hoo-
lib neist lastest," rääkis dr Orgulase tunnus-
tusauhinna “Lastega ja lastele” laureaadiks 
esitanud väikese patsiendi ema Marianne. 
Ta lisas, et on arstide jaoks raske lapsevanem. 
“Küsin ja pärin kõike, iga vereraku ülesannet 
ja rohu mõju. Orgulas võttis alati selle aja 
ning seletas, tihti tuli ta peale tööaega ja istus 
meie juures, et saaksin kõigile oma küsimus-
tele vastuse,” selgitas Marianne. 

See on üks põhjus, miks dr Orgulast kiida-
vad teisedki osakonnas viibivate laste vane-
mad. Tal on vanemate jaoks aega.

Pool sajandit arstina
Pea poole sajandi pikkuse tööstaažiga 

Tallinna Lastehaigla arst Karin Orgulas  on 
hematoloogia-onkoloogia teenistuse rajaja 
Tallinnas, haigla onkoloogiaosakonna rajaja 
ning juhatajal aastatel 1992–2006.

Lastehaiglasse tööle tuli dr Orgulas oma-
aegse haiglajuhi dr Merike Martinsoni ning 
pediaater Kaja Leito kutsel Nõmme laste-
haiglast novembris 1992. 

Tema initsiatiivil loodi kontaktid Helsingi 
Ülikooli Kliinikuga ning Põhjamaade las-
teonkohematoloogiühinguga (NOPHO). Or-
gulas on pälvinud ka Tallinna Lastehaigla 

Vahur Kersna: “On kaks asja, mida tahaksin 
öelda. Esimene: hoolimata sellest, et täna on kolm 
nominenti – see töö, mida igaüks teist teeb, ei ole 
võrreldav. Keegi teist ei saa olla lõplikult parim.

See on nii nagu televisioonis, kunstis või muu-
sikas – iga inimene on hea omas valdkonnas, 
klassis, kui ta tegeleb endaga, arendab enda välja, 
ja seepärast suhtun alati eelarvamusega kõigesu-
gustesse edetabelitesse. Mis aga ei tähenda seda, 
et aeg-ajalt ei võiks mõningaid inimesi eriliselt 
tunnustada.

Ja nagu ma aru saan, ei ole kuldseid kujukesi, 
mida igaüks kindlasti vääriks, hea kaminasim-
sile panna – kirjutasime Liinaga sisse raamatu-
le, mida mul on au teile (laureaatidele, toim) üle 
anda.”

elutööpreemia (2012) ja Eesti Punase Risti II 
klassi teenetemärgi (2010) vabariigi presiden-
dilt.

2014. aastal iseloomustas Tallinna laste-
haigla onkohematoloogiaosakonna juhataja 
Kadri Saks dr Orgulast järgnevalt: „Doktor 
Orgulas on inimene, kes mu enda juurde töö-
le võttis ja välja õpetas. Olen kasvanud tema 
nõuannete ja tohutu kogemustepagasi najal.

Julgeb riskida raviläbimurde nimel
Inimesena on Karin Orgulas soe, elurõõ-

mus, riskialdis, temperamentne ja julge. Val-
mis uuteks asjadeks – nii, nagu asjade edasi 
viimiseks olema peabki. Tal on alati oma ar-
vamus, ta on aus, ei karda keerukaid raviotsu-

Märgakem abivajavaid lapsi

seid ega vastutust. Kui temalt nõu küsida, siis 
on ta hea kaasamõtleja, kes ei ole kinni raama-
tutarkuses. On aldis otsima vastuseid, lähene-
ma asjadele uudse nurga alt ja mõtlema välja 
ebastandardseid lahendusi,“ lisas Saks toona.

“Doktor Karin Orgulas alustas esimesena 
Eestis vähihaigete laste ravimist. Tema juh-
timisel loodi Tallinna Lastehaiglasse hema-
toloogia-onkoloogia osakond. Ta hoolib väga 
oma patsientidest ja nende vanematest ning 
mõistab haige lapse ja tema vanema muret. 
Kuigi dr Orgulas võiks nautida väljateeni-
tud pensionipõlve, aitab ta ka täna lastehaig-
la patsiente,” seisab ka tunnustusauhinda 
väljaandva õiguskantsleri koduleheküljel. 
       Tallinna Lastehaigla/Meditsiiniuudised
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“Igaüks saab olla parim, 
kui tegeleb endaga ja 
arendab välja võimed” 

Dr Orgulas pälvis “Lastega ja lastele” elutööpreemia 
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Mida ja kus te teete/töötate?
Lõpetasin neonatoloogia residentuuri 2016. 

aastal, samast ajast olen Turu Ülikooli dokto-
rant. Seetõttu osalen poole kohaga kliinilises 
töös, teise poolega doktorantuuris. Uurimistöö 
toimub samal ajal kahes riigis, uuritavaid vär-
bame nii Tallinnas kui Turus. 

Mis on töö teema?
Teema on enneaegse lapse ja tema vanemate 

lähedussuhe sünnijärgsel haiglaperioodil ning 
selle mõju lapse arengule. Uurime enneaegseid 
lapsi, kes on sündinud enne 32. täisrasedusnä-
dalat. Vanemate lähedust mõõdame selle järgi, 
kui palju on nad olnud osakonnas lapse juures, 
kui palju pakuvad lapsele känguruhooldust. 

Ühe haiglasoleku päeva jooksul mõõdame 
LENA mikrofonanduriga, kui palju kuuleb 
laps oma vanemate kõnet.

Hiljem, lapse enneaegsusele korrigeeritud 
vanustes 7 kuud ja 1 aasta, tulevad lisauurin-
gud, kus mõõdame Eyetracker-aparatuuri abil 
lapse reaktsiooni ja keskendumisvõimet, ühe 
aasta vanuses ka kõne arengut.

Uuringu hüpotees on, et mida rohkem on 
vanemad lapse juures ja mida lähedasemad on 
nendevahelised suhted, seda parem on lapse 
hilisem kongnitiivne ja kõne areng.

Vastsündinute ja imikute osakond on 
saanud järelkasvu energilise noore arsti, 
Anette Aija isikus, kes töötab korraga nii 
Eestis kui Soomes ning kirjutab doktori-
tööd.

Kui kaua uuring on kestnud?
Ettevalmistus on käinud pikemat aega, kuid 

uuritavate laste värbamine algas aprillis 2017. 
Esimesed 15 patsienti ja nende peret juba osa-
levad uuringus.

Järeldusi teha on ilmselgelt liiga vara, aga 
kas midagi on ehk juba silma jäänud?

Kuna me 5 aastat tagasi samuti mõõtsime 
vanemate osalust lapse ravis ja hoolduses, siis 
saab öelda, et varasemate aastatega võrreldes 
on lapsevanemad rohkem laste juures, sealhul-
gas isad. Järjest rohkem tehakse känguruhool-
dust. 

Muid järeldusi on veel vara teha, kuna uuri-
mistöö on alles alguses.

Kuidas uuringu tulemusi – millised need 
siis ka poleks – rakendada saaks?

Väga palju on üle terve maailma avaldatud 
erinevaid perekeskse ravi uuringuid. On näi-
datud, et sellel on oluline roll enneaegse lapse 
kasvamisele ja arengule. Vanemate läheduse 
kohta on käibel isegi termin, nagu: natural 
newborn neuroprotection. 

Enneaegsete vastsündinute ravi on liikumas 
meditsiinikesksuselt perekesksuse suunas, ja 
see on ka meie töö eesmärk – uurida lapse ja 
vanemate lähedussuhet uue nurga alt. Ning 
kuigi paljud uuringud on seda juba teinud, siis 
järjest enam otsitakse meetodeid, kuidas hüpo-
teesi veelgi paremini tõestada.

Tõestatud mõju oleks arvestatatav asjaolu 
nii lapsevanemate kaasamiseks ravi- ja hool-
dusmeeskonda kui ka haiglaruumide remonti-

Anette Aija: “Enneaegsete intensiivravi on liikumas  
meditsiinikesksuselt perekesksuse poole”

         Anette Aija 

 DOKTORITÖÖ

misel, renoveerimisel ning perinataalkeskuste 
planeerimisel. Ja kuigi vastsündinute ja imiku-
te osakonnas on emad olnud laste juures üle 30 
aasta, siis nüüd tuleb tagada vanematele pare-
mad võimalused ööpäevaringseks osaluseks 
ka laste intensiivravi korral. Skandinaavias on 
seda rohkem rakendatud, kuid ka meie liigume 
praegu selles suunas, seda just peretubade ja 
intensiivravi kontseptsiooni osas. 

Kes kuuluvad uurimisgruppi?
Minu põhijuhendajaks on Turu Ülikooli pe-

diaatria professor ja vastsündinute intensiiv-
ravi osakonna juhataja prof Liisa Lehtonen, 
kaasjuhendajaks vastsündinute ja imikute 
osakonna juhataja dr Liis Toome. Kaasatud 
meeskond on suur: logopeed Suvi Stolt Hel-
singi Ülikoolist, neurofüsioloog Jukka Len-
tanen Tampere Ülikoolist, kliiniline psühho-
loog Sari Allqvist-Björkroth Turu Ülikoolist. 
Kuna ma ei viibi alaliselt Turus, on meil seal 
uuringuõde Minna Paaso.

Meie haiglast on uuringuga seotud vastsün-
dinute ja intensiivraviosakonna arstid ja õed, 
kes aitavad LENA registreerimistega. Inten-
siivraviosakonnast aitab uuringut koordinee-
rida dr Mari-Liis Ilmoja. Laste kõne arengu 
testimisel on abiks logopeed Birgtit Kaasik. 

Lõpuks pisut murelik küsimus. Kui te 
üheaegselt Turus ja Tallinnas käite, kuhu te 
siis ikkagi ankrusse jääte?

Minu kodu on Eestis, kuid koostöö välis-
kolleegidega on huvitav ja pakub arenguideid 
tulevikuks, ka meie haiglale. 

 TALLINNA LASTEHAIGLA SÕNUMID 3
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„Meie jooksul jooksid nii suured ja väikesed, kellest 
mõned olid nii tillukesed, et tegid oma staadioniringi 
kaasa koos emade, isade ja vanavanematega. Kohtuni-
kuks ja üllatuskülaliseks oli Ameerika juurtega korv-
pallur, treener Howard Frier, kes hoolitses enne laste 
rajale suundumist soojendusharjutuste eest.  

Kõik jooksjad said finišis kaela medali ning külali-
sed kehakinnitust, lisaks istuti meelsasti näomaalin-
gutoolis, söödi jäätist just nii palju, kui isu oli ning 
tunti rõõmu ilusa ilma üle,“ ütleb Tallinna Lastehaigla 
traumatoloog-ortopeed  dr Jana Kritt.

Koos lastega oli kohale tulnud hulgaliselt vane-
maid, sh Facebooki suletud grupist “Komppöid ja 
komppöiaga lapsed” ning rühma looja Siiri Mere.   
   Kuigi on teada, et adekvaatse ning õigeaegse ravi 
tulemusena ei jää komppöiast välist märki ning spordi 
tegemist see ei takista, tundsid  paljude pisikeste, veel 
ravi algusjärgus olevate ponseti-laste emad suurt ker-
gendust, kui nägid suuremate laste jalgade väledust.

“Ponseti meetod tähendab, et lapsele taastatakse 
funktsionaalne, korrektne pöid, mis lubab tal vabalt 
liikuda ja tegelda mis tahes meelepärase spordiala-
ga. Ainuke ebameeldivus ravi juures on selle pik-
kus: see kestab keskmiselt neli ja pool aastat, ning 
sagedased arsti juures käimised. Samas välditakse 
suuri operatsioone kõõluste pikendamiseks ja trans-
positsiooniks varases imikueas.” selgitab dr Kritt. 

Kes on Ponseti ning kuidas komppöida korrigee-
ritakse?

Lapsele säästlik pöia korrigeerimine on võimalik 
tänu Hispaania juurtega ortopeedile Ignacio Ponseti-
le (1914–2009), kes töötas 1950ndatel USAs Iowas väl-
ja meetodi, mida on tunnustatud kuldstandardina ning 
mille järgset aega on nimetatud ka Ponseti ajastuks. 

Tema metoodika järgi algab ortopeediline ravi 
esimesel nädalal pärast lapse sündi, nähes ette 4–6 

3. juunil jooksid haiglahoovil 300m distantsi Ponseti meetodiga ravitud lapsed. Koos õdede-vendade ja sõpradega oli võistlejaid 37.

Dr Jana Kritt kutsus ellu esimese Ponseti Laste Minimaratoni 

RAHVUSVAHELINE KOMPPÖIA PÄEV

Järgneb lk 5

 Soojendusjooks

 See Aeromerki uhke värav kutsus lapsi stardijoonele ammu enne jooksu algust
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kipsredressiooni, sellele järgnevat achilleskõõlu-
se tenotoomiat ja spetsiaalse abduktsioonlahase 
kandmist. 

Pärast pöia redressiooni ja operatsiooni viibib 
laps ööpäevaringselt Dobbs-lahases, seejärel vä-
hendatakse kandmisaega 14–16 tunnini ööpäevas, 
piirates seda sisuliselt uneajaga. 

Dobbs-lahast tuleb kanda 4,5.–5. eluaastani ning 
lapsed on ortopeedi pideva jälgimise all.

Esimese eluaasta jooksul kontrollitakse last iga 
kolme kuu, edaspidi iga poole aasta tagant. Mee-
todi esimesteks kasutajateks Eestis on dr Galina 
Iljinskaja ja dr Silvia Nittim Tallinna Lastehaig-
last.

Komppöid kui kaasasündinud ortopeediline 
patoloogia on levimuselt 2. kohal kaasasündinud 
puusaliigese düsplaasia järel. Reeglina sünnib 
Euroopas üks komppöiaga laps tuhande kohta. 
Komppöida diagnoositakse juba raseduse ajal – 
kogenud radioloogid oskavad pöiavormi hinnata ja 
noori emasid varakult konsulteerida. 

Minimaratoni korraldamisel võttis dr Jana Kritt 
eeskuju Ponseti rahvusvaheliselt ühenduselt. 3. 
juuni on Ignacio Ponseti 105. sünniaastapäev ning 
rahvusvaheline komppöia päev.  “Praegu plaanime 
traditsiooni jätkuks ka järgmisel aastal maratoni 
korraldada. Äkki kujuneb see kunagi suuremaks 
spordivõistluseks. Nt Ameerikas Iowas korraldati 
sel aastal triatlon, mis koosnes rattasõidust, jook-
sust ja ujumisest, seda igale vanuserühmale sobili-
ke distantsidega,” ütleb dr Kritt.

Maratoni korraldamisele aitasid kaasa Tallinna 
Lastehaigla, Howard Frier, Gert Reisner, Gra-
vex Balti OÜ, Kologriv Fun Art, Premia AS, 
Kirsti Pedak, Irina Vizner-Laur ja Aeromerk.

 TALLINNA LASTEHAIGLA SÕNUMID 5

 Korraldustoimkond: dr Galina Iljinsakaja, Heli Valk, Howard Frier, Jana Kritt, Üllle Gents, Kirsti Pedak 

 Jooksumees nr 1008 läbib distantsi igati ausalt, mis siis, et ema-vanaema abiga

Kavalpea Richard teeb maratoni kaasa vanemate süles 
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6 RAHVUSVAHELINE ÕDEDE PÄEV

IX osakond pühendas õdede päevale sisekonverentsi

Konverentsil olid loengutega esindatud nii 
õed kui arstid. 

Osakonna juhataja dr Liis Toome ja neona-
toloog Anette Aija tutvustasid lähemalt toi-
munud ning jätkuvaid teadusuuringuid. 

Dr Merle Paluste rääkis RSV-infektsioon-
ist riskirühma imikutel ja võimalustest selle 
ennetamiseks. 

Õdede ettekande teemaks oli, kuidas nemad 
näevad osakonda ning lastehaiglat kui organ-
isatsiooni. 

„Et kõik meie tegevused saavad tuleneda 
organisatsiooni eesmärkidest, siis oli paslik 
küsida, kuhu oleme suundumas ja mida me 
selleks teeme? Mis on hästi, mis halvasti 
ning mida saaksime teha paremini?“ võt-
tis teemapüstituse kokku õdedest kolleegide 
nimel ettekande teinud Marleen Mägi.

Tunnustati parimaid
Vastsündinute ja imikute osakonna pikaa-

jaliseks traditsiooniks on valida ja tunnustada 

Vastsündinute ja imikute osakond suun-
dus õdede päeva puhul pikalt planee-
ritud konverentsile Tallink Conference 
& SPA hotellis, et tutvustada osakonna 
edasist tegevusplaani ja tänada tubli-
maid õdesid. 

töötajate keskis ka parimat õde, noorõde ning 
hooldustöötajat, kelleks sel aastal osutusid 
vastavalt Veera Halajeva, ämmaemand Vik-
toria Prosa ning Anna Melekhova. 

Tänati ka neid, kes on panustanud patsien-
tidesse ja osakonna elu rikastamisse muul 
moel. Tänukirja sai käsitöömeister Rita-Ülle 
Viirlaid, kes on õmmelnud katted imetamis-
patjadele ja teinud teisi näputöid.

Hooldaja Žanetta Gudkova on heegeldanud 
aastavahetusel osakonnas viibivate emade-
laste kingipakkidesse ehteid.

Tänukirja sai ämmaemand Jekaterina 
Bolšakova, kes on olnud aktiivne imetamist 
ja känguruhooldust puudutavate juhendite ül-
evaatamise ja korrastamisega.

Loomulikult tänati Svetlana Müürseppa, 
kes oli EÕL aasta õe preemia nominent, ehk 
ta küll seda tiitlit ei saanud. Seevastu võidutses 
Müürsepp Eesti Õdede Liidu Põhja piirkonna 
vahevalimistel, mis on märkimisväärt tulemus. 

“Arutelul osalesid kõik, üheskoos jõud-
sime järeldusele, et ei ole asja, mida me ei 
saaks paremaks teha, välja arvatud ehk emade 
haiglatoit.”

Õdede päev lõppes piduliku õhtusöögiga 
ning soovijad said suunduda kosutavasse 
spaasse.

Kuidas hindasid konverentsi õed ise?
Rita-Ülle Viirlaid ning alles viiendat kuud 

vastsündinute ja imikute osakonnas töötanud 
noor õde Aile Leesment ütlesid, et ettekanded 
olid õdede jaoks väga põnevad. 

“Mina näiteks sain konverentsilt üldise ül-
evaate, kui palju on osakonnas töötajaid, sh 
õendustöötajaid, lapsepuhkusel olijaid ning 
tööle asunuid, kuidas on kohad täidetud,” 
ütleb Aile Leesment ja lisab, et ka dr Merle 
Paluste sõnavõtt oli mõtlemapanev.

“Dr Toome tõi välja huvitavad numbrid ja 
võrdlusandmed eelnevatel aastatel tehtud 
uuringust, kui palju emad suhtlevad lastega 
ning kui palju õed suhtlevad perega, ning mil-
lised on need näitajad välismaailmaga võr-
reldes. Tuli välja, et meie emad on väga palju 
laste juures,” ütleb Rita-Ülle Viirlaid. 

“Merle Paluste aga rääkis vaktsineerimisest 
ja passiivsest immuniseerimisest immuun-
globuliiniga ning kui palju võib maksma 
minna üks RSV-immuniseerimise doos. Kui 
palju me mõtleme sellele, et üksainus süst 
võib maksta sadu eurosid?”

Õdedele avaldas muljet, et konverentsil oli 
koos terve osakond, välja arvatud need, kes 
tõesti tulla ei saanud või kes samal päeval 
haiglas tööl olid.

Veera Halajeva Svetlana Müürsepp, Natalja Melekhova, Marleen Mägi

     IX osakond in corpore



7 TALLINNA LASTEHAIGLA SÕNUMID

Kiievi ja Odessa lastearstid 
kiitsid lastehaiglat

Mida on õppida väikeselt Eestilt
Ukraina haiglajuhtidel ja pediaatritel, kui 
nt ainuüksi Odessas on üle saja lastega 
tegeleva raviasutuse?

„Juuni lõpus ja juuli alguses ei puhka LOR-
osakonnas ükski arst, plaanilised operat-
sioonid jätkuvad. Kuidas tagada patsientide 
heaolu, arvestades nende paigutust?” arutles 
osakonna õendusjuht Marika Viidik, tuues 
probleemina välja, et suvepuhkuste ajal koli-
takse kõik kolm kirurgiakliiniku osakonda 
ajutiselt kirurgiaosakonna pinnale, mis on 
ebamugav nii personalile kui patsientidele. 
“Arvestades eelmiste aastate kogemusi võiks 

lahenduseks olla, kui LOR osakond on vasta-
valt vajadusele plaanilistele haigetele avatud 
ka suvel ja töötabki IV korrusel nagu „päe-
vastatsionaar“. Ööseks kolime lapsed, keda 
koju ei lubata, kirurgiaosakonda. 

Töögraafikute kokkupanemise poolelt 
tähendab see, et igal tööpäeval on meil välja 
panna vähemalt üks õde ja abiline, kes liigu-
vad koos patsientidega ööseks “üles” kirur-
giaosakonda. Kui mõnel päeval patsiente 
plaanilisele  operatsioonidele ei tule, töötame 
kirurgiaosakonnas. Püüame olla paindlikud, “ 
ütleb Marika Viidik.

 Vajadus suvel plaaniliste operatsioonidega 
jätkata tuleneb ka haigekassa lepingumahu  
täitmise kohustusest. 

LOR osakonna suveplaanidest

Kõrva-nina-kurguosakonna õed Tatjana Maloštan, Marika Viidik,  
Jekaterina Sumenkova ja Katrin Mondonen 

Õdede päeva pidusöök kõrva-nina-kur-
guosakonna puhketoas kulges suve-
plaanide arutamise tähe all, milles lõid 
kaasa ka osakonna arstid ning juhataja dr 
Aleksandr Gilinov.

27. aprillil külastas Põhja-Eesti Regionaal-
haiglat ning Tallinna Lastehaiglat Ukraina 
juhtivate tervishoiutöötajate delegatsioon, 
kelle seas oli mitmeid haigladirektoreid ning 
osakondade juhatajaid, pediaatreid, radioloo-
ge, sünnitusarst, taastusravispetsialiste jt.

Külalistele tegi põhjaliku ettekande pediaa-
ter dr Natalia Antonova, tutvustades Eesti 
tervishoiusüsteemi iseärasusi, Tallinna Las-
tehaiglas osutatavaid teenuseid, ravitulemusi 
ning näitajaid, mis asetavad meid Euroopa 
tasemele ja tõestavad ravikvaliteeti.

Dr Antonovale esitati palju küsimusi, et võr-
relda Ukraina ja Eesti laste tervishoidu, see-
järel tutvuti kõnniroboti, vastuvõtuosakonna 
ning vastsündinute ja imikute osakonnaga, 
kus tööst tegi ülevaate dr Merle Paluste.

“Ukrainlased olid meist äärmiselt huvitatud 
ning avaldasid tunnustust mitmete asjade üle, 
millest täna Ukrainas ainult unistada võib: 
ühtsed ravistandardid, vastuvõtuosakonna 
töökorraldus ning triaažisüsteem,” ütles Na-
talia Antonova.

Üks Odessa haiglajuht arutles nukralt, mitut 
aastakümmet oleks vaja, et tema haigla sama-
le tasemele jõuaks. Samas avaldasid külalised 
arvamust, et Ukrainas ei peaks arengutuhinas 
üle parda viskama sugugi mitte kõike ennast 
tõestanut. 

Aktsioonid Männi pargis jätkuvad

30. mail esindas Männi pargi tervisetelgis 
Tallinna Lastehaiglat õendusjuht Tiia Muts, 
kes jagas lapsevanematele lapse tervist puu-
dutavaid trükiseid, milles oli juttu toitumi-
sest, puugihammustustest, üleliigsest suhkru 
tarbimisest jne. Vastata tuli ka emade ja isade 
küsimustele.

25. aprillil ja 30. mail oli Mustamäe 
Männi pargis taas tervisepäevad, kus 
nõustajate rollis olid nii politseinikud, 
tervisedendajad kui ka lasteõed.

“Üks ema oli meid oodanud juba ammu enne 
seda, kui kohale jõudsime, sest tahtis näida-
ta lapse puugihammustust,” ütleb Tiia Muts, 
“tema oli ka meie esimene “klient”, kellel pi-
din soovitama siiski kindlasti perearsti poole 
pöörduda ja hammustust jälgida.”

Telgist jalutas paari tunni jooksul mööda 
kümneid ja kümneid lapsevanemaid.

Tervisetelgis andus nõu ka Tallinna Mus-
tamäe linnaosa tervisespetsialist Riina Jõgi 
ning Tervishoiu Kõrgkooli üliõpilasest prak-
tikant. 

Dr Antonova
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Koolitus koosneb kolmest komponendist: 
juhtimisseminari meistriklassist, 360-kraa-
disest tagasisidest ja arenguvestlusest. Saame 
ankeediküsitluste vastustest tuleneva tervik-
hinnangu nii organisatsioonile kui ka perso-
naalse tagasiside iseenda kohta. 

Küsimustele vastavad  erineva kategooria 
töötajad. Ühe koolitusest osavõtja kohta an-
navad tagasisidet kõigepealt tema ise (inime-
ne vastab ankeedis, mida enda kohta arvab),  
seejärel vastavad samadele küsimustele tema 
ülemused, võrdsel positsioonil olevad kol-
leegid ning alluvad. Sellest ka nimetus “360 
kraadi”: hindamisse on haaratud kõik ümbrit-
sevad kaalukategooriad. 

Vastustest projitseeritakse kokku organi-
satsiooni koondportree: kuidas me ise ennast 
hindame. Organisatsiooni tagasiside saime I 
meistriklassi tulemusena kätte (vt ka Joonist 
1 ja 2 ülalpool). 

Samasuguse graafiku ja selgituse saab iga 
koolitusel osaleja, mis antakse temale perso-
naalselt. 

Personaalne tagasiside on anonüümne. 
Keegi ei tea, kes on neid hinnanud ning veel-
gi vähem, millise hindega. Kuid inimene 
saab teada, kuidas hindavad teda ülemused, 
kolleegid ja alluvad.

On veel kaks personaalset sessiooni, mille 
tulemusena, lähtuvalt sellest tagasisidest, aru-
tatakse iga juhi arenguvõimalusi, kootsitakse 
teda: milles ollakse hea, milles võiks olla 
parem jne (ingliskeelse coaching´u kohta pa-
kutakse eesti keeles väljendit “kootsimine”, 
“kootsima”).

Nagu iga inimtüüp, nii on ka iga juht erisu-
gune. Kokkulepitud juhitüpaažidena eristati 
sellel koolitusel ettevõtjat, ideede generaa-
torit, täideviijat, administraatorit, kes suu-
dab luua häid süsteeme ning ühendajat, kes 
ühendab erinevaid inimtüübid meeskonnaks 
ja tagab nende koostöö.

Graafikutel näidatud värvidest tähistab pu-

Hea juht suudab luua 
keskkonna, kus töö  
tundub vabatahtlik

27. aprillil toimus osakondade ja 
teenistuste juhatajatele ja õendus-
juhtidele mõeldud juhtimiskoolitus, 
millest võttis osa 20 inimest.

nane inimest ennast (“mina ise”), must üle-
must, sinine kolleegi ja roheline alluvat. Mida 
lähemale graafiku välisäärtele on jõutud, 
seda kõrgem on olnud tagasisidena saadud 
hinnang.

Kõige paremini hindavad meie organisat-
siooni meie “ülemused”, mis hõlmab nii ju-
hatuse liikmeid, keskastme juhte (osakonna-
juhatajad), ning kõige kõrgemalt hinnatakse 
juhtide juhtimisfunktsiooni. Juhid omakorda 
on kõige tugevamad visiooni edasiandmisel, 
kõige kehvemaks hinnatakse suhtlemisos-
kust. Kõige enam ühtivad alluvate ja “mina 
ise” hinnangud, ainult visiooni edastamist 
hindavad alluvad positiivsemaltki kui “mina 
ise”.

Kõige kehvema hinnangu kõigi kolme 
komponendi – juhtimine, visiooni edastami-
ne, suhtlemisoskus – suhtes annavad kollee-
gid kolleegidele (osakonnajuhatajatele teised 
osakonnajuhatajad ning õendusjuhtidele tei-
sed  õendusjuhid, kusjuures hindajad ei pea 
tingimata koolitusel osalema, kuivõrd ankee-
tidele vastanute valim oli laiem). Ehk siis kol-
leegid hindavad üksteist kõige halvemini. See 
oli minu jaoks murettekitav. 

Kõige  madalamaks hinnatakse kolleegide 
poolt üksteise suhtlemisoskust. Tegelikult oli 
küsimuste kategooriad pisut rohkem, kuid 
värvitähistus on täpselt sama. Hinnati orga-
nisatsiooni arendamist, kvaliteeti ja seda, kas 
juht tunnetab keskkonnas toimuvaid muutusi 
ja annab suuna, miks ja kuidas tegutseda. Kas 
ta toetab ettevõtte põhiväärtusi, tunneb iseen-
nast ja oskab ennast talitseda, on hea suhtleja,  
tunneb ja huvitub teistest inimestest, innustub 
ise ja oskab teisi innustada? Kuidas ta teeb 
tööd inimestega, kui kompetentne ja täpne ta 
on ja tuleb toime muutuste läbiviimisega?

Juhtimiskoolitust korraldasime otsese klii-
nilise tööga seotud üksustes, seekord jäid väl-
ja radioloogia ja labor.

Et kursuse formaat oli piiratud inimeste 
hulgaga, tahtsime hõlmata kõikide struktuu-
riüksuste juhatajaid ning õendusjuhti, seetõt-
tu tuleb meil koolitusi teha kahes voorus. 

Nimetatud valim inimesi jõuab koolituse 
läbi teha selle aastaga. 

Kui hindame koolitust kordamise vääri-
liseks, tahaksime korraldada seda järgmisel 
aastal teise poole inimestega.

Joonis 1

Koolitajaks olid EBS Business Shool´i juh-
timise asjatundjad, õppejõud Ester Eomois 
ja Liina Alas. Neist esimesega oleme ka va-
rem haigla koolitustel kohtunud. 

Koolitusele eelnes osalejate küsitlus. 
360-kraadise tagasiside hindamismee-

tod on mõeldud üksikisiku kompetent-
suse hindamiseks ja tema arenguvõim-
aluste kaardistamiseks, kusjuures andmed 
kogutakse eri allikatest – vahetult juhilt, 
kolleegidelt, alluvatelt ja hinnatavalt endalt. 
Küsimustik sisaldas võimalust põhjendada 
oma hinnanguid ja anda soovitusi.

Üldise kokkuvõtte küsitluse tulemustest 
tegi Liina Alas. Huvitav oli, et kõige kõrgema 
hinnangu said osalejad ülemuselt, suhteliselt 
enesekriitiliselt olid oma väärtusi ja oskusi 
hinnanud testi täitjad ise. 

Kõige vähem saadi punkte kolleegidelt. 
Edaspidi saab iga koolitusel osaleja perso-

naalselt teada oma tagasiside andmed. Koos 
koolitajaga püütakse vestlusel leida võimalu-
si, kuidas konkreetne isik saaks juhina edasi 
areneda. 

Esimesel koolitusel oli juttu juhtimisstiili-
dest ja juhi rollidest. Siinkohal olgu ka ära 
toodud põhilised juhtimisstiilid – diktaatorlik, 
autoritaarne, humanistlik, demokraatlik, dom-
ineeriv ja juhendav. 

Ma usun, et kõik me tundsime ennast ära 
ühes neist stiilidest.

Juttu oli ka juhi rollidest – millest põhilised 
on suhtlemise, informatsiooni ja otsustamise-
ga seotud. Kellele millise rolli täitmine keeru-
lisem või meelepärasem on, selgus vestluse 
käigus. 

Lõpetuseks toon ära juhi definitsiooni, 
mis mulle mõistlikuna tundub – hea juht  
suudab luua keskkonna, kus töö tundub va-
batahtlik ja kus inimesed suudavad luua oma 
tööle tähenduse ja nende töö on väärtustatud. 

Katrin Luts: “Kõige kõrgemini hindavad 
meie organisatsiooni juhid ise” 
Katrin Luts 
SA Tallinna Lastehaigla juhatuse  esimees

Ülle Toots 
pediaatriaosakonna juhataja

Viimane juhtimiskoolitus meie kesk-
astme juhtidele toimus aastal 2013. 
Seekordne oli järjekorras teine ja  
oli pikalt ette planeeritud.

Joonis 2



Rääkige, palun, Riia kongressist. 
Programm oli väga hästi koostatud, mis 

võimaldas nii kõige „moodsamatest“ suun-
dadest (immunoloogia, geneetika) kui ka 
traditsioonilistest lasteneuroloogia problee-
midest hea ülevaate saada: erinevalt mõnest 
varasemast kongressist valdav osa ettekanne-
test ja posteritest Balti riikide arstide „oma-
toodang“. Mulle tundub, et kongress innustab 
meie inimesi enam teadustööd tegema ning 
huvitavamaid haigusjuhte kirjeldama. 

Kokkusaamised toimuvad iga kahe aasta 
tagant roteeruvalt siis kas Eestis, Lätis või 
Leedus. Kui seekordne kohtumispaik oli 
Läti, siis järgmine on Leedu. Enamat koos-
tööd täna Balti riikide neuroloogid kahjuks 
ei tee ja ühisprojektid puuduvad, ent loodeta-
vasti jõuame kunagi ka selleni.

Kas ka teil oli ettekanne?
Jah, teemaks meie haiglas pikalt intensiiv-

ravil olnud lapsed ehk ravile mittealluvad 
epileptilised staatused. Minu ettekanne oli 
autoimmuunsete haiguste tsüklis. 

Kuid suuline ettekanne oli ka dr Sanderil, 
ja kunstiteraapiast rääkis suulise ettekande 
raamides Mari-Liis Kaldoja. 

Kas kõikidest ettekannetest oli ka mi-
dagi sellist, mis teile isiklikult põneva või 
uuena tundus?

Päris uut ei olnud, huvitatavat küll, natuke 
erinevaid tahke ja uusi lähenemisviise 

Nn autoimmuunsete närvihaiguste ses-
sioon jättis kõige parema mulje, kus pidas 
ettekande üks Saksa professor,  ja see ette-
kanne oli minu silmis üks põnevamaid. 

Päris uusi ja silmaringi laiendavaid asju 
leidsid ehk nooremad kolleegid. Tegelikult 
päris uut ei peaks olema ka noorte kolleegide 
jaoks, sest peaksime neuroloogidena põhi-

Valentin Sander: “Meditsiin on kollektiivne globaalteadus, 
neuroloogia läbimurded toimuvad geneetikas ja immunoloogias”
18.-20. maini  toimus Balti Lasteneuro-
loogide 14. kongess Riias, mille organi-
seerimisel oli tegev ka Tallinna Laste-
haigla neuroloog prof Inga Talvik.
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Proviisor Marje Pavel

Rääkige, palun, Riia kongressist. 
Et kongress toimus seekord 14. korda, on 

organisatsiooni vanus 28 aastat. Lahutades tä-
nasest 28, saame algusaastaks 1989. 

Eestvedajaks assotsiatsiooni loomisel oli 
emeriitprofessor Tiina Talvik, kelle ülisuure 
entusiasmi najal sai I kongress kokku kutsu-
tud ja kohale meelitatud selliseid maailmani-
mesid, kelle saabumisest keegi unistadagi ei 
osanud. Kongress toimus minu meenutamist 
mööda Tartu Ülikooli raamatukogu suures 
saalis äärmise pidulikkusega.

Esimestel aastatel oli Eesti seltsi tegemistes 
kõige aktiivsem, väga kiiresti võtsid leedukad 
meile  järele. Esialgse edu tagas meile ilmselt 
edukas tervishoiureform, mis tõi suhteliselt 
kiiresti meditsiini tõelist raha. Kõige sabas 
käisid esialgselt lätlased, kes on põlvkonna va-
hetumisega jõuliselt esile kerkinud.

Sellist arengut meditsiinis 25 aasta jooksul, 
nagu meie sellest ajast oleme läbi teinud, ei 
ole Euroopas sooritanud ükski riik. Lugedes 
vastuseid, mida endisse idaplokki jäävatest 
haiglatest tänagi saame, veendun selles uuesti 
ja uuesti, ja tunnen headmeelt, et oleme sellest 
süsteemist välja saanud.

Mis kongressil räägitust meelde jäi?
Oodatult olid läbivaks kaks teemat: esime-

ne neist geneetika ja teine immunoloogia. Mõlemas 
oleme teinud läbi korraliku arengu: geneetilised 
uuringud on muutunud igapäevaselt kättesaada-
vaks (varem pidime otsima laiast maailmast riike, 
kes olid nõus teaduslikust huvist meie uuringuid 
omast taskust rahastama). Teisalt on geneetilised 
uuringute võimalused hüppeliselt kasvanud kõikjal 
maailmas. 

Nagu alati, oli palju välislektoreid Rootsist, 
Ameerikast (Ameerika poolt olid esindatud peami-
selt välislätlased, kes on USAs ilma teinud), Saksa-
maalt, Austriast, Tšehhist. Mõned neist lektoritest 
on „püsikülalised“, kes on käinud kohal igal kong-
ressil aastast aastasse. See nõuab  nendest inimes-
test teatud entusiasmi, et tahta hoida silma peal Eu-
roopa kääbusriikide meditsiini arengul

Olime tublid. Oli hulk suulisi ettekandeid nii 
tartlastelt kui tallinlastelt. Inga Talviku suuline 
ettekanne oli ravile mittealluvatest epileptilistest 
staatustest, minu suuline ettekanne intratekaalsest 
baklofeenravist.

Eestist oli ka palju postereettekandeod, mis ena-
masti kajastasid üksikuid üliharvasid juhtusid. Tal-
linna Lastehaiglast olid esindatud kõik neuroloogia-
ga tegelevad arstid: dr Haide Põder, Kaidi Lunge, 
Reelika Part, Kadi Veri. Esile tõstaksin Gerda 
Grossthali, kes pediaatria residendina tegi tubli 
posterettekande opsokloonus-müokloonus sünd-
roomi kohta. 

Ehkki tema käsitles teiste diagnoositud haigusi, 
andis see hea ülevaate suhteliselt hiljuti kirjeldatud 
immuunhaigustest ning oli äärmiselt kompaktne.

Kas Teie jaoks oli sellel kongressil kuulda ka 
millestki erakordsest või ütlete nagu Inga Talvik, 
et ei midagi uut päikese all?

Niisugust läbimurret, et täna on nii ja homme 
teistmoodi, tänapäeva meditsiinis toimuda ei saa. 
Põhimõtteliselt on meditsiin ikkagi samm-sammult 
mäest üles trügimine. 

Kuigi iga järgmine kongress läheb eelmisest sam-
mukese edasi, siis, nagu ka ennist märgitud, näeme 
suuremaid läbimurdeid peamiselt kahel alal: genee-
tikas ja immunoloogias. Siit tuleb ka kõige rohkem 
väljakutseid: kasvajad oma geneetilise taustaga, pa-
raneoplastilised sündroomid jpm.

Asjaolu aga, et me saame endale lubada baklo-
feenpumba kasutamist spastilisuse ravis, mis on 
murranguline muutus vana teema spastilisuse käsit-
luses, tekitas Baltimaade kolleegides kadedust. 

Sellisest kongressist osa võttes tunnetab, et korü-
feede aeg meditsiinis on möödas, kuna see on muu-
tunud kollektiivseks globaalteaduseks. Kõik need, 
kes kunagi meditsiinis tõelised korüfeed on olnud: 
oskasid tugevasti silma  paista mõnd haigust või 
tähtsat sümptomit avastades, on elanud ajastul, kui 
üksikisiku roll avastustes oli oluliselt suurem: võ-
tame Babinski, võtame Charcot .́ Küll aga teevad 
tänapäeva meditsiinis ilma suurte uurimisgruppide 
liidrid, kes oma usinad töösipelgad varju jätavad.

 Kongressiga jäime väga rahule. Lätis olid esi-
mesed suvised päevad, mida sel aastal nägime. Ilm 
hellitas meid. 

Sotsiaalsündmuste ajal imetlesime Läti pealin-
na ühe kõrgeima hoone, Riia rahvusraamatukogu 
katuselt linna panoraami, teisel korral õhtustasime 
udupeenes restoranis Jurmalas.

   Inga Talvik

   Valentin Sander

BALTI LASTENEUROLOOGIDE 14. KONGRESS

mõtteliselt oma eriala teadma ning uute asja-
dega vähemalt abstraktselt, üldjoontes kursis 
olema, kui vähegi erialast kirjandust loeme.

Vow!-efektid tulevad pigem detailidest, 
mingi geeni seostamisest probleemiga – muus 
osasteame ju, et autoimmuunsed entsefaliidid 
on olemas, teame päris palju autoantikehi 
ning suudame neid määrata. Kui midagi uut 
avastatakse, pannakse see suhteliselt kiiresti 
kliinilisse töösse.

Alles see oli, kui Cunninghami paneelist 
teadsid vaid vähesed, kuid alates 2015. aastast 
me kasutame seda rutiinselt (selle kohta oli dr 
Sanderil ka posterettekanne). Ja kui medit-
siinis millestki kasu leitakse, läheb see laiali 
nagu kulutuli.
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“Ettekanded oli suunatud üldpediaatritele 
ja perearstidele, et vaadata üle punktid, kui-
das lapse kasvamine toimub, mis on patoloo-
gia ning millal, kuidas ja millele mõelda,” 
räägin Tallinna Lastehaigla endokrinoloog 
Kaire Heilman konverentsist. 

“Et Eesti Lastearstide Seltsi liikmete seas 
on perearste, rõõmustas korraldajaid, et kon-
verentsile oli tulnud mitmeid perearste Nar-
vast, ka vene emakeelega. Nemad küsisid esi-
nejate käest slaide, et kuulamisel keeleoskuse 
tõttu mööda libisenud nüansid endale hiljem 
põhjalikumalt selgeks teha.

  Kohal oli ka neonatolooge ja pediaatreid.”’
Tallinna Lastehaigla endokrinoloog dr 

Mare Paal ütleb, et erialaarstina ootab ta alati 
vastuvõtule lapsi koos kasvuandmetega, seda 
eriti hiljutise Riigikontrolli auditi valguses, 
mis käsitles laste tervise kontrolli puutuvaid 
puudujääke perearstide poolt pikkuse, kaalu 
jm terviseandmete fikseerimisel. 

Just sellest ka Narvas räägiti, mistõttu oli 
konverents vajalik ja tänuväärne ettevõtmine, 
seda enam, et osalejaid oli ka perearstide hul-
gast.

“Lihtsad asjad, nagu kasv, kaal ja kehamas-
siindeks on minu kui 1978. aastal dr Leida 
Kerese ajal ülikooli lõpetanud vana kooli las-
tearstide jaoks väärtuslikud näitajad.

 Perearsti või pereõe suunamiskirjast: liiga 
väike, punkt, või liiga pikk, punkt, ei piisa. 
Endokrinoloogile on tähtis teada, kui väike/
pikk oli laps eelmisel ja üleeelmisel aastal sa-
mal ajal. Tuleb vaadata dünaamikat,” tooni-
tab dr Paal, öeldes, et kaalu- ja kasvukõverast 
on võimalik väga palju välja lugeda.  

Nende andmete põhjal saab näha, mil-
line on lapse kasvutempo ja kas pik-
kus ja kaal mahub lubatu piiridesse. 
Kui mitte, algab endokrinoloogi töö.  
Samuti on minu ootuseks, et enne endo-
krinoloogile saatmist oleks lapsele tehtud 
diagnostika ka kõikide krooniliste haiguste 

11. mail korraldas  Eesti Lastearstide 
Selts Tartu Ülikooli Narva Kolledžis 
lastearstidele ja perearstidele suuna-
tud konverentsi: “Kasvuraskused, sage 
probleem lapseeas”.
Mida täpsemalt konverentsil räägiti?

osas, mis samuti võivad kasvu pidurdada. 
Nii et kui laps suunatakse endokrinoloogile 
kasvu tõttu, siis ootaksin tema kaalu-kasvu-
kõverat, infektsioonide ja võimalike aneemia 
põhjuste välja lülitamist, samuti seda, et uu-
ritud on lapse toitumisharjumusi, mis kõik 
kasvu mõjutavad,” ütleb dr Paal.

 “Samas, tähtsam kui konkreetne pikkus-
number, on kasvutempo. Sel teemal tegi väga 
ilusa ja kasuliku ülevaate dr Aleksander 
Peet. 

Kui endokriinne põhjus on määrav väga 
väikese kontingendi puhul, on väikese kasvu 
puhul enamasti tegemist geneetikaga.”

Konverentsiteemad olid järjestatud loogi-
liselt: kui dr Peet rääkis kasvamisest ja kas-
vuperioodidest üldiselt, siis dr Ülle Einberg 
diagnoosimislogaritmidest. 

Dr Einberg tutvustas erinevaid kasvukõ-
veraid, näitas, kuidas last hinnata ning mis 
võiks olla esmased uuringud, mida kasvu-
probleemide puhul teha tuleks.

Pisut räägiti kasvuhormoonidest. 
Dr Kaire Heilmani ettekandes olnud tähe-

ühendi (SGA, ingl k) tõlge oleks eesti keeles: 
“raseduskestusele mittevastavalt väike laps”. 
Mis saab sellistest lastest edasi? 

“Neist enamus ehk 90% kasvab teistele 
järgi, tavaliselt juba 1. eluaasta lõpuks,” ütleb 
dr Heilman, selgitades, et vaid  5–10% lastest 
võivad lühikeseks jäädagi. Selleks puhuks on 
Euroopa juhendites fikseeritud seisukoht, et 
kui nad ei ole 4. eluaastaks teistele järgi kas-
vanud, on näidustatud kasvuhormoonravi. 
Kindlasti peaksid need lapsed tulema endok-
rinoloogi vastuvõtule.”

Nii dr Heilman kui Paal ütlevad, et hu-
vitavaimad ettekanded olid geneetikutelt 
sündroomide kohta, mis lühikest kasvu põh-
justavad ning juhistest, kuidas nende puhul 
toimida. Millal mõelda geneetilistele haigus-
tele lapse kasvuhäirete juures? Geneetilisi 
sündroome on erinevaid ning harvaesinevaid, 
ning kui vastuvõtule tuleb lühikese kasvuga 
laps, võiks otsida, kas tema juures leidub mi-
dagi, mis võiks viidata kromosoomipatoloo-
giale või mingile geneetilisele sündroomile. 
Sestap tuleb teha tihedat koostööd geneeti-
kutega.

Esitleti haruldasi haigusjuhte kuni diag-
noosideni jõudmiseni välja. Geneetilised 
uuringud on väga komplitseeritud ning mit-
te kergesti kättesaadavad, kuivõrd vastuseid 
peab välislaboritest ootama teinekord kuni 
pool aastat. 

“Peatuti sagedasematel kasvu pidurdava-

tel sündroomidel ning kuidas neid ära tunda: 
Turneri sündroom, Prader-Willi sündroom 
(PWS), Downi sündroom. Veel räägiti uneap-
noest nendel lastel ning hormoonravi kõrval-
toimetest ning vastunäidustustest, mis rah-
vusvahelistes gideline´ides sellistel puhkudel 
rangelt paika pandud. 

Meilgi on olnud ravil PWS-laps, kelle kas-
vuhormoonravi tuli lõpetada uneapnoe tõt-
tu,” lõpetab dr Paal.

“Lastearstid jäid väga rahule põneva bussi-
ekskursiooniga Narvas  giidi saatel. 

Kui palju me ikka piirilinna sattume ning 
seal ringi vaatamiseks aega jääb? 

Käisime Narva Raekojas ja uurisime linna 
ennesõjaaegset maketti, nägime Rootsi ku-
ningapere kingitud lõvikuju ja vaatasime ee-
malt üle märgilisemad kohad Narva linnast: 
Kreenholmi manufaktuuri, linnuse.”

Narvas arutleti kasvuraskuste üle
KONVERENTSI KAVA
Normaalne kasvamine, erinevad 
kasvufaasid.  
Aleksander Peet
 
Lühikese kasvu diagnostika alg-
oritmid.  
Ülle Einberg

Päriliku kasvuhäire kliiniline 
käsitlus.  
Kairit Joost
 
SGA – kas Eestis aladiagnoosi-
tud?  
Kaire Heilman 

Kasvuhormoonravi näidustused 
Eestis. Patsientide ravitulemu-
sed TÜK lastekliiniku andmetel. 
Liisa Saare,  
Vallo Tillmann 

Vermimishäired.  
Maria Yakoreva 

Uute geneetiliste uuringute 
võimalused haigusjuhtude näi-
tel.  
Kai Muru 
 
Haigusjuhtude arutelu.

Mare Paal: 
„Perearsti saatekirjast: liiga 
väike, punkt, ei piisa. 
Vaja on andmeid dünaamikas.” 
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31. mail lõpetas meie haiglas töö sekretär Kaire Malva, kes oli aastaid vastsündinute ja imikute osakonna sekretäriks. 
Ees on ootamas uued põnevad väljakutsed lastega.
Osakond tänab Kairet väga hea koostöö eest. Head ja meeldivad mälestused olid mõlemapoolsed.  
Kaire toodud tordil oli kiri: “Aitäh, kallid kolleegid!”                          
Liis Toome

 

1. juuni.       Tatjana Vaivod, vastsündinute ja imikute  
                    osakonna õde, 50
 3. juuni.      Esti Põldmaa, polikliiniku juhataja, 55 
 6. juuni.      Ljubov Proštšalõkina, neuroloogia- 
                    taastustravi  osakonna õde, 50
10. juuni.     Indrek Varik, kirurg, 60 
13. juuni.     Aino Oder, vastuvõtuosakonna abiline, 75 
13. juuni.     Ülle Pukk, KLP õendusjuht, 65 
15. juuni.     Ene Mäestu, dermatoloog, 55 
15. juuni.     Kai Teeäär, kliiniline psühholoog, 55 
15. juuni.     Ellen Matsajeva, radioloogiaosakonna  
                    abiline, 55 
17. juuni.     Merje Aru, kirurgiaosakonna hooldaja, 50 
21. juuni.    Margit Juudas, vastutav füsioterapeut, 50
26. juuni.    Kairi Vaidalu, psühholoog, 45 
24. juuni.    Liivia Kallas, anestesioloog, 65 

Palju õnne

Kui sekretärist saab kolleeg

Soome haiglakaplanid lastehaiglas
Foto on meenutus märtsi viimasest päevast, kui Eestis toimus Soome haiglakaplanite 
iga-aastane konverents. Seda alustati küll Helsingis, kuid jätkati Tallinnas. 
Kaplanite esimene peatuspaik oli Tallinna Lastehaigla, kus kogemusi vahetasid siinne 
hingehoidja Annika Laats ning Helsingi Ülikooli lastekliiniku kaplan Johanna Tamme-
lin, kes vastas ühtlasi arstide küsimustele neljapäevahommikuse plaanilise sisekoolituse 
raames. 
Soomele on iseloomulik, et kaplan ehk vaimulik töötab igas haiglas ning 30% tema ajast 
kulub tööle personaliga. Euroopas erandliku maksusüsteemi ning riigieelarve  tõttu 
tuleb Soomes kaplanite palgaraha kirikult. 
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„Tallinna Lastehaigla Toetusfondi veerand-
sajandi pikkune ajalugu kinnitab, et heatege-
vus on eestimaalaste jaoks hingelähedane: 
tahame leevendada teiste valu, olla hoolivad 
ja suuremeelsed,” ütles Tallinna Lastehaigla 
Toetusfondi nõukogu esimees Janek Mäggi. 
„Toetusfondi käesolev aasta möödub juube-
lisünnipäeva ette valmistades, millega avalda-
me tänu kõigile, kes on 25 aasta jooksul anne-
tanud meile raha, tööd ja aega. Nii uskumatu 
kui see ka ei tundu, meie esimesed vastsündi-
nud on täna ise lapsevanemaks saanud. Ühise 
töö viljad on imeliselt magusad.”

„Aasta aastalt on suurenenud abistajate, aga 
ka nende arv, kes abi vajavad. Rahva ühtsus-
tunne teeb nii paljude abivajajate toetamise 
võimalikuks,“ sõnas Tallinna Lastehaigla Toe-
tusfondi juhataja Inna Kramer. „Nii on toe-
tusfondil koos paljude toetajatega rõõm kaasa 
aidata lastehaigla olulisemate projektide teos-
tumisele. Sajad toetusfondi sõbrad, kellest mit-
med on fondi tegemistesse panustanud aastaid 
ja mõned isegi aastakümneid – on toetusfondi 
edukuse võti ja hea näide sellest, et koos saab 
mägesid liigutada ning ühiskonda paremaks 
muuta.“

2016. aastal lõpetati kogu operatsiooniinst-
rumentide inventari uuendamine. „Tegemist 
oli väga mahuka projektiga ning kampaania 
alguses ei teatud veel, kas kogutud summad 
lubavad inventari uuendada vaid osaliselt või 
täismahus. Algusest peale unistati 100%lisest 
uuendusest.“

Läinud aastal soetati ka videobronhoskoop 
ja puhketoolid anestesioloogia-intensiivravi-
osakonnale, 2 CPAP aparaati vastsündinute ja 
imikute osakonnale, 2 insuliinipumpa diebee-
dihaigetele lastele ning rinnapiima analüsaa-
tor, pastörisaator ja homogenisaator. Ühtlasi 
toetati epilepsiaravimite ostu Oskari-nimelise-
le poisile ning 2-aastasele väikemehe ja tema 
pere ravilesõitu Saksamaale. 

2017. aastal jätkub isolatsioonipalatite ehitu-
se toetamine onko-hematoloogiaosakonda.

Ürituse avas Frank Sinatra lauludega Oliver 
Alasoo. Sõna said ka Tallinna Lastehaigla nõu-
kogu esimees ja Tallinna aselinnapea Merike 
Martinson, Tallinna Lastehaigla Toetusfondi 
patroon Evelin Ilves ja Tallinna Lastehaigla 
pediaatriakliiniku juhataja Maila Raidmäe.

Janek Mäggi: “Tahame leevendada valu, olla hoolivad ja suuremeelsed”
30. mail Tallinna Raekojas toimunud tänupäeval tänas SA Tallinna Lastehaigla Toetusfond läinud aasta heldeid annetajaid. 

TÄNUPÄEV

AASTA  
SPONSOR 
2016
1.Tatjana Blümenfeld 
2.Selver AS

AASTATE SPONSOR
1. Arvi Pink
2. Ralf Pärni
3. EAK USA-s
4. Catering Service OÜ
5. Wyvern Cargo Ltd

KULDSPONSOR 2016
1. Pirkko Saarinen  
2. Tiit Kõuhkna  
3. Sky Media
4. Sakala Eragümnaasium 
5. Eesti  
Abistamiskomitee  
Kanadas  
6. Neste Eesti AS

7. Svetlana Pchelnikova 
8. AS Kanal2-  
AS Eesti Meedia 
9. TV3 AS   
10. AS Äripäev  
11. ERR

HÕBESPONSOR 2016
1. Christinas Clinic 
2. Andres Järving 
3. Margus Eek   
4. Pradeep Gupta  
5. LTT AS  
6. Marmet OÜ
7. Kersti Kaljulaid
8. CocaCola Balti Jookide 
AS

9. Karto Eesti OÜ
10. Saue Gümnaasium
11. Martina Muttke
12. Tallinna TV
13. Raadio Kadi/Oma 
Saar

TÄNUKIRI 2016
1. Astro Holding AS 
2. BDP Eesti OÜ 
3. Ehitus 5 Eco OÜ  
4. Horveit OÜ  
5. Laagri Kool  
6. Vivesti TÜ  
7. Lennuliiklusteeninduse AS
8. Boris Lehtlaan    
9. Imagine AD  
10. Mööblimasin OÜ  
11. Navaka Transport OÜ  
12. Port One OÜ 
13. Ramirent Shared Services OÜ 
14. Logotrade OÜ
15. Tallinna LV
16. Semetron AS
17. AD Angels 
18. Kannuka Kool
19. Ühinenud Ajakirjad AS
20. Ajakirjade Kirjastus AS
21. Referent 
22. Raplamaa Sõnumid
23. Põhjarannik
24. Terviseleht
25. Meie Maa 
26. Promosale OÜ
 


