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Fookuses:

Laste Vaimse Tervise Keskus  
Merike Martinson 75  
Kolm aastat baklofeenpumbakogemust   

Uus hooaeg on alanud! 

Intervjuu SA Tallinna Lastehaigla juhatuse esimehe dr Katrin Lutsuga
Dr Katrin Luts, mida tähendab uue haigla 

korpuse, Laste Vaimse Tervise Keskuse, val-
mis saamine haigla jaoks?

Lastehaigla  poolt vaadatuna on meie tööta-
jad ja patsiendid saanud tänapäevase keskkon-
na. Ruumid on uued ning väga hubased. 

Seni on meil olnud puudu statsionaarse ravi 
võimalustest, sest ruume polnud. Psühhiaatrilisi 
probleeme, mis vajasid statsionaarset käsitlust 
kas siis diagnostika või ravi osas, oli alati roh-
kem, kui suutsime hallata.  

Nüüd on meil kolm statsionaarset osakonda 
21 voodikohaga endise kuue koha asemel neuro-
loogiaosakonna taguses „kapis“ (psühhiaatria-
osakond asus ahtal pinnal neuroloogiaosakonna 
taganurgas): noorukite psühhiaatriaosakond, 
lastepsühhiaatria osakond, toitumishäirete osa-
kond. 

Kogu psühhiaatriateenistus, mis on olnud 
hakitud Kesklinna Lastepolikliiniku ja Musta-
mäe lastehaigla erinevate korpuste ja korruste 
vahel, on kolinud ühisele pinnale. 

See tähendab ka, et vanade, vabanenud 
ruumidega saab midagi ette võtta?

Arutelusid vabaks jäänud ruumide teemal 
on toimunud mitmeid. Nende lõpliku jagamise 
osas ei taha veel sõna võtta. Kindlasti on teada, 
et neuroloogiaosakond saab tagasi eelpoolnime-
tatud „kapi“.  Sinna paigaldatakse ümber pika-
ajalise EEG labor, mis oma ajutise asukohaga 

võttis ära osakonna palatipinda. 
Vabanenud ruumide arvel saame ruumi ka 

füsioterapeutide jaoks, kes on pidanud läbi aja-
ma väga kitsastes tingimustes ning on samuti 
olnud maja peal hajutatud.

Ka IX osakonna I korruse, kus asus väike-

 Katrin Luts Laste Vaimse Tervise Keskuse  
avamisel.

 Droonilend üle lastehaigla:   
15. oktoober 2015

laste psühhiaatria päevastatsionaar ja osakond, 
otstarbe muutust on arutatud. See on aga laiem 
teema, mis hüüab selge visiooni järele. 

Kuid milliseid sisulisi väljakutseid või 
suundi uue maja avamine enesega kaasa 
toob? Arstidele, õdedele, kogu personalile?

Juba see, et psühhiaatriakliinik laieneb, on 
haiglale väljakutse ja suund.  

Kuidas seda väga hästi tööle panna?
Statsionaarne kontingent suureneb selliste 

patsientide võrra, milliseid meil siiamaani pole 
(palju) olnud. Uus kontingent tekitab vajaduse 
ka psühhiaatri valve käivitamiseks. Kindlasti 
saab uus patsientuur olema väljakutseks ka val-
vepediaatritele.

Kas see tähendab, et valvearst peab saa-
ma hakkama psühhiaatrilise patsiendiga või 
et psühhiaater peab olema valves 24 tundi 
ööpäevas?

Uus olukord eeldab tõesti psühhiaatri kätte-
saadavust.

See on võimalik?
On küll.

Uue maja tulles on tööle tulnud palju uusi 
inimesi, uusi erispetsialiste?

Palju oleme saanud uusi õdesid, kusjuures 
osad neist on tulnud üle meie maja teistest osa-
kondadest.

Juurde on võetud noorsootöötajaid, eripeda-
goog, muusikaterapeut ja loovterapeut, kes on 
meie majas n.ö uued tegijad.
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Algus lk 1

Eesti Arstide Liit toetas lastearste MMSi 
vastases võitluses, kirjutades, et „Arstieetika 
koodeksi kohaselt peavad arstid oma tegevu-
ses lähtuma teaduslikust meditsiinist ja mitte 
kasutama teaduslikult põhjendamata diag-
noosimis- ja ravimeetodeid. Tõendamata ra-
viomadustega ja mürgiste ja ainete kasutamine 
arstipraktikas või nende soovitamine patsien-
tidele on keelatud ja tervist kahjustavate ai-
nete ebaseaduslikust levitamisest või nende 
manustamisest lastele tuleb teavitada õigus-
kaitseorganeid. Sellistel puhkudel ei kehti ka 
arstisaladuse hoidmise kohustus. Arstide liit 
tegeleb ajakirjanduses kloordioksiidi kasuta-
misega seostatud arsti juhtumiga, et selgitada, 
kas on tegemist arstieetika rikkumisega. /-/ 
     Tõenduspõhine meditsiin ei ole kahjuks 
kõikvõimas, arstid eksivad mõnikord ja Eestis 
ei ole vajalik arstiabi sageli õigeaegselt kätte-
saadav. Seetõttu on hädasolijate kiusatus mu-
jalt abi otsida mõistetavgi, eriti kui lubatakse 
nii väga soovitud täielikku paranemist. Kaht-
lemata on lapsed kõige rohkem ohustatud, 
kuid soovitame täiskasvanutel hoida ka oma 
tervist ja suhtuda kriitiliselt tänapäeva infou-
putuses rohkesti leiduvasse teabesse kõikvõi-
malikest imerohtudest, mille levitajatel on 
tihti selgelt kasumlikud eesmärgid.“

K A V A

Registreerimine, kohv 
 
Avasõnad. SA Tallinna Lastehaigla juhatuse esimees dr Katrin Luts 
 
Miks on autoimmuunhaigustel kalduvus koos esineda?   
Prof Raivo Uibo, TÜ immunoloogia õppetool 
 
Autoimmuunsete haiguste laboratoorne diagnostika.       
Marge Kütt, SA PERH  laboratooriumi juhataja 
 
Autoinflammatoorsed  haigused. Sirje Tarraste, Tallinna LH 
 
Haigusjuht: autoimmuunne hepatiit ja hemolüütiline aneemia.     
Kadri Saks, Tallinna LH 
 
Lõunapaus 
 
Närvisüsteemi autoimmuunsete haiguste spekter.      
Valentin Sander, Tallinna LH 
 
Kawasaki haiguse õppetunnid. Silvi Plado, Tallinna LH 
 
Autoimmuunsed kilpnäärme haigused. 
Ülle Einberg, Tallinna LH 
 
Haigusjuht: ANCA positiivne vaskuliit. Ülle Toots, Tallinna LH 
 
Juveniilne dermatomüosiit – lastehaigla kogemus.  
Mari Laan, Tallinna LH

Osavõtt konverentsist on tasuta ning annab  5 täienduspunkti. 
Registreerumine kuni 24.11.16 aadressil tiina.eier@lastehaigla.ee       
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14.30–15.00 
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15.40–16.10  
 
 
16.15–16.35  
 
16.40–17.00      

Lastehaigla sügiskonverents 27. novembril 2015 
Laste Vaimse Tervise Keskuse saalis Tervise 28

Eesti Lastearstide Seltsi avalik pöördumine 
Eesti ühiskonna poole

SEISUKOHT

Head Eestimaa inimesed
Lapse tervis ja heaolu on tugeva ja terve 

ühiskonna alus. Lapse õiguste konventsiooni 
kohaselt on igal lapsel õigus olla kaitstud tema 
elu ja arengut takistavate ja ohustavate olukor-
dade ja isikute eest. Eesti lastearstid on süga-
valt mures ühiskonnas asetleidnud sündmuste 
pärast. 

Avalikkuseni on jõudnud uudis, kus lapse-
vanemad on seadnud ohtu oma laste tervise. 
Parimas usus on nad andnud lastele „imelist 
mineraalide lisandit“ MMSi (Miracle Mineral 
Supplement) ehk mürgist kloordioksiidi. Näh-
tus ei ole uus. 

Alles hiljuti on propageeritud lastele urii-
ni jootmist ja erinevaid lapse tervist ohusta-
vaid dieete. Antud näited on äärmuslikud. 
Seisukohad, mis eitavad üldtunnustatud tea-
duspõhiseid meetmeid laste elu kaitsmisel ja 
tervisehäirete ennetamisel, on aga laiemalt 
levinud. Näiteks alahinnatakse riske kvali-
fitseeritud ämmaemanda toeta kodusünni-
tuse korral või vaktsinatsioonidest ja teistest 
haiguste ennetusmeetmetest keeldumisel. 
Lapsevanemate käitumine tuleneb paljuski 
teadmatusest. Millegipärast ei usaldata arste 
ega meditsiini ajaloolist kogemust, vaid tea-
dusliku taustata internetiportaale. Lastearstid 
lähtuvad oma töös parimatest meditsiinitead-
mistest. Kuid iga pere on ainulaadne. Nii pea-

Septembris koostas ELS avaliku kirja tähelepanu keskmesse tõusnud mürgise moejoogi 
MMSi kasutamise vastu lastel. 

vad arstide soovitused olema individuaalsed ja 
arvestama pere sotsiaalset, kultuurilist, reli-
gioosset ja maailmavaatelist tausta. 

Meedikutel on kohustus laste tervist ja hea-
olu mõjutavate pere otsuste korral hinnata ris-
ke ja anda perele objektiivset informatsiooni. 
Vanuse ja sotsiaalse ebaküpsuse tõttu puudub 
lastel võimalus seista oma tervise, heaolu ja õi-
guste eest. Lastearstide kohuseks on olla laste 
kui enim haavatava ühiskonna osa advokaati-
deks, märgata nende tervise ohustamist, hoo-
letusse jätmist ja väärkohtlemist ning vajadusel 
teavitada lastekaitsetöötajaid ja politseid. 

Lastearstid kutsuvad üles lapsevane-
maid usaldama oma pere- ja lastearste 
ning leidma koostöös parimad lahendu-
sed lapse tervise tagamiseks. Eestis on las-
tele olemas kõik võimalused tänapäevase 
tõenduspõhise meditsiiniabi saamiseks. 

Lastearstid kutsuvad üles meediat alter-
natiivsete ravivõtete kajastamisel ära kuu-
lama tõenduspõhise meditsiini argumente. 

Lastearstid kutsuvad üles Eesti poliitikuid 
ja ühiskonnategelasi kaasama lastearste, 
lapsvanemate organisatsioone ja lastekaitse-
töötajaid laste tervist ja heaolu puudutava-
tesse aruteludesse. 

See, mil määral ja kuidas panustatakse 
laste- ja perepoliitikasse, kajastub varem või 
hiljem rahvastiku tervises ja ühiskonna tuge-
vuses.

 
Eesti Lastearstide Selts 

24. september 2015, Tallinn

Tallinna Konstantin Pätsi Vabaõhukoolist 
käib kolm õpetajat ja üks eripedagoog.

Avamispäeva enda juurde tagasi minnes – 
ministrid olid kohal, külalised tulid, öeldi pal-
ju ilusaid sõnu – milliste tunnetega Teie sellele 
päevale vaatate?

Uue üksuse avamine on üldjoontes ikka po-
sitiivne. Kahjuks varjutas seda asjaolu, et part-
ner, kelle ülesandeks oli sisustuse valmistamine 
ja paigaldamine, ei saanud oma ülesannetega 
hakkama.

Postimees väitis septembris koguni, et 
maja seisab tühjana, sest raha ravimiseks 
pole.

Ei, ei, seda kindlasti öelda ei saa! Kogu am-
bulatoorne teenistus on juba üle kolinud, koli-
nud on psühhiaatriaosakond.

Meil on haigekassaga aasta alguses sõlmi-
tud leping. Probleem on aga selles, et ühel hetkel 
saab see leping täis, ja siis on küsimus, mida teha. 
Oleme võtnud positsiooni, et kõigepealt töötame.  
       Eks siis ole näha, mis edasi saab.

Uus hooaeg  
on alanud! 
Jätkub 
intervjuu  
dr Lutsuga
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sil ainsatki kaebust või süüdistust. Ta keeldus 
kibestumast.

Keegi ei aidanud meid, ema otsis igasu-
guseid töid ja lisatöid, et lastel elu sees hoida. 
Kõik väikesed pereliikmed pidid suviti tööl  
käima (pildil on õed-vennad võtnud ema 
ümber istet kevadel 1954, kui Merike Mar-
tinson käis 7. klassis, toim.). 

Tihti oli ema sunnitud saatma meid kooli 
tühja kõhuga ning parim, millega ta meid õhtul 
tervitada sai, oli pliidiraua peal pruunistatud 
leivaviil. Seevastu armastust jagus tal mei-
le, lastele, piiramatult. Polnud päeva, kus me 
poleks tema põsemusita kooli läinud või koju 
saabunud. 

Ema oli ka üdini hea inimene ja seda headu-
se seemet, mida tema külvas meie ellu, külvasi-

Õnne ja raugematut jõudu, dr Martinson! 

BRILJANTLEEDI

Merike Martinson: 
„Oma sünnipäeval ei taha ma 

rääkida endast, vaid oma emast, 
kes oma kolmveerandsajanda 
eluaasta künnist ületada ei jõud-
nudki. Ta suri mõned kuud enne 
75. sünnipäeva, mille tähistamist 
ta laste ja lastelaste seltsis nii väga 
ootas. 

Seda enam mõtlen sellele, kui 
palju head minu ema mulle ja minu 
õele-vendadele elus anda jõudis ja 
kuidas see meie maailma mõjutanud 
on. Ja seda vaatamata sellele, kui ras-
ke oli tema enda elusaatus. Mis juh-
tus?  

Koolis oli ema tubli ja väga edukas. 
Ta lõpetas cum laudega Viljandi Tütar-
laste Gümnaasiumi ning plaanis minna 
ülikooli. Siis tabas peret krahh. 

Ema isa pakrotistus ja tema ema 
(minu vanaema) haigestus raskelt.  Vaesunud 
vanematel ei jätkunud enam tütre koolitami-
seks raha. Ka vajas hoolt haige ema. Tal tuli 
varakult tööle asuda, algul koduõpetaja, seejä-
rel haiglapõetajana.

Tema suurim unistus oli abielluda ja saada 
palju lapsi. See unistus sai teoks 28aastaselt, 
kui ta abiellus ja sünnitas pooleteist aastase 
vahega meid (minu ja noorema venna sündide 
vahemik oli veidi pikem). Paraku jätkus abielu-
õnne üürikeseks.

Memme musi
Isa hülgas viiekümnendatel pere ja neli last, 

kellest väiksem oli vaid kuuene. Sellega jättis 
ta meid väljapääsmatusse kitsikusse. Vaatama-
ta kõigele ei kuulnud me ema suust isa aadres-

9. oktoobril tähistas vastavatud Laste Vaimse Tervise Keskuse saalis oma 75. sünnipäe-
va „aurik ja inimene“ – tohutu tööjõu, energia ja karismaga Merike Martinson, kunagi-
ne haigla juht ja tänane Tallinna Lastehaigla nõukogu esimees, kes on jõudnud oma 
elu jooksul rajada eriala – laste intensiivravi, renoveerida osakonna ja haiglahoone, olla 
Laste Vaimse Tervise Keskuse sünni juures ja taga ning korraldada linna sotsiaalsfääri.   
     Trükime siinkohal ära dr Martinsoni sünnipäevakõne, pühendatud tema emale.

Soovime Briljantleedile raugematut jõudu läbi murda teed veel  
mõnele nägemusele.

me meie edasi – oma lastele ja pereliikmetele. 
Turvatunne kindlast teadmisest, et ema ar-

mastab (armastas) meid jäägitult, on ümbritse-
nud mind, minu õde ja vendi terve elu jooksul.  
Kuni saime teada, et ka Taevane Isa armastab 
meid.

Ema tarkuse allikas
Olid põhimõtted, mida meie ema meile tihti 

sõnastas ning mis saatsid meid alati, isegi 
kui me algul ei teadnud, millisest raama-
tust need pärinesid.

Näiteks üks tema moto oli, et 
kurja ei tasuta kunagi kurja, vaid 
heaga; et kui keegi lööb sind ühe-
le põsele, tuleb ette pöörata tei-
ne; et hea sõna võidab kurja väe...  
Veel tavatses ta öelda, et igas inimeses 
on rohkem head kui kurja – see hea 
tuleb lihtsalt üles otsida.

Oli ka lihtsat, maalähedast tar-
kust: ta rõhutas pere ühtekuuluvu-
se ja üksteise hoidmise, hariduse 
ja kõrghariduse tähtsust („Te peate 
minema ülikooli!“). Et ei pea ot-
sima põhjendusi, miks miski pole 
võimalik, vaid viisi, kuidas oleks 
võimalik. Ning et igaüks on oma 
õnne sepp – kui ikka tublisti püü-
da ja tööd teha, pole võimalustki, 

et elus hästi ei läheks. (Naljaga pooleks võib 
öelda, et minu tööstaaž algas juba eelkoolieas 
noorema venna kantseldajana. Minu I klassi 
minnes küsis ta õnnetult, et kes teda siis nüüd 
hoidma hakkab.)

Töö ja tööarmastus on minu elus esikohal 
tänaseni. Alailma on mul olnud käsil mõni 
projekt või suurem „asi“. Ometi kõigist töö-
dest, alates arstitööst ja haiglajuhtimisest abi-
linnapeaametini välja, kuulub minu suurim 
armastus intensiivraviosakonnale, anestesio-
loogitööle ja sellega seotud inimestele Tallinna 
Lastehaiglas.   

Mul on olnud suur õnn omada just neid 
töökaaslasi, meeskondi ning partnereid, kelle-
ga elu mind on kokku viinud. Kindlasti saan 
öelda, et olen leidnud palju headust väga-väga 
paljudes inimestes ja nende kaudu – aitäh Teile 
selle eest ja tervist, õnne ja tõelist rõõmu oma 
lähedastest!“
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16. oktoobril, rahvusvahelisel elustamise päeval deviisiga 
„Sinu käed päästavad elu“ oli lapse elustamise praktiline 
õppus Tallinna Lastehaigla fuajees kell 13–17 (Tervise 28) 
ja Kesklinna Lastepolikliinikus kell 9–12 (Ravi 27). 

Kas sina oskad elustada? Sinu käed päästavad elu 

VÄLKÕPPUS LAPSEVANEMATELE

Koolitust viisid läbi Tallinna Lastehaigla anestesioloogia-in-
tensiivraviosakonna ja teiste osakondade noored arstid, residen-
did ning õed ning oodatud olid nii polikliinikus kui lastehaiglas 
olevate laste vanemad ja külalised.

Intensiivraviarst dr Piret Hermanson ütleb, et äkkhaigestu-
mise korral on kõige tähtsam esmaabi andmise võimalikult va-
rane alustamine: „Kriitilises olukorras kiiresti ja õigesti tegutse-
des päästame oma lähedase elu. Kui enne kiirabi kohale jõudmist 
elupäästvat esmaabi ei anta, on ellujäämistõenäosus väga väike.“ 
    
    Lastehaigla ja polikliiniku fuajeest käis läbi kümneid lapse-
vanemaid, kellest paljud haarasid võimalusest rõõmuga kinni. 
Oskusi sai lihvida nii imiku-, väikelapse- kui teismelise-suuruse 
nukuga ning koos inglise keeles instrueeriva AED-aparaadiga. 

Number, kui paljud Eesti inimesed on ohuolukorras elusta-
miseks valmis ja seda ka teevad, on hirmuäratavalt väike: see on 
väiksem kui kolmandik. „Tekib paanika, hirm, kardetakse teha 
midagi valesti,“ ütles dr Hermanson Reporterile, „kuid elus-
tamisega ei ole võimalik midagi valesti teha, õigesti seevastu 
küll!“

Välõppuste läbiviijad rõhutasid, et lapse puhul on väga olu-
line alustada elustamisega kohe ning alles seejärel kutsuda kiir-
abi.



LVTK ei ole ainult maja ega voodid, vaid 
palju tarku heade ideedega inimesi. Esimese 
2aastase õpiperioodi jooksul on olnud näha, et 
kui anda inimestele võimalus, sünnib vapusta-
vaid asju.

Projektiperiood algas aastal 2013 äkiliselt 
ning lõpeb aprillis 2016. Õnneks on ehitus-
tööd läinud nii hästi, et meil on jätkuvalt 
varutud võimalusi tegelda koolitus- ning aren-
dustegevusega ravimise kõrvalt. Need on ka 
projektis kirja pandud eesmärgid, millega 
töötame (vt kõrvalolevat ettekannet). Mõned 
neist on täidetud – LVTK on valmis ehitatud. 
  Kui kõik teavad, milliseid teenuseid psüh-
holoogid ja psühhiaatrid osutavad, siis paraku 
on meil vajaka väga paljudest sellistest teenus-
test, mis peaksid toimima meie kõrval, aga ei tee 
seda võrgustikupartnerite piiratud võimaluste 
tõttu. 

Oleme faasis, kus oleme andnud väga palju 
abi haridusele, sotsiaalhoolekandele ning teinud 
koostööd perearstidega. Selle kõrval ei ole jää-
nud soiku koolitus- ja arendustegevus, nii et 
pingsa graafiku tõttu tunnen mõnikord puudust 
sünteesiks vaja minevast ajast. 

Peatselt jõuab finaali ning saab avalikuks 
terve Eesti jaoks sõnastatav laste vaimse 
tervise integreeritud teenuste kontsept-
sioon, milles ka meie lastepsühhiaatrid on õla 
alla pannud. Konsultatsiooni-, supervisiooni- ja 
väljasõidumeeskondade loomine on eelkõige 
need aspektid, millega meie aitame teisi siduse-
riala inimesi. Oleme valmis nõustama ja aitama 
teatud piirides järgi perearste ja pedagooge, 
saamaks võimalikult head tulemust nende laste 
ravimises, keda koos aitame.

Me ei saa minna pikkadeks päevadeks 
oma haigete laste juurest ära nt kooli, küll aga 
koolides töötavaid inimesi harida ja nendega 
koos nende juhtumeid arutada. Päris huvitavad 
arengud on toimumas koostöös patsientide enda 
ja nende vanematega.

2. oktoobril toimunud Tallinna Lastehaigla Vaimse Tervise Keskuse avakonverents 
oli rahvusvaheline ja tõi kohale oma ala tipud: Arne Holte Norra rahvatervise 
instituudist rääkis, miks on väga oluline laste vaimse tervise probleemidega tegelda, 
Rootsi lastepsühhiaater Hakan Jarbin keskendus AHDH kliinilisele ravile, UK laste ja 
noorukite psühhiaater Sara Rance sünnitusjärgsele depressioonile ning professor 
Jaanus Harro tähelepanuhäire neurobioloogilistele uuringutele.  
Avaldame lühendatult konverentsi avaettekande dr Anne Kleinbergilt.

LVTK – uus algus psühhiaatriakliinikule 

 TALLINNA LASTEHAIGLA SÕNUMIDLVTK AVAKONVERENTS

LVTK projekti eesmärgid
• Pakkuda kvaliteetseid psühhiaatrilise ravi teenuseid 
patsientidele ja koolitusvõimalusi spetsialistidele  
nende pädevuse tõstmiseks
• Laste Vaimse Tervise Keskuse ehitamine
• Vaimse Tervise Keskuse kontseptsiooni loomine
• võrgustikusüsteemi välja arendamine koostöös teiste 
sektoritega vaimse tervise teenuste edendamiseks ja 
probleemide varajaseks märkamiseks
• ”Laste vaimse tervise integreeritud teenuste alus-
analüüs”
• laste väärkohtlemise diagnostilise süsteemi aren-
damine
• mobiilse („out-reach“) meeskonna koolitamine
• personali koolitamine tööks LVTKs
• tegevuste tulemuslikkuse hindamine
• regionaalsete vaimse tervise keskuste arendamise 
koordineerimine 
 
Koolitus- ja arendustegevus
• Koolitus: psüühikahäirete ABC; ennetus; erialaspet-
siifiline
• Arendustegevus: kvaliteediindikaatorid; teenuste/
sekkumiste kirjeldused; lastepsühhiaatrilise abi kätte-
saadavuse audit
• Teadustöö: laste vaimse tervise häirete levimus, 
riskitegurid ja sekkumised; sh õendusalane teadustöö 
 
Teenused
• Ambulatoorne abi 0–18aastastele
• Lastepsühhiaatriline meeskond
• Individuaalne, pere- ja grupiteraapia
• Statsionaarne abi: noorukite psühhiaatriaosakond 
sõltuvus- ja käitumishäiretega lastele ja noorukitele (6 
voodikohta); lastepsühhiaatriaosakond (10 voodikohta; 
söömishäirete osakond (5 voodikohta); päevastatsio-
naar (5 kohta) 
 
Teenused võrgustikupartneritele – perearstid
• Pöörduda saab meilile ps.perearst@lastehaigla.ee
Vastame kuni 3 tööpäeva jooksul.
Pöördumisele palume lisada kontakttelefon, 
sobiv aeg telefonitsi rääkimiseks ja saatekiri  
psühhiaatrilisele konsultatsioonile  
 
Teenused võrgustikupartneritele – vanemad 
• Söömishäiretega laste vanemate grupp. Grupijuht 
psühholoog Anu Tõniste 
• Autistlike laste vanemate grupp.
Grupijuhid psühhiaater Reelika Serbak ja psühholoog 
Kadri Lüüs
  
Teenused võrgustikupartneritele – haridus
• Lasteaiaõpetajate grupp. Grupijuhid  
psühholoog Kadri Lüüs ja õde  
Maria-Merilin Harak 
• Õpetajate supervisiooni- 
grupp.  
Grupijuht psühholoog  
Marje Oja 
Anne Kleinberg
 

KONSULTATSIO
ON, SUPERVISIO

ON, K
OOLITUS JA

 OR-M
EESKOND

RAJALEIDJA TEENUS KOOLIDELE
SEKKUMISED JA TEENUSED  

RISKIGRUPPIDELE
KOV POOLT KORRALDATUNA JA NENDE  

VAJADUSTEST LÄHTUVALT

LVTK

RAVIVAJADUSE  
OTSUSTAMINE 

SPETSIIFILINE SEKKUMINE 
RAVIPLAAN

PEREARST+VAIMSE TERVISE ÕDE +JA/VÕI PSÜHHOLOOG+JA/VÕI  
SOTSIAALTÖÖTAJA JA/VÕI VAIMSE TERVISE KABINET 

KOOLIÕDE+KOOLIPSÜHHOLOOG+SOTSIAALPEDAGOOG 
MÄRKAMINE/SÕELUMINE

NÕUSTAMINE/TEAVITAMINE 
SUUNAMISKIRI

Integreeritu
d te

enuste
 kontse

ptsi
oon

Huvitav protsess, milles oleme kaasa löö-
nud ning mis on meid arendanud, on QNIC-
hindamisega (kvaliteediindikaatorid) liitu-
mine. Läbisime selle vanas majas ülikitsastes 
oludes ning väga hea hinnangu pälvis kõik see, 
mis sõltus inimestest ja meeskonnatööst. Kol-
leegide supervisioonid, hindamaks regulaarselt 
nii patsientide kui personali toimetulekut, on to-
imunud juba kümme aastat ja on üks kvaliteedi 
näitajaid psühhiaatrias. 

Uus maja töötab täiskoormusel. Esimestest 
kolimispäevadest on olnud täisarv patsiente 
söömishäirete osakonnas, kus viibin huvitavate 
väljakutsete tõttu sageli. Käivitunud on väike-
laste psühhiaatria osakonna töö ning lõpuks on 
saanud head tingimused meie riskinoorukite 
osakond. Samas on Norra projekt toonud kaasa 
palju värskeid võimalusi tuua majja loovteraa-
pia, kunstiteraapia, ning palju paremates tingi-
mustes saavad tegutseda erimeeskonnad.

Põnev on töö perearstidega, kes oskavad 
äärmiselt huvitavalt probleeme püstitada ja 
sõnastada.  Loomulikult tähendab see ka seda, 
et patsiente tuleb järjest juurde, kuid koostöö on 
intrigeeriv ja põnev. Praktilistel väljaõppekooli-
tustel peatume sageli sellel, millal on patsiend-
ile vaja abi anda viivitamatult ning millal on 
aega ravi planeerimiseks. Out-reach-teenusega 
seoses on käsil väga huvitav protsess, muret 
teeb see, kas suudame seda tagada üle Eesti.

Eriliselt hea meel on mul koostöö üle Tartu 
kolleegidega, eriti dr Inna Lindrega, kel-
lega koos oleme kirjeldanud out-reach-teenuse  
sisu, mida haigekassa on aktsepteerimas.

Praegu lahendab jooksvaid küsimusi  
tiim, kuhu kuuluvad sotsiaaltööta- 
jad, õed, psühhiaatrid, psühho- 
loogid. See tiim saab loodeta- 
vasti peatselt teenust jätkata  
uue koduraviteenuse  
nime all.

  Anne Kleinberg LVTK avamisel

Kas sina oskad elustada? Sinu käed päästavad elu 
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27. august 2015 – Laste Vaimse Tervise Keskuse avamine

LASTE VAIMSE TERVISE KESKUSE AVAMINE

 LVTK lindi lõikavad läbi ehitaja Kaupo Kolsar, suursaadik Dagfinn Sorli,  peaminister Taavi Rõivas, psühhiaatriakliiniku juhataja Anne Kleinberg,  
 abilinnapea Merike Martinson, veel välja vahetamata töö- ja terviseminister Rannar Vassiljev. Kaadrist on jäänud välja dr Katrin Luts.          Fotod: Teet Malsroos

  EELK Kaarli koguduse 
õpetaja Jaak Aus 
    

  Dr Katrin Lutsu avakõne
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 Puhas rõõm!

  Naaberhaigla delegatsioon ja võtmeminister Hanno Pevkur

  Dagfinn Sorli

  Olav Ehala, Nele-Liis Vaiksoo

  Haldusjuht ehitaja ja ehitusjärelvalvega

  EMO-arstide saabumine

  Võidukas tänu
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8 MIDA TÄHENDAB UUS MAJA TEIE JAOKS? KUIDAS ON ESIMESED NÄDALAD LÄINUD?

Kesklinna Lastepolikliinikust üle tulnutele läheb uues majas juba 
teine kuu. Töö ise läheb edasi ju ikka samamoodi. Meeskonda on lisan-
dunud logopeed, psühholoog. Teenistust käivitades ei saa niipea tulla 
olukorda, kus kõik on lõpuni paigas. 

Samas on iga tehnilise, logistilise poole eripäraks, et need asjad on 
ajaga paika loksutatavad. 

Patsientidelt oleme kuulnud nende ütlemisi ja hinnanguid. Mõne meie 
endise, KLPs käima harjunud patsiendi jaoks on siia jõudmiseks läbitav 
vahemaa pikenenud, teiste jaoks lühenenud. Uued ruumid on siiski po-
siitvne üllatus, seda enam, et meie erialal on ümbritseval keskkonnal 
suur mõju töö sujumisele ja õhkkonnale.

Kesklinna Lastepolikliinikust tulnud spetsialistide jaoks on eriti olu-
line, et kõik kolleegid on samas majas koos. See tähendab, et kui on vaja 
kolleeginõuannet, siis nüüd on selle küsimine lihtsam.

Lea Kalvo, psühhiaater 
ambulatoorse osakonna juhataja 

Söömishäirete meeskond alustas oma tööd statsionaaris, omaette 
osakonnana – enne töötasime ainult ambulatooselt. Meil on käsil põnev 
alguse aeg. 

Tunneme, et õpime iga päevaga aina rohkem seda, kuidas käib söö-
mishäirega patsiendi hoidmine ja ravimine statsionaaris, kuidas on kõi-
ge parem haiglapäeva üles ehitada, kuidas saame kõige paremini neid 
noori toetada. 

Haiglapäevas on olulisel kohal söömine ja sellega seotud motiveeri-
mine ja teraapiad. Olulised on ka personali hoiakud ja üldine suhtumine, 
osakonna miljöö.  

Meie osakonnas on viis voodikohta.  Meeskonda on lisandunud uusi 
noorsootöötajaid ja õdesid.

Meeskonnana töötavad edasi psühholoogid Anna Haasma ja Anu 
Tõniste, mina ja resident Katrin Kaarma.

Esimesed kaks nädalat läks kolimisele ja statsionaarsete osakondade 
käivitamisele. Kolimine venis peamiselt seetõttu, et kööginurgad ja 
veevärk polnud paigas, mis tähendab, et me poleks saanud tegelda laste 
toitlustamisega. Õepostist puudusid arvutid ja arvutilauad. 

Kõige keerulisem oli ümber asustada noorukite osakonda seesolevate 
patsientidega. Kolimispäeva ennelõunal olid lapsed väga ärevil ning olid 
suutnud vana osakonna pea täielikult ära lammutada. Kolimine mõjus 
seetõttu isegi rahustavalt, tundub, et palatite ja privaatsuse saamine oli 
distsiplineeriv: asjad laabusid. 

Et patsiente on füüsiliselt rohkem ja korraga on ravil nii väikesi kui 
suuri ning erinevate probleemidega lapsi, on vaja tellida rohkem ning 
teistsuguseid ravimeid. Seetõttu on küsimusi, asjaajamist ning aptee-
giga suhtlemist kaugelt enam.  Õnneks on apteekrid olnud äärmiselt 
abivalmid ja meile vastu tulnud.

Ühe väikese osakonna asemel on praegu õendusjuhi vastutusel terve 
suur maja – loomulikult on kõik muutunud. Palju on olnud jooksvaid 
küsimusi elektrisüsteemiga seoses: see ei lähe tööle, kaardid ei tööta. 
Lõputult on olnud telefonisuhtlust: seda on vaja, too on puudu... Tuleb 

Ere Vasli, psühhiaater 
söömishäirete osakonna juhataja 

tegelda haldusprobleemidega, millega mul kogemust pole.
Minu töö on olnud ka uute töötajate vormistamine, aegade klapita-

mine, õdede ja noorsootöötajate otsimine ja töölevõtmine kõigi kolme 
uue osakonna jaoks, et katta ööpäevaringne valve. Kuna inimesi on veel 
puudu, proovime oma jõududega hakkama saada. Samas, kui esimene 
kiire mööda saab, mahub tööpäev loodetavasti uuesti kaheksasse tundi. 
Uute tööruumidega oleme äärmiselt rahul. Maja on suurem, vahemaad 
üksuste ja peamaja vahel samuti – ja ongi hea, püsime vormis!

Inge Presmann 
kliiniku õendusjuht 

Catheline Tamm 
söömishäirete osakonna õde (pildil keskel) 

Mulle meeldib, et siin on puhas ja ilus nagu hotellis. Uut olukorda 
ei anna eelmisega (vana psühhiaatriaosakonnas, toim) võrreldagi. Ja 
loomulikult meeldivad mulle patsiendid. Pärast seda, kui kevadel õdede 
kooli lõpetasin, töötasin kolm kuud perearstikeskuses. Kontrast on suur, 
näen esimest korda haiglatööd. Kõik on uus! Õnneks oleme leidnud üles 
asjad, mis kolimise käigus kadunud olid – nüüd saab ainult aina pare-
maks minna. Osakond on väga tore.

Ootan esimest patsientidele ette nähtud lõõgastusringi (mõtlused ja 
hingamisharjutused), mida püüame läbi viia ja on mõeldud selleks, et 
patsient ei läheks söögikordadele vastu hirmununa. 



UUDIS

Neuroloogiaosakonna juhataja dr Valentin Sander räägib 
uhkusega kolmest aastast baklofeenpumba paigaldamise 
kogemusest Tallinna lastehaiglas ning meeskonnast, kes seda 
teeb. 

Valentin Sander: „Oleme valmis oma kogemust jagama!“

Seda, kas seadet paigaldada või mitte, otsustame meeskonnana. Kui 
on konkreetne haige, kellele oleme seda planeerinud, alustame testi-
mist. 

Testimise I järgus mõõdavad füsioterapeudid spastilisust numbrili-
selt. Testimise II etapis süstitakse talle teatud raviannuses baklofeeni 
ning füsioterapeutilist mõõtmist korratakse. 

Kui soodne tulemus puudub, korratakse testi järgmisel päeval 
suurema annusega. Enne lõpliku otsuse langetamist saab teha kolm 
testkuuri. Kui komisjoni otsus on positiivne ning ravist on eeldada 
head efekti, toimub kirurgiline operatsioon aparaadi paigaldamiseks. 
 Operatsioonijärgselt viibib patsient kirurgiaosakonnas, haava hoolda-
takse, haiget jälgitakse võimalike kõrvalekallete osas. Seejärel algab 
optimaalse raviannuse määramine kindla jälgimisperioodi jooksul.

Nimelt võimaldavad aparaadil olevad andurid ööpäevase annuse 
paika timmimist. Toimub annuse reguleerimine ning lihastoonuse ala-
nemise saavutamine, mis loob eeldused inimesel rakendatava füsiote-
raapia suuremale efektiivsusele. 

Üks protseduur kaasneb pumba paigaldamisega veel: patsient peab um-
bes iga poole aasta tagant käima lastehaiglas pumbareservuaari täitmas. 

 Palju pumpasid on Tallinna Lastehaigla patsientidele siiani pai-
galdatud?

Kolme aasta peale viis, mida ei olegi nii vähe, arvestades, et oleme 
sel alal Eestis endale teada olevalt pioneerid. Esimese pumba sai 2012. 
aasta detsembris 16aastane tüdruk. 

Õnnestunud operatsiooni aitasid teha Saksamaa Chariteé Klii-
niku kirurgid ning seda rahastas Tallinna Lastehaigla Toetusfond.  
Teise pumba paigaldasime juba iseseisvalt möödunud aasta novembris 
21aastasele noorele daamile. 

Terve aasta kulus õppimisele ja meeskonna moodustamisele ning 
mullusest rahastab operatsiooni ka haigekassa, kellelt olime seda taot-
lenud. Sel aastal oli meil kavas paigutada viis baklofeenpumpa. 

Tehtud on kolm operatsiooni, lähiajal saab pumba üks laps. 
Otsus viienda patsiendi osas on praegu lahtine ja sõltub mitmest as-

jaolust.
Tänaseks saame öelda, et oleme töötanud väja süsteemi ja oman-

danud kogemuse. Teame, millised on operatsiooniga seotud riskid ja 
mida oodata. Lõime patsiendi edasise seisundi juhtimiseks sobiva lo-
gistika, mida oleme valmis jagama ka täiskasvanute spetsialistidega.  

Selline aparaat istutatakse  
patsiendi kõhu  
pehmete kudede vahele.

Dr Sander, milline on patsiendi teekond baklofeenpumba saa-
miseni?

TEADMISEKS 
Baklofeenpumpravi toob kergendust patsientidele,  
kelle probleem on spastilisus. See  takistab inimest normaalsete 
liigutuste sooritamisel, tekitab ebamugavustunnet ja valu ning 
pikas perspektiivis liigeste deformatsiooni.  
 
Pumbaravi põhimõte on, et patsiendi kõhulihaste vahele paigal-
datud kõrgtehnoloogilise baklofeenpumba abil viiakse ravim, mis 
spastilisust vähendab, otse kesknärvisüsteemi.  
Vajalikud ravimikogused on sadu kordi väiksemad kui suukaudsel 
manustamisel ning kõrvaltoimeid saab pea täielikult vältida. 

     
Milline on senine tagasiside patsientidelt endalt?
Kõik patsiendid on tundnud olukorra kergenemist. Aparaadi paigal-

damist ei ole kahetsenud ükski lastest ega nende vanematest. Vastupi-
di, lisaks füüsiliste vaevuste vähenemisele on patsiendid paremad ka 
oma psüühiliselt toonuselt ning isegi nende kõnelemine on muutunud 
vabamaks.

Kes kuuluvad lastehaigla nn pumbameeskonda?
Neuroloog Valentin Sander (vastutab operatsiooni vajalikkuse ot-

suse eest), neurokirurgid Tarmo Areda ja Andres Asser (pumba pai-
galdajad), ravimiannuse reguleerimise spetsialistid ehk neuroloogidest 
jälgijad Kaidi Lunge ja Kadi Veri,  füsioterapeudid Kadi Kuusk ja 
Kaisa Karlis.

Kerstin Kõiva rääkis väikelaste arengust ja märkidest, millele vane-
mad peaks tähelepanu pöörama. Dr Vasli ettekanne oli laste psüühika 
arengust teismeliseeas, võimalikest probleemidest ja lahendustest.

Keskuse juhataja Anne Kleinbergi sõnul on oluline perede vahetu 
kontakt abi andjatega, et üksteise ootusi ja vanemate võimalikke kar-
tusi paremini mõista. Ka on oluline luua pilt reaalsest keskkonnast, kus 
noorukil tuleb vajadusel aeg nädalateks maha võtta või vanemal oma 
lapsega korduvalt vastuvõttudel käia.

Lahtiste uste päeva pärastlõunal toimusid keskuses MTÜ Peaasjad 
mõttetalgud noortele, keda vaimse tervise probleemid isiklikult või 
lähedalt puudutanud, et otsida lahendusi vaimse tervise teemade hä-
bimärgistamisele ja mahavaikimisele. Noorte töötoaga lootsid MTÜ 
Peaasi ja Laste Vaimse Tervise Keskus panna aluse idurühmale, kes 
koondaks mõttekaaslasi ning sooviks tulevikus panustada avaliku 
arvamuse kujunemisse, stigma vähendamisse, aga ka vaimse tervise 
teenuse kvaliteeti.

Igapäevase ravi kõrval tegeldakse Laste Vaimse Tervise Keskuses 
ka ennetustöö ja lapsevanemate koolitusega. 

Oktoobrit tähistatati Maailma Tervishoiuorganisatsiooni algatusel 
vaimse tervise kuuna. 

                                                                 Kristiina Kongo, Ere Vasli

Lahtiste Uste Päev Laste Vaimse Tervise Keskuses

Vaimse tervise küsimusi saatva vähese teadlikkuse, mahavaikimise 
ja häbimärgistamise tõttu jääb igal aastal abita mõni tuhat last ja noort, 
kes seda vajaksid. Elu jooksul kogeb mõnd vaimse tervise häiret 40% 
inimestest, neist lõviosa avaldub lapse- ja noorukieas. 

„Et vaimse tervise teemasid peetakse ebamugavaks, on need sageli 
teadvustamata nii abivajajate kui ka meditsiinisüsteemi enda poolt. Nii 
ei leia need probleemid ka lahendust,“ tõdes lastepsühhiaater, keskuse 
söömishäirete osakonna juhataja Ere Vasli.

Dr Vasli kinnitusel avaldub kolmveerand vaimse tervise problee-
midest enne 25. eluaastat. „Täielikuks tervenemiseks on olulisim just 
õigeaegne sekkumine, ehk probleemile tuleb varakult jaole saada,“ 
selgitab ta. Laste Vaimse Tervise Keskus soovis avatud uste päevaga 
tutvustada keskuse võimalusi nii ravi- kui ka koolituskeskusena ning 
teha esimesi samme koostöös vaimse tervise edendamisega tegeleva 
MTÜ Peaasjadega.

Lapsevanemad, pedagoogid ja huvilised said keskusega tutvuda 
ja kuulata kaht lühiloengut. Lastepsühhiaatria osakonna juhataja dr 

16. oktoobril kutsusid MTÜ Peaasi ja psühhiaatriakliinik lapse-
vanemaid avatud uste päevale ja noori vaimse tervise huvilisi 
harivatele mõttetalgutele.
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Jah. Kliendil on selleks õigus.
Miks  soovitakse  visiidil toimuvat salves-

tada? Autor on välja toonud mõned põhjendu-
sed: 1) Patsient või sugulane tahab kuuldut do-
kumenteerida, sest kahtleb enda asjakohases 
kohtlemises.

2) On inimesi, kes arvavad, et kogu maa-
ilm on nende vastu.

3) Halvemal juhul kasutatakse lindistust 
vääral eesmärgil, et otsida lindistusest välja 
need kohad, mis võiksid arsti näidata veidras 
(vales) valguses.

Salajane tegutsemine uuristab usaldust ja 
sellel on tagajärjed.

Samas võib nutitelefoni kasutada konst-
ruktiivsel eesmärgil. 

Vastuvõtu ajal on patsient tavaliselt eru-
tatud ning arsti räägitust jääb meelde vähe. 
„Minu vastas oleva arsti suu liigub, midagi 
öeldakse ja ma isegi kuulen seda, kuid võima-
tu on seda mällu talletada,“ on kirjutanud üks 
patsient. 

Usaldus säilib, kui arst patsienti ise nuti-

telefoni vm salvestusvahendit kasutama jul-
gustab. 

Ühes  patsiendiinformatsiooni arenduspro-
jektis pakuti patsiendile välja vastuvõtul toi-
munu üleslindistamist. On neid, kes soovivad 
sel viisil infot talletada siis, kui tegemist on 
näiteks kliiniliste uuringutega või osalemise-
ga riskiga seotud  protseduurides.

 Lindistus annab võimaluse riskide plussi-
de ja miinuste rahulikuks kaalumiseks lähi-
kondlaste seltsis.

Kuidas mõjutab teadmine võimalikust 
lindistamisest arsti?  

Suureneb hea ametialase vastastikuse 
suhtlemise tähendus. Kui patsiendil on või-
malik kuulata vastuvõtu kulg uuesti üle ja ja-
gada teavet internetis, on hea meeles pidada, 
et koos lindistusega antakse edasi nii kõneldu 
intonatsioon kui ka vastuvõtja tunded. Pari-
mates ametialastes olukordades toimub inim-
lik suhtlemine, kus mõlemad osapooled on 
aktiivsed ning leiab aset tunnete ja teadmiste 
edasiandmine. 

„Vastuvõttu tohib lindistada kasvõi salaja“ – sellise pealkirjaga algas Soome arstide 
juuniajakiri, kirjutajaks arstiteaduse teema peatoimetaja  Päivi Hietanen. Teema oli 
ajendatud kolleegide hämmastusest, kui patsiendi sugulane vastuvõttu oma nutite-
lefoniga üles võttis. On see lubatav?

Lapsevanemate rahulolu kokkuvõte 2015

Ankeete jaotades tutvustatakse igale lapse-
vanemale küsitluse eesmärki, vastamise vaba-
tahtlikkust ning anonüümsust. 

Uuringuperioodil selle aasta jaanuarist 
maini (01.01.15–31.05.15) jagati välja 990 an-
keeti ja saadi tagasi 571 (58%). Tagastatud an-
keetidest emakeelseid oli 74% ja venekeelseid 
26%. 

Patsiendi rahulolu peamiseks näitajaks 
on ravi kättesaadavus. Väga ning pigem 
rahul oli ravi kättesaadavusega 98% vasta-
nutest, väga ja pigem rahul oldi raviteenuse-
ga 97% juhtudest. Vajadusel soovis lapsega 
uuesti ravile tulla 96% vastanud vanematest 
(vastusevariant: „kindlasti/pigem“) ning las-
tehaiglat soovitati teistele 97%liselt (vastuse-
variant: „kindlasti/pigem“). 

Kolm olulisemat raviletuleku motiivi 
olid lapsele antud professionaalne abi, arsti-
de usaldusväärsus, oskused ning pääs haigla-
ravile. Tõdeti, et lastehaigla on siiski „lapse 
ravimiseks kõige usaldusväärsem koht“, ja 
„personal on muutunud empaatilisemaks“. 
Tunnetatakse, et laps, lapsevanem ja tervis-
hoiutöötaja moodustavad raviprotsessis ühtse 
meeskonna ning et lähenemine on perekesk-
ne.   

Vanemad soovisid, et kogu personal 
leiaks esmakohtumisel aega enese tutvusta-
miseks, mis looks aluse mõistmisele ja usal-
dusele. Sooviti rohkem infot ravimite ja nende 
kõrvaltoimete, uuringute ning protseduuride 

kohta. Samuti sooviti, et kõik töötajad oskak-
sid suhelda lapse emakeeles.

Avaldame tänu koostöö eest küsitluse ajal 
kõikidele anketeerimises osalenud lapsevane-
matele ja osakondade personalile.

Haigla hindamisel on oluline näidata pü-

Arstil on siiski rohkem  kohustusi kui pat-
siendil. Ülekoormatumgi arst peab valitsema 
oma käitumist ja pidama meeles, et patsient 
on olukorra keskmes. Arstid on spetsialistid, 
kelle enda vajadused on raviprotsessis taga-
plaanil. Haigel on aga õigus olla väsinud ja 
kärsitu.

Arstivastuvõtte on mitmesuguseid. Sa-
geli antakse visiidil nt informatsiooni haigu-
sega seotud faktidest, ravimite kasust ja kah-
just. 

Selline visiit  meenutab konsultatsiooni.
Raviga seotud otsustamispotsessis võib lin-
distus/faktide jäädvustamine olla patsiendile 
kasulik. Samas võib ta visiidil rääkida oma 
elust raskemaid või privaatsemaid asjaolusid, 
mida võib kuulda ainult arst (nt lapse suitsiid, 
abordi tegemine, vägistamine jmt). 

Ning kuidas rääkida vanemale lapse lähe-
nevast surmast? 

Sellisel visiidil kõneldut ei peaks jagatama 
sotsiaalses meedias.

Teadmine, et vastuvõttu lindistatakse, 
seab arstile kõrgendatud ametialaseid nõud-
misi. Arsti tundlikkus ja usaldatavus on lap-
sevanemaga suhtlemise olemuslik osa, seda 
nutiseadmete olemasolust või puudumisest 
hoolimata.

Toimetanud ja tõlkinud Lagle Suurorg  
Suomen Lääkärilehti 2015;  24;70:1713

KVALITEEDITEENISTUS

Nutitelefoniga vastuvõttu lindistama

sivat ja stabiilset tulemuslikkust tegevuses. 
Lapsevanemate rahulolu on aastate lõikes üht-
lane, mis selgub ka ülaltoodud tabelist.

 
       Raja Rekkaro, kvaliteediõde 
                                                   Lagle  Suurorg, kvaliteedijuht 
                                          

Lapsevanemate rahulolu raviteenusega ja  
lojaalsus haiglale aastatel 2011–2015

üldine rahulolu raviga (väga ja pigem)

kas soovitate haiglat teistelegi  (kindlasti ja pigem)

kas tuleksite vajadusel tagasi (kindlasti ja pigem)

Vanemate rahuloluküsitlust teostatak-
se regulaarselt iga aasta esimese viie kuu 
jooksul,  et selgitada välja lapsevanema-
te rahulolu raviprotsessiga haiglaravil vii-
bimise  ajal.
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Hõlbustamaks ülevaadet, millised lapsed 
on oma unistuse päeva kätte saanud ja kes oo-
tejärjekorras, saadab MUP arstide meililisti 
kvartaalse ülevaate nominatsioonidest ning 
tohtrid täiendavad nimekirja vastavalt vaja-
dusele.  MUP soovib, et nomineeritute kohta 
lisataks täpsustavat infot (muu tervislik sei-
sund, sotsiaalne taust), et vabatahtlikel oleks 
lihtsam pikas nimekirjas orienteeruda. 

Üldiselt eelistaksid arstid, et esmase tea-
vituse vanematele nende lapse programmis 
osalemiseks teeksid vabatahlikud, mis kii-
rendaks päeva korraldamise protsessi, v.a on-
koloogiaosakonna patsientide perede jaoks, 
kes külastavad haiglat sagedamini ning keda 
personalil on võimalus ise programmis osale-
misest teavitada. 

Samuti soovib heategevusorganisatsioon, 
et edaspidi lisaksid arstid nominatsioonilehe-
le oma kontaktandmed.

Infovahetuse parandamiseks tehti  muidki 
ettepanekuid, mille seast võiks eraldi välja 
tuua järgmised:

a) koostada uus arstide meililist;
b) eelistada suhtlemisel meilivahetust, 

mitte telefoni;
c) MUP saadab arstide meililisti igaks 20. 

kuupäevaks  ülevaate kõigist selleks hetkeks 
toimunud sündmustest, mis on mõeldud pub-
litseerimiseks ka veebis ja haigla ajalehes.

Kuidas kiiremini?

MINU UNISTUSTE PÄEV

Minu Unistuste Päeva vabatahtlik Kris-
tiina Gabor-Mägi annab ülevaate kahest 
viimasest MUP individuaalprogrammi 
korras toimunud päevast. 

Richardi unistuste päev
Richard on 6aastane armas naeruloh-

kudega poiss, kelle suurimaks unistuseks 
oli hoida oma süles suurt sisalikku. Tema 
unistus viis teda koos pere ja parimate sõp-
radega Märjamaal asuvasse Papagoi Kesku-
sesse, kus oma suure lemmikuga kohtuda. 
Sisalik vaatas poissi ja poiss sisalikku, siis 
võttis laps loomakese sülle ja pani oma rinnale.  
Mõne aja pärast pani see silmad kinni ja jäi 
Richardi rinnale tukkuma. Mis pidi sisalike 
keeles tähendama, et tal on väga mõnus olla. 
See oli algus suurele sõprusele!

Poisi päeva mahtusid veel ka jutukad pa-
pagoid, ATVga sõitmine, mulliralli ning lõbus 
limusiinisõit Getter Jaaniga. 

Hiljem saatis Richardi ema vabatahtlik 
Kerstile sõnumi sellest, mis laps ütles: „Ma ei 
teadnudki, et Getter Jaani päriselt olemas on!“  

Taneli unistuste päev
Tanel on 8aastane, kes unistab Ameerika 

autodest ja sellest, et ükskord on tal endalgi 

töökoda, kus autosid tuunida. Autode juurde 
kuulub mõistagi raju rock, ja just Metsatöll oli 
nimi, mis korduvalt poisi vaimustunud jutust 
läbi käis. Ja kitarr. Pere soovis, et päev oleks 
nii Tanelile kui ka neile endile üllatus. Nii läks. 

Ühel ilusal päeval, kui Tanel oli haiglas ars-
tivisiidil, tulid talle külla kaks vabatahtlikku 
ja nendega koos kolm Metsatöllu muusikut. 
Tanel sai särgi, mille rinnaesisele oli kirjuta-
tud „Boss“ ja selja taha “Taneli Tuunla“. Vana 
Lincolniga sõideti American Beauty autosalon-
gi, kus sel päeval oli bossiks Tanel. Salongile 
ja töökojale sai põhjalik ring peale tehtud, kõik 
autod üle vaadatud ja küsimustele vastatud. 
Kahe vingeima „ameeriklasega“ käidi ülevaa-
tust tegemas. 

Söödi ameeriklastele kohaselt pitsat ja nau-
diti päeva. Õhtul ootas peret Swissotel, mait-
sev õhtusöök restoranis ning Swissoteli spaa. 
Loomulikult ei puudunud kingitused, mis 
panevad iga lapse silma särama. Et laps on ki-
tarrimänguhuviline, korraldasid vabatahtlikud 
talle järgmisel päeval eratunni stuudios Drive 
It Up. Seegi polnud kõik.

 Edasi mindi Telemajja, kus käidi läbi põne-
vad kohad ja stuudiod. Sügavaima mulje jättis 
„Lastetoast“ tuntud Timmu tuba. Päev lõppes 
Cafe Lyonis maitsva lõunasöögiga. Oli poisi 
salaunistuste täitumise päev.

Laste soovid täitusid
Heategevusfondi Minu Unistuste 

Päev (MUP) tegevjuhid Marianne Bruhn 
ning Kristiina Gabor-Mägi kutsusid sep-
tembris kokku arstide ja MUP ühiskoos-
oleku, kus esitlesid nii fondi viimaseid 
sündmusi kui tõstatasid arutelu edasise 
nomineerimisprotsessi kohta. Tehti ette-
panekuid.

NUKUTEATRI ETENDUS  
“VAATA, MADLIKE,  
LUND SAJAB!” 

 
PÄKAPIKUD. JÕULUTAAT.  
SUUPISTELAUD. 
 
Kohaletulnutele jagab 
jõuluvana kingipakke. 

REGISTREERIMINE  
1. detsembrini
koos ühe lapsevanema/saatjaga  
tel 6977316 või  
tiina.eier@lastehaigla.ee  

LASTEHAIGLA TÖÖTAJATE  
LASTE JÕULUPIDU  
16. detsembril kell 18 
KULTUURIKATLAS

KULTUURIKATEL 
ASUB LINNAHALLI 
STATOILI  
VASTAS  
PÕHJA PST 27. 
PARKIMINE  LIN-
NAHALLI TASULISES 
PARKLAS
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Hokimehed üllatasid väikesi poisse 

JUUBELID

1. oktoober. Natalja Kulešova, 
klienditeenindaja, 45 
 
4. oktoober. Svetlana Tšernjatina,  
anestesioloogia-intensiivraviosakonna 
hooldustöötaja, 60 
 
6. oktoober. Sirje Tarraste, 
reumatoloogiateenistuse juhataja, 50 
 
9. oktoober. Merike Martinson, haigla 
nõukogu esimees, 75 
 
9. oktoober. Raissa Kondrašova, 
eriarstiabiosakonna LOR-arst, 75 
 
9. oktoober. Anne Allik, 
klienditeenindaja, 60 
 
10. oktoober. Mariann Varind, 
eriarstiabiosakonna õde, 40 
 
10. oktoober. Ly Rash, informaator, 65 
 
10. oktoober. Natalja Vlassova, 
vastsündinute ja imikute osakonna 
abiline, 45 
 
14. oktoober. Natalja Vaskova, ägedate 
respiratoorsete infektsioonide osakonna 
õde, 45 
 
16. oktoober. Lea Aljas, pediaater, 70 
 
22. oktoober. Riina Saretok, statistik, 60 
 
25. oktoober. Elina Miss, KLP 
füsioterapeut, 40 
 
28. oktoober. Janina Bizjuk, ägedate 
respiratoorsete infektsioonide osakonna 
õde, 65 

29. oktoober. Tiina Pärn, neuroloog, 55

Eesti Jäähokiliit koostöös legendaarse 
Soome showhokiteami Pietarinkatun Oiler-
siga korraldas väikestele spordihuvilistele 
lastehaigla patsientidele kohtumise (pildil va-
sakult) Mikael Granlundi, Leo Komarovi, 
Siim Liiviku ja Robert Roobaga. 

Sündmus leidis aset 22. augustil kirurugia-
osakonna mängutoas ning oli osa samal päe-
val toimuvast heategevussündmusest Hoki 
Aitab!  Lapsed said hokimeestega mõtteid 
vahetada, nendega koos pildile jääda ja kin-
gituseks klubisärgid. Seejärel suundusid män-
gijad onkoloogiaosakonda vaatama lapsi, kes 
madala immuunsuse tõttu oma palatist välja 
ei saanud tulla.

Samal päeval oli Tondiraba staadionil 
heategevuslik hokishow staarideparaadiga 
maailma hokiväljakutelt ning üllatusesineja-
tega. 75% piletitulust läks Eesti Vähihaigete 
Laste Vanemate Liidule tugikeskuse teenuste 

rahastamiseks ning Tallinna Lastehaigla on-
kohematoloogiaosakonna jälgimismonitori 
ostmiseks. 

Külalistest lähemalt: Robert Rooba on ees-
ti jäähokimängija Soome meistriliiga klubist 
Espoo Bluesis. Eestlane Siim Liivik alustas 
2008. aastal profikarjääri HIFKis Helsingis.  
Soome mängija ja aasta noorsportlane Mi-
kael Granlund on Helsingi HIFKi keskrün-
daja 2009. aastast. Grandlund esindas Soomet  
koondistes U18 ja U20. 2011. aasta jäähoki 
maailmameistrivõistluste poolfinaalis lõi ta 
Venemaa vastu paljuräägitud värava, kui hei-
tis litri hokikepi laba peal värava ülanurka.

 Leonid „Leo“ Komarov on Narvas sün-
dinud jäähokimängija, 2011. aasta jäähoki 
maailmameister Soome koondise koosseisus.  
Mänginud on ta ka Toronto Maple Leafsis ja 
Moskva Dinamos. Meeskonda saatis ja pildi 
tegi PERHi resident Elen Vettus.

HEA TEGU

Kingime onkohematoloogiaosakonna lastele ja peredele 
jõulumuinasjutu! 

Igalühel on elus momente, kui on vaja teha üks hea tegu. Üks selline võimalus on vastata dr Natalia Antono-
va üleskutsele teha südantsoojendav jõulukingitus lastehaigla onkohematoloogiaosakonna patsientidele.

Keegi ei taha pühade ajal haiglas olla. Vanematele, kes on saanud teada oma lapse raske diagnoosi, pakub 
tuge ja julgustust teadmine, et keegi tahab aidata. Ja lastele meeldib saada kingitusi!

Annetus peaks olema isiklik ja soovitud, tehtud rõõmuga ja mitte vastumeelselt. 

Kui olete mõttega nõus, tehke palun enne 1. detsembrit ülekanne SA Tallinna Lastehaigla kontonumbrile 
SEB-pangas: EE891010220021355012, makse selgitus “Jõulumuinasjutt”. 

Dr Antonova on lubanud täita laekunud vahendite eest onkohematoloogiaosakonna laste juurde tuleva jõu-
luvana kingikoti.

Külva oma leib vee peale. Vool toob selle tagasi.  
 
Heldekäeline õitseb, ja kes teisi kastab, seda ennastki kastetakse. 
 
                                                                       Kuningas Saalomoni õpetussõnad 
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DR NATALIA ANTONOVA ÜLESKUTSE


