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Hea Regionaalhaigla töötaja!

PERH-i täpsustatud 
struktuur
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Meditsiiniinfo- 
keskus ootab
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Tõnis Allik.

Soovin head alanud tööaastat 
ning jagan mõningaid mõtteid nii 
möödunud aastast kui ka eelseis-
vast aastast!

2007. aasta puhul on eriti hea meel 
ära märkida olulist, ca 5,1%-list ra-
vijuhtude kasvu ambulatoorses ja 
statsionaarses ravis. See on seotud nii 
viimaste aastate mahukatest investee-
ringutest tuleneva tehnoloogilise või-
mekuse parenemise kui ka töökoor-
muse kasvuga. 

Tänan Teid kõiki, et olete suutnud 
muutuste tempoga kaasa minna, õppi-
nud ning juurutanud ravitöös ja haigla 
toimimises palju uut ning teinud selle 
kättesaadavaks meie patsientidele! 
On hea meel täheldada, et meie edust 
on huvitatud – ning tunnustanud seda 
oluliselt kasvanud lepinguga – ka Hai-
gekassa. Eriti Harju Haigekassa, sest 
kolmveerand meie tööst on endiselt 
seotud Tallinna linna ja Harjumaa 
elanikkonnaga. Ja vaatamata sellele, 
et meie haigla areng ja töömahud on 
ikka pisut ees Haigekassa eelarvest 
ja ravilepingute mahust, olen veen-
dunud, et arengu eelistamine selle 
pidurdamisele on mõistlik poliitika nii 
patsiendi kui ka organisatsiooni seisu-
kohalt ning käsitletav investeeringuna 
aastasse 2008 ja pikemaltki.

2007. aasta märgilise tähtsusega 
otsus haiglale oli uue korpuse ehitu-
sega alustamine juulikuus. Selle nimel 
on tööd tehtud alates haigla loomisest 
2001. aastal, selle hoone planeerimi-
ne on olnud haigla arengu selgrooks 
kõigi nende aastate jooksul. Ja olgu-
gi et lõpufaas projekteerimises ning 
ehitushange olid pingelised ja venisid 
üle planeeritud tähtaegade, mis lük-

hastamisotsuste saavutamine perioo-
diks 2007–2013 ongi juhatuse 2008. 
aasta kõige suurem väljakutse.

2007. aasta personalialane suur-
projekt, mis jätkub veel ka 2008. aas-
tal, oli keskuse juhatajate konkurss. 
Tänan tehtud töö eest oma keskus-
te arendamisel dr Toomas-Andres 
Sullingut, dr Enn Jõestet, dr Vahur 
Valveret, dr Jaan Teppi, dr Arvo Ul-
lat ja dr Rein Raudseppa ning soovin 
pealehakkamist ja head koostööd  
uutele juhatajatele dr Andres Pulge-
sele, dr Tiina Leismannile, dr Maire  
Kuddule, dr Jüri Terasele, dr Enn Tuu-
likule ja dr Maret Talgile ning samuti 
ametis jätkavatele dr Ants Kassile,  
dr Mihkel Leinerile, dr Sirje Siimule, 
dr Aime Kangurile, dr Ülo Kallassalu-
le, dr Andrus Kreisile, dr Viive Pillele, 

dr Ülo Kivistikule, dr Kristjan Kallin-
gule ja dr Vassili Novakile.

2007. aasta oli esimeseks prooviki-
viks ka remonditud juhatusele – tuleb 
tunnistada, et esines sisseelamise ja 
suhtlemise raskusi. Samas lõpevad 
2008. aasta suvel juhatuse esimehe 
ja ülemarsti lepingud ning kevadel 
seisavad ees uued valimised. See-
ga annab käesolev aasta ka selguse, 
milline meeskond ja mentaliteet veab 
haigla arengut järgmisel viiel aastal. 
Minule on aeg möödunud kiiresti ja 
märkamatult, pean haigla juhtimist 
endiselt kõige põnevamaks välja-
kutseks oma senises juhipraktikas. 
Olen nendel aastatel püüdnud lisaks 
tehnoloogilisele arengule panustada 
ka kogu organisatsiooni ühtsemasse 
häälestatusesse ja usaldusse. Usun, et 
olen saavutanud haigla sisekliima pa-
ranemise, kuid arenguruumi järgne-
vateks aastateks jagub piisavalt – see 
„vanade aegade nostalgia“ ja teistes 
oma probleemide põhjuste nägemine 
on tihti vägevam kui vabadus oma 
elu huvitavaks muuta.

Uute inimeste näol on tulnud ja tu-
leb nii juhtimisse kui ka organisatsioo-
ni uut energiat. Samas, oma ametit 
jätkavad inimesed säilitavad järjepi-
devuse kultuuris ja suundumustes. 
Taoline tasakaal tagabki ilmselt kõige 
sujuvama arengu nii 2008. aastal kui 
ka kõikidel järgnevatel.

Soovin, et võimalikult palju uusi ja 
noori spetsialiste valiksid sellel aastal 
tööandjaks just Regionaalhaigla! Teist 
nii huvitavat, kiiresti arenevat ja tä-
napäevase kultuuriga haiglat Eestis 
ei ole.

Tõnis Allik
PERH-i juhatuse esimees

kas edasi ka rahastamisotsuse, olen 
toetanud haiglale lõppkokkuvõttes 
parima tulemuse saavutamist. Täna 
ehitus käib ja hoonele on nurgaki-
vigi pandud. Seda poleks sündinud 
ilma vastava otsuseta haigla uuelt 
nõukogult ja toetava hoiakuta sot-
siaalministrilt Maret Maripuult. Tänan 
toetuse ja aktiivse tegutsemise eest ka 
juhatust, kliinikujuhatajaid, Ivo Millit, 
Ebe Nõmme ja Aivi Karu. Kuid see 
on siiski vaid avalöök – on loomulik, 
et esimesele ehitusjärgule arenevas 
Mustamäe meditsiinilinnakus järg-
nevad ka teine ja kolmas. Nii onko-
loogia ja nahahaiguste majad Hiiul 
kui ka psühhiaatriakliinik Seewaldis 
ja verekeskus Ädalas vajavad nüü-
disaegset keskkonda patsientidele ja 
personalile. Nende uute järkude ra-
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10. detsembril kell 13 asetati 

asjaomase pidulikkusega nurga-

kivi Põhja-Eesti Regionaalhaigla 

tehnoloogiakorpusele, X-korpu-

sele, mis saab esimeseks etapiks 

Mustamäe meditsiinilinnaku ra-

jamisel. 

Nurgakivi asetamise pidulikul tsere-

moonial lausus sotsiaalminister Maret 

Maripuu, et PERH-i X-korpuse ehitu-

se algus on uus teetähis Eesti medit-

siinis. „Soovin ehitajaile jõudu, et see 

haiglahoone saaks just selline, nagu 

oleme vaimusilmas ette kujutanud. 

Soovin palju kannatust haiglaperso-

nalile ja ka patsientidele ehitusaeg-

sete ebamugavuste talumisel. Usun, 

et lõpptulemus saab olema selline, 

millest võidame meie kõik, kes me 

vahetevahel arstiabi vajame, ja et tin-

gimused uues korpuses saavad olema 

sellised, et ka arstid tahavad seal rõõ-

muga töötada,“ sõnas Maripuu. 

Hr Nils E. Emilsson, Põhjamaade 

Investeerimispanga asepresident, üt-

les oma tervitussõnavõtus, et Põh-

jamaade Investeerimispank on alati 

toetanud sotsiaalse infrastruktuuri 

tugevdamist ja toetab ka Eesti tasa-

kaalustatud ning jätkusuutlikku aren-

gut. „Ma usun,“ ütles hr Emilsson, 

„et täna siin väljendatud lootused 

täituvad ning uue haiglahoone valmi-

misest saab olema kõigile palju kasu 

ning palju rõõmu.“ 

Ehitajate nimel tervitas kohalviibi-

nuid AS Koger & Partnerid nõukogu 

esimees Andres Koger, soojad õnnit-

lused Tartu kolleegide poolt – koos 

aja ja raha mõistet ühendava arve-

laud-kellaga – andis üle TÜ Kliiniku-

mi juhatuse esimees Urmas Siigur. 

PERH-i juhatuse esimees Tõnis 

Allik ütles oma sõnavõtus, et tal on 

raske varjata oma erutust ja rõõmu 

selle tähtsa sündmuse puhul. „Nurga-

kivi panemisel ei räägi me täna mit-

te ainult ühest konkreetsest hoonest, 

X-korpusest, vaid räägime tulevasest 

meditsiinilinnakust,“ sõnas Allik, 

„kus hakkavad paiknema lisaks täna 

lausus PERH-i juhatuse esimees. Allik 

kommenteeris demonstreeritavat vi-

deoklippi, kust võis näha, missugune 

on haigla ümbrus täna ja millisena 

hakkab Mustamäe meditsiinilinnak 

välja nägema tulevikus. Allik loet-

les: kiiritusravi osakond, erakorrali-

se meditsiini keskus, radioloogia- ja 

nukleaarmeditsiini osakonnad, Eesti 

üks kõige moodsamaid operatsioo-

niplokke 17 saaliga, intensiivravi kes-

kus, apteek, abistav infrastruktuur... 

„Oluline on,” märkis juhatuse esimees 

Allik, „et uue meditsiinilinnaku valmi-

misel ei pea patsiendid oma tervise-

probleemide lahendamiseks sõitma 

erinevate haiglahoonete vahet, vaid 

saavad ravi ühest kohast.”

Härrad Allik, Emilsson ja Koger täit-

sid nurgakivisse asetatava silinderkaps-

li, kuhu pandi lisaks haigla projektile 

traditsiooni kohaselt ka sama päeva 

ajalehti, viimati ilmunud Kuukiri, käibel 

olevat raha ja fotod tulevasest haiglast.

X-korpus peaks valmima 2009. 

aasta suvel. Viiekorruselises hoones 

saab olema ligi 30 000 m² põranda-

pinda. Ehitise kogumaksumuseks ku-

juneb 1,02 miljardit krooni. 

X-korpuse ehituse peatöövõt-

ja on AS Koger & Partnerid, kõr-

valtöövõtjad on AS Telegrupp 

(nõrkvoolupaigaldised), AS Eesti 

AGA (meditsiiniliste gaaside süs-

teemid), AS Clik (ventilatsiooni-, 

jahutus- ja küttesüsteemid) ning AS 

Elektritsentrum (elektripaigaldised ja 

hooneautomaatika). 

Uue korpuse projekti koostas ar-

hitektuuribüroo Pluss OÜ ja arhitek-

tuurse lahenduse autoriteks on ar-

hitektid Indrek Suigussaar ja Indrek 

Allmann. 
X-korpus on esimeseks etapiks 

Mustamäe meditsiinilinnaku rajami-

sel, mille kogumaksumuseks on ar-

vestatud kuni kolm miljardit krooni.
Kuukiri

olemas olevatele ka need PERH-i 

üksused, mis praegu asuvad veel 

suhteliselt kehvades tingimustes – 

psühhiaatriakliinik, onkoloogia, naha-

haiguste keskus ning verekeskus. 

Need on kõik oma ala tipptegijad ja 

väärivad ka vastavat töökeskkonda.“ 

Allik rõhutas, et PERH on loomas uut 

rahvusvahelisele tasemele vastavat 

haiglat Eestis. „Uue X-korpuse hoo-

nega alustame oma viimase nn võla – 

ebarahuldava olme- ja töökeskkonna – 

kustutamist meie 3400 töötaja ja nii 

Tallinna kui ka kogu Põhja-Eesti ela-

nikkonna ees.” 
Allik juhtis tähelepanu, et lühikese 

aja jooksul on järjestikku alustatud 

kahe olulise haigla ehitust, pidades 

silmas arendustegevust Tartu Maar-

jamõisa kompleksis ja PERH-i me-

ditsiinilinnaku rajamise algust, ning 

sellest kumab läbi Eesti tervishoiu 

prioriteet. „Need haiglad kahepeale 

on kokku ca 50% Eesti tervishoiust,“ 

Kes ravib meid homme?
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Kes ravib meid homme? – nõnda oli sõnastatud PERH-i VI sügis-konverents, mis toimus 26. ok-toobril. Osalenute hinnang kon-verentsile oli üksmeelne: asjalik ja töine.

PERH-i juhatuse esimees Tõnis Al-lik ütles konverentsi avades: „Haigla sügiskonverentsidel oleme püüdnud ikka käsitleda trevishoiukorralduslikke teemasid. Selle aasta üks olulisemaid küsimusi on kindlasti olnud noorte arstide lahkumine Eestist. Ja kas nad on piisavalt motiveeritud siia jääma.” Kuivõrd kvalifitseeritud tööjõud on muutunud paljudel aladel, ka tervis-hoius, probleemiks, siis tuleb täna seda probleemi tunnistada ja otsida lahendusteid, mõeldes eriti arstiabi kättesaadavusele tulevikus. Allik: „Oleme otsustanud sellel konverentsil anda sõna noortele endile, meie asi on mitte neid ainult ära kuulata, vaid ka kuulda võtta ja teha sellest oma jä-reldused – et mitte olla kinni vanades mõttemallides. Haiglate nägemust esindab täna Regionaalhaigla, arsti-õpet Tartu Ülikool.”

Sügiskonverentsist osavõtjaid tervi-tas ka sotsiaalminister Maret Maripuu, kes tunnistas, et (noor)arstide lahku-mine Eestist on tõsine probleem. „Selleks, et nad Eestisse tagasi tulek-sid ja välismaal saadud kogemusi ra-kendaks meie patsientide hüvanguks, peavad käsikäes töötama nii riik kui ka tööandjad,” ütles Maripuu. Käi-masolevatest uuendustest sõnas mi-nister, et arst-residendid tulevad taga-si sotsiaalminsteeriumi haldusalasse: „Otsus viia residentuuri korraldus üle õppimist korraldava ministeeriumi alt arstimist korraldava ministeeriumi al-luvusse järgib antiikmeditsiini loojate mõtet, et inimese ravimine pole mitte ainult teadus, vaid midagi palju kõr-gemat, see on kunst. Selles kunstis on võimalik saavutada väljapaistvaid tulemusi vaid läbi kogemuse oma ala meistri käe all.” 
Maripuu avaldas lootust, et Regio-naalhaiglast saab nn magnethaigla, kuhu tahetakse tööle tulla ja kus pa-kutakse kavaliteetset teenust: „Kvali-teetsed töökohad, kvaliteetne tervis-hoiuteenus ja arstide rahulolu oma tööga käivad käsikäes.” Soodne ja arendav töökeskkond hoiab kinni ja soodustab tööjõu stabiilsust.Konverentsi ettekanded olid sisu-kad ja konstruktiivsed, noorarstide ja residentide teemat „lahati” õige 

mitmest kandist, alates juriidilistest ja majanduslikest küsimustest, lõpetades praktika ja residentide ettevalmistuse planeerimisega. Konverentsi külaliste hulgas oli väga palju tudengeid, kes neis olulistes küsimustes oma sõna sekka ütlesid. 
Paneeldiskussiooni („Mida teha, et noorarst jääks Eestisse?”) juhtis päeva moderaator, haigla ülemarst dr Andres Ellamaa. Enim kasutatud märksõnaks sai „abiarst”, mille ter-min isegi praeguses seadusandluses puudub. Heidi Gil sotsiaalministee-riumist lubas, et asjaga hakatakse ko-heselt tegelema. 

Abiarst. Kas üliõpilane võiks ala-tes 4. kursusest abiarstina töötada – mida ta tohiks teha, mida peaks tegema, teoreetilised ja praktilised oskused, kohustused ja vastutus, töö ja töötasu. Näiteid toodi nii siit- kui ka sealtpoolt ookeani, aga põhiargu-mendina kasutati Soome kogemust. Soome haiglad usaldavad Tartu Üli-kooli arstiõpet ja võimaldavad meie üliõpilastel abiarstina töötada. Eestis usaldatakse ka, kõlasid kinnitused. Tänapäeva meditsiin on meeskon-natöö. Mida varem üliõpilane oma erialasse süveneb, seda parem, tuleb harjutada iseseisvalt mõtlema ja vas-tutust võtma. 
Jõuti enam-vähem ühisele seisu-kohale, et residentide ja abiarstide te-maatikat on kõige õigem edasi aren-dada ja probleeme lahendada n-ö 

käsikäes – ülikooli, erialaliitude, töö-andjate ja ministeeriumi koostöös. „Las ministeerium tegeleb arengu-kavadega ülaltpoolt, meie, praktikud, altpoolt,” üles üldkirurgia keskuse ju-hataja dr Jüri Teras ja esitas noorte-le üleskutse: „Tulge meile, tutvuge ja praktiseerige, kas vabatahtlikuna või abiarstina, nimetus ei oma nii suurt tähtsust. Olete teretulnud!”Lõppsõnad dr Ellamaalt: „Pärast konverentsi lõppu oodatakse asjahu-vilisi meie peamajja, kus tehakse väi-ke ekskursioon Eesti ühes modernse-mas haiglas. Ja võib-olla nädatakse erandkorras tudengitele ka haigeid!”
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Kusepõievähi laparoskoopi-line operatsioon tõi preemia
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Dr Peep Baum esines septemb-
rikuus Tamperes toimunud Eu-
roopa Uroloogide Konverentsil 
poster-ettekandega teemal kuse-
põie laparoskoopilise eemalda-
mine, mille eest sai teise koha ja 
preemia.

Tampere konverentsil ette kantud töö 
täpne pealkiri oli järgmine: „Feasibility 
of Laparoscopic Radical Cystectomy 
in Elderly Patients“, autorid Peep 
Baum ja Ülo Zirel. 

Dr Baum on tagasihoidlikku meelt, 
et Tampere konverentsi ei ole mõtet 
üle tähtsustada, see on üks paljudest, 
ja teemagi pole midagi väga uut... 
Peep Baum: „Uudne on näidustus, 
mitte metoodika. Laparoskoopiaga 
tegeldakse nii meil kui ka mujal juba 
aastaid. Praegu otsitakse sellisele 
väheinvasiivsele ravimeetodile aina 
uusi näidustusi, et pakkuda pat-
siendile võrreldes konventsionaal-
se kirurgiaga vähem traumaatilist 
operatsiooni. Konkreetset lõikust ni-
metatakse tsüstektoomiaks (ehk siis 
tsüstoprostatektoomiaks meestel ja 
vaagna eesmiseks eksenteratsiooniks 
naistel), see on üks keerukamaid 
operatsioone, mida laparoskoopilise 
meetodiga uroloogias hetkel tehak-
se.“ 

Tohtri sõnutsi on see meetod üsna 
algjärgus kogu maailmas. Kuigi esi-
mesed katsetused tehti juba 90-ndate 
algupoolel, järgnes kümneaastane 
vahe ja suuremad keskused hakkasid 
tõsisemaid samme tegema aastatel 
2004-2005. 

PERH-is tegeletakse laparoskoopi-
lise kirurgiaga uroloogias alates 1999. 
aastast. „Aga kui rääkida konkreetselt 
sellest lõikusest,“ sõnab Baum, „siis 
arvestatavad artiklid hakkasid maa-
ilmas ilmuma aastal 2002. Esimesed 
seeriad olid arvuliselt siis sellised 
nagu meil praegu, 10 patsiendi rin-
gis. Suurte keskustega me end siis-
ki võrrelda ei saa, kuigi neid kohti 
maailmas väga palju ei olegi, kus 
laparoskoopilist tsüstektoomiat prae-
gu tehakse.“ 

Dr Baum hindab saavutuste eeldu-
sena kiiret ja sihipärast tegutsemist: 
„Meie oleme üritanud töötada nii, et 
kui tuleb uudne perspektiivne idee, 
millest on loetud-kuuldud ja mille 
esimesed katsed on tehtud, siis tuleb 

vuliselt ega teaduslikus mõttes ikkagi 
kaasa minna. Praegu õnnestus.“ 

Dr Baum i arvates on põhjus, miks 
see töö konverentsil edu tõi, ehk sel-
les, et sai valitud õige nišš: „Me tegi-
me oma lõikused just eakatel patsien-
tidel, kellel ehk muud varianti polegi, 
nad ei kannata suurt kõhuhaava 
välja. Laparoskoopilse metoodika-
ga on lõikusejärgne periood natuke 
kergem. Selle nurga alt vaadatuna 
laparoskoopiline tsüstektoomia veel 
üsna uurimata valdkond.“

Praeguseks on PERH-is tehtud 9 
niisugust lõikust. Kuigi onkoloogili-
si tulemusi veel ei ole, selleks peaks 
olema pikemaajalised kui kahe-kol-
me aasta tulemused. Üldiselt loetak-
se viie aasta näitajaid niipalju usal-
dusväärseks, et selle järgi võib juba 
esmaseid kokkuvõtteid teha. „Aga 
esmased tulemused on julgustavad,“ 
sõnab Baum, „tüsistusi, võrreldes 
lahtise metoodikaga, esineb isegi 
vähem. Aga arvud on muidugi veel 
väikesed.“

Tamperes toimunud konverents 
oli mõeldud Skandinaaviamaade, 
St Peterburgi, Balti riikide ja Põh-
ja-Poola uroloogidele. Baum: „Eks 
selliste konverentsidega püütakse 
arste innustada rohkem kirjutama ja 
oma tulemusi avaldama. Auhindu oli 
veel, meie kategoorias anti välja kolm 
preemiat, esikoht läks soomlasele. 
Meil läks muidugi seekord hästi.“

Doktor Ülo Zireli sõnul tõi Baumile 
preemia nelja komponendi kokku-
langemine: asja uudsus, aktuaalsus, 
head tulemused ja hea ettekanne.

Aime Taevere

tegutseda.” Alustama peab suhteliselt 
kiiresti ja kohe peab ka avaldama 
materjale, siis on võimalik olla teera-
jaja, muidu läheb rong „massidesse“, 
pikalt mõtlejad jäävad maha. 

Seda lõikust, millest täna jutt, 
soomlased veel ei tee, rootslased 
juba teevad. Dr Baum: „Artikleid on 
esialgu avaldatud üsna väikese hulga 
patsientide kohta, tulemusi kuigi pal-
ju veel pole. Onkoloogilises mõttes 
on andmed esialgu lühiajalised – me 

ei tea, mis edasi saab, kas see mee-
tod jääb töösse või ei. Meie alustasi-
me laparoskoopilise tsüstektoomiaga 
2006. alguses – ja arvame, et oleme 
üsna innovatiivsed!“

Baum on rahul, et PERH suudab 
selles liinis praegu „ree peal“ olla 
ja suuremate meditsiinikeskustega 
kaasa rääkida: „Arvuliselt on meil 
nimetatud laparoskoopilisi põieope-
ratsioone vähe tehtud ja loomulikult 
ei suuda me suurte keskustega ei ar-
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Keila haigla on üks omamoodi 
vahva maja: maantee poolt tulles 
satub võõras esmalt hoone taha – 
kenasti korras, muide –, seejärel, 
ikka peasissekäiku otsides, EMO 
osakonda... lõpuks selgub, et see 
on väga ruumikas maja toreda 
fassaadi ja omanäolise fuajeega, 
kus on rohkelt rohelust.

Kõige tähtsam on, et inimestest, kes 
haiglas töötavad, õhkub optimismi, 
ja rõõmsameelsust. Oma „valdusi“ 
tutvustab Keila haigla juhataja Jaak 
Tälli. Meie jutuajamise alguses võttis 
Tälli vastu telefonikõne: „Hallo./.../ 
Tubli! Väga tubli! /.../ See on küll tore! 
Hästi, ma helistan Sulle ise.“ 

Just sellises positiivses võtmes elab 
ja hingab kogu Keila haigla. 

Jaak Tälli: „Keila haigla sai valmis 
80. aastate keskel, olles Vene ajal ehi-
tatutest kõige viimane ja kõige mood-
sam haigla. Toona täitis see maakon-
na keskhaigla rolli, aga haiglate aren-
gukava aastani 2015 ei näinud siin 
enam ette aktiivravi andmist.

Keila liideti 2003. aastal Regionaalhaig-
laga. Selle aja sees on toimunud aktiiv-
ravi üleviimine Keila haiglast PERH-i 
teistesse korpustesse, Keila haiglas on 
toimunud aktiivse järelravi ja hooldus-
ravi funktsiooni kinnistumine.

Paljuski täidab Keila haigla täna 
ümbruskaudsele elanikkonnale ko-
haliku haigla funktsiooni, st anname 
statsionaarset eriarstiabi perearsti 
saatekirja alusel Keila ja ümbruskon-
na elanikele üldkirurgias ja sisehai-
gustes. Ambulatoorset ravi anname 

enamikul põhilistel eriarstiabi aladel, 
kirurgias on tegu eelkõige konserva-
tiivse kirurgilise ravi osakonnaga.

Keila haiglas on praegu kokku ligi 200 
voodikohta. Pulmonoloogiaosakond 
on tegelikult pulmonoloogia üksus si-
sehaiguste osakonna koosseisus, kus 
on 15 voodikohta. Sisehaiguste ük-
suses on 25 voodikohta, seal praegu 
on plaanis taasavada viis I ja II astme 
intensiivravi voodikohta. 

Uue osakonnana avati 2005. aas-
tal psühhogeriaatria osakond, see on 
40-kohaline, koosnedes psühhiaat-
riaüksusest ning geriaatrilise profiiliga 
hooldusravi üksusest. Kirurgiaosa-
konnas on 20 voodikohta. Kirurgia-
osakonna juures on ka sterilisatsioo-
ni üksus, mis valmistab ette steriilset 
materjali Keila haigla tarbeks. 

Lisaks tegutseb siin polikliinik, kust 
saab ambulatoorset eriarstiabi, poli-
kliiniku koosseisu kuulub ka taastus-
ravi üksus. Hooldusravi osakonnas 
on 80 voodikohta. 

Tänasel päeval seisab tühjana vana 
lastekorpus, mis on suhteliselt eraldi 
seisev üksus, see on konserveeritud. 

Rentnikuna tegutseb meie majas 
juba üle 10 aasta taastusravi kliinik 
dr Nurmega eesotsas, nendega meil 
on väga head suhted, aitame üksteist 
alati, kui vaja. 

Meie haiglas on välja kujunenud mõ-
nes mõttes uus haige käsitlus: kuivõrd 
enamik osakondi kuuluvad oma pro-
fiili ja ravil olevate haigete ea poolest 
geriaatrilisse gruppi – aga geriaatrili-
sel patsiendil on tihtilugu raske vahet 
teha, millal algab somaatiline haigus 

Suurlinnahaigla väikelinnas

Keila haiglat tuleks käsitleda 
ühtse kompleksina – seda rõhu-
tab üldsisehaiguste osakonna 
juhataja dr Andres Peri. Arste 
on siin vähe ja kõik töötavad 
tegelikult koos. 

Dr Peri: „Kui rääkida üldsiseosakon-
nast, siis selle all võib mõelda ka 
geriaatriaosakonda, kus ma käin te-
gemas visiite, meil on kirurgiline jä-
relravi, kus on dr Mati Järve ja need 
haiged on küllaltki kattuvad meil. 
Alguses proovisime ka eraldi, aga 
saime üsna ruttu aru, et kui igaüks 
nahistab omaette, siis me ei jõua 
kuhugi. Haiged liiguvad kogu aeg, 
näiteks taastusravist tuli eile haige 
üles, täna läheb minult kaks haiget 
sinna.

Osakonnas on veel neli tohtrit 
veel peale minu, need on residen-
did, onkoloogia residendid, kes pea-
vad 3-5 haiget ja jälgivad hooldust. 
Onkoloogia ja siseosakonna haigete 
liikumise oleme vastavalt vajadusele 
saanud käima üsna dünaamiliselt, 
see süsteem toimib juba enam-vä-
hem normaalselt. 

Mis meie siseosakond Mustamäe 
jaoks on? Me püüame võtta nii si-
seosakonnast, kardioloogiast kui 
ka intensiivist haigeid, kes vajavad 
pikemat ravi ja järelravi, just neid, 
kelle prognoos on lahtine – et kas 
ja kuidas ta seisund paraneb või 
halveneb ja haige vajab aktiivsemat 
siseravi. Me pakume võimalust saa-
ta sealt haiged siia – voodikohad on 
seal ju kallid! – just selleks, et Mus-
tamäel voodikohti koos masinavär-
gi ja spetsialistidega efektiivsemalt 
kasutada. Siin saab haige rahulikult 
olla jälgimise ja järelravi all, vaata-
me, kas ravimid toimivad dünaami-
liselt ja kui vaja, siis suuname tagasi 
Mustamäele.

Teine funktsioon tuleneb meil 
elust enesest, haiglasiseselt, sest 
väga palju haigeid tuleb otseselt siia 
hooldusravisse. Need patsiendid 

Psühhogeriaatria osakonnal on 
1. sünnipäev – avamine oli 1. 
veebruaril aasta tagasi. Dr Jüri 
Enneti juhitava osakonna ruu-
mid näevad tänagi välja kui äsja 
nõela silmast tulnud – kõik on 
kena, valitseb kord ja puhtus.

Osakonna vastutav õde Larissa 
Orljonok on eakate patsientidega 
töötanud juba 15 aastat, ta on oma 
ala proff. Külalisele osakonda tut-
vustades jõuab Larissa suhelda ka 
patsientide ja kaastöötajatega, ta on 
rõõmsameelne ja tasakaalukas. 

Larissa: „Täna on meil 25 pat-
sienti. Kogu paberimajandus, hai-
guslood, päevikud jne käib meil 
samamoodi nagu ikka haiglas, aga 
ma tutvustaksin ehk meie osakonna 
eripära, meie tegeleme dementsete 
vanuritega. Me teame, et neil on 
mäluhäired ja seetõttu püüame säi-
litada mälu ja neid oskusi, mis neil 
olemas on, niipalju kui võimalik. 
Tähtis on pakkuda patsientidele 
positiivseid emotsioone, näiteks te-
gevusteraapia kaudu.“

Larissa rõhutab, et tegevusjuhen-
dajad Tatjana Vaarik ja Kristina Ditrik 
on noored ja väga head terapeudid: 
„Tegevusteraapia tunnid toimuvad 
hommikupoolikuti – mälutreenin-
gud, vestlusringid, mängud, kuns-
tiring jne – ja annavad positiivseid 
emotsioone. Joonistamine meeldib 
patsientidele väga! Isegi kui patsient 
pärast täpselt ei mäleta, mida ja kui-
das tehti, siis ikkagi on ta tegevuse 
hetkel saanud positiivse laengu, tal 

ja lõpeb psühhiaatriline probleem või 
millal lõpeb psühhiaatriline haigus 
ja algab somaatiline probleem –, siis 
püüame kõikides osakondades juuru-
tada haigete kompleksset käsitlust, st 
tähelepanu on võrdselt nii psühhiaat-
rilistel kui ka somaatilistel probleemi-
del. Usun, et selline mõlema poole 
spetsialistide osalemine raviprotsessis 
on hästi vajalik, et patsient paraneks 
sedavõrd, et saaks võimalikult kaua 
toime tulla väljaspool haiglat.”

on hea ja see on ülimalt oluline.“
Larissa räägib, et haigete sugulased 

küsivad tihti, millal võib oma lähedast 
vanainimest külastada, siis tuleb neile 
seletada, et vanuri juurde tulles peab 
kindlasti varuma aega. „Sellest pole 
mingit abi, kui siit haiglast korraks 
läbi joosta ja tuua mõni väike pakike, 
suhtlemiseks peab võtma aega,“ teab 
Larissa. Vanainimene kontakteerub 
aeglasemalt, talle tuleb anda aega 
kohanemiseks, äratundmiseks. Laris-
sa õpetab vanuritega suhtlemist: „Va-
hel tuleb ka lihtsaid küsimusi korrata 
– just samas sõnastuses! –, kui tahad 
vastust saada. 

Larissa: „Me peame hoolitsema 
selle eest, et patsiendi jaoks oleks kõik 
turvaline, mööbel ja muu sisustus on 
valitud sellest aspektist lähtuvalt, siin 
ei tohi olla teravaid nurki, koridoris on 

käsipuud, põrand ei ole libe jne.“
Varsti kutsutakse patsiendid lõu-

nat sööma, söögitoas lauad juba 
kaetud. Larissa: „Meil palatites söö-
mist üldjuhul ei ole – et inimesed jät-
kaksid ka haiglas n-ö tavaelu, mitte 
ei kiinduks ülemäära oma nurka ja 
voodisse. Hügieenile ja aktiivsele 
eluhoiakule paneme suurt rõhku.“ 

Hommikuti loetakse koos pat-
sientidega ajalehti ja raamatuid, 
vestlusringid ja meenutamiste tun-
nid on omavaheliseks suhtlemiseks 
asendamatud. „Vanad inimesed 
räägivad oma mälestusi ja juhtu-
misi elust, need on väga huvitavad 
lood,“ ütleb Larissa. Üheskoos kuu-
latakse ka muusikat. 

Siin majas on haiged hästi hool-
datud ja ravitud, seda kinnitasid ka 
patsiendid.

on rasked kroonilised haiged, kelle 
prognoos ei ole väga hea, aga kelle 
puhul tekib vahel haiguse ägenemi-
si, kaasuvaid ja lisanduvaid haigusi 
jne, need vajavad korrigeerimist, 
aga otseselt mitte Mustamäe eriva-
rustusega haiglas.

Tulevikuplaanidest niipalju, et ta-
hame laiendada hospitz-teenust, st 
pakkuda ravi ja hooldust-põetust 
neile rasketele haigetele, näiteks 
neljanda staadiumi kasvajad vms, 
kes ei vaja aktiivset ravi. Püüame 
luua inimlikud võimalused inimese 
viimaseks elustaadiumiks.

Teise uue suunana tahame luua 
kroonilistele haigetele intensiivravi 
kohad, et neid ei peaks saatma Mus-
tamäele ja et oleks võimalik anda 
intensiivravi oma maja vajadustest 
lähtuvalt – südant rütmi panna vms, 
mida teeme praegu üldpalatis. Ta-
hame ikka rohkem meditsiini reeg-
lite järgi töötada ja tõsta meditsiini 
kvaliteeti ka nende vanurite jaoks. 

Selleks oleme saanud ressurs-
se ja toetust nii juhtkonnalt kui ka 
osakondadelt ja loodame selles lii-
nis oma tegevust laiendada. Meie 
prioriteet on kvaliteedi tõstmine – et 
anda ka vanuritele kõik võimalused 
tänapäevaseks meditsiiniliseks tee-
ninduseks.“

Keila haiglat külastas 
Aime Taevere

PERHi VI Suvepäevad Käärikul 

10.–12. augustini läksid kenasti 

korda, seda kinnitasid nii suured 

kui ka väikesed suvepäevalised. 

Rahvas kiitis head organiseeri-

mistööd, organisaatorid kiitsid 

osalejaid. Eriti lahket ilmataati 

kiitsid kõik.

Mummulisi-triibulisi kogunes suve-

päevadele üle 700. 80-ndate aastate 

vaimust oli kantud nii avadefilee („Ra-

porteerin: Suvepäevadeks valmis!”) 

kui ka muusikaline taust, sh äratus 

Kremli kellade saatel. „Meil laulud ai-

tavad elada, võita...”

sioloogiakliiniku EMOŠNIKUD.

Kaotused: poolteist murdunud ham-

mast, üks eest läinud pilt (mummupal-

liplatsil), mis õnneks tuli tagasi, ning 

hulgaliselt põlenud nahka. Samuti leiti 

üles puna-must „öko-toss”, mida usi-

nad emmed otsisid nii järve pealt kui 

ka põhjast.
Väga vahva oli! – kuuldus kojusõit-

jate kommentaare. Väsinud, kuid õn-

nelikud. „Kõik on rahul, kõik oli tore!” 

Üks näitsik, kes PERH-is pool aastat 

töötanud on, rõõmustas: „Ma ei ole 

varem olnudki nii toredatel ja huvita-

vatel suvepäevadel. Kõik oli super!”

Aime Taevere

Suvepäevad olid SUPER!

Jaah, kust nalja saab, kui ise ei tee.

Hilisõhtul – kui mitte öelda, et va-

rasel hommikutunnil – kostis hotelli-

õuelt ikka veel ühe tundmatuks jääda 

soovinud nõukogu-liikme segakoori 

kauneid igihaljaid viise, järve äärest 

sekundeerimas teise segakoori tempe-

ramentsed laulukesed. 

Üks tundmatuks jääda soovinud õde 

hoolitses südamlikult kolleegide hea une 

eest, lauldes mitugi korda oma inglihää-

lel uste taga: Head ööd, head ööd!...

Tegevus „sektsioonides” ja rühma-

des oli aktiivne, seda oli kuulda kõr-

vaga ja tunda ninaga (grilliaroomid!). 

Kuplitevaheline maastik oli mõnusa 

liigendusega – kogu telklinnak hajus 

lahedalt ja üksteist segamata kenasti 

territooriumile laiali. Jagus ühistege-

vust ja jagus privaatsust. Tõsi, paistis, 

et lastele oleks piisanud ka ainult paa-

disillast – vettehüppamine tunnistati 

kõige vahvamaks tegevuseks.

Tore oli seegi, et rahvas võttis agaralt 

osa kõikidest mängudest-võistlustest. 

Oma tähelepanuväärse ja värvika osa 

andis suvepäevadele Tartu Ülikooli 

Kliinikumi juhtide südikas võistkond. 

Võisteldi tuliselt, elati kaasa tormiliselt. 

Võitjad: I koht – diagnostikakliiniku 

võistkond DIKA, II koht – psühhiaat-

riakliiniku Seewald, III koht – aneste-

Koolitustaotluste 
e-vormistamine
Alates 4. veebruarist 2008 muutub 
koolitustaotluste vormistamine 
Regionaalhaiglas elektrooniliseks ja 
loodetavasti kõigile mugavamaks. 

2007. a detsembrist oleme pilo-
teerinud uut paberivaba koolitusele 
registreerimise ja koolitustaotluse 
kinnitamise süsteemi kirurgiakliiniku 
kolleegidega. See tähendab, et 
1. nii sise- kui ka väliskoolitusele 

registreerimiseks tuleb töötajal 
või tema otsesel juhil täita elekt-
rooniline koolitustaotlus;

2. elektroonilise koolitustaotluse 
kinnitamine toimub juhtide poolt 
ainult elektrooniliselt.

Koolitustaotluse sisestamiseks 
tuleb minna Regionaalhaigla intra-
netti: Tugiteenused>Elektrooniline 
koolitustaotlus>Taotluse täitmine. 
Samal lehel on olemas ka juhend 
koolitustaotluse täitmise ja kinnita-
mise kohta.

Uue süsteemi kasutusele võt-
miseks kutsub koolitustalitus kõiki 
Regionaalhaigla töötajaid osalema 
kasutajakoolitustel, mis toimuvad 
meie erinevates üksustes:
• 28. jaanuar kell 09.00–10.00 Mus-

tamäe korpuse saal
• 28. jaanuar kell 11.00–12.00 Keila 

haigla saal
• 28. jaanuar kell 14.00–15.00 

Seewaldi klubi (parkimisplatsi kõr-
val asuv maja)

• 29. jaanuar kell 15.00–16.00 Mus-
tamäe korpuse saal

• 1. veebruar kell 09.00–10.00 Hiiu 
44, Koolitustalituse õppeklass I

• 1. veebruar kell 14.30–15.30  
Verekeskuse klassiruum (Ädala 2)

• 4. veebruar kell 14.30–15.30 Hiiu 
44, Koolitustalituse õppeklass I

• 7. veebruar kell 09.00–10.00 Mus-
tamäe korpuse saal

• 7. veebruar kell 15.00–16.00  
Verekeskus (Ädala 2)

Kohtumiseni koolitustel!

Kuldar Kiho
Koolitustalituse juhataja
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Meditsiiniinfo-
keskus
• Tallinna Ülikooli Akadeemilise 

Raamatukogu, Rävala pst 10, 
 E korpus, I korrus
• Avatud: tööpäeviti kl 10.00–18.00, 

laupäeviti kl 10.00–17.00
• www.tlulib.ee

Reedel, 11. jaanuaril toimus Tal-
linna Ülikooli Akadeemilise Raa-
matukogu meditsiiniinfokeskuse 
ja lugemissaali pidulik avamine. 

TÜ Akadeemilise Raamatukogu me-
ditsiiniinfokeskuse missioon on pak-
kuda erialast kirjandust ja vahendada 
teadusinformatsiooni Põhja-Eesti ars-
tidele ja meditsiinitöötajatele ning ter-
vise- ja meditsiinivaldkonda uurivate-
le teadlastele ja üliõpilastele. Kuukirja 
küsimustele vastas raamatukogu tee-
nindusdirektor Kai Lugus.

Kas meditsiiniinfokeskus on 
nüüd valmis?

Õige on öelda, et on tehtud esime-
ne samm meditsiiniinfokeskuse välja-
kujundamisel. Avatud on valdkonna 
saal, aga kõik edasised tööd alles al-
gavad, et meditsiiniinfokeskus vääriks 
oma nime. Selleni me tahame jõuda, 
aga juba riigipoolse toetusega.

Lugejad on teid üles leidnud?
Jaa, meil on tõesti siiras rõõm öel-

da, et lugejad hakkasid meid vajama 
kohe. Juba maikuus tõime autoga 
iga päev lugejatele siia raamatuid. 
Laenutuste arv on olnud üllatavalt 

Meditsiiniinfokeskus avatud

suur, laenutuste arvult on hetkel siin 
Akadeemilises raamatukogus medit-
siinikirjanduse laenutused teisel kohal, 
sotsiaalteaduste kirjanduse järel. 

Milline on Teie sõnum praktiku-
tele – haiglatöötajatele?

Ma tahan tänada Eesti Arstide Liitu, 
Eesti Õdede Liitu, kõiki neid meditsii-
nitöötajaid ja arste, kes on meid toe-
tanud! Siiras heameel on näha seda 

Endise Meditsiiniraamatukogu valikule on lisandunud Akadeemilise Raamatukogu meditsiinialane kirjandus. 

Maailma Tervishoiuorganisatsioo-
ni CINDI programmi raames on 
käimas neljas populatsiooniuu-
ring. Eesmärk on välja selgitada 
südame-veresoonkonna haiguste 
riskiprofiil ja trendid, et töötada 
välja preventiivseid meetmeid.

CINDI (Countywide Integrated 
Noncommunicable Disease Interven-
tion) uurimus võimaldab saada tun-
nustatud rahvusvahelise programmi 
protokollil baseeruvaid südame-vere-
soonkonna epidemioloogia andmeid 
Eestis. CINDI programmi kuulub 28 
riiki, kes on ühinenud mittenakkusli-
ke haiguste riskitegurite määramiseks 
ja interventsiooniks, toetudes ühisele 
uuringuprotokollile ja mõjustamis-
strateegiale. 

CINDI programmi raames on tallin-
lasi uuritud eelnevalt aastatel 1984–
1986, 1992–1994 ja 1999–2001. 
Praegu käimas olev uuring hõlmab 
aastaid 2006–2009. Programmis osa-
lejad määratakse juhuvalimi alusel 
rahvastikuregistri Tallinna elanikest 
vanuses 20–64 aastat. Kokku uuritak-
se 1800 inimest. 

Projekti eesmärk on uurida Tallinna 
elanikel südame isheemiatõve levi-
muse dünaamikat ja dünaamikas ris-
kitegureid iseloomustavate parameet-
rite keskmiseid väärtusi. CINDI prog-
ramm on ainuke uuring, mille käigus 
vere kaudu määratavaid biokeemilisi 
riskitegureid, nagu näiteks koleste-
rooli fraktsioonid, on uuritud juba 
üle 20 aasta. „Selle järgi on võimalik 
määrata trende – kuidas on uuritavad 
näitajad muutunud Tallinna elani-
kel pikema aja lõikes,” sõnab CINDI 
Eesti direktor, PERH-i kardioloogia-
keskuse juhataja dr Margus Viigimaa. 
„Me ei saa trendide ja suundumuste 
määramiseks kasutada haiglas ole-
vate patsientide näitajaid – kuigi see 
oleks väga mugav –, sest uuring peab 
andma läbilõike elanikkonnast. Rõ-
hutaksin, et CINDI pole mitte ainult 
uuringuprogramm, vaid mõeldud ka 

CINDI-ga teadust tegemas

abivahendina intervent-
siooniks, st et aidata osa-
levatel maadel võidelda 
südame-veresoonkonna 
haiguste vastu.” 

Praktiline töö käib nii, 
et juhuvalimisse sattu-
nud inimesed kutsutak-
se välja, nad täidavad 
vastava küsimustiku 
(toitumine, suitsetami-
ne, alkoholi tarbimine, 
kehaline aktiivsus, stress, sotsiaal-ma-
janduslikud tegurid, kaebused jne). 
Seejärel määratakse vererõhud ja ant-
ropomeetrilised näitajad ning tehakse 
EKG. „Uuematest asjadest kasutame 
Arteriograph’i, millega määrame arte-
rite jäikust e vananemist. Biokeemiaks 
võtame mitmeid analüüse,” tutvustab 
Viigimaa. „Geneetilised markerid 
saadame uurimiseks Tartusse, oksü-
datiivse stressi markerid lähevad 
Moskvasse. Antud uuringu eelisena 
näengi eelkõige seda, et n-ö vanade 
näitajate kõrval – kolesterool fibrino-
geen, glükoos jne, – määrame praegu 
ka paljusid tänapäevaseid riskimarke-
reid: homotsüsteiin, kõrgtundlik CRV 
(us-CRP), lipoproteiin (a) ja apoA-l -B 
ja -E sisaldus. Laboritöö toimub põhi-
liselt PERH-is. Seoses antud uuringu-
ga oleme juurutanud oma haiglas ka 
mõningaid uusi meetodeid, mida me 
rutiinselt ei kasutanud.”

PERH ja partnerid

CINDI projekti põhitäitjad on Re-
gionaalhaigla ja Tehnomeedikum. 
Juurde on tulnud Venemaa Kardio-

loogiakeskus Moskvas prof Alla Tiha-
se eestvedamisel ja Tartu Ülikool (prof 
Maris Laan). Konsultatiivsel tasemel 
on koostööpartneriteks Stockholmi 
Karolinska Instituut, Lundi Ülikool ja 
Soome Rahvatervise Instituut. Projek-
tis osaleb ka Ida-Tallinna Keskhaigla. 
Dr Viigimaa: „Tallinna Linnavalitsuse 
sotsiaal- ja tervishoiuamet on ka väga 
oluline, nemad toetasid meid kõige 
esimesena.”

Dr Viigimaa leiab, et PERH-is on 
teadus-arendustöö viimastel aastatel 
hakanud arenema, kuivõrd haigla on 
praeguseks saavutanud juba teatava 
stabiilsuse. „Sellised teadusprogram-
mid muutuvad järjest olulisemaks, 
väga tähtis on rahvusvaheline koos-
töö. Tehnomeedikumi kõrval on meil 
koostöö ka Tallinna Ülikooliga, koos 
prof Margus Annukiga uurisime ko-
dutuid, mis on ka jätkuv projekt. See 
on nii värske töö, et teaduslikud ma-
terjalid on alles valmimisel.”

Viigimaa sõnutsi on epidemioloo-
gilised uuringud väga aja- ja töö(jõu)
mahukad. „Läbiviimine muutub jär-

jest keerulisemaks, varem tulid inime-
sed palju kergemini kohale, see ten-
dents on ka mujal maailmas.” 

Mida trendid näitavad?

Iga inimene, kes meie CINDI uu-
ringul käib, saab endale kõik uurin-
gutulemused. „Nõustame neid ja kui 
kellelgi on probleeme, mis nõuavad 
edasist kardioloogilist uurimist, siis 
tegeleme nendega edasi,” toob dr 
Viigimaa välja uuringu kasulikkuse. 
Lõpptulemusi tutvustatakse kahes lii-
nis: publitseeritakse rahvusvahelistes 
teaduslikes väljaannetes ja ka Eesti 
ajakirjanduses. 

„Andmeid sisestame pidevalt. Kui 
vaatlusperiood läbi, saame määrata 
trende ja teha võrdlusi, nii gruppide 
omavahelisi kui ka võrrelda teiste rii-
kidega,” räägib dr Viigimaa. Üldiselt 
pole meie seis kiita, aga kohati on 
näha ka paranemise tendentsi. „Tra-
ditsioonilised südame-veresoonkon-
na haiguste riskitegurid, millest kõige 
olulisemad on suitsetamine, kõrge 
vererõhk ja kõrge kolesterool, need ei 
olegi nii erinevad, näiteks võrrelduna 
Rootsiga, aga suremuse näitajad on 
tunduvalt-tunduvalt erinevad. Ühesõ-
naga, siin on veel lisategureid. Ilmselt 
üks väga tähtis asi on psühhosotsiaal-
ne stress ja ka elukvaliteedi näitajad. 
Ilmselt ülepinge ja vähene väärtusta-
tus ühiskonnas põhjustab rohkem sü-
damehaigusi,” usub Viigimaa. 

Viimase mõne aasta suremuse 
näitajad vanuses kuni 65 a on esma-
kordselt hakanud allapoole minema. 
Kõige halvem aeg oli 90-ndate keskel, 
mil oli suremuse märgatav tõus. Seda 
seostatakse suurte sotsiaal-majan-
duslike muutustega, mil stressi kõige 
rohkem.

„Me peame pidevalt juhtima tä-
helepanu sellele, et inimesed peak-
sid rohkem puhkama ning mõtlema 
tervislikuma töö- ja puhkerežiimi 
vahekorra peale,” jagab südamearst 
õpetussõnu.

Aime Taevere

Dr Seppo  
mälestusnäitus
Dr Seppo 90. sünniaastapäeva puhul 
on Eesti Tervishoiu muuseumis ava-
tud tema mälestusnäitus. 

31. detsembril oleks eesti silma-
paistev arst, teadlane ja leiutaja 
Arnold Seppo saanud 90 aastaseks.

Tema nimel on üks avastus (lii-
geste kõhrkoe taastumise nähtus), 
10 rahvusvahelist patenti luude 
kokkukasvamist soodustavate apa-
raatide kohta, 12 autoritunnistust 
osteosünteesi ja osteomüeliidi ravi 
kohta ning mitmesuguseid aunime-
tusi, preemiaid ja medaleid. Ja kõike 
seda saavutas ta tänu tohutule tööle 
ja tahtmisele tavalises linnahaiglas 
Tõnismäel, kus puudusid elemen-
taarsemadki tingimused teadus- ja 
leiutustegevuseks. Kui dr Seppol 
õnnestus lõpuks 1977. a rajada 
oma kliinik, sai ta seal töötada vaid 
kolm aastat. Kuid tänu ustavatele 
õpilastele jätkus töö põletusravi, 
luupõletike ja luutuberkuloosi ravi 
ja luumurdude ravi Seppo meetodil 
veel ligi paarkümmend aastat.

Dr Arnold Seppot peeti imears-
tiks, sest tema juures said abi ka 
ravimatuks peetud haiged. Ja peale 
selle suutis ta patsientidesse sisen-
dada usku tervenemisse.

Paraku ei leidnud dr Seppo oma 
tööle tunnustust ei ülemuste ega ka 
kolleegide hulgas, sest ta oli erand-
liku geniaalse mõtlemisega mees, 
kes oli oma ajast ees. Talle kuulus 
küll patsientide lugupidamine, kuid 
väärilist meelespidamist on legen-
daarsele arstile osaks saanud teeni-
matult vähe.

7. jaanuaril tervishoiumuuseumis 
avatud mälestusnäitus, mille koos-
tamisele aitasid suuresti kaasa tema 
õpilased ja töö jätkajad eesotsas 
doktor Uku Truupõlluga, on aus-
tusavalduseks väljapaistvale arstile 
Arnold Seppole. Näitus jääb avatuks 
1. märtsini.

Mari-Ann Aimla
näituse koostaja

avaldust, mis on koostatud Vabariigi 
valitsusele, kus EAL taotleb, et Me-
ditsiiniinfokeskuse väljaarendamiseks 
tagataks meile baasrahastamine, mis 
võimaldaks komplekteerida juurde 
väärt teaduskirjandust, ja kus samuti 
kutsutakse kõiki meditsiinitöötajaid ja 
arste üles – andma oma teadmisi ning 
nõu Akadeemilisele Raamatukogule 
meditsiinikirjanduse kogude väljaku-
jundamisel ja arendamisel.

Margus Viigimaa.

Suleti Keila haigla 
taastusravi  
osakond 
Põhja-Eesti Regionaalhaigla nõuko-
gu võttis detsembrikuisel koosolekul 
vastu otsuse sulgeda Keila haigla 
taastusravi osakond alates 1. jaa-
nuarist 2008. Edaspidi pakub Keilas 
taastusravi Regionaalhaigla patsien-
tidele AS Keila Taastusravikeskus.
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Esimene PERH-i ÜRO-saadik,  
dr Sergei Nazarenko viibis det-
sembrikuus missioonil Kõrgõzs-
tanis, et kaardistada sealset 
nukleaar meditsiini olukorda. 

 
Viibisite Kirgiisias ÜRO egiidi all?

Et olla päris täpne, siis Rahvus-
vahelise Aatomienergia Agentuuri 
egiidi all, mis on ÜRO üks allasutusi 
peakorteriga Viinis. Nendel on põhi-
kirjast tulenev huvi edendada neid 
meditsiinivaldkondi, mis on seotud 
kiirguse kasutamisega. Eeskätt on see 
nukleaarmeditsiin ja kiiritusravi. 

Koostöös on esikohal oskusteabe 
levitamine – koolitused, konsultat-
sioonid, kursuste ja stažeerimiste kor-
raldamine. Teisel kohal on andmete 
ja ülevaadete kogumine – mis kuskil 
toimub. 

 
Rahvusvaheline Aatomienergia 
Agentuur ja Eesti? 

Nukleaarmeditsiini osas on Eesti 
nendega iseseisvuse taastamise järg-
selt üsna tihedas koostöös olnud. 
Taasiseseisvumise järgselt käisid nen-
de inimesed siin ja tutvusid olukorra-
ga – mis, kus ja kuidas. See oli väga 
paljuski aluseks edasistele plaanidele. 
Tutvumise ja faktiotsimise-leidmise 
missioonide järel alustasid nad Eestis 
koolituskursustega, mis olid mõeldud 
Baltimaadele tervikuna. Aastal 1994 
oli esimene kursus, 1995-1996 olid 
järgmised. Nad saatsid nii Eestisse 
kui ka teistesse Balti riikidesse kiirgus-
mõõteaparatuuri. 

 
Ja nüüd on meie kord aidata?

Just. Kui tulla Kirgiisia teema juur-
de, siis toimub sealsel suunal praegu 
sarnane tegevus, mis meil toimus 90. 
aastatel. Rahvusvahelised organisat-
sioonid ei suru ennast peale, peab 
olema kohapealne huvi. Kui seda 
huvi valitsuse tasemel ja valitsuska-
nalite kaudu üles näidatakse, siis nad 
tulevad ja pakuvad oma tuge.

Enam-vähem selles järgus toimus 
ka minu visiit Kõrgõzstani. Minu 
konkreetseks ülesandeks oli analüüsi-
da praegust nukleaarmeditsiini seisu 
Kirgiisias.

 
Milline seis seal on?

Endise NL-i tingimustes olime kõik 
enam-vähem võrdses seisus. Üks ees-
märke oligi võrrelda ja uurida, mis 
on vahepeal toimunud. Nukleaarme-
ditsiin on Kirgiisias välja arendatud 
eeskätt pealinnas Biškekis asuvas 
vähikeskuses ja seal tutvustati mulle 
omal ajal ehitatud hooneid ja sead-
meid, mis olid kasutuses. Kohtusin ka 
personaliga, vähikeskuse juhtkonna-
ga. Kokkuvõttes peab ütlema seda, 
et nendel on väga suur huvi ja entu-
siasm nukleaarmeditsiini arendami-
seks, sest nad tunnetavad selles suurt 
tuge muule kliinilisele tegevusele. 

 
Millal missioon toimus?

Reis sai teoks detsembris, olin Kõrg-
õzstanis 17.–20. detsembrini. Mitte 
grupi koosseisus, vaid üksinda.

 
Kas tundsite missioonil olles 
oma missiooni?

Tundsin küll, eriti selgelt just pärast 
loenguid, mida mul paluti esitada ning 
mis tänutunde ja huviga vastu võe-
ti. Sel hetkel mõtlesin, miks ma seal 
olen. Tundsin, et sellepärast, et ma 
maksan tagasi seda tänuvõlga, mis 
meil on nende väga siiraste ja hea-

ÜRO egiidi all Kõrgõzstanis

tahtlike abistajate ees, kes meil Eestis 
käisid 90-ndatel. Oli ju küllalt neid – ja 
see peaks meile meelde jääma! –, kes 
käisid siin puhtsüdamlikust soovist, et 
meil elu kiiremini paremaks hakkaks 
minema. Ja mina tundsin seal täp-
selt sedasama. Laiemas kontekstis ei 
peaks meie kontaktid piirduma ühe 
missiooniga, vaid me saame erialast 
teavet vahetada ja nõustada, kui on 
vaja korraldada näiteks mingisugu-
seid erialaüritusi. Kollegiaalselt on 
alati asju, mida arutada. Ma seadsin 
aga ühe moraalse tingimuse: kui sel-
lest kõigest Kirgiisia kolleegidele kasu 
peaks olema, siis tuleb saadud teadmi-
si teistele edasi anda. Seda võimalust 
ei pea tingimata otsima, küllap saatus 
veeretab selle võimaluse ise teele ette, 
nagu minuga juhtus. 

  
Kuidas just Teid välja valiti?

Siin me võime teha ainult oletusi. 
Oleme nukleaarmeditsiinis suutnud 
olla edukamad kui meie kolleegid lä-
hiriikides – ja ma ei mõtle praegu ai-
nult Lätit-Leedut. Ilmselt see, et Eesti 
on suutnud olla edukas, pööras pilgu 
meie peale.

Teine asi on siiski see, et Eesti oli ka 
NL-i koosseisus. Sellest tulenevalt on 
meil mõistmine, ka keeleline mõistmi-
ne. Suhtlemine käis vene keeles. 

Kõrgõzstanis on riigikeeleks kirgiisi 
keel, aga ametlik keel on vene keel. 
ÜRO koostööprogrammides rõhu-
tatakse ka seda, et eduka koostöö 
aluseks on kohaliku keele, kultuuri ja 
ajaloolise konteksti arvestamine. 

 
Milliseid nõudmisi Teile esitati?

Kirgiisia ei ole teatavasti kriisipiir-
kond, aga asub siiski teises kultuuri-
kontekstis ja nn kuumade piirkonda-
de läheduses. Terrorism on piiriülene. 
Seetõttu hoolitseb ÜRO selle eest, et 
inimesed, kes missioonile saadetakse, 
oleksid korrektselt ette valmistatud, 
põhjalike teadmistega. Selleks läbi-
takse teatav õpetus, mille alusel tuleb 
sooritada eksam. 

Eksamit sai teha Interneti teel, aga 
see võttis eeldatust oluliselt rohkem 
aega. Ühesõnaga, ettevalmistus mis-
siooniks on hoolikas ja arendav. 

 

Osa valgust paistab ka PERH-i 
peale?

Ja seda ma pean vägagi oluliseks! 
Sest meie haigla üheks eesmärgiks on 
saada Euroopas tunnustatud raviasu-
tuseks. Ma arvan, et antud tee ongi 
üks viis saada Euroopas tunnustatud 
haiglaks või juba mingit otsapidi ka 
olla, sest PERH on praegu tähtsam 
kui konkreetne isik. Et valiti just keegi 
siit meie haiglast on tunnustus haigla-
le. Missiooni kandja on ehk selle väl-
jendus, aga mitte olemus. 

Tegelikult on see ka hinnang Eesti 
arstkonnale, et võime olla koolitus- 
ja arendusplatvormiks oma endistele 
saatusekaaslastele. 

Muide, paralleelselt sellega, kui 
mina olin Kirgiisias, oli üks nende 
füüsik või tohter meil Hiiul kiiritusra-

vis stažeerimas. 
Globaalse majanduspoliitika vaate-

vinklist pole samuti vähe tähtis, et ole-
me jõudnud oma oskusteabe ekspor-
timiseni ja saanud tervishoiuteenuste 
eksportööriks – möödunud aastal 
käisid meil näiteks Lätist patsiendid 
nukleaarmeditsiinilistel uuringutel. 

 
Milline oli ahhaa!-elamus?

Sarnasus Eestiga, üllatav sarna-
sus. Neil on kirgiise rahvastikus 2/3 
populatsioonist. Öeldakse, et nad on 
moslemid, aga nad on samasugused 
moslemid kui eestlased on kristlased.

Ja nii tänavapildis kui ka inimes-
te olemises tuli niisuguseid tuttavaid 
pilte ette, mis meil oli aastaid tagasi... 
Nad on muutuste teel. 

Küsis: Aime Taevere

Nagu Marco Polo 
Siiditeel
“Kirgiisi Vähikeskuse uroloogiaosa-
konna juhataja, kogemustega tohter, 
professor Asanbek Toktomušev, 
on juhtumisi ka kirjanik,” räägib dr 
Nazarenko. “Ta kinkis mulle väga 
liigutatult ühe kirgiisikeelse raama-
tu, mis tal hiljuti oli ilmunud. Miks ta 
selle kinkis? 

Situatsioon oli selline, et suures 
plaanis oli mul kaks ülesannet: 
tutvuda kiirgusalase infrastruktuu-
ri olukorraga ja samas ka pidada 
loenguid kaasaegsest nukleaarme-
ditsiinist. Kui ma olin loengud ära 
pidanud, esitati väga palju asjalikke 
küsimusi. Just asjakohane huvi oli 
väga tore. Vestluse lõpus tõusis 
nimetatud tohter püsti ja ütles, et 
ta on väga tänulik ja tahab mulle 
kinkida oma pühendusega raamatu. 
Raamatus on järgmine lugu. 

Kunagi nõukogude ajal käinud ta 
Tallinnas, see võis olla onkoloogide 
kongress. Kongressi ajal kutsusid siin-
sed kolleegid ta ööklubisse. Ööklubi 
olnud talle juba täielik elamus! Aga 
ööklubis tuli tema juurde üks mees 
ja kõnetas teda – oli ära tundnud, et 
tegemist on kirgiisiga. Et antud juhul 
oli tegemist väga täkkesse pöördu-
misega, läks neil jutt lahti. Too Eesti 
mees rääkiski oma loo, mis oli nüüd 
sellesse raamatusse kirja pandud. 

Nimelt ta oli sõjaväes olles sat-
tunud teenima Kirgiisiasse. Seal 
anti ka vahel linnaluba. Juhtus, et 
sõjaväeosa lähedal tuli tema juurde 
keegi vanem kirgiisi naine, kaasas 
väike laps, ja andis talle paki toidu-
ga, kus oli midagi eriliselt koduselt 
küpsetatut – nagu ema küpsetab 
oma pojale. Eestist pärit mees küsis 
naiselt, kas ta vajab vastutasuks 
mingit abi... Kirgiisi naine ütles aga, 
et tema lapselaps teenib ka praegu 
armees, kuskil Venemaal, Siberis, 
ja et ta toob selle kostituse sõdur-
poisile nagu oma pojale, lootuses, 
et seal, kus tema lapselaps sõjaväes 
teenib, on ka keegi, kes teda niimoo-
di aitab ja kostitab. 

Selle looga lõppes mu loengupäev 
Kirgiisi Onkoloogiakeskuses. Kusagil 
5000 km kaugusel on üks tohter, kes 
on kirjanik ja kellel on selline koge-
mus Tallinnast! 

Emotsionaalselt tundsin ennast 
sellel reisil mõneti nagu Marco Polo 
Siiditeel – maailma avastamas ja 
kontakte loomas. Biškek on ju aja-
loolise Siiditee üks sõlmpunkte.”

on arstiteaduse haru, kus kasutatak-
se radioaktiivseid isotoope haiguste 
diagnostikas ja ravis.

Me oleme jõudnud arengus nii 
kaugele, et tahame võimalikult vara-
kult mõjutada ebasoodsaid muutusi 
inimorganismis. Selleks on vaja teada 
molekulaarsel tasemel – mis toimub 
ja kus toimub. Nukleaarmeditsiini 
meetoditega on võimalik „kaevuda” 
rakkudest peenemale tasandile ja 
öelda, millises organis ja kus on min-
gisugune ainete tasakaal rikutud, st 
pole kooskõlas normaalse tervisega 
kokku sobivaga. 

Uuritavaid molekule, mida nukle-
aarmeditsiinis kasutatakse, on palju. 
Näiteks positron-tomograafia puhul 
süstime inimesele modifitseeritud 
suhkrut, koguses üks miljardik suhk-
rutükist, 10 astmel miinus 9. See on 
niivõrd tilluke kogus, et ei avalda 
mitte mingisugust bioloogilist toimet – 
seda ongi vaja. Väike ainekogus petab 
organismi ära, organism võtab teda 
kui tavalise suhkru molekuli, aga meie 
saame selle abil jälgida, kuidas mo-
lekul käitub. Suhkur on teadaolevalt 
väga hea energiaallikas, seepärast 
näiteks kasvajad, mis on kohutavalt 

suure energiatarvidusega, kasuta-
vad sedasama suhkrut väga suures 
koguses ja seetõttu saame arvutiek-
raanil silmaga nähtavaks teha need 
piirkonnad, kus seda energiat hirm-
sasti oodatakse. Selleks, et protsessi 
jälgida, peavad kasutatavad ained 
olema kuidagi eristatavad. Eristada 
on lihtne sel juhul, kui on „märk külge 
pandud”. Nukleaarmeditsiinis on see 
„märk” üldjuhul mõne radioaktiivse 
aine aatom, mis on viidud molekuli 
ning mis saadab oma asukohast kiir-
gusesignaali.

Tihti saame selliselt avastada 
piirkonnad, kus haigusele omased 
morfoloogilised muutused on alles 
kujunemisjärgus. Saame diagnostili-
sed pildid, kuid lisaks nendele on vaja 
arstlikku mõtlemist, vajadusel tuleb 
hankida lisainfot, et öelda, kas tege-
mist on kasvaja või millegi muuga.

Suhkru näide on kõige lihtsam, aga 
samuti on võimalik tungida aineva-
hetuse üksikasjadesse teatud teiste 
ainetega. Nende teiste ainete kätte-
saadavusega on Eestis probleem ning 
nende piiratud transporditavuse tõttu 
tuleks mitmeid nendest kohapeal val-
mistama hakkama.

Nukleaarmeditsiin 

Dr Nazarenko oma kirgiisia kolleegidega mägedes. Päevane temperatuur oli +5 °C, öine -11 °C.
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Regionaalhaigla struktuur

Muutus struktuur
Regionaalhaigla on noor ja arenev asutus, mistõttu 
tuleb aeg-ajalt kohandada ka struktuuri. 2007. aastal 
tehti struktuuris mitmeid muudatusi, millest tähtsai-
mad olid:
1) 1. augustist avati diagnostikakliiniku koosseisus 

nukleaarmeditsiini osakond;
2) 1. detsembrist nimetati laboratooriumi senine im-

munoloogia ja hematopatoloogia osakond (seoses 
hematopatoloogide üleminekuga patoloogiakes-
kuse koosseisu) ümber kliinilise immunoloogia 
osakonnaks;

3) 1. detsembrist avati sisehaiguste kliiniku onkoloo-
giakeskuse koosseisus keemiaravi päevaosakond;

4) 1. detsembrist avati apteegi koosseisus seoses 
lahustamiskabinettide peatse tööle hakkamisega 
haruapteek Hiiu korpuses ning põhiapteek Musta-
mäe korpuses;

5) 1. detsembrist avati Keila haigla koosseisus hal-
dusosakond, mille koosseisu viidi üle kõik Keila 
haiglas töötavad teenistuste töötajad (koristajad, 
elektrikud, hooldustöölised, klienditeenindajad, 
riietehoidjad jne), kes senini olid töötanud erine-
vate teenistuste koosseisus;

6) Tulenevalt eelnevast punktist muutus ka kliendi-
teeninduse-, majandus- ning tehnikateenistuse 
struktuur, kus suleti nende teenistuste koosseisu-
des Keila haiglaga seotud olnud talitused ja gru-
pid.

7) 1. jaanuarist 2008 suleti Keila haigla taastusravi 
osakond;

8) 1. jaanuarist 2008 avati kvaliteediteenistuse koos-
seisus kvaliteedisüsteemide talitus, mille ülesan-
ne on asutuse ühtse kvaliteedijuhtimissüsteemi 
arendamine ning asutuses väljatöötamisel olevate 
kvaliteedijuhtimise allsüsteemide integreerimine 
üldisesse süsteemi. 

Ilona Reiljan
Kvaliteedisüsteemide talituse juhataja


