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Dr Tepp ja dr Kütner 
said auraha

Juhtimiskoolitus

Vormsi esmaabibrigaad — Heily Piip, Ege Kanarbik, Marge Tiik ja Koit 
Kõiveer — koos PERH-i reanimobiiliosakonna juhataja dr Arkadi Popoviga. 
Pildilt puudub Peeter Savisto.

Väikesaared on varustatud 
moodsa telemeditsiinilise aparatuuriga

Teatraalselt 
doonorlusest

Uued juhid
Dr Iige Viigimaa on uus hematoloogia- 
keskuse juhataja alates 01.01.2013. 
Dr Viigimaa on töötanud hematoloogina 
Regionaalhaiglas 10 aastat.

Nukleaarmeditsiini osakonna juhataja 
kt on alates 21.02.2013 dr Malle Paris, 
kes töötab PERH-is 2007. aastast.

Kardioloogiakeskuse kardiointensiiv- 
ravi osakonnas on uus osakonna õendus-
juht alates 01.01.2013 — Jevgenia Seni-
kova, kes on Regionaalhaiglas töötanud 
11 aastat.

Kardioloogiakeskuse funktsionaaldiag-
nostika osakonna õendusjuht on alates 
01.01.2013 Mira Trostnikova, kes töötab 
meil juba alates 1987. aastast.

Kardioloogiakeskuse III kardioloogia 
osakonna õendusjuht on alates 
01.01.2013 Natalja Melikova, kes on töö-
tanud kardioloogiakeksuses õena alates 
2003. aastast.

Taastusravi keskuse uus õendusjuht — 
juhtiv füsioterapeut Katrin Kõre — (taas)
liitus taastusravi meeskonnaga juhi rollis 
alates 08.10.2012. Katrin on olnud meie 
taastusravi keskusega seotud alates 
2002. aastast.

Julia Lazareva on alates 10.09.2012 
uus nahahaiguste keskuse polikliiniku 
õendusjuht. Nahahaiguste keskuses on 
Julia töötanud alates 2011. aastast, varem 
töötanud ka kardioloogiakeskuses õena.

Mare Tensman on alates 01.11.2012 
üldkirurgia polikliiniku õendusjuht. Mare 
on töötanud meil alates 1995. aastast 
EMO-s õena.

Katrin Pulk on EMO õendustöö 
koordinaator alates 01.12.2012, alates 
2001. aastast on Katrin töötanud EMO-s 
õena.

Kadri Kruusimägi on Seewaldis I osa- 
konna õendusjuht alates 01.01.2013. 
Kadri on töötanud meil juba alates 1999. 
aastast.

Tõnis Allik jätkab!
PERH-i nõu-
kogu kohtus 
26. veebruaril 
haigla juha-
tuse esimehe 
konkursil 
osaleva kahe 
kandidaadiga 
ning määras 
konsensuslikult 
Tõnis Alliku 
kolmandaks viieaastaseks ametiajaks 
haigla juhatuse esimeheks.

Tõnis Allik kommenteerib enda tagasi-
valmist järgnevalt: „Nõukogu otsus minu 
jätkamise osas on tunnustuseks nii juhti-
mismeeskonna kui ka kogu haigla senise 
töö tulemustele. Mul on hea meel, et saan 
end jätkuvalt pühendada Regionaalhaigla 
ja ka laiemalt tervishoiu ees seisvate 
väljakutsete realiseerimisele.“

PERH-i nõukogu kuulutas välja kon-
kursi uue juhatuse esimehe leidmiseks, 
sest Tõnis Alliku teine ametiaeg saab läbi 
2. juulil 2013. Konkursile laekus tähtaeg-
selt kaks kandideerimisavaldust. Juhatuse 
esimehe määrab ametisse ja kutsub 
tagasi, samuti sõlmib teenistuslepingu 
sihtasutuse nõukogu.

18. veebruar oli Eesti väikesaarte 
jaoks tähtis päev — Kihnu ja Vorm-
si perearstikeskused said kätte 
portatiivse telemeetrilise komp-
lekti, mis võimaldab üksikseadme-
te testide tulemusi näidata kon-
sulteerivale arstile, kes võib asuda 
sadade kilomeetrite kaugusel.

Nimetatud telemeditsiinitehnika tarni-
mine on üks osa projektist, mis kutsuti 
ellu selleks, et parandada nii erakorralist 
abi kui ka perearsti abi kättesaadavust 
nendes piirkondades, kuhu meditsiini-
abi väga kiiresti ei jõua. PERH-i ja väi-
kesaarte — Kihnu, Ruhnu ja Vormsi — 
vahel käib juba paar aastat tihe koos-
töö: koolitatud on kohapealseid esma-
abiandjaid ja brigaadid on varustatud 
vajaliku aparatuuriga, mis võimaldab 
olla otseühenduses ning konsulteerida 
PERH-i reanimobiiliarstidega. Perearsti- 
ja kiirabilahendus on ühe projekti 
kaks osa, rahastajaks Sotsiaalminis-
teerium. Kõik telemeditsiini seadmed 
kokku maksid 250 000 eurot, raha 
eraldas riik sihtotstarbelisena. PERH-i 
poolt on projekti eestvedajaks reani-
mobiiliosakonna juhataja dr Arkadi 
Popov, kes 18. veebruaril ise ka Vormsil 
käis ja infotunnis esines, tehes otselüli-
tused kohapealsesse kiirabiautosse ning 
Kihnu kolleegide juurde.

Dr Popov kasutab — väikesaarte 
meditsiinilisest teenindamisest ja uuest 
telemeedia aparatuurist rääkides — 
meie-vormi („meil on“, „me saime“), 
mis näitab, et esmaabibrigaadide liik-
meid loetakse täieõiguslikeks perhilas-
teks. „Nad on täiesti vapustavad inime-
sed,“ kiidab dr Popov kolleege saartelt.

Perearst sai ja meie saime

„Täna sai telemeetrilise kohvri pere-
arst,“ selgitab dr Popov, „aga meie sai-
me endale defibrillaatorid ja iPadid ja 
minilabori ning digikaamera, neid meil 
varem ei olnud.“ Kui arvutilahendusest 
rääkida, siis varem kasutati sülearvutit, 
mis võimaldas konsulteerimist Skype’i 
teel. Nüüdne lahendus on tohtri sõ-
nutsi tunduvalt mugavam ja kiirem: 
„Sülearvutit pidid sättima 4-5 minutit, 
enne kui see oli tööks valmis, nüüd 
saadakse videoühendus praktiliselt sil-
mapilkselt, sest iPad on kogu aeg sees. 
Ja kui me räägime defibrillaatorist, siis 
näiteks Vormsis ja Ruhnus ei olnud 
seda üldse. Kihnus oli küll üle-eelmisel 
aastal ostetud lihtne defibrillaator, ilma 
telemeetriata. Varem kasutuses olnud 
EKG aparaatidega ei olnud võimalik 
midagi kuhugi saata, nüüd on olemas 

12-lülituse EKG. Sellist lahendust, 
kus arst Tallinnas kõik vajalikud and-
med kohe kätte saaks, enne ei olnud. 
Praegu toimus hüppeline edasiminek. 
Dr Popov: „Reaalselt on olukord selli-
ne, et patsiendi juures, sisuliselt tema 
korteris tekib järsku intensiivravi voodi, 
kus toimub meie 1.–2. astme intensiiv-
ravi jälgimine: täismonitooring, arst-
konsultant on Skype’i kaudu praktiliselt 
kõrval. Arst ise räägib haigega, võtab 
online-režiimis anamneesi, vaatab sa-
mas monitorilt pilti ja tal on selge, mis 
seisundis patsient on. Arstidel on parem 
otsuseid langetada, rääkimata sellest, et 
patsient tunneb ennast turvalisena — et 
siin on head seadmed, ja esmaabiand-
jad, kes nendega töötavad, valdavad 
aparatuuri hästi. Seda on mõnus vaa-
data, kuidas nad lühikese ajaga õppisid 
kõik ära! Nad ei ole ju meedikud, v.a 
meie Kihnu kolleegid, aga nende jaoks 
on see samuti väga huvitav kogemus.“

Patsiendi näitajad-andmed (tem-
peratuur, vererõhk, pulsisagedus, sa-
turatsioon e hapniku sisaldus veres, 
12-lülituse EKG) lähevad online-režii-
mis Tallinna serverisse, mis asub Re-
gionaalhaigla juures, ja valves olevad 
reanimobiiliarstid konsulteerivad väike-
saarte esmaabibrigaadi samuti online-
režiimis, arst langetab otsuse nii edas-
pidise ravi kui ka hospitaliseerimise ja 
selle viisi suhtes.

Minilaboratoorium

Aga eespool loetletuga veel kõik ei 
piirdu. Dr Popov: „Lisaks sellele apa-
ratuurile on meil olemas ka labori 
kiirdiagnostika võimekus, st vähemalt 
kolme analüüsi teostamise võimalus: 
hemoglobiin kapillaarverest, troponiin 
e kardiomarker ja C-reaktiivne valk. 
Vereglükoosi analüüsi oleme juba 
varem teinud, aga nimetatud kolm li-
sandusid seoses selle projektiga. Kõik 
need analüüsid on teostatavad 5–10 
minuti jooksul, sõltuvalt analüüsi liigist. 
Saadud informatsioon on väga oluline 
meie arst-konsultandi jaoks, kellele see 
annab võimaluse konkreetsemalt ja 
täpsemalt otsustada, mida patsiendiga 
edasi teha: kas patsient vajab hospita-
liseerimist, kui kiiresti, millisesse haigla- 
sse jne.

Näiteks kui patsiendil on palavik, 
siis tehakse vereanalüüs C-reaktiivsele 
valgule, mis annab meile võimaluse 
paremini otsustada, kas on tegemist 
viirushaigusega või bakteriaalsest kom-
ponendist tingitud põletikuga. Ägeda 
koronaarsündroomi korral tuleb kõne 
alla diferentsiaaldiagnostika seoses tro-

poniini teostamisega.“ Kogu süsteem 
moodustab täisfunktsionaalse lahen-
duse, mida sageli ei ole ka tavakiirabil. 
Võib öelda, et nendel inimestel, kes 
saavad abi Vormsil, Kihnus ja Ruhnus, 
ei ole abi kvaliteet kindlasti halvem kui 
mandril, võib-olla mõnikord isegi pisut 
parem.

Doktori sõnutsi on seda aparatuuri 
kasutatud iga kiirabijuhtumi juures, ala-
tes novembrist vähemalt 30 korral, üld-
juhul tulevad sellised kutsed ülepäeva, 
ja iga kord annab kogemust juurde.

Dr Arkadi Popov: „Toon näite. Hiljuti 
oli selline juhus, kus konkreetselt vere- 
analüüsidest sõltus, kas haige tuleb 
saarelt haiglasse viia või jääb perears-
ti hoole alla. Patsiendil oli kaks päeva 
palavik olnud, 38–39, ja väike köha, 
muud kaebused puudusid. Kui ei oleks 
olnud analüüsi võimalust, siis ilmselt 
oleks see loetud viirusinfektsiooniks, 
aga et oli võimalik teha analüüs, siis sel-
gus, et haigel on C-reaktiivne valk üle 
80. Koheselt võeti vastu otsus, et tege-
mist on ilmselt areneva pneumooniaga 
ja patsient toodi helikopteriga Tallinna. 
Diagnoos leidis tõestust ja patsient sai 
vajalikku ravi. Ilma selle aparatuurita 
oleks mõnikord väga raske otsustada.“

Väikesaarte perearstikeskused ei ole 
tegelikult Regionaalhaiglaga seotud, 
aga need seadmed, mis on praegu 
Vormsi ja Kihnu perearstikeskuses, 
kuuluvad momendil PERH-ile, need 
on ostetud sama projekti raames — 
PERH sai selleks vastavad materiaalsed 
vahendid ja hetkel on need reanimobii-
liosakonna arvel, vastutavaks isikuks 
on reanimobiiliosakonna õendusjuht. 
Tulevikus on PERH-il plaanis anda 
need vastava lepinguga üle. „Sest need 
on ju ostetud tegelikult saarte jaoks, me 

ei kavatse neid saarelt ära viia, aga et 
need asuvad meist füüsiliselt kaugel, 
siis oleks loogiline, et hooldus- ja re-
monditööde eest hoolitseks põhikasu-
taja,“ põhjendab dr Popov.

Kõigepealt koolitus

Kohapealsete esmaabiandjate koolitusi 
alustati 4. novembril. „Käisime kolme 
päevaga ära Vormsil, Kihnus ja Ruh-
nus,“ räägib doktor Popov. „See oli 
suur ettevõtmine just logistilises mõttes, 
kõigepealt olime Ruhnus, siis lennukiga 
Kihnu — lennuk tegi spetsiaalselt meie 
pärast vahemaandumise Kihnus —, 
koolitasime sealsed esmaabiandjad 
ära ja siis praamiga mandrile ning sealt 
edasi Vormsile. Hiljem oleme olnud pi-
devalt kontaktis Skype’i teel, teadmisi 
on vaja täiendada järjekindlalt, meil on 
päris tihe koostöö. Mõnel saarel käis ka 
õpetaja-koolitaja Saarik OÜ-st, kes oli 
defibrillaatorite tarnija, nii et ka selline 
edukas koostöö toimus.“

Et teisi õpetada, peab esmalt ise õp-
pima. Dr Popov: „Mind abistas meie 
haigla insener, seejärel andsin õpitu 
edasi väikesaarte inimestele. Oma 
maja arstidele tegin kaks koolitust — 
et ikka igaüks saaks selgeks, kuidas asi 
käib.“ Algul olevat programm tundu-
nud keeruline, aga nüüdseks on kõik 
juba harjunud, lihtsalt üks teistmoodi 
osa tööst. „Mida rohkem kasutame, 
seda kiiremini harjume ja seda positiiv-
semad on tulemused,“ sõnab dr Popov 
optimistlikult.

Vormsi saare inimesed, kellega saime 
jutu peale, ütlesid nagu ühest suust, et 
nad on uudsete võimalustega väga ra-
hul ja kinnitasid, et tunnevad end nüüd 
hästi turvaliselt.

Aime Taevere
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Kaks tänast päevakangelast — dr Riina Kütner ja dr Jaan Tepp — on 
mõneski mõttes sarnased: mõlemad tohtrid on kõrgelt hinnatud nii 
patsientide kui ka kolleegide poolt, mõlemal on soliidselt pikk arsti- 
praksis ning (töökohtade poolest) lühike CV, mõlemal on meditsiinilise 
taustaga perekond.

Eesti Vabariigi 95. aastapäeval autasustas Eesti Vabariigi president 
Toomas Hendrik Ilves dr Jaan Teppi Eesti Punase Risti II ning dr Riina 
Kütnerit Eesti Punase Risti III klassi teenetemärgiga. Palju õnne!

Dr Jaan Tepp ja dr Riina Kütner said presidendilt auraha

Kommentaar
Riina Kütner
Dr Tepp oli juba siis, 
kui meie lõpetasime 
ülikooli ja Tallinna 
tulime — ta ei ole 
küll meist kuigi palju 
vanem — üle Tallinna 
tunnustatud kuldkäsi! 
Me tulime mehega mõlemad siia, mees 
töötas tema osakonnas. Niikaua, kui mina 
dr Teppi tean, on ta alati olnud imetletud 
ja armastatud ja lugupeetud, eelkõige tänu 
heale suhtlemisoskusele ning kannatlikule 
meelele — mis on kolleegide puhul väga 
oluline. Dr Tepil ei ole kunagi olnud kellegi 
suhtes üleolevat suhtumist ja mitte ühegi 
küsimuse puhul ei ole tema öelnud, et ei ole 
aega arutada … Ja mis on täiesti imetlus-
väärne, noored tohtrid kõik kinnitavad seda, 

et dr Tepp on väga kannatlik ja hea õpetaja. 
See on väga suur oskus, kui sul jätkub kan-
natust noori õpetada. Suur au ja kiitus talle! 
Ma arvan, et see on hästi oluline, kui püsib 
side erinevate põlvkondade vahel, ja dr Tepp 
on sellele tublisti kaasa aidanud.

Samal ajal on ta huvitatud mitte ainult 
oma erialast, vaid on üldse väga laia silma-
ringiga ja laiade huvidega, tegev ja tegus 
õige mitmes ühiskondlikus organisatsioonis. 
Rääkimata missioonidest — dr Tepp käis 
kahel aastal Afganistanis missioonidel.

Ta on ka väga hea sportlane ning karasta-
tud inimene. Nagu ta ise ütles mulle, et tema 
enne jõulu mantlit selga ei pane. Ja nii oligi, 
talv juba käes, aga tema tulebki ülikonnaga 
ja läheb ülikonnaga.

Jaan Tepp on tagasihoidlik, ta ise ütleks 
ilmselt midagi niisugust, et andke andeks, et 
meile see autasu anti, sest selliseid inimesi 
on küll ja küll … Aga ta on tunnustuse auga 
välja teeninud!

Dr Jaan Tepp, üldkirurg, 
I kirurgia osakonna juhataja

Kuidas Te kõrgest autasust teada 
saite?
Sain sellest teada 6. veebruaril. Olin 
polikliinikus tööl ja esmalt tuli telefoni 
peale üks SMS, aga ma ei olnud jõud-
nud seda veel lugeda. Natukese aja pä-
rast õnnitles mind dr Teras — ja ma ei 
saanud aru, miks ta mind õnnitleb … 
See oli täielik üllatus.

Teil on tööstaaži kirurgina juba 
35 aastat. Miks Te tahtsite saada 
kirurgiks?
Ega ma ei tahtnudki alguses kirurgiks 
saada. Mul oli meditsiinilise tagapõhja-
ga perekond, isa oli psühhiaater, ema 
meditsiiniõde, psühhiaatriahaiglas, seal 
mu vanemad kohtusidki. Isa olla taht-
nud kunagi kirurgiks saada, aga temast 
sai psühhiaater. Mina tahtsin alguses 
psühhiaatriks saada, ilmselt isa eesku-
jul, aga sain kirurgiks.

Ega keskkooli lõpetades noor inime-
ne nii väga täpselt ei tea, mis on mis. 
Kuigi mingil määral ma ju isa kaudu 
teadsin, mida psühhiaatria endast ku-
jutab, aga päris täpset ettekujutust siis-
ki ei olnud. Ülikooli esimesel või teisel 

kursusel läksin psühhiaatriaringi, aga 
kahe-kolme korraga sain aru, et see ei 
ole päris minu jaoks. Siis läksin kirur-
giaringi ja tegelesin sellega ning — siia-
maani olen kirurgia juurde jäänud.

Ent tahtmine arstiks saada tekkis mul 
umbes 6. eluaastaks, ikka isa eeskujul 
vist. Ega vanemad ei ajanud mulle pea-
le, et minust peaks arst saama. Vahe-
peal oli ju ka muid mõtteid, aga need 
jäid rohkem uitmõteteks.

Olen Tartus sündinud ja kasvanud, 
aga Tartusse ma ei jäänud, sest tund-
sin, et ma pole teadusinimene. Tartus 
arstina läbi löömiseks oleks olnud vaja 
teadusega tegelda jne, aga selle peale 
mul kutsumust ei olnud. Sellepärast tu-
lingi Tallinna, et just praktiline tegevus 
köitis mind, ja köidab praegu ka.

Kas saate välja tuua oma tööelus 
mingid etapid? Üks oli kindlasti 
laparoskoopia?
See muidugi, laparoskoopia sisseviimi-
sel õnnestus mul olla Eestis pioneeriks.

Esimene laparoskoopiline sapipõie 
operatsioon tehti Saksamaal 1985. 
aastal, Euroopas hakkas see rohkem le-
vima 1989, meie alustasime 1993. Nii 
et alguses olime mõne aasta maas, kui 
see hakkas tormiliselt arenema. Õnneks 

see langes just kokku selle ajaga, mil 
meilgi tekkisid võimalused. Nüüd pole 
neid asju enam suurt jäänudki, mida 
ei saa laparoskoopiliselt teha — kõiki 
asju pole muidugi mõtetki nii teha —, 
aga laparoskoopia on väga suures osas 
muutnud meditsiini ja leevendanud 
oluliselt patsientide kannatusi.

Ent kogu mu esimene eluperiood oli 
ju nõukogude ajal, mil oli ise-leiutamist 
ikka väga palju. Ja ka järgmine periood 
oli materiaalses mõttes väga raske. 
Praegu valitseb meditsiinis ikkagi suhte-
line jõukus: kui meil tekib tõsine mõte, 
et üks või teine asi on vajalik, siis me 
ikka lõpuks saame selle. Aga tol ajal, 
kui me laparoskoopiat sisse viisime, 
tundus selle instrumentaariumi kätte-
saaminegi poolutoopiline. Mäletan, et 
meil oli neid riistu üksainus komplekt, 
mida muidugi vahepeal steriliseeriti, ja 
kui juhtus miksi katki minema, siis oli 
vaja parandada, aga Eestis ei olnud 
parandust ega varuosade ladu. Mul oli 
paar sõpra, kes töötasid Lauluväljaku 
väravas Pöögelmanni tehase ekspe-
rimentaaltöökojas, sõitsin siis autoga 
sinna, ootasin, kuni nad aparaadi ära 
parandasid, tulin tagasi ja jätkasin tööd 
… nii juhtus mitmel korral. Huvitavad 
ajad olid, praegu on isegi naljakas 
mõelda selle peale.

Elu on ikka kogu aeg paremaks läi-
nud meditsiinis. Mäletan seda aega, 

kui meie haigla esimene eelarve oli 3,5 
miljonit, kroonides — see oli vist 1993. 
a eelarve. Dr Lainevee oli siis peaarst, 
ma olin tema nõunik kirurgia alal, ja dr 
Lainevee unistas, et oleks meil haigla 
eelarve 5 miljonit, küll siis elaks hästi. 
Praegu on meie haigla eelarve krooni-
des 1,9 miljardit …

Kuidas arvate, miks Te praegu 
selle suure au osaliseks saite?
Ma ei teagi. Ma ei arva, et ma teen mi-
dagi palju rohkem kui keegi teine. Ma 
oletan, et ehk mul on elus mõnes mõt-
tes vedanud, olen sattunud kohtadesse 
ja seltskondadesse, kus olen sattunud 
n-ö liidriks. Sain osakonnajuhatajaks 
kaunis noorelt ja siiamaani on mind sel-
le koha peal välja kannatatud. 35 aastat 
juba töötanud. Tean, et ma pole sugugi 
originaalne, aga ütlen ikka, et PERH-is 
võiks pooltele arstidele medali anda.

Kuidas Te sõnastaksite oma 
suhtumist patsientidesse?
Ma olen ikka mõelnud, et elama ja töö-
tama peaks selle vana kreedo järgi: tee 
teisele seda, mida tahad, et sinule te-
hakse. Patsiendiga suhtlemisel olen pi-
danud kinni sellest laadist, kuidas mulle 
meeldiks, et minuga käitutaks sellises 
situatsioonis. Olen suhteliselt kannatlik 
inimene, suudan vist päris pikka aega 
säilitada enesevalitsemist, kuigi sisemi-

selt ehk juba keen … Ole ikka selline, 
nagu sa tahad, et sinuga ollakse.

Arstitöö on tiimitöö. Mida soovite 
öelda oma kolleegidele?
Ma tahan südamest tänada kõiki oma 
kolleege! Kui minul on midagi medit-
siinis õnnestunud ja on olnud võimalik 
silma paista, siis ainult tänu koostööle 
kolleegidega. Näiteks ka mu esimese 
laparoskoopiline operatsioon — et 
miks see meie haiglas õnnestus just 
minul teha. Lugu oli nii, et me kolme-
kesi — dr Kirss, dr Adamson ja mina — 
olime ühes tiimis ja enam-vähem ühe-
vanused ka, esimese laparoskoopilise 
operatsiooni tegemiseks heitsime liisku, 
et kes on opi ajal juht. Lisaks oli meie 
esimeses tiimis veel dr Ruus, aga tema 
juhtus esimese operatsiooni ajal ole-
ma puhkusel. Liisk langes minu peale. 
Tänu selle on mul au niisugust posit-
siooni kanda, aga sama seltskonnaga 
tegime esimesed 20 lõikust, roteeru-
sime, igaüks oli igas positsioonis. Kui 
see läks juba laiema ringi peale, siis oli 
keegi meist igas järgmises operatsiooni-
tiimis, niimoodi õppisime ja õpetasime. 
Praegu on see üks kõige tavalisemaid 
operatsioone üldse, mida tehakse.

Pean ütlema, et selles seltskonnas 
töötada ja koos haiglaga areneda on 
olnud väga huvitav.

Järgneb lk 3

Põhja-Eesti Vähihaigete Ühendus tähistas 15. sünnipäeva

Dr Vahur Valvere ning Vähiliidu 
juhatuse esimees Maie Egipt 
(paremal) õnnitlevad Merike 
Värikut.

29. jaanuari pärastlõunal 
kogunes Hiiu 44 saali suur hulk 
rõõmsaid inimesi, et pidulikult 
tähistada Põhja-Eesti Vähihaigete 
Ühenduse 15. sünnipäeva. MTÜ 
Põhja-Eesti Vähihaigete Ühendus 
juhatuse esimees ning teabetoa 
nõustaja Merike Värik räägib 
Kuukirjale ühendusest ning 
sünnipäevaüritusest:

MTÜ Põhja Eesti Vähihaigete Ühen-
dus on juba 15 aastat käinud iga 
kuu viimasel teisipäeval koos Hiiu 
44 vanas onkoloogiakeskuses, nüüd-
ses järelravi kliinikus. Kokkusaamiste 
eesmärk on jagada psühhosotsiaalset 
toetust, sest hea on saada nõu ja toe-
tust neilt, kes on ravi läbi teinud ning 
selle raske haiguse seljatanud, nad 
oskavad anda head nõu, kuidas eluga 
toime tulla ning olla positiivne. Oleme 
kuulanud erinevaid tervise-edenduse 

loenguid, tegelenud mitmesuguste 
kunstiteraapiatega, käinud üheskoos 
ekskursioonidel jms.

Regionaalhaigla onkoloogia- ja 
hematoloogiakliiniku polikliinikus on 
avatud teabetuba, kuhu on oodatud 
kõik patsiendid ja nende lähedased 
abi ja infot saama ning muret jagama, 
samuti on soovijail võimalus liituda 
meie ühinguga.

Suur tänu kõigile — dr Tiiu-Liis 
Tigane, dr Linda Mägi, Aino Paemurd 
ja Reet Kaldas —, kes olid ühingu 
loomise juures ning on kogu selle aja 
ka aktiivselt kaasa löönud. Täname 
ka eelmisi juhatuse esimehi — Aino 
Paemurd, Õie Saar, Luule Agu ja 
Tiina Pajula. Suur-suur aitäh kõigile 
meditsiinitöötajatele, arstidele, õdede-
le ja hooldusõdedele, tänu kelle abile 
ja toetusele me elame ja tegutseme.

Meie ühingu suured tänusõnad 
kuuluvad ka Põhja-Eesti Regionaal-

haigla juhatusele, onkoloogia- ja 
hematoloogiakliinikule, järelravi 
kliinikule, Eesti Vähiliidule, Tervise 
Arengu Instituudile, SA EELK Tallin-
na Diakooniahaiglale ja kõigile, kes 
meid toetanud on.

Sünnipäevaüritusel esinesid Tallin-
na Nõmme Noortemaja flamenko-
stuudio „Fiesta” tantsijad, Marek Jür-

Teabetuba
J. Sütiste tee 19, Polikliinik 4 kabinet 
C2005; T, K, N kella 10.00–14.00
Telefon 617 2306

SA Vähihaigete toetusravi
Hiiu 44, polikliiniku kabinet 11
Registreerimine E–R kl 9.00−10.00 
tel 617 2313

genson ansamblist Regatt, Maria Väli 
ja Kirke Karjal Eesti Muusika- ja Teat-
riakadeemiast ning Kaupo Männiste 
pereansambel. Pidulaua eest hoolitses 
pr Sirje Rääk, ürituse jäädvustas foto-
graaf Henri Sihti ning liikmetele kinkis 
meeleolukad sallid OÜ Revirke.

Sünnipäevalised ühispildil.
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PERH-is on uus 
hematoloogia- 
keskuse juhataja
Iige Viigimaa on uus hema-
toloogiakeskuse juhataja alates 
käesoleva aasta 1. jaanuarist. Kuu-
kiri palus sel puhul temalt visiooni 
keskuse edasisest arengust.

Kümme aastat 
pärast hema-
toloogia eriala 
lisandumist 
Põhja-Eesti 
Regionaalhaig-
la struktuuri 
olen seatud 
vastutama 
selle valdkon-
na käekäigu 
eest. Näib, et 
sõna „väljakutse“ on omandanud uue 
värvingu. Iga päev on tunne, nagu viibik-
sin koolitusel. Õpin tundma uusi inimesi, 
uusi tehnilisi lahendusi, õpin juhina te-
gutsema. Püüan süsteemist aru saada ja 
ise süsteemi mõjutada. Selles kirjaveerus 
jagan oma mõtteid uues rollis viibides.

Näen oma tegevuses kolme tasandit: 
hematoloogia kui eriala heal tasemel 
püsimine ja arengu tagamine PERH-is, 
hematoloogiakeskuse toimimine haigla 
struktuuriüksusena ning hematoloo-
giakeskuse sisemise töökorralduse/ 
töökeskkonna mõjutamine. Kõik need 
valdkonnad on omavahel seotud ja ühte 
ei saa pidada teistest olulisemaks, kuigi 
teatud ajahetkel võib üks või teine olla 
esiplaanil.

Eriala arengust kõneldes peaks silmas 
pidama adekvaatseid ootusi. Hematoloo-
gia, nii beniigse kui ka maliigse hema-
toloogia areng maailmas on tormiline. 
Hulk praegu kasutuses olevaid ravimeid, 
aga ülekaalukalt tulevikuravimid toimi-
vad spetsiifiliselt molekulaarsel tasandil, 
ravimi või raviskeemi valik muutub üha 
kitsamalt piiritletuks vastavalt haiguse 
riskigrupile. Uue infoga kursis püsimine, 
selle info analüüsimine ja rakendamine 
igapäevatöös raviotsuseid tehes on 
keeruline. Lisaks tuleb arvestada meie, 
st Eesti väiksusest tulenevaid iseärasusi 
ravimite kättesaadavuse osas. Tasakaalu 
leidmine vajaduste ja võimaluste vahel 
on võimalik vaid põhjendatud ja tead-
likke otsuseid tehes. Üks valdkond, mis 
meid siin abistab, on osalemine rah-
vusvahelistes ravimuuringutes, millele 
tahaks senisest veelgi enam tähelepanu 
pöörata.

Hematoloogia on väga spetsiifiline 
valdkond, millel on oluline ühisosa 
laborimeditsiiniga, onkoloogiaga, si-
semeditsiiniga, infektsioonhaigustega, 
intensiivraviga. Meie töö sõltub otseselt 
haiglaapteegi, verekeskuse, diagnosti-
kakliiniku ja sageli kirurgiakliiniku kollee-
gide tegevusest. Ladusa koostöö eel-
duseks on lisaks heale tahtele ka võime 
ennast ja oma soove arusaadavaks teha. 
Püüame omalt poolt sellesse panustada 
ja ootame sama vastu.

Ehkki trendikas oleks uue juhina rää-
kida arengust väljapoole, suurenemisest, 
haarde laienemisest, mahtude kasvami-
sest jms, julgen öelda, et alanud aastal 
panustab hematoloogiakeskus pigem 
sisemisele arengule, sh töökeskkonna 
parendamisele. Remondime oma ruume, 
korrastame oma ajakasutust, vaatame 
üle ja vajadusel muudame omavahelist 
tööjaotust, räägime läbi koostöövõi-
malused teiste struktuuriüksustega, 
planeerime oma tegevust. Teisisõnu, 
leiame ja kasutame paremini olemasole-
vaid reserve. Ja ikka selleks, et tulevikus 
stabiilse ja süstemaatiliselt toimiva baasi 
pealt jätkuks jõudu vajadusel areneda 
väljapoole, suureneda, laiendada haaret, 
kasvatada mahtusid jne. Meil töötavad 
eranditult pühendunud inimesed, kellest 
osa on olulise kliinilise pagasiga ja osa 
oma töötee alguses. Igaühel on oma 
kitsamad erialased huvid ja tugevamad 
küljed. Pean oluliseks igale kolleegile 
sobiva ja motiveeriva töölõigu leidmist, 
samas toimimist ühtse meeskonnana, 
sest selles peitub võimalus tulla toime 
väga piiratud ruumi- ja inimressursiga.

Mind motiveerib võimalus teha muu-
tusi seal, kus ma näen selleks vajadust. 
Alati on võimalik anda oma parim ja 
rõõmustada selle üle.

Dr Riina Kütner, 
onkoloog-vanemarst

Kuidas Te kõrgest autasust teada 
saite?
Ma olin parajasti kodus, kui helistas 
kolleeg tööjuurest, et nüüd Riina ta-
hetakse sinu kontaktandmeid, sa saad 
presidendilt autasu. … selle peale is-
tusin ma tõesti potsti maha. Keskmine 
poeg oli ka kodus, tema on niisugune 
toreda sõnaga, oskab kenasti rääki-
da — ma loodan, et temast saab ka 
üks hea arst — ta tuli trepist alla, kallis-
tas mind ja ütles, et ema, lõpuks ometi 
nad märkasid sind … siis tuli tõesti pi-
sar silma … toibumine võttis ikka mitu 
tundi aega.

Ega see autasu midagi ju ei muuda, 
eks me teeme oma tööd ikka nii, nagu 
teeme, aga see oli väga liigutav. Pean 
ütlema, et suurim rõõm oli see, kui 
palju positiivset tagasisidet me oleme 
saanud. Noorem poeg ütles — ma ise 
ei käi online’is, kus kommenteeritak-
se —, et ema, seal on ainult positiivsed 
hüüatused. See positiivne tagasiside 
on igati tore!

Teie vanaisa ja isa olid arstid, 
Teie ise juba kolmanda põlve 
arst ja ka kaks Teie kolmest 
pojast on valinud arstikutse. 
Neli põlve arste — väga 
muljetavaldav!
Ma ise olen nii kohutavalt uhke selle 
üle. Emaisa oli Kilingi-Nõmme pere-
arst, ma arvan, et midagi olen vana-
isast ka pärinud. Ta suri küll vara ära, 
aga oli väga populaarne arst, ilmselt 
hea sõnaga, vanaema ja teisedki ini-
mesed on seda jutustanud.

Poeg Sander on töötab PERH-is, 
olen tema üle väga uhke. Niipalju olen 
vist suutnud kodus silmade särades 
õhinal rääkida, et keskmine poeg on 
ka vaimustunud onkoloogiast. Noorim 
poeg õpib TTÜ-s IT-d, vähemalt töö-
koha saamisega ei tohiks temal muret 
tulla.

Kuidas arvate, miks seekord Teie 
saite selle suure au osaliseks?
Ma sain aru, et pilk oli jäänud neile, 
kes on ehk teinud natuke rohkem, kui 
neilt on oodatud — Presidendi kaas-
sõnas oli umbes selline põhjendus …

Ma ei saa öelda, et ma väga kristliku 
meelelaadiga oleks, aga … arvestades 
mu geneetilist päritolu ja tausta — 
emaisa oli perearst ja isa kirurg —, siis 
ma arvan, et arst peab olema natuke 
samariitlase tüüpi inimene. Püüan 
teha ikka niipalju kui vähegi võimalik.

Teine asi, mida ma olen püüdnud — 
teha oma tööd huvitavamaks, võtta li-
salugemisi või luua mõne kolleegiga, 
kellel ka silm särab, mingeid uusi al-
gatusi. See kõlab ehk õõnsalt, aga ma 
tunnen mingit missioonitunnet, et see 
eriala püsiks ja areneks. Ma tunnen 
vastutust, pean seisma selle eest, et 
me oleks ka Euroopa tasemel aktsep-
teeritavad ja et kogu see onko-asi päris 
kontrolli alt ei väljuks ning et suudak-
sime hoida oma asja nii heal tasemel, 
et inimesed tahaksid tulla meie majja 
ja oleksid veendunud, et saavad siit 
täitsa maailmatasemel ravi. Me oleme 
saanud väga head tagasisidet — ini-
mesed ju nüüd käivad ka välismaal 
konsulteerimas —, et meil on hästi ja 
korralikult lõigatud ning ravitud. Eks 
me järgime ju samu ravijuhiseid, mis 
on Ameerikas ja Euroopaski. Olen 
päris õnnelik, et haigekassa on olnud 
nõus kompenseerima suurt osa maail-
mas rinnavähi raviks kasutatavaid ra-
vimeid ja me saame neid kasutada.

Ma olen väga tänulik selle eest, et 
mulle jäeti võimalus ka kemoteraapiat 
teha, see on minu jaoks hästi põnev. 
Kirurgid saavad samuti areneda, meil 

Kommentaar
Astrid Järvet (85), 
elupõline onkoloog

Mul on NIII hea meel, et 
Riina presidendi auraha 
sai, rõõmustasin süda-
mest! Helistasin talle 
kohe, kui seda uudist 
kuulsin, õnnitlesin ja 
ütlesin talle ka — tõesti 
hea, et nähakse, kui 
häid naisi meil on!

Dr Kütneriga kohtusime nii, et ma otsisin 
juba mõnda aega endale abilist ja järglast. 
Selleks ajaks oli onkos juba loodud rinna-
osakond, rinnavähki tuligi aina rohkem ja 
rohkem. Otsisin naisarsti, keda välja õpeta-
da. Miks naisarsti? — sest paljud vanemad 
daamid pöörduvad sellise probleemiga 
meelsamini naise poole. Ühel aastal tuli jälle 
meile ülikoolist kaks meest, üks oli aneste-
sioloog ja teine kirurg, siis ma palusin, et 
poisid, leidke mulle üks oma kursuse tüdruk, 
mulle on hirmus tähtis, et ta oleks töökas ja 

et ta oleks väga hea kolleeg. Nad soovitasid 
Riina Kütnerit, kes oli määratud ortopeediks. 
Järgmisel päeval oligi Riina minu juures. 
Küsisin, kas sa tahad saada rinnakirurgiks, 
tema ütles — jah, tahan.

Riina oli hästi positiivne ja rõõmsameelne 
ja hea suhtlemisega. Riina meeldis mulle 
kohe, ta oli ka arstide perekonnast — isa oli 
tal nimekas kirurg —, nii et Riinal ei olnud ala 
võõras. Samuti tuli patsientidega suhtlemine 
kuidagi väga kenasti ja loomuomaselt välja, 
ta on väga osavõtlik.

Hakkasime kohe koos tööle ja ta oli väga 
andekas, hea käega, ja omandas kiiresti. Tal 
oli suur tahtmine saada kirurgiks. Ta töötas 
paralleelselt minuga ja kunagi ei olnud min-
git virinat. Töötasime koos pikki aastaid, meil 
oli väga hea klapp. Osakonnas oli hea kollek-
tiiv, tugevad arstid, dr Kurvet, dr Veskimäe ja 
dr Äniline. Riina meeldis kõigile.

Riinat hindavad ka patsiendid väga, 
hindasid algusest peale. Ta on väga hea 
suhtleja. Põhimõte, mida järgisime, oli see: 
haige on primaarne, las ta tunneb, et ta on 
sul ainuke.

Kui ma haiglast ära tulin, oli mul väga hea 
meel, et minu järgijaks jäi Riina Kütner.

hakkab plastikakirurgia ilmet võtma 
ja seeläbi tuleb midagi huvitavat jälle 
juurde.

Minule siiamaani mu töö igavaks 
läinud ei ole.

Kui kaua olete tohter olnud ja 
millised etapid oma tööelus 
välja tooksite?
30 aastat juba. Ülikooli lõpetasin 81, 
alguses tulin Mustamäe haiglasse in-
ternatuuri ja 82. aastast olin trauma-
toloogina tööl. Samal ajal kutsus dr 
Järvet mind onkosse, pidasin siis isaga 
nõu … jah, ma olen rahul, et sellise 
valiku tegin. Austan väga dr Järvetit, 
tema oli mu vanem kolleeg ja õpeta-
ja, oskas onkoloogia mulle huvitavaks 
teha.

Päris alguses oli muidugi ravimeid 
vähe ja hirmus suurt õhinat ma ei suu-
da meenutada, aga kui piirid läksid 
lahti, 90-ndate alguses, siis sai rohkem 
hakata käima konverentsidel ja osale-
ma esimestes uuringutes, algas koos-
töö Euroopa spetsialistidega, siis läks 
asi õige põnevaks, uusi rohtusid tuli ka 
robinal …

Etapid? Kui lõikuse koha pealt mõel-
da, siis üks suuremaid uusi asju, mida 
hakkasime tegema, on rinda säilitav 
operatsioon. Itaallased hakkaksid seda 
juba 80ndate lõpus tegema, meil läks 
oma 10 aastat, kuni see n-ö rutiinseks 
tööks muutus.

Järgmisena tuli valvursõlme uu-
ring, sellest on ka juba 6–7 aastat. Et 
ei pea kogu kaenlaalust ära puhasta-
ma, vaid võetakse proov ja uuritakse, 
milline on optimaalne tegutsemine. 
Meie rinnakirurgia on oluliselt sääst-
vamaks läinud.

Keemiaravi poole pealt … mäletan 
veel sedagi aega, kui oli üleüldse paar-
kolm preparaati, ja vahel ei olnud üh-
tegi saada. Umbes 10 aastat tagasi tuli 
taksaanravi, taksaanid on natuke teist-
moodi toimemehhanismiga keemiaravi 
preparaadid. Ja suur-suur hüpe oli siis, 
kui võtsime kasutusele bioloogilise ravi.

Ja muidugi hormoonravi. Alguses 
oli tamoksifeen — seda on juba alates 
60-ndatest kasutatud, aga 4–5 uut pre-
paraati on tulnud juurde ka hormoon-
ravis. Rinnavähi elulemus läheb järjest 
pikemaks, rinnavähk on muutunud 
krooniliseks haiguseks, ägenemiste-
ga — ja kui järgmine ägenemine tu-
leb, siis vahetame ravimit ning teeme 
järgmise astme ravimiga, nagu reuma 
puhul näiteks.

Sain just ravimiametist uued and-
med: meie 5 aasta elulemus on para-

nenud, 78% on kõikide staadiumide 
keskmine elulemus. Kuigi haigestumi-
ne on ka tõusnud, 90-ndatel umbes 
400 juhtumit aastas, nüüd 600–650. 
Viimase pooleteise aasta jooksul on 
juba võimalik teha ka rindade mag-
netuuringut, mis võimaldab leida li-
sakoldeid rinnas, et olla kindel rinda 
säilitava opi õigsuses, ja seda teeme 
ka kõrge riskiga patsientidele.

Kuidas sõnastaksite oma 
suhtumist patsientidesse?
Rusikareeglina olen ma ikka öelnud, 
et ega inimene ei saa nii väga hästi 
aru, kes on hea arst meditsiini mõttes, 
tema peab heaks arstiks ikka seda, kes 
temaga räägib. Ma olen seda meelt, et 
arsti ülesanne on rääkida asi lahti nii-
suguste nüanssidega, et patsient saa-
vutaks kindlustunde, et küllap läheb 
ikka kõik hästi. Nagu dr Järvetki ütles, 
et ega inimest ei tohi jalapealt tappa. 
Jah, ta peab oma seisundit teadma, 
aga me katsume ikka laveerida, et 
see kõik ei toimuks jõhkralt ja järsult. 
Konfliktid kipuvad sellest ikka tulema, 
et ei räägita piisavalt.

Pead aru saama, mis tüüpi see 
inimene on ja mida ta sinult kuulda 
tahab. See on natuke nagu näitleja 
ja psühholoogi töö ühendamine — 
noorest peast ma tahtsingi saada 
näitlejaks, etlemine tuli kenasti väl-
ja ka —, etendad inimest, kes kõike 
teab, kuigi kõigile asjadele ei ole ju 
ühest vastust. Ikka pead suutma leida 
patsienti rahuldava seletuse.

Tiimitöö ja Teie meeskond?
Ma olen lõpmata tänulik kõigile oma 
kolleegidele ja meeskonna liikmetele, 
kes on vastu pannud igasugu ahvat-
lustele — ma tean, et peaaegu kõiki on 
püütud siit meelitada sinna-tänna — 
ning kui nad on meie meeskonda tul-
nud, on siia pidama jäänud. Uhkustun-
dega rõhutaksin, et rinnameeskonnas 
on väga tublid ja tegusad inimesed, 
Vahur Valvere kemoteraapia poole 
pealt, lisaks oma suurele töökoormuse-
le onkoloogia liidrina, ja dr Maret Talk, 
hästi tragi, rinna-asja edendaja, rinna-
kabinet sai loodud suures osas tänu 
temale. Ja kõik radioloogid on väga 
tublid, põhiradiolooge on meil kolm — 
Priit Pauls, Mare Meldre ja Maret Talk. 
Ja meie patoloog Jelena Bogovskaja, 
kes praegu on noorematest patoloo-
gidest võtnud oma südameasjaks viia 
meie patoloogia Euroopa tasemele. 
Kiiritusravi eest seisab hea kolleeg Ani-
ta Kupp. Kirurgid, dr Äniline ja dr Pild 
on tublilt ja pikka aega opereerinud, 
hiljuti saime ka järelkasvu dr Jürissoni 
näol. Dr Tserenkova kasvatab praegu 
oma kaksikuid poisse, jõudu talle selles 
toredas töös. Loomulikult ei saaks me 
midagi tehtud ilma õdede-hooldajate 
abita.

Meil on niivõrd entusiastlik ja tragi 
meeskond, et siin on lust ja rõõm töö-
tada. Super! Palju tänu kõigile!

Aime Taevere
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Laupäeval, 23. veebruaril toi-
mus Eesti Draamateatris PERH-i 
verekeskuse korraldatud koo-
linoorte teatrifestival „Doonor 
on elupäästja“. Laval oli kuus 
spetsiaalselt selle festivali jaoks 
loodud etendust erinevatest Eesti 
koolidest.

Esikoha pälvis Kuusalu keskkool eten-
dusega „Ma olen siin, Nora“, mis rää-
kis loo elu ja surma vahel vaakuvast 
noorest emast, kes käib ära surnuriigis, 
kuid tänu vereülekannetele pöördus 
siiski tagasi oma väikse tütre ja pere 
juurde. Žürii esimees, näitleja ja lavas-
taja Eero Spriit tõstis lavastust esile eel-

Koolinoored tõid doonorluse teatrisse

Hetk Kuusalu keskkooli näitetrupi etendusest „Ma olen siin, Nora“.

kõige tugeva dramaturgia ja mitmeke-
sise teatri võimaluste kasutamise eest. 
„Nii pikalt liikumatuid kaadreid välja 
mängida ei ole sugugi lihtne, kuid teie 
saite sellega suurepäraselt hakkama,“ 
kiitis Spriit.

Teise koha sai Rakvere gümnaasiu-
mi teatriansambel lavastusega „Hämar 
tantsib meie sees“, keda žürii tunnustas 
hästi komponeeritud tüki ja julge käsit-
luse eest, mis erines teistest ka traagilise 
lõpu poolest.

Kolmanda koha pälvinud Laagna 
gümnaasiumi etendus „Vaenlasest 
verevennaks“ rääkis elulise loo leu-
keemiahaige poisi ja tema venna va-
helistest suhetest. Etendus teenis žüriilt 

enim kiidusõnu just tugevate rollitäit-
miste eest.

Neljanda koha saanud Narva Eesti 
Gümnaasiumi näitetruppi tunnustas 
žürii äärmiselt elutruu ja emotsionaal- 
se süžee ning professionaalse kaklus-
stseeni eest. „Need noored võiks tulla 
lavakunstikooli kaklemist õpetama,“ 
kommenteeris laval nähtut Spriit.

Viienda koha saanud Kallavere 
keskkooli tantsuetendus teenis pluss-
punkte suurepärase eestikeelse 
muusikavaliku eest ning Käina güm-
naasium pälvis erilise tunnustuse juba 
kolmandat korda festivalil osalemise 
ja aktiivse doonorluse valdkonnaga 
tegelemise eest.

Žüriisse kuulusid näitleja ja lavastaja 
Eero Spriit, doonorluse saadik Liis 
Loikmann, teatrihuviline Laivi Tõnurist, 
doonor Kardi Laansoo ja verekeskuse 
esindaja Regina Kaasik.

Esikolmikut autasustati dolomiidist 
karikatega ja esikoha võitnud trupp 
teenis välja teatrireisi vabalt valitud 
etendusele ühte Mandri-Eesti teatrisse. 
Teatrifestival toimus kolmandat korda 
ning pälvis taas kord nii õpilaste kui ka 
juhendajate äärmiselt positiivse tagasi-
side.

Kaidi Kasenõmm
Verekeskuse 

kommunikatsioonispetsialist

Rakvere gümnaasiumi näitetrupp koos pelikan Donaga.

Interdistsiplinaarne 
koostööseminar

INSULT
Meil on rõõm teatada, et sarnaselt eel-
mistel aastatel toimunud seminaridega 
„Kops“, „Maks“, „Väike liiges“, „Neer“, 
„Intestinum“, „Veresoon“ ja „Lümfisõlm” 
on kavas korraldada interdistsiplinaarne 
seminar „Insult”, mis toimub reedel, 
26. aprillil 2013. a Tallinnas Solaris 
Kino Kalevi saalis (Solarise Keskus, Esto-
nia pst 9, III korrus).

Seminari eesmärk on interdistsipli-
naarselt käsitleda insulti, tutvustada uusi 
diagnoosimis- ja ravimeetodeid.

Registreerumisel kehtib põhimõte 
first–come–first–served. Registreerimine 
lõpetatakse vabade kohtade täitumisel või 
hiljemalt 14. aprillil 2013. a. Osalemiseks 
palume kirjutada riina.kozlov@regionaal-
haigla.ee

Osavõtjaile väljastatakse koolitustun-
nistus.

Seminari tunnustab Eesti Perearstide 
Selts (9 täienduspunkti).

Koostööseminari kava*
9.30 Registreerimine, tervituskohv, 

näitus
10.00 Avamine

I OSA Patofüsioloogia, epidemioloogia 
ja diagnostika
Moderaator Janika Kõrv
10.05 Mis on insult ja kellel ta tekib — 

Janika Kõrv
10.30 Perinataalne ja lapseea insult — 

Rael Laugesaar
10.50 Uued trendid noorte insuldis — 

Siim Schneider
11.10 Insuldi piltdiagnostika: millal, 

miks ja kuidas — Äli Roose
11.30 Unearterite piltdiagnostika: 

millal ja kuidas — 
Peeter Raudvere

11.50 Perioperatiivse insuldi välti-
misest paastu või valguvaba 
dieediga — Jaan-Olle Andressoo

12.05 Lõuna, näitus

II OSA Ravi ja rehabilitatsioon
Moderaator Andrus Kreis
13.00 Ajuinfarkti ravi tulipunkt — 

intravenoosne trombolüüs. 
Andrus Kreis

13.20 Trombektoomia insuldi puhul — 
Vladislav Malikov

13.40 Insuldi kirurgiline ravi — 
Kahro Tall

14.00 Peaaju venoosne tromboos — 
Viiu-Marika Rand

14.20 Insuldi taastusravi — 
Maarika Nurm

15.00 Kohvipaus, näitus

III OSA Primaarne ja sekundaarne 
preventsioon
Moderaator Margus Viigimaa
15.30 Hüpertensiooni ravi insuldi pre-

ventsioonis — Margus Viigimaa
15.50 Kodade virvendusarütmia täna-

päevane käsitlus — Riina Vettus
16.10 Millal unearterit opereerida — 

Priit Põder

16.30–16.40 Kokkuvõte ja seminari lõpe-
tamine

* Korraldajad jätavad õiguse teha kavas 
muudatusi.

Kohtumiseni seminaril!

Interdistsiplinaarse seminari „Insult“ 
korraldustoimkond

Regionaalhaigla I Maleturniir
Regionaalhaigla korraldab laupäeval, 16. märtsil algusega kell 12.00 Regionaalhaigla 
Mustamäe korpuse anestesioloogia- ja diagnostikakliiniku koosolekute ruumis X2067 
Regionaalhaigla I Maleturniiri.

Ajakontroll partiiks mängijale on 10 minutit.
Registreerumine 10. märtsini e-posti aadressil maleturniir@regionaalhaigla.ee.
Osavõtutasu 10 eurot, mille saab maksta arveldusarvele 10220121045015 (SEB Pank).

Ootame ka teistest haiglatest kõigi malehuviliste rohket osavõttu!

Täiendav info Siim Vene, tel 617 1596

Uued infovoldikud
Reumatoloog Piia Tuviku materjalide põhjal on 
valminud infobrošüür „Lateraalne epikondüliit 
ehk tennisisti küünarliiges“. Brošüüris antak-
se ülevaade haiguse olemusest, raviviisidest ning 
-harjutustest.

Koostöös uroloogidega on ilmunud voldik 
„Vaagnapõhjalihaste harjutused meestele“.

Juhtimiskoolitus PERH-i uutele ja/või vähekogenud juhtidele

2012 oli kliinikutes suur konkursside 
aasta, paljudel juhtidel sai täis viie-
aastane juhtimisperiood, toimus rida 
konkursse, mille tulemusena vahetus 
ka keskastme- ja esmatasandi juhte 
nii arsti- kui ka õendusliinis. See oli-
gi peamine põhjus, miks otsustasime 
pakkuda oma uutele juhtidele meie 
haigla spetsiifilist juhtimiskoolitust, 
mis kasutaks haigla juhtimisprakti-
kat ning reaalse elu näiteid. Koolita-
jad olid personalidirektori kt Katrin 
Kamerov ja koolitustalituse juhataja 
Kuldar Kiho, kes panid kokku prog-
rammi, koolituse sisu ja viisid kolm 
koolituspäeva ka läbi.

Koolitus pandi kokku spetsiaalselt 
Regionaalhaigla juhtidele, lähtuvalt 
Regionaalhaigla missioonist, visioo-
nist, väärtustest, strateegilistest ees-
märkidest ning juhtimiskompetent-

sidest. Koolituse käigus oli juhtidel 
võimalik iseennast juhi rollist lähtu-
valt analüüsida, testida oma teadmisi 
haigla struktuurist ja erinevate medit-
siiniliste ning mittemeditsiiniliste ük-
suste funktsioonist. Juhid analüüsisid 
oma üksuse töötajaid, määratlesid 
nende ootusi, vajadusi, arenguvõi-
malusi, meeskonnatööd. Harjutati 
negatiivse tagasiside andmist, kiit-
mist, koosolekute juhtimist, raskete 
kõneluste pidamist. Koduse tööna 
koostasid juhid nende poolt juhitava 
üksuse 2013. aasta strateegilised ees-
märgid ja tegevused, mida üheskoos 
põhjalikult analüüsiti.

Koolitus toimus septembrist det-
sembrini (2012) koolitustalituses. 
I grupis osales 6 ülemarsti, 5 juhtivat 
inseneri, 2 õendusjuhti. II grupis osa-
les 16 õendusjuhti.

Koolituse programm:
I moodul (1 päev)

Juhi rollid, juhtimiskompetentsid• 
Üldjuhtimiskompetentsid, eesmär-• 
gid, väärtused, arengukava
PERH-i struktuur, tegevusmõõdi-• 
kud, kvaliteedijuhtimine
Administreerimine• 

II moodul (1 päev)
Juhi isikuomadused• 
Situational Leadership• , delegeeri-
mine
Efektiivne vestlus töötajaga, har-• 
jutused
Positiivse ja negatiivse tagasiside • 
andmine, „ei“ ütlemine, praktili-
sed harjutused

III moodul (1 päev)
Inimeste arendamine PERH-is• 
Meeskonnatöö• 
Efektiivsete koosolekute juhtimine• 
Konfliktide juhtimine• 

Koolitus läks igati korda, koolitajad 
said palju positiivset tagasisidet, aga 
ka mõned parendusettepanekud. All-
pool mõned näited tagasisidest:

Aitäh! Sain palju tööks vajalikke • 
fakte, ideid ja mõtlemisainet.
Praktilised ülesanded on head!• 
Lektorid oskavad osavalt panna • 
kuulajaid kaasa mõtlema ja harju-
tusi tegema.
Väga meeldib „avatud” koolitus, st • 
et tuuakse palju näiteid ja saab ise 

kommentaare-mõtteid lisada, toi-
mub elav arutelu ja vestlus.
Koolitus on väga arendav ja teki-• 
tab tahtmise aina rohkem sellest 
teada saada.
Teemade sissejuhatus ning teooria • 
oli väga hea, tekkis mitmeid mõt-
teid, kuidas oma tööd parandada.
Koolitus tervikuna oli väga hariv ja • 
huvitav, andis palju julgust ja häid 
soovitusi edaspidisteks ettevõtmis-
teks. Lektorite üksteise täiendus oli 
väga meeldiv, mitte segav.
Suurepärane koolitus. Andis ette-• 
kujutuse juhtimisest. Aitäh!
Kõigil kolmel koolitusel on head • 
praktilised näited.
Vajalik koolitus igale juhile.• 

Koolitajatel pole plaanis jääda loor-
beritele puhkama. Grupp uutest ja 
veel koolitamata juhtidest (nii arstid, 
õed kui ka teenistuste/ talituste juhid) 
on juba moodustatud ning eeloleval 
kevadel aprillis toimuvad järjekord-
sed kolm juhtimiskoolituse päeva.

Oleme valmis tegema ka struktuuri- 
üksuse põhilisi juhtimiskoolitusi (nt 
kliinikute kaupa).

Kohtumiseni koolitusel!

Kuldar Kiho
Koolitustalituse juhataja

Fotomeenutus eelmise aasta 
seminarilt „Kops“.


