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14. mail tunnustati Salme kultuurikeskuses meie parimaid õendus-hooldustöötajaid. Meeleoluka kontserdi andsid Koit Toome, Jorma Puusaag ja ansambel Noorkuu. Tulgu kogetud rõõm, heatujulisus
ning üksteise märkamine ja tunnustamine kaasa ka argipäeva! Pildil (vasakult) esireas: Žanna Ivinskaja, Jelena Lobunkova, Ljudmilla Tambova, Anneli Halliküla, Marina Nognibida, dr Andrus
Remmelgas, teises/ kolmandas reas: Aleksei Gaidajenko, Valentina Marfina, Ljudmilla Antonova, Viktoria Kitšinskaja, Raisa Fazlutdinova, Elena Makarova, Jelena Maltseva, Marvis
Mägi, Sirje Laks. Pildilt puudub Maria Suhnat.
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Regionaalhaigla kliinikute parimad õed ja hooldajad
Anestesioloogiakliiniku
„Aasta õde 2014“ Ljudmilla Antonova

Järelravi kliiniku
„Aasta hooldaja 2014“ Žanna Ivinskaja

Ljudmilla Antonova valimine kliiniku aasta õeks on igati
õigustatud, sest temas on kõik parima õe omadused:
huvi oma töö vastu, õpihimu, kogemused ja oskused.
Ljudmilla on töötanud anesteesiaosakonnas anesteesiaõena 1980. aastast alates, mil Tallinna Kiirabihaiglas
avati anesteesiaosakond, ja on seega osakonna üks
staažikamaid töötajaid. Ljudmilla on töötanud mõnda
aega ka osakonna vastutavana õena ja vajadusel asendanud ka nüüd Hiiul anesteesiaosakonna õendustöö
koordinaatorit.
Ljudmilla osaleb aktiivselt nii osakonna töös kui ka koolitustel. Läbi aegade
on Ljudmilla olnud osakonnasiseselt juhendajaks uutele õdedele ja tervishoiu
kõrgkoolide üliõpilastele. Tema käe alt on välja kasvanud paljud spetsialistid, kes
töötavad nii meie kui ka Eesti teistes haiglates. Ta osaleb aktiivselt ka osakonna
töökorralduse parendamisel, sest tema arvamusi ja ettepanekuid hinnatakse
ja nendega arvestatakse. Ta on üks vähestest meie haigla anesteesiaõdedest,
kes on õppinud ka väikelaste anesteesiaid läbi viima.
Kolleegina hinnatakse kõrgelt Ljudmilla abivalmidust, otsekohesust ja koostöövalmidust. Tema puhul võib kindel olla, et ta tuleb appi ning on toeks igas
olukorras. Hea suhtlejana leiab ta kõikidega ühise keele. Ljudmilla oskab hästi
organiseerida nii oma kui ka vajadusel teiste tööd ning tal on alati huvi ja tahtmist tegutseda. Ta on ka arstide poolt kõrgelt hinnatud ja austatud õde. Ljudmilla on alati positiivselt meelestatud ning heatujuline — osakonna päike.

Žanna Ivinskaja töötab järelravi kliinikus 2012. aastast.
Varem järelravi kliiniku intensiivravi osakonnas, nüüd
aga kliiniku sise- ja neuroloogiliste haiguste järelravi
osakonnas. Ta on inimene, kes teeb oma tööd suure
südamlikkuse, kohusetundlikkuse ning põhjalikkusega.
Lisaks osaleb Žanna uute töötajate juhendamisel ning
on alati abivalmis ning usaldusväärne. Teda võib iseloomustada kui osavõtlikku kuulajat, kes suhtub nii patsientidesse kui ka kolleegidesse austavalt ja sõbralikult.
Žanna töötulemused on eeskujuks kõigile ning ta on andnud suure panuse
patsientide ja nende lähedaste rahuloluks. Pühendunud töössesuhtumisega
annab ta head eeskuju noortele kolleegidele ning uutele töötajatele, innustades kogu kollektiivi tagama kõrget hooldusabi kvaliteeti. Žanna on inimene, kes
teeb oma tööd kiindunult, empaatiavõimeliselt ning armastusega.

Kirurgiakliiniku
„Aasta õde 2014“ Anneli Halliküla

Marina Nognibida töötab anestesioloogiakliinikus hooldajana 2009. aastast. Aastal 2012 alustas ta õpinguid
Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis õe erialal.
Marina on professionaal, kes tunneb ja oskab oma
tööd väga hästi. Ta on sõbralik, usaldusväärne, heatujuline ja abivalmis töötaja. Marina on osakonna valve
vastutav hooldaja juba mitmendat aastat, olles aastaid
osakonna nn liidergrupis. Ta oskab koordineerida hoolduspersonali tööd vahetuses, jäädes ka ekstreemsetes
situatsioonides alati rahulikuks ja tasakaalukaks. Marina osaleb uute töötajate
väljaõpetamisel ja praktikantide juhendamisel. Ta teeb ettepanekuid osakonna
töökorralduse muutmiseks ja arendamiseks ning on lektoriks osakonna sisekoolitustel (nt „Patsiendi pesemine“).

Anneli Halliküla on 10-aastase töökogemusega õendusjuht, kes andis oma panuse keskuse õenduspersonali
juhtimises. Kuid 2012. a loobus ta õendusjuhi ametist,
jätkates tööd õena uroloogiaosakonnas.
Anneli on õde suure algustähega, suure südame ja
suurte tegudega. Ta saab alati kõigega hakkama, teab
alati kõike patsientide ravi, enesetunde jms kohta ning
on osakonnas alati see inimene, kellelt küsivad esimesena nõu nii õed kui ka arstid. Ta oskab patsientidega leida
kohe ühise keele ning annab neile alati asjalikku nõu nii haiglas olles kui ka
koduseks toimetulekuks. Annelil on väga hea huumorimeel ja tema heatahtlikkus patsientide suhtes on kõigile näha. Isegi kõige keerukamate patsientidega
suudab ta alati jääda professionaalseks. Ta teab alati, kuidas patsiente lohutada
ja saab aru, millist toetust patsient vajab.
Hiljuti juhtus selline lugu: patsient läks paranenult koju ja soovis tulla Annelid tehtud töö eest tänama. Saades teada, et Anneli on puhkusel, ootas kaks
nädalat tema tööle naasmiseni. Ja siis tuli see patsient lillesülemiga, et tänada
oma lemmikõde.
Anneli on väga lugupeetud ja armastatud kolleeg kogu personali hulgas.
Aus ja õiglane, saades hästi läbi nii õdede, hooldajate kui ka arstidega.
Kui juhtuksite ükskõik kellelt uroloogiaosakonnas küsima, kes on kõige töökam ja tublim, siis saaksite ainult ühesuguse vastuse — ANNELI.

Diagnostikakliiniku
„Aasta bioanalüütik 2014“ Sirje Laks

Kirurgiakliiniku
„Aasta hooldaja 2014“ Viktoria Kitšinskaja

Sirje Laks töötab alates 1997. aastast mikrobioloogia
osakonna juhtiva laborandi ametikohal. Lisaks 1989. a
omandatud laborivelskri erialale omandas ta pere (4
last) ja töö kõrvalt 2013. a Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis
rakendusliku kõrghariduse bioanalüütiku erialal. Mis eriti
märkimisväärne — kiitusega (cum laude)!
Sirje omab head teoreetilist ettevalmistust ning osaleb aktiivselt ja pidevalt erialastel täiendkoolitustel. Samuti on Sirje ka ise aktiivne koolitaja õendusvaldkonnas
nii meie haiglas kui ka väljaspool. Tema eestvedamisel on toimunud Eesti Bioanalüütikute Ühingu mikrobioloogia koolituspäevad. Lisaks põhitööle omandas Sirje töövõtted ka molekulaardiagnostika valdkonnas töötamiseks.
Sirje on suurepärane kolleeg — koostööaldis, usaldusväärne, teisi alati toetav
ja sõbralik. Ta on tubli ema oma neljale lapsele. Oma positiivse suhtumise ja
pühendumisega tööle on ta eeskujuks teistele töötajatele. Sirje on väga professionaalne töötaja, suutes vajadusel nõustada mitte ainult kolleege, vaid ka
raviarste mikrobioloogiliste uuringute alastes küsimustes.
Lisaks põhitööle organiseerib Sirje pidevalt uusi ja huvitavaid ühistegevusi
kolleegidega ka väljaspool tööd. Oma osakonnaga on ta alati esireas spordiüritustel ja suvepäevadel. Töövälisel ajal tegeleb ta aktiivselt spordiga ning tema
hinnangul on just pikamaajooks üks igapäeva stressirohke ja vastutusrikka
tööga toimetuleku saladusi.
Sirje osakonna töötajatel on lihtsalt vedanud!

Viktoria Kitšinskaja töötab ortopeediakeskuses hooldajana juba kakskümmend kolm aastat. Oma igapäevatöös
on ta professionaalne, patsiendikeskne, hoolib pidevast
enesetäiendamisest ja ka osakonna töökorralduse parendamisest. Ta on aus, kohusetundlik ning koostööaldis, inimene, kes oma positiivse suhtumisega suudab
luua meeldiva ja sõbraliku tööatmosfääri. Viktorial on
eriline oskus leida konfliktsituatsioonides parim lahendus. Tal on alati varuks hea sõna ja toetav abikäsi, kui
seda vajavad kolleegid, patsiendid ja nende omaksed.
Viktoria pikaajalist töökogemust iseloomustab läbimõeldus, süsteemipärasus, vastuvõtlikkus uuemate meditsiinisuundade suhtes — kõik see on alus,
millel põhineb aasta hooldaja tiitel. Temas on tõelist fanatismi, kiindumust oma
töösse ja lojaalsust meie haiglale.
Viktoria otsib ja tahab jätkuvalt edasipürgimisvõimalusi nii enesearendamises kui ka igapäevatöös, mida kirurgiakliinik igati toetab. Tema hea töö toob
Regionaalhaigla teeninduskvaliteedile lisaväärtust.

Anestesioloogiakliiniku
„Aasta hooldaja 2014“ Marina Nognibida

Diagnostikakliiniku
„Aasta abiline 2014“ Valentina Marfina
Valentina Marfina töötab Regionaalhaiglas 2000. aastast. Algusaastatel abilisena ultrahelis, praegu KT/MRT
kabinettides.
Kolleegid iseloomustavad Valentinat kui tublit inimest,
kes on aus, kohusetundlik, kõikide suhtes abivalmis ja
vastutulelik ning alati rahulik ja viisakas nii töökaaslaste
kui ka patsientidega. Pikkade tööaastate jooksul pole olnud ühtegi temaga seotud konfliktsituatsiooni, enamgi
veel — keegi pole kunagi ta peale isegi kaevanud. Kokkuvõtvalt — igati positiivne inimene ja töötaja. Radioloogiatehnikutele meeldib Valentinaga koos tööl
olla!

Järelravi kliiniku
„Aasta õde 2014“ Jelena Lobunkova
Jelena Lobunkova asus järelravi kliiniku III järelravi osakonda tööle 2011. aastal. Teda iseloomustab eelkõige
huvi oma töö vastu, kõrge vastutustunne ja soov kaasa
lüüa kõigis uuendustega seotud projektides. Jelena on
oma igapäevastes töökohustustes ülimalt täpne ja patsientidele pühendunud ehk siis klassikalises tähenduses
patsiendikeskne. Tema hindamatuks omaduseks on oskus pakkuda patsientidele kindlustunnet ja ka nende
kõige suuremad hirmud maandada, sisendada patsientidesse jõudu ja meelerahu. Mitte ainult patsiendid ei kiida Jelenat, vaid ka patsientide lähedased,
kuivõrd tal on suurepärane oskus saavutada nendega hea kontakt.
Jelena esitab alati oma visiooni patsiendi õendusabi korraldamiseks, kaasab
tööprotsessi hooldajaid ning õpetab välja uusi õdesid ja koolitab abiõdesid.
Vaatamata raskele tööle ja pingelisele töögraafikule, jätkub tal energiat ja
jõudu ka enesetäiendamiseks ja koolitamiseks. Käesoleval ajal on ta keskendunud diplomitöö kirjutamisele (vähihaigete patsientide lähedaste toetamise
võimalused õendustöös) ning töö eduka kaitsmise korral on tal plaanis selle
põhjal välja töötada abimaterjal õdedele. Ühtlasi on Jelena järelravi kliiniku esindaja kliinilise toitmise töörühmas. Kliinik loodab Jelena teadmiste ja oskuste najal tõsta üldist kliinilise toitmise kvaliteeti, sest see on teema, mis päev-päevalt
muutub üha aktuaalsemaks.
Jelena on iseseisev ja vastutustundlik, kolleegide suhtes aus, avatud ja otsekohene. Tal on pädevus vajadusel asendada nii osakonna õendusjuhti kui
ka oskus teha kõiki osakonnas olulisi õendustegevusi. Jelenalt ei kuule kunagi
kurtmist ega rahulolematust töö kohta, tema valvekorra ajal sujuvad ka kõige
raskemad tööd korralikult ja rahulikult.

Onkoloogia- ja hematoloogiakliiniku
„Aasta õde 2014“ Elena Makarova
Elena Makarova asus tööle kiiritusravi keskusesse 2008.
aastal ning töötab seal tänaseni.
Elena on suurte kogemustega õde, kes rakendab
oma oskusi edukalt igapäevases töös. Tunneb väga
hästi kiiritusravi keskuse tööspetsiifikat, aitas kaasa kiiritusravi spetsiifilise IT-lahenduse väljatöötamisel. Ta oskab õigesti hinnata patsiendi seisundit ja vastavalt sellele käituda, osutades õigeaegset ja professionaalset abi.
Õde Elena on hea ja abivalmis töökaaslane. Ta on väga südamlik ja hooliv,
leides kiiresti kontakti kolleegide ja patsientidega, kellesse ta suhtub austavalt
ja sõbralikult. Õppimisvõimeline ja uudishimulik uute teadmiste saamises.
Elena on alati valmis tegema ettepanekuid, jagama kogemusi, õpetama uusi
töötajaid ja praktikante. Õpetamise osas on kindlasti kasuks ka läbitud mentorikoolitus.
2013. a õdede iseseisvate konsultatsioonide ja vastuvõttude arv oli kokku
3120, mis on 7,5% rohkem kui 2012. aastal. Lõviosa sellest tööst tegi Elena,
kusjuures 2013. a kaks viimast kuud ta tegi kahe inimese tööd üksinda. Super
õde!

Onkoloogia- ja hematoloogiakliiniku
„Aasta hooldaja 2014“ Raisa Fazlutdinova
Raisa Fazlutdinova asus hematoloogiaosakonda tööle
2009. aastal ja töötab seal käesoleva ajani. 2011. aastal
omandas ta Tallinna Pedagoogilises Seminaris hooldustöötaja kutsehariduse ning Sihtasutuse Kutsekoda
hooldusõe II kutsekvalifikatsiooni.
Raisa täidab kohusetundlikult oma tööülesandeid,
tunneb põhjalikult oma tööd ning on võimeline nii leidma kui ka täitma lisaülesandeid. Oskab kriitiliselt hinnata
oma töötulemusi ning tema töö on kvaliteetne. Ta on pühendunud tööle ning
oma positiivse töössesuhtumisega innustab töökollektiivi ning on eeskujuks
kõigile teistele. Ta osaleb uute töötajate väljaõppel. Kolleegide haigestumiste
korral on alati nõus välja tulema ning võtma lisakohustusi.
Kokkuvõtvalt — Raisa on abivalmis ja usaldusväärne, osavõtlik kuulaja ning
suhtub patsientidesse ja kolleegidesse austavalt ja sõbralikult.

Psühhiaatriakliiniku
„Aasta õde 2014“ Jelena Maltseva
Jelena Maltseva asus psühhiaatriakliinikus tööle pärast
Tallinna Meditsiinikooli lõpetamist 1986. a, alustades endisest 8. meeste akuutosakonnast. 2001. aastast töötab
Jelena polikliinikus. Jelena on omandanud väga suure
töökogemuse, töötades statsionaarses osakonnas nii
palatiõena, protseduuriõena kui ka EKR-õena. Endiste
kolleegide hinnang on ainult positiivne ja mis kõige tähtsam — kui Jelena oli valves, tundsid patsiendid ennast

turvaliselt ja osakonnas valitses rahulik õhkkond, vaatamata ebastabiilses seisundis olevatele patsientidele.
Oma igapäevatöös tegutseb Jelena professionaalselt koostöös arstide,
psühholoogide ning statsionaarsete osakondade kolleegidega. Õe iseseisvat
vastuvõttu teostades oskab Jelena patsiente motiveerida optimaalse elu-, tööja ravitingimuste vajaduseks. Kriisisituatsioonides on Jelena kiire reageerimisvõimega, tasakaalukas, konkreetne ja abivalmis. Ta on pälvinud patsientide ja
nende pereliikmete austuse ja usalduse, ta suhtleb ja vormistab dokumendid
perfektselt nii eesti kui ka vene keeles, täiendab ennast võimaluste piires saksa
ja inglise keeles. Jelena oskab kriitiliselt hinnata oma töötulemusi, on väga hea
pingetaluvuse ja analüüsivõimega. Jelena peab väga oluliseks elukestvat õpet,
mis võimaldaks olla pidevalt kursis uute suundadega. Ta loeb palju meditsiinilist kirjandust ja tutvub internetis meditsiini- ja sotsiaalalaste seadustega, et
oleks võimalik osutada kvaliteetsemalt patsiendikeskset õendusabi.
Jelena osaleb õena nii skisofreenia- kui ka ärevushäiretega patsientide ravimiuuringutes. Oma tööülesandeid täites on Jelena väga täpne ja korrektne,
esitades asjakohaseid ettepanekuid töövaldkonna parendamiseks. Jelena õlul
on kogu psühhiaatriakliiniku poolt osutatava teenuse 333R teostamine. See on
väga suuremahuline ja väga vastutusrikas töö, mis on auditi hinnangul analoogset teenust osutavate asutuste seas kõige korrektsemalt täidetud.
Jelena on alati hoolitsetud ja korrektse välimusega. Ta on teisi tunnustav
ja austav, suhtub patsientidesse ja kolleegidesse lugupidavalt ja sõbralikult. Ta
on autoriteet kolleegide seas ning tema poole pöördutakse sageli nõuannete
saamiseks. Jelena on EÕLi liige. Koos kooliealise poja ning täiskasvanud tütre
ja väikese tütrepojaga harrastatakse erinevaid spordialasid.

Psühhiaatriakliiniku
„Aasta hooldaja 2014“ Marvis Mägi
Marvis Mägi töötab psühhiaatriakliiniku laste ja noorukite osakonnas hooldajana 2004. aastast.
Marvis tuli meile tööle 18-aastasena, põhikooli lõpetanud noormehena. Osa patsiente olid tema eakaaslased.
Tal oli raske kohaneda, aga osakonna töötajana kasvas
ta tugevaks. Eriti muutis teda isaks saamine ja tema
areng töökohal on toimunud just viimastel aastatel,
kui tekkis soov edasi õppida. Töö ja tütre kasvatamise
kõrvalt lõpetas ta gümnaasiumi ning õpib praegu IT-alal.
Marvis suhtub oma töösse entusiastlikult ning teeb seda pühendunult, saades
hakkama erinevate ülesannetega osakonnas. Oma positiivse töössesuhtumise ja rahulikkusega on ta töökollektiivi innustav ning eeskujuks teistele. Marvis
on mitmekülgselt aktiivne ning algatusvõimeline ja suhtub uutesse tööülesannetesse positiivselt. Ta on huvitatud osakonna arengust ning aitab sellele igati
kaasa, tehes erinevaid ettepanekuid töökorralduse osas.
Marvis on kõikide tööde tegemisel täpne, tema suhtlemine patsientide, nende lähedaste ja kolleegidega on austav ning võrdõiguslik. Meeskonnas on ta
teisi toetav, vastutulelik, abivalmis, empaatiline ja osavõtlik kuulaja, hindab oma
ning teiste tööd. On võimeline leidma ja täitma lisaülesandeid. Ka ekstreemsetes situatsioonides suudab ta jääda rahulikuks ja tasakaalukaks. Lapsed ja
noorukid hindavad teda kõrgelt ning teda oodatakse tööle. Marvis loeb lastepsühhiaatria-alast kirjandust, et paremini patsiente mõista ning teha kvaliteetsemalt oma osa meeskonnatöös. Teistele õppivatele kolleegidele on ta lahkelt
nõu jaganud ning oma teadmisi edastanud. Tundub, et õendus- ja sotsiaaltöö
on IT-valdkonna kõrval tänu töökaaslaste õpingutele ka talle tuttavad. Ta on
täpne, põhjalik ning toetav uute töötajate adapteerimisel osakonda. Marvis on
alati nõus oma plaane muutma, kui osakonna hooldajatest keegi haigestub
vms ning tekib vajadus töögraafiku muutmiseks.
Vaba aeg kulub tütrega koos olemisele, tuttavate arvutite parandamisele
ning muusikale. Marvis mängib kitarri ja laulab. Unustamatud on olnud ühislaulmised osakonna puhkusele saatmise pidudel, kus muusikalise osa täitmine
on olnud hulk aastaid just Marvise osaks.

Sisehaiguste kliiniku
„Aasta õde 2014“ Maria Suhnat
Maria Suhnat alustas tööd õena Regionaalhaiglas
2004. aastal. Maria on alati abivalmis ja heatahtlik, liigub
osakonnas „lahtiste silmadega“.
Ta on tänu oma tähelepanelikkusele, töökusele ning
heale haigetega suhtlemisoskusele, hoolikusele ja korrektsusele pälvinud suure lugupidamise nii haigete kui
ka kaastöötajate hulgas. Ta on hea meeskonnaliige.
Maria on väga suurte kogemustega õde, kelle kohta
võib julgelt öelda, et ta on oma ala professionaal. Ta on tõsise ja vastutustundliku töössesuhtumisega õde, kes omab väga häid teoreetilisi teadmisi ja praktilisi oskusi.
Maria on õpihimuline, täiendab end regulaarselt nii sise- kui ka väliskoolitustel. Ta on uuele alati avatud ja läheb uuendustega meelsasti kaasa, tehes ka ise
ettepanekuid osakonna töö parendamiseks. Ta oskab oma tööd ja töötulemusi kriitiliselt hinnata ja analüüsida, käitub erinevates situatsioonides meeldivalt
ning professionaalselt.
Maria arvamusega arvestatakse ja teatakse, et kui Maria on tööl, võib kindel
olla, et „kõik on kontrolli all“. Maria on võimeline probleemideta suhtlema nii
eesti-, inglise- kui ka venekeelsete patsientidega. Maria armastab oma tööd, ta
on alati valmis kolleege abistama ja juhendama ning oma kogemusi jagama.
Ta juhendab praktikante ning on toeks uutele töötajatele. Maria on õetööle
pühendunud, oma positiivse suhtumisega innustab ta kollektiivi ja on kõigile
suureks eeskujuks.

Sisehaiguste kliiniku
„Aasta hooldaja 2014“ Ljudmilla Tambova
Ljudmilla Tambova töötab I kardioloogia osakonnas
hooldajana 1990. aastast. Ljudmilla on positiivse ellusuhtumisega, sõbralik ja rahulik, alati abivalmis ning viisakas. Kolleegidega selge ja otsese suhtlemisega.
Oma töös on ta täpne, korrektne ja kohusetundlik,
osates oma aega arukalt planeerida. Ljudmilla saab
suurepäraselt hakkama iga patsiendiga. Ta oskab hinnata patsiendi seisundit ning juhtida probleemidele tähelepanu, et neid koostöös õdedega lahendada. Haiglas töötatud 24 aastat on
teinud Ljudmillast asendamatu kolleegi.

Väljavõtted kolleegide motivatsioonikirjadest.

