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Leping viib koostöö uuele tasandile
29. mail sõlmisid Tartu Ülikool
ja Põhja-Eesti Regionaalhaigla
koostööleppe, mis mitmel tasandil
avardab koostöövõimalusi, võimaldab Eesti meditsiinimaastikku
ühtlustada ning aitab kaasa rahvusvaheliselt konkurentsivõimelise
arstiteadusliku hariduse edendamisele.
„Minu sügava veendumuse kohaselt
peaksid kõik Eesti haiglad olema kaasatud ühtsesse õpetamissüsteemi. Eesti
on liiga väike riik selleks, et omavahel
vastanduda ning võistelda,“ rõhutas
lepingu sõlmimisel Tartu Ülikooli arstiteaduskonna dekaan, professor Joel
Starkopf. Starkopfi sõnul võiks sõlmitud leping kaasa aidata nn ajalooliste
vastandumiste vähenemisele Tartu ja
Tallinna vahel.
Alates järgmisest õppeaastast kahekordistub kliinilise arstiõppe praktika
maht ning arstitudengid veedavad
kuuenda õppeaasta haiglates ning perearstikeskustes. Õppekava muudatuse
peamine eesmärk on anda arstiõppe
lõpetanutele paremad praktilised oskused, muutes selleks seni kehtivat õppekava ja praktika struktuuri ning täpsustades õpiväljundeid.
Seetõttu muutub ka Regionaalhaigla
kui kõrge kvaliteediga praktikabaasi roll
Tartu Ülikooli jaoks aina olulisemaks.
„Arvestades Regionaalhaigla suurt

rohkem ühiselt läbiviidavaid uurimusning teadustöid. Samuti on Regionaalhaigla arstid väga oodatud arstiteaduskonna doktoriõppesse. „Kutsun üles
kõiki võtma sellest lepingust nii palju,
kui võtta annab,“ lisas Kalm.
Suur praktiline kogemus
Regionaalhaigla juhatuse esimees
Tõnis Allik ning haigla ülemarst
dr Andrus Remmelgas leidsid samuti, et
Regionaalhaiglal on mitmetasandiliseks

koostööks Tartu Ülikooliga väga suur
potentsiaal. „Regionaalhaigla praktilise
töö mahu suurus annab teadustööks
väga head eeldused, tervitame Tartu
Ülikooli soovi vaadata pealinna suunas,“ ütles Allik.
Lepingupartnerid tõdesid ühisüritusel, et koostöölepe aitab arendada arstiteaduse ja tervishoiu valdkonda Eestis
tervikuna.
Stina Eilsen
Kommunikatsioonispetsialist

Milliseid võimalusi koostöölepe juurde annab?
Prof Peep Talving
PERHi kirurgiakliiniku
ülemarst-nõunik
Koostöölepingu allkirjastasid Regionaalhaigla juhatuse esimees Tõnis Allik ja
Tartu Ülikooli rektor, professor Volli Kalm
patsientide arvu ning arstide suurt kogemust ja kompetentsi, siis haigla on
vaieldamatult väga oluline praktikabaas arstiteaduskonna jaoks,“ kinnitas
Starkopf.
Regionaalhaigla on oluliseks partneriks nii diplomieelse kui ka diplomijärgse õppe seisukohalt. Kui juba praegu
praktiseerib Regionaalhaiglas igal aastal üle 100 arst-residendi, siis uus õppekorraldus suurendab ka arstiüliõpilaste
rolli ning võimalusi ülikooli ja haigla
vahelises koostöös.

Koostööpiirid laienevad
Tartu Ülikooli rektori, professor Volli
Kalmu sõnul on arstiõppe korraldus
kootööleppe väga oluline punkt, ent
sõlmitud lepe annab koostööks palju
laiemad võimalused. „See on äärmiselt tervitatav ning loomulik, et nii
suur ning kompetentse kvalifitseeritud
arstkonnaga haigla, nagu seda on Regionaalhaigla, on arste õpetava ülikooli
lepingupartner,“ sõnas Kalm.
Kalmu sõnul võiks koostöö piire
laiendada ning tulevikus kavandada

PERH on olnud arstiteaduskonna õppebaasiks juba pikemat aega, kuid ilma
formaalse strateegilise koostöölepinguta.
Lepingu allkirjastamisega jõudis minevik
olevikku ning partnerlus liigub korrektselt
edasi tulevikku. Nüüd avaneb võimalus
korraldada lisaks diplomijärgsetele teoreetilisele õppesessioonidele ka diplomieelseid teoreetilisi ja praktilisi õppetsükleid
mõlemas piirkondlikus haiglas. Haigete
kaasamine ühisuuringutesse annab suure
lisapopulatsiooni, mis on teadustöö tegemisel võtmeküsimuseks: mida suurem populatsioon uuringutes, seda tõenäolisem,
et väiksemad kliinilised observatsioonid
saavutavad statistilisi erinevusi teadusuuringutes, andes võimaluse publitseerimiseks kõrgema mõjuteguriga rahvusvahelistes eelretsenseeritud ajakirjades.

Sten Saar

Arstitudeng
Koostöölepe võiks suurendada teaduslikku ja akadeemilist koostööd. Väga palju
on koostööd arendanud juba praeguseks
prof Peep Talving. Tema loodud Erakorralise Kirurgia Teadusgrupil (EKT), kuhu ka
ise kuulun, on käsil mitmed retrospektiivsed uurimistööd, millesse on kaasatud
nii PERH kui ka TÜK. Palju on koostöösse
panustanud TÜKi poolt dr Urmas Lepner.
Koostöölepe võiks olla abiks ka mõne ühise
suure prospektiivse uuringu käivitamisel.
Tulevikus võiksid ka mõned arstiteaduskonna põhiõppe tsüklid toimuda PERHis, näiteks erakorralise kirurgia tsükkel.
Piirkondlike haiglate vaheline koostöö on
eriti oluline väikestes riikides nagu Eesti,
kus ühe haigla kohta võib patsientide hulk
jääda väikeseks.

Noore Arsti Stipendiumid jagatud
Tänavu andis Regionaalhaigla
kümnendat korda välja Noore
Arsti Stipendiumid, üleandjaks
oli PERHi Grand Man 2013
dr Kalle Põder.
2014. aastal pälvisid stipendiumi
järgmised noored tohtrid:
Diana Saranova (diagnostikakliinik) patoloogiakeskuse patoloog —
1170 eurot osalemiseks rahvusvahelisel nefrobiopsia interpreteerimise
kursusel Sloveenias;
Jevgenia Rogozina (anestesioloogiakliinik) anesteesiakeskuse
anestesioloog — 3000 eurot osalemiseks USA-s University of Southern
California baashaiglas täiendkoolitusel;
Kristo Kask (kirurgiakliinik) ortopeediakeskuse ortopeed — 2000 eurot osalemiseks Euroopa Käekirurgia
Seltsi aastakoosolekul ning Euroopa
Käekirurgia eksami sooritamiseks;
Malle Helmdorf (sisehaiguste
kliinik) kardioloogiakeskuse valve-

Pildil: juhatuse esimees Tõnis Allik, Heleia Nestal Zibo, Diana Saranova, Grand Man Kalle Põder,
Jevgenia Rogozina, Kristo Kask, Malle Helmdorf, haigla ülemarst Andrus Remmelgas.
Pildilt puuduvad Elen Vettus ja Laura Einroos

arst — 1900 eurot osalemiseks
täiendkoolitusel Londoni St. Thomas’ Hospidal’is;
Heleia Nestal Zibo (kirurgiakliinik) pea- ja kaelakirurgiakeskuse
näo-lõualuukirurg — 1737 eurot osalemiseks kongressil „21th Congress of
the European Association for CranioMaxillo-Facial Surgery“ Prahas;
Elen Vettus (sisehaiguste kliinik)
kardioloogiakeskuse arst-resident —
2470 eurot osalemiseks Grazi Meditsiiniülikoolis
patoloogia-alasel
koolitusel;
Laura Einroos (psühhiaatriakliinik) statsionaarse ravi keskuse psühhiaater — 1600 eurot osalemiseks
67. Ameerika Psühhiaatrite Assotsiatsiooni aastakonverentsil New
Yorgis.
Kokku kandideeris 21 noort arsti anestesioloogia-, diagnostika-, kirurgia-, psühhiaatria-, onkoloogia- ja
hematoloogia- ning sisehaiguste kliinikust. Stipendiume makstakse kokku summas 13 877 eurot.
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Haiglate võrgustumisest — koos oleme tugevamad
Maikuus allkirjastasid Raplamaa
Omavalitsuste Liit, Rapla Maakonnahaigla ja Põhja-Eesti
Regionaalhaigla ühiste kavatsuste
protokolli, et alustada Regionaalhaigla kaasamist Rapla haigla
omanike ringi. Mida tähendavad
sellised muudatused kohaliku elaniku jaoks, selgitas Regionaalhaigla juhatuse esimees Tõnis Allik
haigla veebilehe blogis.
Raplasse sissesõidul jäävad silma kaks
hoonet — vasakul majesteetlik ainuke kahe torniga maakirik Eestis ning
paremal Rapla Maakonnahaigla. Mõlemad on kohaliku kogukonna jaoks
olulise tähtsusega ning kannavad endas püsimajäämise ning turvalisuse
staatust. Ometi on maakonnahaiglate
säilimise teemal diskuteeritud, seda nii
arstide vähesuse kui ka majandusraskuste tõttu.
Regionaalhaigla jaoks on üldhaiglatega koostöö ehk võrgustumise eesmärk selge — maakondades tuleb tagada haigla ja arstiabi säilimine.
Üldhaiglatel on täna ja tulevikus
kindel roll piirkonna tervishoiu korraldamisel. Regionaalhaigla on valmis
koostöös riigiga toetama maakonnahaiglate püsimajäämist, pakkudes nii
teenuseid kui ka aitama personaliga.
Teenuste hulka võiksid kuuluda meditsiinilised, sh laboriteenused, radioloogia-alased ning telekonsultatsioonid,

täna Regionaalhaiglas töötavad arstid
peavad tulevikus veelgi rohkem töötunde tegema. Pigem toob see meile
kohustuse leida ja võtta tööle rohkem
arste, kui me seda seni teinud oleme.
Vestlustest Rapla elanikega selgub,
et väga oluliseks peetakse teadmist,
et arstiabi on vajadusel käeulatuses,
haigla erakorralise meditsiini osakond
valmis koheselt abi andma ning ka eriarstiabi on kodukohas mugavalt kättesaadav. Samuti hinnatakse toimivat
kiirabiteenust, mis tagab, et kõik tõsisemad haiged piisavalt kiiresti piirkonnahaiglasse jõuaksid.
Pildil (vasakult): Raplamaa Omavalitsuste Liidu juhatuse esimees Margus
Jaanson, Rapla Maakonnahaigla nõukogu esimees Kalle Palling ning
Regionaalhaigla juhatuse esimees Tõnis Allik
samuti nn tugiteenused, sh infosüsteemide rakendused ja ühised hanked.
See on nn win-win situatsioon, kus
koostööst võidavad kõik — eelkõige
kohalik kogukond ja haiglad, aga ka
Regionaalhaigla ise ning muidugi tervishoiusüsteem laiemalt.
Kui maakonnahaiglate teeninduspiirkondades väheneb seoses demograafiliste muudatustega patsientide arv ning samal ajal eelistab üha
rohkem patsiente käia arsti juures pealinnas või Tartus, siis on riigi poolt tark
juba ettevaatavalt anda kellelegi laiem
vastutus ja kohustus haiglavõrgu, sh
üldhaiglate kvaliteetse toimimise osas.

UUED JUHID
Haiglaapteegi juhataja Kristjan Kongi,
apteegi juhataja asetäitja Marko Urbala
Käesoleva aasta 7. aprillist on Regionaalhaigla haiglaapteegis seoses
personali ja sisemise juhtimisstruktuuri muutustega uus apteegi juhataja — proviisor Kristjan Kongi, ning on loodud uus ametikoht — apteegi juhataja asetäitja, kelle kohuseid täidab proviisor Marko Urbala.
Kristjan Kongi on töötanud Regionaalhaiglas alates 2007. aastast
ja olnud igapäevaselt seotud keemiaravimite tsentraalse lahustamiskeskusega nii Hiiu korpuses kui ka hiljem Mustamäel. Marko Urbala
on varasemalt töötanud proviisorina Regionaalhaiglas ja erasektoris.
Palusime haiglaapteegi uutel juhtidel Kristjan Kongil ja Marko Urbalal
tutvustada Kuukirjas oma nägemust haiglaapteegi tööst ja arengusuundadest.
Käesoleval hetkel töötab haiglaapteegis 10 proviisorit, 1 keemik-analüütik, 11 farmatseuti ning 7 tehnilist
assistenti ja abilist, kellel on suur roll Regionaalhaigla igapäevase ravitöö sujuvas toimimises. Rääkides
haiglaapteegi funktsioonidest, on meie peamisteks
ülesanneteks ravimite hankimine ja osakondade
stabiilne ravimitega varustamine. Märkimisväärse
mahu haiglaapteegi töös annavad keemiaravimite,
infektsioonikontrolli lubadega antibiootikumide ning
valusegude aseptiline tootmine. Selle tegevusega
panustab apteek oluliselt ravikvaliteeti. Märkimata
ei saa ka jätta meie laia ekstemporaalsete ravimite
nomenklatuuri, mis pakub alternatiivi (sh hinna osas)
tööstuslikele ravimpreparaatidele.
Regionaalhaiglas töötavad apteekrid tegelevad
igapäevaselt ravimite sihipärase ja ohutu kasutamise propageerimise ning juurutamisega haiglas. Selle
eesmärgiks on tagada tänapäevane ja kvaliteetne
farmaatsiateenus. Meie apteekrid osalevad aktiivselt kliiniliste ravimiuuringute meeskonnatöös, kindlustades sellega uuringuravimite korrektse käitlemise ja dokumenteerimise, teostavad ravimialast järelevalvet
osakondades ning on kaasatud erinevatesse multidistsiplinaarsetesse
töörühmadesse (nt kliiniline toitmine, valu meeskond jm). Haiglaapteek
osaleb Regionaalhaigla ravimipoliitika elluviimises ja järgimises — oleme
abiks haigla ravimformulari jälgimises ja uute ravimite nimekirja täiendusettepanekute hindamisel. Igapäevatöö kõrval tegelevad meie proviisorid
ja farmatseudid pideva enesetäiendamisega nii Eestis kui ka väljaspool,
tuues kaasa uusi teadmisi ja oskusi, mida rakendada igapäevatöös.
Suureks väljakutseks haiglaapteegi juhtimisel on kindlasti avatud suhtlemine osakondadega ja apteekri kaasamine igapäevasesse ravitöösse.
Soovime, et apteek ei oleks ainult ravimeid väljastav tugiteenus, vaid arvestatav partner, kuhu võib alati abi saamiseks pöörduda. Et seda paremini ellu viia, peame lähiperspektiivis vajalikuks kliinilise farmaatsia suuna
arendamist ja koos sellega kliinilise proviisori(te) ametikoha teket Regionaalhaiglas. Kliiniline proviisor saab oma teadmistega panustada haigete
veelgi paremasse raviprotsessi, nagu see on mitmel pool mujal maailmas,
aga ka näiteks Tartu Ülikooli Kliinikumis. Oleme selles suunas juba esimesi
samme astumas ja sügisest hakkab kliinilist farmaatsiat Belfastis õppima
üks Regionaalhaigla tublidest kolleegidest.
Apteegi ja kogu haigla seisukohast on oluline liikuda haigla oma unitdose süsteemi poole, mille juurutamisel näeme kandvat rolli haiglaapteegil. Kui praegu suudame valmistada patsiendipõhiselt nii keemiaravimeid
kui ka infektsionisti loaga antibiootikume, siis haigla oma unit-dose lahendus võimaldaks kogu ravimkasutuse teha patsiendipõhiseks ja sellest tu-

Eestis on kaks suurt piirkondlikku
haiglat, kuhu on koondunud tipptasemel ravipädevus enamikul erialadel.
Need on Regionaalhaigla ja Tartu Ülikooli Kliinikum. Kui riik panustab tipphaiglate arengusse, mis tõstab nende
atraktiivust nii patsientide kui ka arstide
silmis, on loomulik, et saame ühtlasi
ka vastutuse arstiabi säilimise tagamise
eest väljaspool Tallinna ja Tartut, elik
teeninduspiirkonna kõrvale on uuesti tekkimas vastutuspiirkonna mõiste.
Selline suund on Sotsiaalministeeriumi
poolt sisse kirjutatud haiglavõrgu arengukava muudatustesse. Loomulikult ei
saa seda kohustust vaadata sellisena, et

Maakonnahaiglate olukorrast
Viimastel aastatel on kohalikke ärevil
hoidnud Rapla Maakonnahaigla edasine saatus. Kui 2011. aastal tuli otsus
sulgeda haigla sünnitusosakond, puhkes pahameeletorm, korraldati meeleavaldusi ning koguti allkirju sünnitusteenuse jätkamise toetamiseks. Küsitlustest selgus, et sulgemise vastu olid ka
paljud pensionieas mehed, ju kandis
sünnitusosakond nende jaoks kohaliku kogukonna järjepidevuse staatust.
Maakonda, kus on hästi funktsioneeriv
tervishoiusüsteem soovivad jääda või
kolida ka noored pered.
Ent haigla juhtkond seisis silmitsi nii
ravikvaliteedi säilitamise probleemi kui
ka majandusliku paratamatusega —
sünnitusteenuse pakkumine väheneva sünnitajate arvu juures oli haigla

lenevalt ka paremini jälgitavaks. Meie nägemuses ei koosne unit-dose mitte ainult ravimite patsiendipõhisest pakendamisest ja väljastamisest, vaid
hõlmab ka kogu muud taustsüsteemi — alates sobilikust tarkvarast koos
erinevate, nt koos- ja kõrvaltoimete andmebaasidega, tellimis- ja raviplaani moodulitega, kuni mitmesuguse statistika ja kuluaruanneteni välja.
Olles Eesti üks suuremaid haiglaapteeke, on meil täita ka oluline roll
uute kolleegide väljaõppel. Koostöös Tartu Ülikooli Farmaatsia Instituudi ja teiste suurhaiglate apteekidega oleme ühtlustamas ja parandamas
meie poolt pakutava praktika kvaliteeti, et võimaldada tulevastel kolleegidel saada ülevaade haiglafarmaatsia sisust ja võimalustest nii Regionaalhaiglas kui ka Eestis tervikuna.
Lõpetuseks. Peame oluliseks apteegi suuremat integreerumist ja kaasamist haigla igapäevatöösse mitmesuguste lisandväärtuste ja pakutavate teenuste kaudu. Kõike seda saame teha koostöös tugeva ja ühtse
meeskonnaga apteegis, kellele soovime luua motiveeriva, avatud ja arendava töökeskkonda.

Laboratooriumi juhataja Marge Kütt
Olen lisandunud Põhja-Eesti Regionaalhaigla meeskonda alates 19.05.2014 ja minu vastutusvaldkonnaks on laboridiagnostika. Olen lõpetanud Tartu Ülikooli arstiteaduskonna ravi erialal 1989. aastal ning
2003. aastal laborimeditsiini residentuuri. 2004. aastast juhtisin Ida-Tallinna Keskhaigla kesklaborit.
Labor on haigla jaoks nagu elutähtis organ — me
ei pane tähele oma südame või seedetrakti laitmatut
tööd, kuid kindlasti paneme me tähele kõrvalekaldeid. Seega on hea laboriteenuse tunnuseks kindlasti see, et ta ei anna
põhjust ennast kuigivõrd tähele panna.
Laborimeditsiin ei ole eriti individuaalsele arengule suunatud meditsiinivaldkond. Meie erialal ei ole võimalik olla tunnustatud eriarst, kui sinuga
koos ei tööta professionaalne ning hästifunktsioneeriv laborispetsialistidest, laborantidest, bioanalüütikutest, inseneridest ja preanalüütikutest
koosnev meeskond. Kindlasti tuleb meie erialal töötavale inimesele kasuks uudishimu uute arengute vastu nii oma valdkonnas kui ka oma valdkonna naabruses, sest kolleegi kogemus uue tehnoloogia või meetodi
rakendamisel aitab sageli teha optimaalsemaid otsuseid ja vältida uue
jalgratta leiutamist. Ja nii kiiresti areneval ja nii tehnilisel erialal kui laborimeditsiin, on alati mõne uue liiklusvahendi leiutamine töös.
Samas on laborimeditsiin arstile piisavalt erialaseid väljakutseid pakkuv
eriala. Oleme tänapäeval jõudnud täppisdiagnostika ajastusse. Kasutatavad diagnostilised meetodid on muutunud äärmiselt tundlikuks ja sageli
seisame silmitsi tõdemusega, et osade kõrvalekallete interpreteerimisel
astume ebakindlale pinnale, kus erinevus haigusseoselise muutuse ja
diagnostilise müra vahel on hägune. See probleem seob kõiki diagnostilisi erialasid ja laborimeditsiini vaatekohast on see ala, kus peab tegutsema
laboriarst.
Teine oluline laboriarsti töölõik on koostöö erinevate erialadega diagnostiliste algoritmide ja laboriuuringute valiku valdkonnas. Meil on välja
pakkuda oma teadmised ja kogemused erinevate laborimeetodite kasutamisel, raviarstidel oma teadmised ja kogemused erinevate patoloogiate
diagnostikas ja ravis ning probleemid, mis on tekkinud just laboridiagnostika valdkonnas. Alati on võimalik laboridiagnostikat parandada, aga kõige
parema tulemuse saavutame siis, kui me tegutseme koos. Loodan uute
kolleegidega Põhja-Eesti Regionaalhaiglas saavutada head töösuhted ja
koostöö laboridiagnostika valdkonnas.
Laborimeditsiin on teistest meditsiinivaldkondadest erinev ka oma
suhteliselt suure automatiseerituse poolest — see võimaldab suurendada
töömahtu rohkem aparatuuri ja vähem inimeste arvelt, mis arst-patsient
suhtes ei ole võimalik. Seetõttu võimaldab suur labor pakkuda spetsiifilisi
teenuseid ka väiksematele laboritele ja teistele tervishoiuteenuse osutaja-

jaoks liiga kulukas ning tootis haiglale
miinust. Sarnases olukorras on täna
mitmed maakonnahaiglad, kes peavad kõige olulisemaks kohalikule elanikule parima arstiabi pakkumist, kuid
seisavad silmitsi haigla majandamisprobleemide ning arstide vähesusega.
Seetõttu väheneb üldhaiglate usaldusväärsus ning üha enam patsiente
pöördub piirkondlikesse haiglatesse.
Võrgustumise plusspooled
Sotsiaalministeeriumi toetatav haiglate võrgustumise plaan ehk väiksemate
haiglate koostöö suurematega on tekitanud kohalikes mitmeid küsimusi.
Õhku on paisatud erinevaid ärevavõitu küsimusi — kas sõna „võrgustumine“ ei peida hoopis perspektiivi, kus
suurem „neelab“ väiksema?
Regionaalhaigla on veendunud,
et tegemist on sammuga, mis peaks
tervishoiuteenuse osutamist selles piirkonnas parendama.
Regionaalhaigla saab enda poolt
pakkuda nii kvaliteetset eriarstiabi kui
ka õla alla panna haiglahoone ülalpidamisel koostöös kohaliku haigla ning
riigi toetusega. Maakondade elanike
poolelt vaadatuna peaks eespool kirjeldatu olema igati tervitatav. Selline
areng tähendab Regionaalhaigla jaoks
vastutuspiirkonna laiendamist, mis
omakorda toob meile kohustuse aidata kaasa maakonnahaiglate arstiabi
kvaliteedi tõusule.

tele. Kindlasti on see valdkond ja töö haiglaväliste klientidega vajalik arengusuund. Samas on iga haiglalabori prioriteediks vastata eeskätt oma
haigla vajadustele ja nendega tuleb alati esmajärjekorras arvestada.
Ootan Regionaalhaiglalt huvitavaid tööalaseid väljakutseid ja annan
oma parima, et neile väärikalt vastata. Kõige olulisemad selle saavutamiseks on head töösuhted kõigi erialade kolleegidega ja hästi toimiv meeskonnatöö kõigi kolleegidega laboris.

Psühhiaatriakliiniku õendusjuht Liina Hürden
Alates selle aasta 1. märtsist on psühhiaatriakliiniku õendusjuht Liina
Hürden. Ta on lõpetanud Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli õe erialal ja läbinud spetsialistiõppe vaimse tervise õenduse alal Tartus. 2012. aastal
lõpetas ta magistriõpingud Tallinna Ülikooli Sotsiaalinstituudis.
Psühhiaatriakliinikus töötab Liina Hürden 2002. aastast, sellest
üheksa aastat esmaste psühhooside integratiivravi osakonnas usaldusõena, hiljem üldpsühhiaatria osakonna ja kaksikdiagnoosidega
päevaravikeskuses õendusjuhina. 2010. aastal osales ta külalislektorina Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis, 2012. aastast vaimse tervise õenduse mooduli juhina. Alates 2012. a on ta MTÜ Peaasi (vaimse tervise
portaal noortele) liige, tegutsedes koos meie kliiniku psühholoogide ja
psühhiaatritega koolitaja ja e-nõustajana.
Palusime Liina Hürdenil tutvustada oma visiooni kliiniku õendusjuhina ning laiemalt psühhiaatria valdkonna arengute kohta.
Psühhiaatriakliiniku arengud ei saa käia teist teed kui
PERHi üldised arengud. Tipphaigla moodustavad
kõik kliinikud ühiselt ja seega on igaühe osa neist olla
tipus omal alal. Ka õenduses-hoolduses on n-ö suur
pilt ühine, kuid eriala siseselt pisut erinev.
Oleme üks vähestest valdkondadest meditsiinis,
kus jätkuvalt saab üsna vähe teha ära masinate ja
aparaatide abil. Inimlik kontakt ei kao psühhiaatriast
kunagi — see on meie senine ressurss ja mootor
ning seda poolt tuleb ka edaspidi igati arendada.
Palju on juba aastate jooksul tehtud. Minu arvates peaks õenduses
jätkuma erialaga seotud psühhoteraapia-alased koolitused — miks mitte
selle sama spetsialistiõppe osana. Ühiselt psühholoogide ja psühhiaatritega on õed läbinud aastate vältel erinevate teraapiate koolitusi erinevatel
tasemetel. Liigume sinnapoole, kus grupivestlusi viivad läbi ja patsiendi
perega tegelevad teiste spetsialistide kõrval võrdsetena ka õed. Arvestades õdede järjest suuremat iseseisvate vastuvõttude arvu ja sellega seoses ka töö sisulist muutust, ei ole varsti ilma psühhoterapeutilise taustata
võimalik konkurentsis püsida.
Seni on edukalt läinud ka õendus-hooldustöötajate koolitusprogrammil, mida meie kliiniku õendusjuhid läbi viivad ning mida peaks kindlasti
jätkama. Samuti osalevad meie õed koostöös EPRÜga (MTÜ Eesti Psühhosotsiaalse Rehabilitatsiooni Ühing) erinevates rehabilitatsiooniprogrammides, kus õed on oma kogemustega vaat et asendamatud.
Praegu on kõige tulisemaks teemaks õdede erialane koolitus, mis tähendab, et teatud meeskonnas osaleda ja iseseisvaid vastuvõtte võivad
haigekassa uue hinnakirja kohaselt teha vaid spetsialistiõppe läbinud õed.
See tähendab, et lähiajal peab oluliselt survestama tervishoiukõrgkoole, et
vastav õpe läbi viia.
Oma visioonis näen integratiivravi mudeli ja meeskonnatöö (antud
kontekstis multidistsiplinaarne meeskond ja patsient koos perega) laienemist kogu kliiniku ravitöö viisiks. Meetod on end igati tõestanud siin juba
üle 10 aasta ja sellist ravimeetodit praktiseerivates osakondades saanud
loomulikuks viisiks töötada, andes parima võimaluse patsientide abistamiseks ja ressursside suunamiseks.
Koolitatud personal ja hea mikrokliima loovad baasi uuteks arenguteks,
aga mis tähtsam — on ka patsiendikesksuse eelduseks.
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Kirurgiakliiniku Aasta Õde 2014 — Anneli Halliküla
Kirurgiakliiniku Aasta Õde Anneli
Halliküla on fenomenaalne, sest
tööstaaži õena on tal 32 aastat,
aga töökohti ainult kaks —
Lõuna-Eesti Haigla Võrus ja
Mustamäe haigla/ PERH Tallinnas.
Ja Tallinna koliminegi tuli ette
võtta abikaasa töö tõttu.

CV
Anneli Halliküla
Sündinud 1964 Võrumaal
Haridus:
1971–1979
1979–1982
Töö:
1982–2000

Kuidas Tallinnas kohanemine
läks?
Raskelt läks, Tallinn tundus võõras.
Kohanemine oli keeruline. Väikesest
linnast tulnud inimesena ei olnud siin
ju sõpru, ka töökollektiiv oli uus, inimesi palju … Algul häiris mind tohutult vene keel, ma ei osanudki seda …
aga inimene õpib ja harjub kõigega,
kui aga tahtmist on. Töö oli mulle ju
päris tuttav. Võrumaa haiglas töötasin
üldkirurgia osakonnas, kus puutusin ka uroloogiliste haigetega kokku.
Tulles Tallinnasse oli töö ju teada ja
tuntud.

Lõuna-Eesti Haigla,
kirurgiaosakonna õde
2000–2002 Mustamäe haigla,
uroloogiaosakonna õde
2002–2012 Mustamäe haigla/
SA Põhja-Eesti
Regionaalhaigla,
uroloogiaosakonna
vastutav õde
2012–…
uroloogiaosakonna õde
28 aastat abielus, 2 täiskasvanud tütart,
3 lapselast

Kommentaar
Dr Leonhard Kukk
Kirurgiakliiniku juhataja

10 aastat olite uroloogiaosakonna vastutav õde, aga 2012
otsustasite tagasi astuda. Kas
paberitöö ei meeldinud?
Ei meeldinud jah. Kuigi ka osakonnas
on paberitööd, aga siiski oluliselt vähem kui vastutava õena. Ma tahtsin
teha tööd, mida olen õppinud. Siin
on rohkem näha tulemust — hea on
töötada, kui näed, kuidas haiged paranevad ja rõõmsana koju lähevad.
Läksite Tartu Meditsiinikooli
õppima õige noorena, pärast 8.
klassi ja ütlete tänagi, et see
valik oli õige. Kas Teil on sünnipäraselt kaasa antud soov teha
õetööd?
Jah, ma arvan küll. Ma olin 18, kui
hakkasin tööle. Olen sellele tõesti
palju mõelnud, et ma ikka õppisin õiget eriala. Ei kujuta ettegi, et oleksin
õppinud midagi muud või töötaksin
mõnel teisel alal. Nagu juba ütlesin,
mulle meeldib eriti töö osakonnas,
siin on patsiendid, saan nendega suhelda, aidata kaasa nende paranemisele … see kõik on nii positiivne.
Motivatsioonikirjas on nii kenasti öeldud, et Anneli on meie
kõige-kõige töökam ja tublim.
Tööd on tõesti palju, seda ei saa sala-

Kuldre Põhikool
Tartu Meditsiinikool, õde

Õde Anneli Halliküla on kindlasti üks
uroloogiaosakonna alustalasid, inimene, keda võib usaldada ja kellele
võib delegeerida tööülesandeid, olles
seejuures kindel, et need saavad korrektselt täidetud. Ta on aus, väga otsekohese ütlemisega, ei ilusta ega keeruta. Iseloomustaksin teda nii: karm, aga
õiglane, väga-väga tubli tööinimene!

ta. Tohtrid ka natuke valivad, kellega
mida teha, ja kui mul on väga palju
tegemisi kirja pandud, siis ma ikka
vahel ütlen, et võtke järjekorda! (Naerab — toim) Kui sul on nii head ja
toetavad kolleegid ümberringi, nagu
meil siin, siis on rõõm töötada. Meie
osakonnas on küll tublid inimesed ja
üpriski püsiv kaader olnud. Osakond
on meil väga hea.
On öeldud ka, et Teil on väga
hea huumorimeel?
Eks haigetega peab natuke nalja ka
viskama, ei saa ju kõike võtta hirmus
tõsiselt. Nemad närveerivad niikuinii,
meie asi on neile ikka toeks olla, kas
või väikese huumoriga, näiteks operatsioonile viies. Pärast nad ikka tulevad ja tänavad, et hea, et jõudsite
meeleolu üleval hoida.

UUED JUHID
Palliatsiooniteenistust juhib Katrin Raamat
1. aprillist 2014 loodi Regionaalhaiglas palliatsiooniteenistus, mille
juhatajana on 1. maist ametis Katrin Raamat, kes Kuukirja vahendusel
ennast ja teenistuse plaane tutvustab.
Olen lõpetanud Tallinna Ülikooli sotsiaaltöö erialal. Samas kaitsesin sotsiaalteaduste magistri kraadi. Aastal
2001, kui asusin esimese sotsiaaltöötajana tööle Eesti
Onkoloogiakeskuses (peatselt Regionaalhaigla onkoloogiakeskus), alustasin õpinguid doktorantuuris.
Läbisin küll doktoriõppe, kuid doktoritöö valmimine
takerdus osalt minust endast tulenevatel, osalt välistel põhjustel. Nii, nagu seda praktikute puhult sageli
juhtuvat, oli tulemuseks mitte Ph.D, vaid AbD — „all
but dissertation“. Ometi oli see väga oluline aeg, mis tõi endaga hästi palju õppimist, uurimist, kirjutamist, põnevaid rahvusvahelisi konverentse ja
kontakte. Inimene ja tema elutegelikkus on mind alati huvitanud, tervise ja
sotsiaalmajanduslike tegurite vahelised seosed, stressi ja tervise teemad
on olnud ka minu uurimisvaldkond.
Onkoloogiakeskuses töötatud 9 aasta kestel kujunes välja hea kollegiaalne koostöö palliatiivravi interdistsiplinaarse, kuid mitteformaalse meeskonna vahel. Unistasime palliatiivravi kui tunnustatud interdistsiplinaarse
valdkonna kohast süsteemis. Vahepealsed aastad viisid mind tööle Tallinna Diakooniahaigla uuendusmeelsesse ja pühendunud meeskonda. Eesti
esimene hospiits töötab just selles haiglas, osutades palliatiivravi terminaalstaadiumi jõudnud haigusega patsientidele.
Olen Eesti Tervishoiu Sotsiaaltöötajate Assotsiatsiooni (ETSA) asutaja- ja
juhatuse liige, MTÜ Pallium asutajaliige ja EGGA liige. 13 aasta kestel olen
Tallinna Ülikooli Sotsiaaltöö Instituudi üliõpilastele õpetanud tervishoiu
sotsiaaltööd.
Meil on suurepärased arstid ning haiguste diagnoosimiseks ja raviks
tehnika viimasele sõnale vastav meditsiiniaparatuur ja tõhusad ravimid.

Omavahel saab ka nalja, igasuguseid naljakaid seiku on töö käigus ette
tulnud. Vahel kuuleb arstide suust midagi, mis naerma ajab, kõkuta veel
pool visiitigi takkajärgi …

Kas vahel on hirm ka olnud, et
miski untsu läheb?
Nüüd aastaid enam mitte, aga eks
alguses oli ikka hirm, kui tööle hakkasin.

tööstaaži … Üks selle aasta parimate
õdede seast, Elena Makarova, kes on
praegu kiiritusravi õde oli meil kunagi
praktikal. Ta oli juba siis väga tubli ja
asjalik tüdruk.

Kas vahel mõnd karmimat sõna
ka patsiendile tuleb öelda?
Vahel tuleb jah, kui muidu ei kuula,
aga enamasti saab ikka heaga hakkama. Kuigi olen märganud seda,
et mõnikord on tujukad patsiendid
oma omastega palju pirtsakamad kui
meiega, meid ikka kuulavad. Tavaliselt on nad ikka rõõmsad, kui keegi
neid vaatama tuleb ja … meil on selle
poolest õnnelik osakond, sest meil on
enamasti patsiendid, kellel on omaksed olemas. Need käivad vaatamas ja
see annab paranemisele ikka suure
positiivse osa.

Olete ise aastate jooksul palju
uusi asju õppinud, kas lähete
meelsasti uuega kaasa?
Ikka. Kui uuega kaasa lähed, siis õpid
ju kiiresti selle ära! Uuendused on aga
meie erialal ikka teretulnud.

Kuidas saada heaks õeks?
Pead olema hea suhtleja, pead patsientidest aru saama ja neid toetama
ja mõistma. Inimesed on ju erinevad,
aga sa pead leidma nendega ühise keele. Sa pead oskama haigele
selgitada, kuidas ja millal midagi tehakse. Milleks see vajalik on. Kui sa
suudad talle kõik selle selgeks teha,
siis ta usaldab sind. Lisaks ka täpsus
ja kohusetundlikkus. Kutsumust peab
ka kindlasti õe tööks olema, siis saad
seda südamega ja hästi teha.

Kas Teile meeldib ka teisi õpetada, kogemusi jagada?
Jah, ma õpetan hea meelega noori
kolleege, eriti kui inimesel endal huvi
on. Näiteks praegust õendjusjuhti Ave
Miilmetsa sai ka omal ajal õpetatud.
Me tulime korraga tööle 2000. aastal.
Tema tuli koolist, mul oli 18 aastat

Tervishoiuteenus on väga kallis teenus. Samas toob haigus ja selle ravi
inimese ja tema lähedaste ellu ka selliseid probleeme, mille lahendamine
väljub meditsiinivaldkonnast, kuid mis võivad lahendamata jäädes muuta meditsiiniteenuse kordades kallimaks. Vahel on probleemid juba enne
haigust. Sageli kukuvad patsiendid meie tervishoiu- ja sotsiaalhoolekande
võrgustikust läbi, ravi ja teenuste järjepidevus ei ole tagatud.
Kes ja millal peaks patsiendi vajadusi märkama, kes peaks olukorda
hindama ja vajaliku teenuse või spetsialisti kaasama? Millised peaksid
olema kriteeriumid, mis aitaksid hinnata patsiendi palliatiivravi või mittemeditsiinilise iseloomuga, kuid haiguse ravi mõjutavaid vajadusi? Need
on küsimused, mis vajavad vastuseid ja vastamiseks teiste riikide kogemuste ja tõenduspõhiste praktikate hindamist, aga ennekõike meie oma
spetsialistide koostööd.
Aktiivravihaigla pingelisse töösse integreeritud palliatsiooniteenus on
märk tänapäevasest mõtlemisest. Sageli samastatakse palliatiivravi üksnes sümptomaatilist ravi saavatele või terminaalseisundis, enamasti onkoloogilistele patsientidele osutatava teenusega. Nüüdisaegne ja Maailma
Terviseorganisatsiooni (WHO) definitsioonile vastav käsitlus kinnitab patsiendi õigust saada palliatiivravi ja teisi toimetulekut soodustavaid teenuseid vaevusi põhjustava haiguse mis tahes faasis, kui patsient seda vajab,
sõltumata tema diagnoosist või prognoositavast elueast.
Oleme olukorras, kus meil ei ole ühtegi Eesti oma kogemust või mudelit, millest eeskuju võtta või millega end võrrelda. Palliatiivravi ei ole Eestis
distsipliini ega teenusena täna veel olemas. Regionaalhaiglas on palliatiivravi ideed elus hoitud ja arendatud juba mõne aasta kestel. Palliatsiooniteenistuse loomine on samm edasi süsteemse teenuse arendamisel.
Kahtlemata on teenistuse käivitamine suur väljakutse, kuid ma olen optimist, sest teenistuse koosseisu tulevad väga hea ettevalmistusega, kogenud ja pühendunud spetsialistid, kellest enamik on erinevate üksuste
koosseisus oma tööd juba aastaid teinud. Meditsiinivaldkonda kuuluvate
sümptomite kontrollimisel ja leevendamisel on abiks koostöö arst-konsultantide ning raviarstide ja õdedega, kus on suur roll teenistuse palliatiivravi
õde-konsultantidel. Loodan, et meil õnnestub kujundada hea meeskond
ja välja töötada kompleksne mudel omavaheliseks ning haiglaüleseks
koostööks, vähendada töö juhuslikkust ja asendada täna liiga sageli tule-

Aime Taevere

kahju kustutamist meenutav töötamise viis süsteemsema, pigem ennetava tööga. Regionaalhaiglas on olemas suurepärased IT-lahendused, näen
siin võimalust ka palliatiivravi ja sotsiaaltöö valdkonna jaoks.
Tänasel päeval on peamine eesmärk säilitada toimiv töö ja rutiinid, kuni
teenistuse sünnivalud ja esialgu paratamatu määramatuse aeg ümber
saavad. Möödunud esimese töökuu kestel olen püüdnud haigla töösse
sisse elada, kohtunud ja aru pidanud uute kolleegidega. Loodan, et sügisel
võime palliatsiooniteenistuse inimestest, tööst ja plaanidest juba üksikasjalikumalt rääkida.

Majandusteenistuse juhataja Tõnu Talisainen
Kuivõrd elu on pidevas muutumises — ja silmates
2013. aasta hilissügisel ilmunud Regionaalhaigla soovi leida majandusteenistusele juhti —, otsustasin kandideerida. Arukad ja asjalikud vestlused meeldivate
inimestega intervjuudes andsid teadmise, et ees on
ootamas palju huvitavat tööd ja põnev organisatsioon — nii ka läks. Alustasin osalise tööajaga käesoleva aasta algusest ning igapäevaselt toimetan PERHi
suures peres 22. aprillist alates.
Olen oma erialase hariduse saanud Tallinna Majanduskoolist ning Tallinna Tehnikaülikoolist, samuti olen aktiivselt end täiendanud juhtimisalastel koolitustel. Suures organisatsioonis töötamine ei ole mulle võõras, sest
minu eelnevaks tööandjaks oli Eesti suurim tööandja Eesti Energia.
Praegu on peamiseks väljakutseks käimasoleva rendipesu hankega
seonduv, st et haigla igapäevane pesumure saaks lahendatud nii uuel
hankeperioodil kui ka suudaksime olemasoleva teenuslepinguga talutavalt lõpuni toimetada. Kui pesuteemalised küsimused lahendatud, plaanin
ette võtta koristustegevuse analüüsi ning usun, et ka selles valdkonnas
on meid lähiajal ees ootamas muudatused, mis toovad kaasa kvaliteedi
tõusu.
Tahan siinkohal tänada kõiki majandushaldureid: Mairet, Reikot, Liidiat,
Piretit ja Ivarit, kes on olnud mulle suureks abiks kiirel sisselamisel, ning
muidugi meie toitlustusjuht Anu Vähit, tänu kellele on minu kohanemine
jooksvate teemadega olnud kiire ja valutu.
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Doonoritelgid alustasid suvetuuri koos jalgpalluritega
Tänavune doonoritelkide tuur sai
avalöögi 23. mail Kadrioru staadionil, kui verekeskuse ja FC Levadia
koostöös toimus jalgpalli- ja doonoripäev „Südamest südamesse —
jalgpall toetab doonorlust!“
Verekeskuste uhiuute doonoritelkide
peaproov kulges meeleolukalt — verd
loovutas veerandsada doonorit, teiste
hulgas Eesti jalgpallikoondise treenerid
ja endised koondislased Martin Reim
ja Indrek Zelinski, FC Levadia asutaja
ja juht Viktor Levada, Eesti Jalgpalli
Liidu infojuht Mihkel Uiboleht, FC Levadia pressiesindaja Indrek Petersoo
jpt spordisõbrad ja doonorid.
Telkidega käisid tutvumas ka sotsiaalminister Helmen Kütt ja Päästeameti peadirektor Kuno Tammearu.
Pärast vereloovutust olid kõik doonorid kutsutud õhtusele Premium liiga
kohtumisele FC Levadia ja Nõmme
Kalju vahel ning matši vaheajal loosis
sotsiaalminister kõigi doonorite vahel
välja jalgpallurite autogrammidega
palli.
Regionaalhaigla verekeskuse doonorluse arendusjuht Ülo Lomp ütles,
et tal on väga hea meel verekeskuse
ja FC Levadia tiheda koostöö üle ja
loodab tulevikus selle jätkumist ning
doonorluse ja sportlike eluviiside veelgi tugevamat sidumist.

„Nii nagu doonorlus on meie kõigi jaoks ülioluline tegevusala, on ka
jalgpall väga oluline spordiala. See
paljude jaoks nauditav emotsionaalne
mäng arendab lisaks füüsilisele vastupidavusele ka kollektiivsust ja küünarnukitunnet ning valmidust vajadusel
iseenda eest väljas olla. Jalgpall on
lihtsaim viis noorte vaba aja mõtestatud sisustamiseks ning aitab sarnaselt
doonorlusele kaasa headuse ja hoolivuse suurendamisele meie ühiskonnas,“ sõnas Lomp.
Ka Eesti Jalgpalli Liidu president
Aivar Pohlak toetab koostööd verekeskusega: „Taolised algatused on väga
olulised ja rõhutavad seda, et sport
ei ole oma olemuselt majanduslik tegevus, vaid piirkondliku ja rahvusliku
traditsiooni, kultuuri ja ajaloo osa, mis
aitab ühendada kogukondi ja suurendada ühtekuuluvustunnet.“
Doonoritelkide tuur jätkub sel suvel
erinevatel linnaplatsidel üle Eesti. Regionaalhaigla doonoritelgid on juunis
Rakveres ja Tallinnas, juulikuus Haapsalus ja Paides ning augustis taas pealinnas ja Rakveres, samuti Raplas ja
Keilas. Doonoritelke aitavad püstitada
päästeamet ja kaitsevägi.

Päästeameti ja verekeskuse töötajad pidulikul marlilindi
lõikamisel

Regulaarne doonor ja jalkamees Indrek Zelinski
tunneb heategevusest täit rõõmu

Kaidi Kasenõmm
kommunikatsioonispetsialist

„Ka doonor on riigikaitsja“ — selle juhtlause all tuuritavad doonoritelgid
tänavu juba kaheksandat suve

Uus mobiilirakendus teeb vereloovutamise põnevamaks
Tulevikus saab äpi
kaudu verekeskuselt kutseid

Tehnoloogia- ja innovatsioonivõistluselt Garage48 alguse
saanud mobiilirakendus DonateIT
lubab muuta veredoonorluse
senisest populaarsemaks ja
sotsiaalsemaks tegevuseks.
Rakendus on kolmepoolne suhtluskanal doonori, tema sõprade ja
verekeskuse vahel. Mobiilirakendus
võimaldab doonoril luua profiili,
kuhu ta saab sisestada enda veregrupi, viimase vereloovutusaja, lemmik-vereloovutuskoha jne. Edaspidi
saab doonor ise rakenduse abil säilitada ja sõpradega jagada verekeskuse külastusi, annetuste arvu ja oma
saavutusi.
„DonateIT äpi (äpp tuleneb ingliskeelsest sõnast application ehk
rakendus – K. K.) juures on oluline
just selle sotsiaalne pool: võimalus
jagada oma heategu sotsiaalmeedia
kanalites, kutsuda sõpru-tuttavaid
reageerima verekeskuse üleskutsetele ning koguda rakendusesiseseid
„rinnamärke“ annetuste eest,“ rääkis
DonateIT’i avalike suhete spetsialist
Kai Isand.
Rakendus näitab ka
hetke verevarusid
Lisaks doonoriajaloo jälgimisele saab
rakenduse kasutaja jälgida regulaarselt uuenevat verevarude seisu, leida

DonateIT nutirakenduse esialgne versioon on ingliskeelne, kuid edaspidi
plaanivad rakenduse loojad integreerida valikusse ka eesti ja vene keele
kaardilt lähimad vereloovutuskohad
ning lugeda doonorluse ja verepreparaatidega seotud lisainformatsiooni.
„Meil on väga hea meel, et selline
rakendus on loomisel ja ootame huviga, kuidas doonorid selle vastu võtavad ning aitame kindlasti ka omalt
poolt selle tutvustamisele ja reklaamile kaasa,“ ütles Regionaalhaigla verekeskuse doonorluse spetsialist Regina
Kaasik. „Eestis on palju noori doonoreid, nii et usutavasti on rakenduse sihtgrupp suur ja valmis lahedate
uuendustega kaasa tulema. Kui tänu
nutirakendusele suureneb ka doonorluse populaarsus ja vereloovutajate

arv, on see meie jaoks ainult väga
meeldiv boonus,“ lisas Kaasik.
Regionaalhaigla verekeskus teeb
rakenduse meeskonnaga tihedat
koostööd ning planeerib sellega seoses täiendada ka hetke verevarude
seisu teavituse süsteemi. „Kui siiani
uuendasime meie kodulehel olevat
verevarude seisu ehk nn veremeetrit kord päevas, siis edaspidi plaanime seda teha tunnise intervalli järel,
et doonor saaks veelgi täpsemat ja
ajakohasemat infot tema veregrupi
vajaduse kohta,“ rääkis Kaasik. „Ka
mobiilirakendusse jõuab verevarude
info meie kodulehe kaudu.“

Esialgu põhineb DonateIT äpp doonorite endi poolt sisestatud infol ega
kasuta verekeskuste doonorite andmebaase ja isikuandmeid.
Regionaalhaigla verekeskus plaanib järgmise aasta alguses teha uuest
nutirakendusest täiendava kutsungiliigi, mille kaudu saab doonoreid vastavalt vajadusele ja veregrupile loovutusele kutsuda. „Doonor on ka siiani
saanud verekeskuses valida, milliste
kanalite kaudu ta soovib kutseid saada. Tulevikus lisandub siis SMSide,
e-kirjade, postkaardi ja telefonikõnede kõrvale ka nutirakenduse võimalus,“ selgitas Kaasik.
DonateIT’i meeskond soovib rakenduse esimese versiooni teha
kõigile kättesaadavaks nii kiiresti
kui võimalik, tõenäoliselt juba juunikuus. „DonateIT hakkab kättesaadav olema kõikidele, kes kasutavad
Android, Windows Phone või iOS
mobiilseid seadmeid. Rakendus hakkab doonoritele olema tasuta,“ lubas
DonateIT’i avalike suhete spetsialist
Kai Isand.
„Soovime, et rakendus oleks efektiivne ja kasutajasõbralik. Meie idee
on suhelda doonoritega võimalikult
vahetult, seega plaanime osa võtta
erinevatest verekeskuste üritustest ja
väljasõitudest ning alustada kampaa-

niat, mis reklaamiks doonorlust Eesti
noorte seas,“ ütles Isand.
DonateIT meeskonna plaanid ei
piirdu aga sugugi ainult Eestiga, sest
rakenduse vastu on huvi tundnud
ka rahvusvahelised organisatsioonid.
„Oleme loonud sihtasutuse, mis hakkab tegelema ka välismaale suunatud
arendusega,“ kinnitas Isand. Seega
loodetavasti aitab uus nutirakendus
juba lähiaastatel nii Eestis kui ka
mujal maailmas kasvatada ja siduda
doonorite kogukonda ning aidata
seeläbi kaasa igapäevasele verevarude tagamisele.

Kaidi Kasenõmm
kommunikatsioonispetsialist
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