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Õnnitleme stipendiaate!

Vasakult: dr Margus Lõokene, dr Ilona Muoni, haigla ülemarst dr Sergei Nazarenko, dr Katrin Sikk,
dr Tarmo Areda.
Põhja-Eesti Regionaalhaigla Noore
Arsti Stipendiumi nõukogu otsustas
anda sel kevadel välja viis Noore
Arsti Stipendiumi.
Viiendat aastat toimuvale Noore Arsti
Stipendiumi konkursile esitati 5 taotlust
kogusummas 341 000 krooni. Noore
Arsti Stipendiumi Nõukogu, koosseisus dr Sergei Nazarenko, dr Kaire Aadamsoo, dr Rein Raudsepp, dr Andrus
Remmelgas ja Katrin Kamerov, leidis
üksmeelselt, et kõikide taotluste sisuline tase on võrreldes varasemate aastatega kasvanud ning kõikides taotlustes märgitud erialad ja arengusuunad
on Regionaalhaiglale olulised.

Nõukogu lähtus oma otsuste tegemisel SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla
Noore Arsti Stipendiumi Statuudist
ning otsustas anda 5 stipendiumi
järgmiselt:
Katrin Sikk, neuroloog, sisehaiguste kliinik — 50 000 krooni,
kliiniliseks täienduseks Londonis
Neuroloogiliste Uuringute Instituudis, kliinilise assistendi töö, uued
ravimeetodid, sh ka doktoritöö materjalide kogumine (Parkinson, liikumishäired);
Ilona Muoni, arst-resident (radioloogia), diagnostikakliinik — 50 000
krooni, täienduseks nukleaarendokrinoloogia valdkonnas Berliinis,

rapy USAs Columbia Ülikooli Psühhiaatriakliinikus.
Kõikide stipendiaatidega sõlmitakse
koolitusleping. Pärast stipendiumide
kasutamist on oodatud stipendiaatide
ettekandeid haigla kolmapäevastes infotundides ja Kuukirja vahendusel.
Esimesed stipendiumid noorte arstide ravi- ja arendustegevuse toetamiseks Regionaalhaiglas anti 2005.
aastal. Alates 2008. aastast tõstis
haigla juhatus stipendiumifondi suurust 100 000 kroonilt 200 000 kroonile. Haiglal on plaanis noorte arstide
arengut ning tööd ka edaspidi väärtustada ja tunnustada.
Kuukiri

Doonoritelgid koguvad populaarsust
Kas teate, kuhu kogunevad rõõmsad ja abivalmis inimesed ning
kus tehakse kümneid ja kümneid
heategusid tunnis? Seal on üles
seatud Kaitseväe telgid ja mängitakse mänge, loositakse kingitusi,
süüakse meeleheaks head-paremat ning külalisi lõbustab pelikan
Dona. Loomulikult toimub see
kõik seal, kus on verekeskuse ja
Kaitseväe püstitatud doonoritelk.
Juunikuus tehti doonoritelkides
rohkem kui 17 heategu tunnis!
Nagu suviti ikka kombeks, tuuritasid
verekeskus ja Kaitsevägi doonoritelkidega juunikuus mitmes Eesti lähemas ja kaugemas nurgas. Alustati
2. juunil Rakverest, jõuti siis Keilasse
ja Raplasse ning 18.–19. juunil lõpetati Tallinnas Tammsaare pargis.
Juulis puhatakse, grillitakse ja süüak-

se marju ning augustis asutakse taas
teele — 5.–6. augustil seatakse telk
püsti Narvas.
Doonoritelgid meelitasid ka sel
aastal kohale palju abivalmis inimesi.
Rakveres loovutas verd kokku 367,
Keilas 215, Raplas 181 ja Tallinnas
190 doonorit. See teeb kokku 953
vereloovutust 9 päeval ehk keskmiselt
rohkem kui 17 heategu tunnis! Tänu
kõigile nendele headele inimestele
täienesid verevarud 424 liitri võrra.
Verekeskus tervitab 263 uut doonorit,
kes doonoritelkides oma esimese vereannetuse tegid ning julgustab neid
ka edaspidi oma heategusid jätkama.
Kohtumiseni järgmistes doonoritelkides augustis!
Eva Maimre
verekeskuse
kommunikatsioonispetsialist
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Ülevaade konkursitulemustest ja värbamisprojektidest

Juhatuse esimees Tõnis Allik ja dr Meelis Sula.
Dr Sula kutsuti enne ühispildistamist operatsioonile.

Universitätsklinik Charité ja Helsingi
Ülikooli Kliinikumis;
Meelis Sula, ortopeed, kirurgiakliinik — 22 000 krooni, osalemiseks artroskoopia ja -plastika kursusel
Advanced Course of Knee Surgery,
Prantsusmaal Val d’Isère’is;
Tarmo Areda, arst-resident (neurokirurgia), kirurgiakliinik — 28 000
krooni, osalemiseks Euroopa Neurokirurgia Seltside Assotsiatsiooni koolitusel Horvaatias Opatijas;
Margus Lõokene, arst-resident
(psühhiaatria), psühhiaatriakliinik —
50 000 krooni, osalemiseks elekterimpulssravi täiendkursusel Visiting
Fellowship in Electroconvulsive The-

•

Tallinna doonoritelki tuli verd loovutama ka Tallinna Linnaarhiivi direktor
Küllo Arjakas, kes on olnud doonor juba kümmekond aastat.

Viimati andsime ülevaate erinevate tasemete juhtide konkurssidest aasta alguses.
Vahepeal on meil samuti toimunud mitmeid konkursse erinevate struktuuriüksuste juhtide kohale.
Diagnostikakliinikus endoskoopiakabinettide tööd edukalt juhtinud dr Sirje
Marran jätkab seda ka järgmisel tähtajal.
Kardioloogiakeskuses toimus lausa
kolm konkurssi: I kardioloogia osakonda
juhib edaspidigi dr Toivo Laks, invasiivkardioloogia osakonda aga dr Jaanus
Laanoja.
Kardioloogiakeskuse juhataja on ka
järgmisel viiel aastal dr Margus Viigimaa.
Olulisematest värbamisprojektidest veel
niipalju, et lõpusirgel on pikk ja keerukas
inseneride valimine — otsime kütte-ventilatsiooni-jahutussüsteemide-, elektri- ja
nõrkvooluinsenere.
Pärast jaanipühi hakkame 90 CV saatnu
seast valima turva- ja logistikateenistuse
juhatajat.
Parimate soovidega,

Katrin Kamerov
Personalidirektori kt

Fazer Eesti toetab
doonorlust
Põhja-Eesti Regionaalhaigla verekeskus ja
pagaritoodete valmistaja Fazer Eesti sõlmisid koostööleppe, mille järgi toetab Fazer
Eesti iga ostetud Fazeri Musta seemneleiva
pealt 10 sendiga doonorluse arendamist.
Eesmärk on ühine — arendada ja toetada
tervislikke eluviise ning teha head.
16. juunist on kõigil, kes armastavad
head leiba, võimalus igapäevaselt heategevusse panustada. Sellel päeval jõudis
kauplustesse Fazeri uus toode — rukki- ja
nisujahust magushapu tume vormileib
seemnetega „Must seemneleib“, mille
müügist veredoonorlust toetatakse.
Regionaalhaigla verekeskus hindab
koostöö potentsiaali kõrgelt: „Verekeskus
peab sellist ettevõtmist ülimalt väärtuslikuks. Meil on hea meel, et Fazer tegi
ettepaneku toetada doonorlust just nii
tervisliku toote kaudu. Must seemneleib
sobib ülihästi nii doonoritele kui ka kõigile
teistele oma tervisest hoolivatele ja tegusatele inimestele,“ selgitab verekeskuse
juhataja Riin Kullaste. Fazeri toetust on
kavas kasutada erinevate doonorlust tutvustavate ja edendavate projektide ning
uute toredate algatuste läbiviimiseks. Ka
sel aastal korraldab verekeskus juba traditsiooniks saanud joonistusvõistluse lastele
ja esseekonkursi koolinoortele.
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Parkimismuudatus
1. juulist muutub parkimine Mustamäe
korpuse juures
Alates 1. juulist muutub Põhja-Eesti
Regionaalhaigla Mustamäe korpuse territooriumil parkimiskorraldus: haigla esine
ja külgmine parkla muutuvad tasuliseks
parkimisalaks. Regionaalhaigla taga asuv
parkla ja patoloogia korpuse kõrval (aadressil J. Sütiste tee 19B) asuv lisaparkla
muutuvad tasuliseks alates 1. septembrist.
Vajadusest korrastada parkimist ning
võimaldada töötajatele ja patsientidele
võimalikult mugav juurdepääs Regionaalhaigla Mustamäe korpusesse, otsustati
kutsuda parkimise korraldamiseks appi
sellele spetsialiseerunud ettevõtted, kelle
vahel korraldati parima teenusepakkuja
väljaselgitamiseks konkurss. Selle võitis OÜ
Citypark Eesti, kes korraldab parkimist ka
Tallinna Lastehaigla juures.
Parkimisest laekuvat raha on plaanis
reinvesteerida parkimise laiendamiseks.
Muudatused alates 1. juulist: haigla
külastajate ja patsientide parkimine
Külastajatel ja patsientidel on 1. juulist
võimalik oma sõiduk parkida haigla esise
tee servas või haigla nurgal asuvas parklas. Külastajad hakkavad parkima samadel
alustel Lastehaigla klientidega ehk 1 tund
tasuta, selleks tuleb märkida parkimiskellal
või kirjutada pabersedelile parkimise alustamise kellaaeg ning asetada auto armatuurlauale nähtavale kohale. Iga järgmine
algav tund parkimist maksab 10 krooni.
Päevapilet (24 tundi) maksab 50 krooni,
5 päeva pilet 200 krooni ning 10 päeva
pilet 350 krooni.
Töötajail palume sinna mitte parkida.
Kui töötaja siiski sellel alal pargib, siis
tasub ta parkimise eest võrdselt patsientidega. Parkimine on tasuline kõikidel nädalapäevadel ööpäev läbi.
Kuidas maksta?
Parklatesse paigutatakse piletiautomaadid,
kust on võimalik sularaha eest soetada vajalik parkimispilet, mis tuleb asetada auto
armatuurlauale. Piletiautomaat aktsepteerib 5, 10, 25 ja 100 krooniseid kupüüre ja
1-krooniseid münte.
M-PARKIMINE — parkimistsoon CP20.
Kui mobiilsideoperaatoriga on sõlmitud
parkimise teenuse leping, siis saab parkimise eest tasuda mobiiltelefoniga. Parkimise alustuseks tuleb saata SMS numbrile
1902 sisestada auto number tühik ning
parkimistsooni tähis CP20 nt 123 ABC
CP20. Parkimise lõpetamiseks helistada
numbrile 1903. Parkimise alustamise SMS
tasu on 5 krooni.
Juunikuu jooksul paigaldab Citypark
parkimisala opereerimiseks vajalikud liikluskorraldusvahendid: tähistab sissesõidud
parklatesse liiklusmärkide ja suunavate
infotahvlitega ning varustab parkimistsooni tasulise parkimiskorralduse alase informatsiooniga. Citypark on kooskõlastanud
parkimist korraldavad viidad ja liiklusskeemid Tallinna Transpordiametiga.
Parkimiskorra rikkujatele väljastatakse
leppetrahv ning jämedalt parkimiskorda
eiravad sõidukid teisaldatakse.
Muudatused alates 1. septembrist:
Regionaalhaigla töötajate parkimine
Regionaalhaigla töötajate kasutusse jääb
majatagune 174 kohaga parkla ja patoloogia korpuse kõrval (aadressil J. Sütiste tee
19B) asuv 140 kohaga Citypargi lisaparkla.
Sügiseks loodame oma töötajate tarbeks
korda saada ka Sütiste 21 kõrval paikneva
tasulise parkla, kuhu tuleb vähemalt 170
parkimiskohta.
Töötajatele muutub parkimine tasuliseks alates 1. septembrist 2009. Hetkel
arutatakse, millised hinnad hakkavad kehtima töötajatele erinevates parklates.
Juulis ja augustis on üleminekuaeg, mil
majataguses parklas parkimine on töötajaile parkimiskaardi olemasolul jätkuvalt
tasuta. Citypargi kontrolörid kontrollivad
parkimist ka neis parklates tagamaks, et
seal võõrad, parkimisluba mitteomavad
autoomanikud ei pargiks.
1. juulist kuni 1. augustini vahetatakse
sekretäride vahendusel praegused parkimiskaardid uute, Citypargi poolt väljastatavate, plastikust parkimiskaartide vastu. Et
kolmes erinevas töötajate parklas saavad
parkimistasud olema erinevad (mida
kaugemal haiglast seda odavam), tuleb
tõenäoliselt parkimiskaardile ka sellekohane märge.

Eve Karmo
juhatuse liige

Valu on mõõdetav ja ravitav
Valu vaevab? Teinekord võib häda
teha isegi nõrk valuimpulss, mis
õige valu mõõtu välja ei anna,
aga elada ka ei lase. Regionaalhaigla neuroloogiaosakonnal on
uus aparaat, mille abil on võimalik testida valu- ja ka temperatuuritundlikkust.
Kui valu olemus ja laad on õigesti
määratletud, on seda võimalik edukamalt ravida, kinnitavad PERH-i
neuroloog, neurofüsioloogia vanemarst Tea Lepik ja neurofüsioloog Merike Porosaar.
Juttu valust alustab dr Lepik üldlevinud arusaamast, justkui pole võimalik valu mõõta ega hinnata. “Meie
üritame siiski valu mõõta,” sõnab
dr Lepik, “neurofüsioloogias on läbi
löönud üks põhimõte: kui midagi ei
saa mõõta, siis teeme ta selliseks, et
saaks mõõta. Valu kohta me ei saa
küll ütelda, kui suur ta täpselt on,
grammides ka mitte, aga saab määrata läve, millal inimene hakkab valu
tundma.” Doktori sõnul on selle määramiseks vähe meetodeid, aga Regionaalhaiglal on nüüd üks uus aparaat,
mille abil on võimalik testida temperatuuri- ja valutundlikkust.
Mis nime valumõõtmise aparaat
kannab?
“Kogu maailmas kutsutakse seda
aparaati tähekombinatsiooniga QST,
s.o kvantitatiivne sensoorne testimine, aga meie panime talle eestikeelse
nime, VTT — valu ja temperatuuritundlikkuse testimine,” tutvustab dr
Lepik. “On teada, et need on inimeses ehituselt samalaadsed, impulsse
aeglaselt juhtivad närvikiud, mis reageerivad nii valule kui ka temperatuurile. Temperatuuri muutumist ja sellele reageerimist saab muidugi väga
täpselt määrata. Närvikahjustuste
korral, saame temperatuuritundlikkuse testimisega määrata nende kiudude kahjustust.”
Dr Pororsaar näitab uut VTT-d,
mis näeb välja nagu laptop, kogutud
informatsioon esitatakse kuvaril graafikutena. Dr Lepik räägib aparaadi
tööpõhimõttest: “Siin on termood,
plaadike, nagu elektripliidi plaat, mis
oskab muuta ennast soojemaks ja
külmemaks. Lähtepositsioon, kust ta
pihta hakkab, on 32 kraadi, inimese
tavaline nahatemperatuur. Siis hakkab
plaat minema kas külmemaks või soojemaks. Tõenäoselt kahjustatud närvi innervatsioonialale pannakse see

plaadike ja hakatakse testima, millal
inimene tajub temperatuuri muutust.
On oma normid, millal me peaksime
tajuma soojaks või külmaks minemist
ja kui need normid saavad häiritud,
siis on selge, et siin on mingi häire.”
Dr Porosaar täiendab: “Kui inimene on uuringul, on oluline, et ta on
koostöövõimeline ja suudab meile
edastada vajaliku informatsiooni,
patsient peab tajuma toimuvat muutust. Dr Lepik: “Järgmine testimise
etapp on selline: me üritame patsiendilt teada saada, millal ta tunneb, et
siin lähevad tööle ka ohust (külmumine! või põletusoht!) alarmeerivad
valukiud. Valu annab meile signaale
ohust ja siis hakkavad tööle valukiud.
Patsient tunnetab seda ebamugavust
või häiret ja siis me testime välja valuläve.” Tohtrite sõnutsi on see lihtne
protseduur ja patsiendi jaoks valutu.
Patsiendid, kellega on testitud masinat ja labori norme, on olnud koostöövalmis ja töötanud tublisti kaasa.
“Nõnda on meil alust arvata, et sellest uuringust tulevad valdavalt õiged
andmed,” sõnab dr Lepik.
Eesmärk — õige ravi
“Kõige tähtsam, mille pärast masin
sai meile muretsetud, on see, et paljudel juhtudel on seni jäänud ebaselgeks, mis valu patsienti vaevab,”
räägib dr Lepik, “kas see on notsitseptiivne valu, mis tekib vabade närvilõpmete mitmesugusel ärritusel, või
on see neuropaatiline, närvisüsteemi
enda kahjustuse valu.” Tohtri sõnutsi
need kaks valu ka paljudel juhtudel
segunevad, aga nende ravi on täiesti
erinev. Ja just nende kahe valu lahkutõmbamiseks ongi see aparaat —
näitab, kas süsteemis on rike või on
see mingi reaktsioon või põletik, mis
kütab valuimpulsse, aga ei ole närvisüsteemi kahjustusest tekkiv valu. “Ja
kui me saame teada, kumb valu neist
kahest esineb, siis saame patsienti
paremini aidata. Õige ravi ongi meie
eesmärk,” sõnab dr Lepik.
Praktika on näidanud, et küllalt sageli on haigeid pikalt ravitud vähese
eduga, sest paraku pole vaevustest
võimalik patsiendi valutüüpi välja lugeda. Dr Lepik: “Kui inimesed käivad
aastaid valudega ringi, siis see on see
praeguste ravivõimaluste puhul küll
patuasi.”
Uus VTT on siinmail esimene.
Dr Porosaar: “Neid masinaid ei olegi
Eestis rohkem kui meie oma haiglas!
Muret teeb praegu see, et haigekassa

UUED KORRAD
Laboratooriumi proovivõtu käsiraamat
Laboriuuringute alusel tehtud kliinilised otsused on õiged ainult siis, kui on täpselt
täidetud kõik nõuded proovide kogumisel, säilitamisel ja transportimisel laborisse.
Labor saab tagada uuringutulemuste usaldusväärsuse, nõuetekohase ja õigeaegse täitmise
ainult siis, kui uuringu tellija ja proovimaterjali võtja, laborisse saatja/tooja on järginud
uuringueelseid ehk preanalüütilisi nõudeid (ca 80% laboriuuringute vigadest on seotud
preanalüütilise etapiga). Kõik vastavad nõuded on kirjeldatud 26. mail 2009 kehtima hakanud Laboratooriumi proovivõtu käsiraamatus. Käsiraamat on ainulaadne selle poolest, et
esitab ühtaegu nõuded nii Regionaalhaigla töötajatele kui ka välistele tellijatele.
Käsiraamatus antakse vastused küsimustele:
1) mida arvestada saatekirja täitmisel?
2) kuidas esitada lisatellimust või Cito uuringut?
3) kuidas tellida uuringut väljastpoolt Regionaalhaigla laborit ja millist saatekirja selleks
kasutada?
4) kuidas tellida saatekirju ja tarvikuid?
5) mida on oluline patsiendil järgida labori uuringuks ettevalmistumisel?
6) kus võetakse ja kogutakse proovimaterjali?
7) kuidas peab proovivõtja identifitseerima patsiendi?
8) kuidas peab markeerima proovianuma ja identifitseerima proovimaterjali?
9) mida tuleb arvestada proovimaterjali transportimisel laborisse?

Õde Marili Ansip kinnitab, et uuring on valutu,
aga aega tuleb varuda kuni poolteist tundi.
neid uuringuid veel oma hinnakirja
võtnud ei ole. Taotlus on esitatud.”
Dr Porosaare sõnul aga seni, kuni
haigekassa uuringut ei kompenseeri,
tuleb patsientidel endil selle eest tasuda. Tõsi, uuringu hind ei ole väga
suur — 480 krooni.
Tohtrid rõhutavad siinjuures, et
õige valuravi puhul on kasu mitmekordne: paraneb patsiendi elukvaliteet, samas saab kokku hoida ebaefektiivse ravi pealt, lisaks aitab õige
ravi vähendada valudest põhjustatud
töövõimetuse päevi.
Elu õpetab
VTT on Regionaalhaiglal olemas tegelikult eelmise aasta lõpust, nii et
tohtrid ja õed on saanud juba harjutada ja testida, nii patsientide kui ka
kolleegide peal. Dr Lepik hindab kogemusi, mis poole aasta jooksul juba
saadud: “Miski pole üle arsti enda kogemusest. Võime ju lugeda kümnest
raamatust, aga 11. korral õpetab ikka

elu! Kui me näeme patsiendi haiguse
kulgu, kahjustuse kõrgust, ja näeme,
milline sümptomaatika esineb, milline
on valutesti tulemus — siin on poole
aastaga juba mõned oma tarkused
tulnud, mis on väga väärtuslikud!”
Haiguste avastamises ja ravis on,
teadagi, äärmiselt oluline ajafaktor.
“Kui me leiame haiguse algfaasis
peente närvikiudude kahjustuse üles,
näit suhkrutõve puhul — kui muid
märke haigusest või selle tüsistustest
veel polegi —, siis saab kiiremini jaole, saab panna täpsema diagnoosi ja
alustada raviga,” on dr Lepik lootusrikas.
Valu-uuringutele tulekuks peab patsiendil olema saatekiri perearstilt või
erialaspetsialistilt. Sihtrühmaks on
eelkõige neuropaatilise valu ja temperatuuritundlikkuse häiretega patsiendid.
Aime Taevere

10) kuidas ja millal toimub haiglasisene proovimaterjalide transport?
11) millised on Cito uuringud ning kuidas neid käsitletakse?
12) millal on laboril õigus uuringu teostamisest keelduda?
13) kuidas toimitakse, kui laborisse on saabunud nõuetele mittevastav proovimaterjal või
uuringu tellimus?
14) kuidas ja kui kaua säilitatakse laboris proovimaterjale?
Laboriuuringute kvaliteet ja usaldusväärsus sõltub suurel määral ka patsiendist: näiteks
uriini-uuringu eelne mittepesemine või paastuplasmast tehtavate uuringute eelne söömine
mõjutavad vägagi uuringutulemust. Seetõttu on käsiraamatus ka üksikasjalikud juhised personalile patsiendi juhendamiseks enne vere ja uriiniproovi andmist.
Töötajate abistamiseks on Proovivõtu käsiraamatus piltidena toodud ka kõik proovivõtmise vahendid ja selgitused nende nõuetekohaseks markeerimiseks.
Lisaks Laboratooriumi proovivõtu käsiraamatule soovitame tutvuda ka Intranetis Organisatsiooni käsiraamatu alajaotuses Ravikvaliteet > Diagnostikaga seotud juhendid olevate
laboratooriumis teostatavate uuringute nimekirjadega labori valdkondade kaupa ning
asutuste nimekirjaga, kellelt Regionaalhaigla tellib uuringu, kui seda haigla enda laboratooriumis ei teostata.

Ave Lellep
Laboratooriumi kvaliteedijuht
Ilona Reiljan
Kvaliteedisüsteemide
talituse juhataja
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PERH-i intensiivravi osakonnad uues X-korpuses
Dr Kivistik: „Me muutume koos uue
kultuuriga oluliselt avatumaks.“
Regionaalhaigla intensiivravi
osakondade kolimisest X-korpusesse ja tööst uutes tingimustes
rääkisime vestlusringis. Mõni
inimene läks vahepeal ära, mõni
tuli juurde, vahepeal tegime pilti.
Mis tähtsaim — kõik on eelseisvate
muutuste osas optimistlikud.
Kohal olid järgmised anestesioloogiakliiniku inimesed: dr Ülo Kivistik,
anestesioloog-ülemarst/intensiivravi
keskuse juhataja; dr Kristjan Kalling,
anestesioloog-ülemarst/anesteesiakeskuse juhataja; dr Margus Maser,
intensiivravi keskuse anestesioloogülemarst; Katre Zirel, anestesioloogiakliiniku ülemõde.
Varsti seisab ees kolimine
X-korpusesse. Kuidas see teil
toimub — töötate ju ööpäev läbi?
Dr Kivistik: „Oi, see on meil nii sisseharjunud teema, võime mõne tunniga
oma kola ümber viia.“
Katre Zirel: „Me oleme juba harjutades harjunud.“
Dr Kivistik: „Kõige tähtsam märksõna on treenitus. Mõned aastad tagasi
tegime pidevalt väikest remonti, siis sai
ühest palatist teise kolitud. Vooditel on
rattad all, pole probleemi.“
Katre Zirel: „Ja aparatuur on kõik
selline, mida saab liigutada. Haigete
jälgimine toimub liikumise pealt. Kõige tähtsam on kolimine enne enda
jaoks selgeks mõtelda.“
Dr Maser: „Kõigepealt tehnoloogia
paika ja seejärel muu. Mõned suuredrasked asjad, nagu laomajandus ja kapindus peab uues kohas enne enamvähem valmis olema.“
Dr Kivistik: „Patsiendi ja tema vahendite viimine on väga lihtne. Meie
aparatuuri vanus on praegu keskmiselt
kolm aastat, nii et enamik aparatuuri
tuleb ka kaasa. Aga me ei karda! Läheme vidinal uude kohta!“’
Dr Maser: „Keila haigla kolimisega
saime hea kogemuse, pakkimine võttis
kuu, laiali laotamine 4–5 päeva.“
Dr Kivistik: „Logistika on see, mis
tahab ettevalmistust. Palatid, kabinetid
jne, kõik on üle vaadatud.“
Katre Zirel: „X-korpuses olen ma
käinud ikka juba väga ammu.“
Dr Maser: „Praktiliselt algusest saadik oleme kursis.“
Katre Zirel: „Selle poolest on eriti
hea, et intensiivravi on väga meeskonna-keskne. Näiteks projekteerimisel dr
Kivistiku mõte õdede töö lihtsustamiseks — patsientide läbi klaasi jälgimise
võimalus — see on suur läbimurre!“
Klaasist seinad?!
Dr Kivistik: „Tahtsime jah natuke teistsugust töökorraldust kui siiamaani.
Seda saime tegelikult SIRO-s* ära

Kommentaar
Intensiivravi osakondade kolimine uude
korpusesse saab minu arvates olema uue
ajastu algus intensiivravi arengus. Ja seda
mitte ainult meie haigla jaoks, vaid ka kogu
Põhja-Eestis, kus me oleme kõrgema etapi
intensiivravi teenust osutavaks raviasutuseks.
Uutes tingimustes on meil võimalik tagada
patsientidele igati nüüdisaegne intensiivravi,
mitte ainult meditsiiniteadmiste, -oskuste ja
-tehnoloogia poole pealt, vaid ka neid ümbritseva keskkonna poolest. Loodud on kõik
vajalikud tehnoloogilised tingimused põletushaigete intensiivraviks ning patsientide jaoks,

proovida, seal see ennast õigustas, et
õde ei ole kogu aeg haige juures, vaid
jälgib teda läbi klaasseina. Sama asja
nägime ka Düsseldorfis, Saksamaa
süsteem töötas väga hästi ja nüüd läheme sellele täielikult üle. Eestis ei ole
seda keegi praktiseerinud siiamaani.
Õnneks me enam ei kahtle. Margus oli
ka toetaja — et mis siin ikka kahelda,
teeme ära! Lükkasime siis selle arhitektile töökorraldusliku aspektina ette.“
Dr Maser: „Struktuuriline lahendus
on minu meelest saanud päris hea.“
Dr Kivistik: „Ma olen näinud erinevaid intensiive, igaühel on oma point.
Neli kuud Ameerikas viibitud aeg andis
selge teadmise, kuidas peab erakorraline meditsiin funktsioneerima ja kuidas peaks intensiivravi funktsioneerima. Intensiivravis läksid ameeriklased
mobiilsete seintega avatud süsteemi
peale. Skandinaavias on intensiiv kinnine, pisikesed ruumid, sakslased on
vahepealse variandi leidnud. Et meie
ruumiprogramm väga suur ei olnud,
siis lõpptulemus jääb pigem Ameerika ja Skandinaavia vahepeale — läbi
vaateakende, võimalikult klaasitatud
pindadega, avar süsteem.”

Fotol (vasakult): dr Margus Maser, Katre Zirel, dr Kristjan Kalling, dr Ülo Kivistik ja Valeria Volovik.

Väike distants tuleb kasuks
Dr Kivistik: „Ega see pole taotlus, et
läbi klaasi vaadata, pigem ikka see, et
õde ei pea viibima 100% oma tööajast
patsiendi kõrval, vaid et ta saaks ka
aeg-ajalt distantseeruda. Arvestades
õe töö mahtu ja psüühilist koormust,
siis... distantsi tekitamine patsiendiga
on minu meelest õe jaoks suhteliselt
oluline asi, ta saab vahepeal ka näiteks
paberimajandust korrastada.“
Katre Zirel: „Mina usun ka kindlasti, et ükski toiming patsiendiga ei jää
tegemata või et patsiendid oleksid
halvemini hooldatud, see ikkagi säilib.
Nagu dr Kivistik just ütles, väike barjäär tuleb asjale hoopiski kasuks.“
Dr Kivistik: „Ma ei osanudki paremat asja leida, kui et õde peaks saama
patsienti distantsi pealt jälgida. Muidugi, on võimalik kasutada elektroonilisi
vidinaid patsiendi jälgimiseks, aga meil
on ikka visuaalne vaatlus ja kõrvaga
kuulmine suhteliselt oluline.“
Dr Maser: „Siin lisandub veel patsiendi privaatsus ja isoleerimine ja teised olulised aspektid.“
Kas võite öelda, et teie töötingimused, logistika ja töökorraldus läheb
uues kohas paremaks?
Dr Kivistik: „Jaa! Alguses on kindlasti natuke segadust, aga kaugemas
perspektiivis peaks ikka paremaks
minema. Tegelikult on see hästi suur
muutus — töökoht muutub! Oleme ju
tulnud nõukogudeaegsest, hästi lihtsustatud töökoha käsitlusest — minimaalsed vahendid, minimaalsed või-

kes vajavad isoleerimist. Aparatuur täieneb
veelgi ning paranevad senised kasutusvõimalused. Muutuvad personali töötingimused ja
ka töökorraldus, mis annab eelduse patsiendi
paremaks käsitluseks ja raviks. Võib julgesti
väita: uues korpuses on loodud sellised tingimused, et saame osutada oma patsientidele
väga heal tasemel intensiivravi.

Andrus
Remmelgas
Anestesioloogiakliiniku juhataja

malused. Nüüd tulevad lakke konsoolid, kust patsiendi juurde tulevad kõik
kommunikatsioonid: gaas, elekter,
voolikuid jne. Terve peatsitagune on
kommunikatsioone täis. Koos sellega
muutub töökoht patsiendi juures oluliselt, kordades! Õenduses on see päris
suur muudatus — uus, funktsionaalne
töökoht. Ühe õe kohta on 2 haiget,
parem on jälgida, enamik palateid
on kahekohalised, saab olema palju
konkreetsem tööpiirkond.“
Katre Zirel: „Meie haigetel on väga
oluline, et osakondades on püsikaader, hea, väljaõppinud kaader. See on
praegu olemas. Personali „voolavus“
on viimasel kahel aastal väga väike.“
Dr Kivistik: „Arstide osas pole siin
kunagi voolavust olnud, see eriala on
selline, mida kusagil koolis ei õpetata,
seda õpitakse siin, intensiivravis. Arst
saab küpseks umbes 10 aastaga.“
Dr Maser: „Siin töötavad oma eriala
entusiastid.“
Dr Kivistik: „Ma arvan, et intensiivravi õde saab küpseks umbes viie aastaga, seepärast me väga hoolime oma
püsikaadrist.“
Dr Kalling: „Eks teatavat rahulolematust kindlasti tuleb, personaliruume on ruutmeetrite poolest ja ka arvu
poolest natuke vähem ja arvutikohti
tuleb natuke vähem kui vanas kohas.
Inimesed, kes on harjunud üksinda kabinetis arvutiga töötama, on sunnitud
loovutama oma koha, opiplokis ka.“
Veel miinuseid?
Dr Kalling: „Postopis** on kindlalt
kehvem see, et asub opiplokist eraldi.
Kõik haiged, kes hakkavad postopi
poole liikuma, vajavad liftitransporti.
See on personalile kehvem ja patsiendile... Aga et need samale korrusele
ära ei mahu, siis pole midagi teha! See
logistika on kehvem.“
Dr Kivistik: „Intensiiviga on sama,
me läheme ka EMO-st kaugemale,
praegu tuleb suurem osa patsientuurist meile EMO-st.“
Dr Maser: „EMO intensiiv aitab ehk
natuke seda üleminekut leevendada,
seal on võimalus varem “sorteerida”,
et kes vajab ja kes ei vaja intensiivi.“

Dr Kivistik: „Natuke distantseerume oma naaberosakondadest, saame
oma korruse, oma ploki.“
Dr Kalling: „Küsimus on ka selles,
millal Hiiu üle tuleb. Tegelikult peaks
kolima samal ajal. Saba tuleks raiuda
ikka ühekorraga.“
Dr Kivistik: „Ei tohi siin midagi halvemaks minna! Katsume võimalikult
palju asju enne selgeks mõelda.“
Mida X pikemas perspektiivis
võimaldab?
Dr Kivistik: „Tähtis on see, et üks eriala
on kontsentreerunud ühte piirkonda,
mitte pole mitme korpuse ja mitme
erineva korruse vahel laiali, see on
kõige suurem väärtus. Kontsentreeritus võimaldab need vähesed vahendid, mis Eesti on meditsiinis olemas,
maksimaalselt kasutusele võtta. Kontsentreerumine võib pikemas perspektiivis uue tõusu tekitada. Loodetavasti
ühel hetkel saame ikka kõik regiooni
patsiendid teenindatud. No ja teine
punkt ka — et ükskord me peame ikka
pragmaatilisest, lihtsast haiglast saama
meditsiiniteadust ja õppetööd tekitavaks haiglaks.“
Dr Kalling: „Mis sest pikemast perspektiivist, praegugi on tore, et saame
uued kenad ja puhtad ruumid ja astume uude sajandisse, tehnoloogia mõttes. Aitab neist pikendusjuhtmetest,
mis alatasa särisevad... Tegelikult on
X-korpus projekteeritud sellise plaaniga, et on kogu võimekus minna täisdigitaalseks. Kui tekib raha. Tehnoloogiline võimekus on olemas.“
Dr Kivistik: „Siin on radioloogia meil
suunanäitajaks, nemad on juba digitaalsed. Digitaalsed andmed ja -töötlused on kahtlemata väga oluline!“

tänan õnne, et meil lasti X-korpuse tegemise juures nii palju sekkuda.“
Dr Kalling: „Jah, lasti endal midagi
teha. Kindlasti oleks ka paremini saanud, aga eks me püüdsime maksimaalselt head tulemust saavutada. Kehvemaks ju minna ei saa!“
Dr Maser: „See on hea lõpulause:
Kehvemaks minna ei saa! Mõni üksikisik ehk tunneb, et talle on liiga tehtud,
aga summa summarum läheb kindlasti paremaks.“
Aime Taevere
* SIRO = septilise intensiivravi osakond
** Postop = postoperatiivse intensiivravi
osakond

III astme intensiivravi osakonnad
I osakond — POST-OP osakond
12 voodit — ravitakse III astme intensiivravi vajavaid puhtaid operatsioonijärgseid haigeid.
II osakond — TRAUMA osakond
14 voodit — ravitakse III astme intensiivravi vajavaid saastunud ja puhtaid
intensiivravi haigeid. TRAUMA intensiivravi osakonnas viibivad ravil: trauma-,
hulgitrauma-, saastunud kirurgilised,
põletusravi-, mürgistustega jne haiged.
III osakond — SEPTILINE osakond
14 voodit — ravitakse III astme intensiivravi vajavaid saastunud (ja puhtaid)
intensiivravi haigeid. SEPTILISES
intensiivravi osakonnas viibivad ravil:
septilised, infitseerunud intensiivravi-,
organpuudulikkusega jne intensiivravi
haiged.
IR ruumid ei ole läbikäidavad teistesse
teenistustesse ja üksustesse pääsemiseks.
Planeeritud on spetsiaalsed külastusruumid.

X-korpus

Mis patsiendil paremaks läheb?
Dr Kalling: „Paremaks läheb põhiliselt
patsiendi sugulastel! Neil on praegu
lausa ebainimlikud tingimused, isegi
vestlemiseks pole kohta. See osa paraneb nüüd oluliselt.“
Dr Kivistik: „Intensiivravi osakonnad alles hakkavad pikkamööda „lahti
minema“. Me muutume koos uue
kultuuriga oluliselt avatumaks. Mina
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UUED KORRAD
Töötervishoiu
ja tööohutuse
poliitika
Tulenevalt Regionaalhaigla Personalipoliitika põhimõtetest väärtustab
Regionaalhaigla muuhulgas oma
töötajate tervist ja järgib tööohutuse
nõudeid, millele aitab kaasa töökeskkonna pidev ajakohastamine,
töötajate pidev teavitamine ning koolitamine töötervishoiu ja tööohutuse
valdkonnas.
Lähtuvalt eelnevast sõnastas Regionaalhaigla töötervishoiu ja tööohutuse poliitika, mille järgi on haigla tööohutus-alase
tegevuse eesmärgiks vältida tööõnnetuste
ja tervisekahjustuste tekkimist ning tagada
nõuetekohane töökeskkond ja kvaliteetsed
töövahendid. Poliitikas on toodud välja nii
seaduste/määruste loetelu, millest igapäevatöös lähtutakse ning ametikohtade järgi
ka valdkondade eest vastutajad. Poliitika
määratleb:

Rendipesule üleminek Regionaalhaiglas
Täna võime tõdeda, et tihedas
koostöös meie ja Revel Textiles’i
inimestega oleme ära teinud suure töö ja liikunud mitme sammu
võrra lähemale meie lõppeesmärgile, milleks on üleminek rendipesule.
Ei saa öelda, et oleksime selle protsessi läbinud ilma valudeta, aga saame väita, et oleme saavutanud poolte
vahel kokkulepped, mis aitavad meil
üle minna haigla tekstiilide renditeenusele vastavalt kavandatud ajagraafikule.
Toimetamiste koordineerituma tulemuse saavutamiseks oleme sisse
seadnud korrapärased kokkusaamised, mis toimuvad meil iganädalaselt ja kus arutame tehtut ja tulevat.
Lisaks annab Revel Textiles omalt
poolt elektroonilist ülevaateinfot iga-

•
•
•
•

tööohutuse talituse vastutusvaldkonna;
struktuuriüksuse juhataja vastutuse;
riskide haldamise põhimõtted;
töötajate teadmiste täiendamise põhimõtted;
• töökeskkonna volinike ning nõukogu
valimise printsiibid;
• töötervishoiu ja tööohutusega seotud
dokumentide dokumenteerimise.

30. aprillil kinnitas juhatus uue jäätmekäitluse korra, mis hakkab kehtima
1. oktoobrist.
Uue jäätmekäitluse korra koostamise
põhjus on lihtne: 2002. aastast kehtinud
eeskiri ei ole enam ajakohane, sest vahepeal on muutunud hulk seadusi ja määrusi.
Samuti on oluline keskkonnateadliku suhtumise juurutamine puhaste materjalide
(nt paber) taaskasutusse suunamise kujul
ning töötajate huvides ettevaatusprintsiibi
rakendamine: võtsime kasutusele potentsiaalselt nakkusohtlike jäätmete mõiste.
Seega, võrreldes eelmise versiooniga on:
• täpsustatud jäätmete liike;
• toodud korra lisas jäätmete loetelu, kogumisanumate kirjeldus ning märgistus;
• loodud korpuste-põhine jäätmete liigiti
kogumise ja eemaldamise süsteem;
• määratud jäätmete liigitamise eest
vastutajad;
• loodud korraga sätestatud nõuete täitmise kontrollimise süsteem.
Kuivõrd uus jäätmekäitluse kord toob
kaasa muudatusi senises jäätmekäitluse
süsteemis, korraldavad majandusteenistus
ja infektsioonikontrolli talitus koostöös
koolitustalitusega koolitusi. Uuendustest
ja koolitustest juba täpsemalt järgmises
Kuukirjas.

Uno Koppelmaa
Majandusteenistuse juhataja
Ilona Reiljan
Kvaliteedisüsteemide
talituse juhataja

KUUKIRI
Toimetus:

Aime Taevere, aime@editor.ee, tel 501 6338
Inga Lill, inga.lill@regionaalhaigla.ee, tel 617 2247
Urve Pals, urve.pals@regionaalhaigla.ee, tel 617 2187
Väljaandja: OÜ Editor Grupp
Trükiarv: 1550

Täname kõiki töötajaid, kes aitasid
kaasa tööriiete „moedemonstratsioonil“ valikute ja suuruste määramisel.
Soovin veel kord meelde tuletada, et

Nii nagu jaanuarikuises artiklis sai
kirjutatud, tulevad ühe muudatusena
kasutusele riiulitega pesukärud, mis
on ka täna juba liikvel, need peavad
parandama meie meditsiinilise teenuse kvaliteeti ja teenindamise operatiivsust.

Ille Nakurt-Murumaa
Tööohutuse talituse juhataja

Jäätmekäitluse
kord

Tööriided

tooted valmivad kõigile vastavalt mudelitele ja kaardistusele ning palun
jälgida lahkuvate ja tulevate töötajate
informatsiooni õigeaegset edastamist,
see tagab õigeaegse toodetega varustamise teenuseosutaja poolt.
Täna kasutuses olevate tööriiete
kohta saame öelda, et maikuu seisuga oleme jõudnud Revel Textiles’ile
üle anda enamiku toodetest, mis
leiavad edaspidi jätkuvat kasutamist.
Tööriiete renditeenuse kvaliteetsemaks osutamiseks varustatakse kõik
kasutuses olevad tooted triipkoodiga,
mis annab ülevaate eseme liikumisest
ja tagab ka isikulise lähenemise.
Teenusest

Poliitikat täiendavad juba mitmed kinnitatud dokumendid, nagu Töökeskkonna
sisekontrolli kord, Töötajate tervisekontrolli kord, Töötajate immuniseerimise kord
ning ohutusjuhendid.

Ilona Reiljan
Kvaliteedisüsteemide
talituse juhataja

päevasest uute tekstiilide saabumise
ja vahetamise protsessist — seda loomulikult kliinikute lõikes.
Protsessi edenemisele aitab palju
kaasa hankes kirjeldatud pesukaartide süsteem, mille õige ja vajaduslik
„nägu“ kujuneb välja alles tegeliku
töö käigus. Kindlasti ei saavuta me
koheselt 100%-list pesukaardi täitmist, sest kogu toiming on etapiviisiline, st olemasolev pesu tuleb selekteerida, et saavutada tulem, mille põhjal
on võimalik vastavalt vajadusele teatud kasutuskõlbulikke tooteid kasutada mõningates töölõikudes, mis aitab
kaasa kulude optimeerimisele.

Lapsed lustisid ja said targemaks
Regionaalhaigla reanimobiiliosakonna töötajad osalesid 31. mail
lastekaitsepäeva tähistamisel Vasalemmas. Kuidas üritus sujus ja
mis lastele huvi pakkus? Vastab
kiirabiosakonna vanemõde Olga
Demidova.
„Regionaalhaigla erakorralise meditsiini keskuse juhataja dr Vassili Novak
sai kutse — meid paluti osalema lastekaitsepäeva üritusel Vasalemma
kardirajal. Lastepäeva korraldajad
olid seda meelt, et oleks tore, kui kiirabibrigaad tuleb kohale ja tutvustab
lastele, missugune on reanimobiil
väljast- ja seestpoolt, missugune varustus autos on ning et lapsed saaksid
kõike katsuda ja lähemalt uurida. Politsei oli ka kohal, ja peab ütlema, et
nii politsei kui ka kiirabi osutusid laste
seas väga populaarseks!
Poistele meeldis rohkem autorooli
taga istuda ja raam oli ka üks suur
huviobjekt. „Tõmbenumbriks“ osutus meie mannekeen-nukk, kes oli
ühendatud aparatuuriga. Panime
mannekeenile hapnikumaski peale
ja näitasime, kuidas südamemassaaži tehakse. Lapsed said ka vaadata,
kuidas neil verehapniku näidud on
ja kuidas mõõdetakse pulssi ja vererõhku. Vererõhku mõõtsime ka täiskasvanutel, jagasime plaastreid jne.
Oli väga tore, et lapsed tantsimise
ja mängimise kõrval ka üht-teist kasulikku teada said — ja küsimusi oli
neil väga-väga palju. Korraldajatega
oli meil kokkulepe üheks tunniks, aga
et huvi oli ootamatult suur, siis olime
kohapeal ligi kolm tundi. Ilm oli väga
ilus ning lapsi ja täiskasvanuid oli kohale tulnud rõõmustavalt palju. Kogu
üritus läks kenasti korda.“

Kõrvuti pesukärudega liiguvad
meie majades mustapesu kogumishoidikud, kus peab toimuma musta
pesu sorteerimine vastavalt tootegruppidele (värvikaart) määratud erivärvilistesse kottidesse.
Kindlasti tõstavad need muudatused meie haigla teenindustaset ja
parandavad visuaalset väljanägemist
ning loovad ka meie patsientidele
meeldivama õhkkonna, mis on raviprotsessi üks oluline osa.
Ootame ka edaspidi kõigi haigla
töötajate aktiivset kaasamõtlemist ja
positiivset suhtumist. Teie ettepanekud on teretulnud! Informatsiooni
ja abi võimalike probleemide puhul
saab nii osakondade perenaistelt,
haigla õendusjuhilt, majandusteenistusest kui ka Revel Textiles’i esindajatelt, kes on igal tööpäeval meie
teenistuses.
Eve Karmo
Juhatuse liige

Koolitused
Regionaalhaiglas
02.07 MS Outlook 2007. Suvehind: 400 kr
(tavahind 800 kr)
07.07 Office 2007-le üleminekukursus.
Suvehind: 300 kr (tavahind 600 kr)
09.–10.07 MS Word 2007 algkursus.
Suvehind: 600 kr (tavahind 1100 kr)
15.–16.07 MS Excel 2007 algkursus.
Suvehind: 600 kr (tavahind 1100 kr)
21.–22.07 MS Word 2007 jätkukursus.
Suvehind: 600 kr (tavahind 1100 kr)
7.09 Kõhukoopa traumatism. Hind 800 kr
9.–10.09 Kiirabi õde-brigaadijuhi koolitus
IV moodul. Hind 2000 kr
10.09 Arvuti algõpe (MS Office 2007
baasil). Hind 600 kr
10.09 Inhalaatorite ja nebulisaatorite
kasutamine. Spirograafiauuringu praktiline
teostus ja PEF-meeter. Hind 600 kr
14.09 MS Office algkoolitus (MS Office
2007 baasil). Hind 800 kr
16.09 Erakorralise meditsiini koolitus:
taaselustamine. Hind 1100 kr
16.09 Ergonoomika. Hind 1100 kr
16.09 Haigla klientide teenindamine ning
toimetulek rahulolematu kliendiga.
Hind 800 kr
18.09 Interneti baaskursus. Hind 600 kr
21.–22.09 MS Excel algkursus
(MS Excel 2007 baasil). Hind 1100 kr
22.09 Diabeetiline jalg. Hind 1100 kr
24.–25.09 MS PowerPoint
(MS PowerPoint 2007 baasil). Hind 1100 kr
28.09 Tuberkuloosikoolitus
õdedele. Hind 1100 kr
28.–29.09 MS Word algkursus
(MS Word 2007 baasil). Hind 1100 kr
30.09–2.10 “Anesteesia-intensiivraviõdede tööalane koolitus. I moodul Respiratoorsüsteem”. Hind 2800 kr
Täpsem info: www.regionaalhaigla.ee, koolitus@regionaalhaigla.ee või tel 617 1541.
Regionaalhaigla töötajate koolituskulud
katab tööandja.

