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Sõbrakuul sõbrajuttu —
Lastehaigla ja Regionaalhaigla
Põhja-Eesti Regionaalhaigla ja
Tallinna Lastehaigla on sõbralikult
koostööd teinud juba aastakümneid. Omamoodi märgilise tähendusega on neid hooneid ühendav
maa-alune tunnel — nagu nabanöör, mis on aidanud läbikäimist
veelgi tihendada. Kuidas edeneb
koostöö täna?
Tallinna Lastehaigla juhatuse esimees
dr Mall-Anne Riikjärv sõnab sissejuhatuseks, et lastehaigla pere on väga rahul — „et oleme siin kõrvuti ja et me
saame nii suures mahus PERH-i abi
kasutada.“ Lastehaigla kvaliteediteenistuse juhataja dr Lagle Suurorg lisab:
„Me oleme head vanad sõbrad!“
Teatavasti käis kahe haigla vahel
koostöö juba siis, kui PERH ei olnud
veel PERH, kiirabihaigla aegu. Ja juhtlauses viidatud tunnel kui nabanöör on
olemas olnud „aegade algusest saadik“. Dr Riikjärv: „Omal ajal planeeriti
ju lastehaigla ja toonane kiirabihaigla
Mustmäel ühe haiglana, haiglakompleksina. Vastavalt sellele olid tehtud
projektid ja oli osa teenistusi, mida siia
meie majja polnud ette nähtudki, nt
laboratoorium, röntgen, samuti polnud ette nähtud laste intensiivravi osakonda jne. Ühel hetkel — ehitus venis
teadupoolest väga pikaks — löödi
need majad lahku. Ainsaks ühisosaks
sai esialgu ühine köök.“ Dr Suurorg
täpsustab, et toitlustusalane koostöö
kestis 1992.–93. aastani, mil lastehaigla oma köögi ehitas.
Koostöö algas vajadusest
„Mina algusaegadel siin veel ei töötanud,“ räägib dr Riikjärv, „aga oli vist nii,
et meditsiiniline koostöö algas dr Ann
Paal algatusel — kaasasündinud peaja seljaaju arenguhäiretega laste raviga,
kui alustati šuntide panekuga vesipeade puhul, üle 20 aasta tagasi. Koostöö
algas meie kliinilisest vajadusest: arst
konsulteeris arsti, ühel arstil oli vaja teise arsti nõu, olgu siis küsimuse all mingi
haiguse diagnoosimine või — ehk rohkemgi — operatsioonide juures.“
Järgmine koostöölõik oli laboratoorium, meenutab Lagle Suurorg: „92–
93–94 algas laboratoorse diagnostika
tohutult kiire areng.” Dr Riikjärve sõnul
tekkisid suurematel haiglatel suuremad
võimalused. Kuigi 92–93 oli raske aeg
ja midagi polnud saada, hakkas siis
tasapisi tulema välismaalt meditsiinilist
abi ja laboratoorium sai ka rohkesti

diagnostilist aparatuuri. Eks majanduslik mõtlemine mõjutas ka: on ju vahe,
kas sa teed ühes haiglas 10 analüüsi või
teises 100. Dr Riikjärv: „Kui analüüside
ampluaa hakkas kasvama, siis selgus,
et meie oma haigla mahuga ei taga kõikide aparaatide vajalikku koormatust.
Sealt hakkas koostöö Regionaalhaigla
laboriga ja see koostöö on tohutult arenenud — kõik, mis on hematoloogiaga
seotud, immunoloogia osa analüüse,
samuti ostame PERH-ilt biokeemilisi,
mikrobioloogilisi, patoanatoomilisi ja
rida teisi analüüse.“
Tänase päeva ja kogu laia koostöö
kontekstis sõnab dr Riikjärv, et eraldi
tuleks vaadata radioloogiat: „Piltdiagnostika on lausa omaette peatükk. Sest
meie oma haiglas oleme jäänud konventsionaalsete, tavaröntgeni uuringute juurde, st meil on röntgen ja ultraheli.
Aga kogu nüüdisaegne, kõrgtehnoloogial põhinev piltdiagnostika, selle ostame sisse. Eriti tähtis on see, et PERH-is
saame viimasel aastal teha neid uuringuid narkoosis, ka vastsündinutele.
Väga hea on tunneli kaudu minna. Ja
ma nimetaksin, et koostöö on tohutult
edasi läinud, meile on võimaldatud
kasutada RIS-i (elektrooniline radioloogiliste uuringute tellimine). Siit jõuame
arstide koostööni: ühised radioloogilised konsiiliumid ja arutelud. Lastehaigla arstid kuulavad PERH-i arstide
interpretatsiooni ja see on oluline just
teadmiste täiendamise ja ravikvaliteedi
tõstmise seisukohast.“
Järgmise valdkonnana nimetavad
tohtrid uneapnoe diagnostikat PERH-i
unelaboratooriumis ning koostööd
neurofüsioloogiliste uuringute valdkonnas. „Aga see läheb juba järgmisesse
etappi — arstidevaheline koostöö,“
sõnab dr Riikjärv, „ja see hõlmab väga
paljusid erialasid.“
Peast jalgadeni
Tohtrid kui süsteemsed inimesed võtavad kõik alavaldkonnad järjest läbi,
kuulaja paneb kirja. Alustame peast:
neuroloogia, neurokirurgia, ajukasvajaid opereeritakse koos PERH-i arstidega.
Suu-lõualuukirurgia on täielikult
PERH-i spetsialistide pärusmaa. Edasi
tuleb endokrinoloogia — siin väga palju
koostööd ei tehta, sest laste endokrinoloogilised haigused erinevad täiskasvanute omadest ja Tallinna Lastehaiglas
on dr Riikjärve sõnul väga tugev endokrinoloogia. Pulmonoloogias konsul-

Dr Mall-Anne Riikjärv

Dr Lagle Suurorg

teeritakse põhiliselt kroonilisi haigusi,
patsiente, kelle haigus algab lapseeas,
aga jätkub täiskasvanuikka. Oluline teema on kroonilise haigusega noorukite
üleandmine täiskasvanute tervishoiuvõrku. Dr Riikjärv: „Et oleks kindel, et
nooruk satub headesse kätesse ja edasine areng ja ravi toimuks hästi, siis antakse lapsed individuaalselt üle PERH-i
arstidele. Teatud haiguste puhul, nt lastel harva esinevaid interstitsiaalsed kopsuhaigused, idiopaatilised vms, konsulteerivad pediaatrid PERH-i arstidega,
et otsustada jätku-uuringute üle jne.“
Kõhuõõne organid: nefroloogia,
eeskätt kroonilised neeruhaigused ja
nende puhul dialüüs. Dr Riikjärv: „Peritoneaaldialüüsi ja ägedat hemodialüüsi
teeme nüüd juba oma majas, oleme
need meetodid omandanud PERH-i
majas õppides, aga kogemuste vähesusest tulenevalt konsulteerime haigeid
sageli.“ Kõhuõõne kirurgiliste haigustega saavad lastehaigla osavad ja vilunud
kirurgid hakkama, aga tuleb ette üksikuid haruldasi asju, mida ei saa teha
kogemuste puudumise tõttu lastekirurg
üksinda, nt laparoskoopilised lõikused
ja üksikud keerulised juhtumid, mida ei
ole siin ette tulnud, nt veresoonte anomaaliad. Dr Suurorg nimetab tänapäeva tendentsina, et n-ö vanade inimeste
haigused algavad üha nooremast peast,
näiteks insult, ja nende seisundite puhul on hinnaline täiskasvanute arstide
kogemus.
Ortopeedia ja traumatoloogia: mõnikord on sellised traumad, mille puhul on
vaja PERH-i inimeste abi, ka suuremate laste-noorukite puhul ja eriti raskete
traumade puhul, kui on vaja osutada
komplekssemat abi. Hematoloogias
ja onkoloogias on PERH-i kolleegidel

väga suur osa labori-uuringute, samuti kiiritus- ja keemiaravi läbiviimisel. Et
kiiritus- ega keemiaravi ei alustata kunagi ilma konsiiliumita, siis konsiiliumid
toimuvad PERH-i arstidega koos.
Psühhiaatria: eriti tihedat koostööd
ei ole. Dr Suurorg: „Aga siiski, meie
majas ei ole akuutset sõltuvushäirete
ravi, seega akuutset abi vajavad haiged
püüame Seewaldisse edasi saata.“
Ühe olulise koostöölõiguna nimetab
dr Riikjärv veel põletushaigete ravi, kus
dr Tiiu Kaha ja dr Ain Seimar PERH-ist
on juba aastaid abiks olnud — konsulteerivad ja opereerivad.
Need valdkonnad „läbi käidud“, läheb jutt preventiivsele ja teadustööle.
Dr Riikjärv tuleb alguse juurde tagasi ja sõnab, et koostöö PERH-iga on
igapäevane — et haiget paremini diagnoosida ja ravida, s.o puhas kliiniline
tegevus. Dr Suurorg tunnistab, et tal on
kaks suurt unistust: „Tahaks, et saaks
luua koos ühise keskuse, kuhu tulevad
kokku krooniliste haigustega suureks
kasvanud lapsed. Ja teiseks — et teha
ühine teadusgrupp. Kuidas seda küll
rahastada, seda veel ei tea...“
Lisaks kliinilisele koostööle kiidavad
tohtrid ka konverentse-seminare, kus
kahe haigla arstid vastastikku esinemas
käivad, näiteks PERH-i palliatiivravi
konverents või lastehaigla sügiskonverents nooruki üleandmisest täiskasvanute ravile. Dr Riikjärv: „Meil on kokkupuutepunkte probleemi püstitamises
ja hindamises. Lisaks, PERH-i arstid
on nii kenad ja lahked ja leiavad aega
tulla, kui kutsume. Et koostöö laieneks
igapäevasest kliinilisest koostööst kaugemale, see on tuleviku küsimus.“
Aime Taevere
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Kommentaar
Dr Sergei Nazarenko
PERH-i ülemarst
Kahe piirkondliku haigla — Tallinna
Lastehaigla ja Põhja-Eesti Regionaalhaigla aastakümneid kestnud koostöö on heaks stiilinäiteks tervishoiuasutuste loomulikust partnerlusest.
Selle aluseks on kindlasti nii lähestikune
paiknemine, pikad traditsioonid, tehnoloogiate ja ravimeeskondade ühisrakendused, aga ka vajadus tagada arstiabi
järjepidevus sellistele patsientidele, kelle
krooniline haigus algab lapsepõlves ja
jätkub veel täiskasvanueaski. Nimetatud
ülioluliste eelduste kõrval pean meie
haiglate loomuliku partnerluse tähtsaimaks eelduseks siiski seda, et õnneks
ei ole nüüdisaegne tervishoiusüsteem
meid pannud omavahel konkureerima.
On äärmiselt oluline, et lisaks kliinilisele
koostööle oleme haiglate juhtkondade
tasemel kogemusi vahetanud ka tervishoiukorralduslikes küsimustes ning et
seda koostööd on iseloomustanud mõlemasuunaline infoliikumine.
Oma praegusesse ametisse asudes
unistasin lastehaigla poole vaadates
ühise helikopteri maandumisplatsi loomisest. Heameel on tõdeda, et tänu
mõlema haigla ühisosalusele õnnestus
see eesmärk suhteliselt ruttu saavutada
ning seega on täna mõlema haigla kõrgetasemeline arstiabi kättesaadav mitte
ainult mandri-Eestis, vaid ka Läänemere
väikesaartel. Ja seda nii lastele kui ka
täiskasvanutele.
Igapäevane partnerlus koosneb arvukatest konkreetsetest tegevustest.
Näiteks, 20. aprillil toimuval seitsmendal
interdistsiplinaarsel seminaril „Kops“ jätkub meie omavaheline koostöö ja koostöö
kolleegidega ka teistest haiglatest. Tänavu lastehaigla elutööpreemia pälvinud
dr Karin Orgulasel on tihe koostöö meie
onkoloogide, radioloogide jt tohtritega.
Ja eks neid näiteid ole veel ridamisi.
Soovin headele partneritele lastehaiglast jätkuvat tublidust ja pikka meelt lastele suunatud arstiabi standardite kõrgel
hoidmiseks. Koostöö sellise partneriga
teeb meile au. Loodan, et nabanöör, mis
on meid enam kui kolme aastakümne
jooksul ühendanud, töötab laitmatult ka
edaspidi.

Tallinna Lastehaigla juhatuse
esimees dr Mall-Anne
Riikjärv ja Regionaalhaigla
ülemarst dr Sergei Nazarenko
vastremonditud tunneli pidulikul
avamisel 4. veebruaril 2010.
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Riiklik tunnustus
dr Vahur Valverele
Eesti Punase Risti
teenetemärgi saavad
Põhja-Eesti Regionaalhaigla onkoloogia- ja
hematoloogiakliiniku
juhataja ja MTÜ Eesti
Vähiliit nõukogu esimees Vahur Valvere,
Eestis esimest kopsusiirdamist juhtinud
Tanel Laisaar Tartu Ülikooli Kliinikumist
ning staažikas naistearst Ene Palo.
Vabariigi Presidendi Kantselei pressiteade
01.02.2012 „Eesti Vabariik tänab iseseisvuspäeva eel 99 inimest riiklike teenetemärkidega“

Uus juht
1. veebruarist 2012
on asjaajamisteenistuse juhataja
Age Leedo, kes on
enda kohta kirjutanud
järgmist:
Olen sündinud 03.09.1974. a Läänemaal. 1992. aastal lõpetasin Lihula Keskkooli. Samal aastal asusin tööle Tallinna
AS’i Santor sekretäri ametikohale. Tallinna Sidekoolis omandasin 1994. a sekretär-masinakirjutaja ameti. 1996–2001
töötasin Eesti Ühispangas kontorite juhtimise divisjoni sekretäri ametikohal.
1999–2001 õppisin Tallinna Tehnikaülikoolis halduskorralduse erialal. 2001–
2005 töötasin AS’is Terrat personali- ja
kvaliteedijuhina, kus loen peamiseks saavutuseks personalijuhtimissüsteemi ning
kvaliteedi- ja keskkonnajuhtimissüsteemi
loomist, rakendamist ja arendamist.
2004–2005 osutasin konsultatsiooniteenust ettevõtetele AS Enter ning
2005–2006 ettevõttele AS AL Electronic.
2006. a asusin tööle täispuidust mööbli
jae- ja hulgimüügiga tegeleva ettevõtte
OÜ Unolik tegevjuhiks. 2009 kutsuti mind
tööle minu praegusesse kodukanti Keila
Vallavalitsusse, kus töötasin kuni 2011.
aastani. Minu juhtida oli ehitus-, planeerimis- ning vallamajanduse- ja keskkonna
valdkond, kuid igapäevaselt puutusin
kokku ka personalivaldkonna parendamisele kaasaaitamisega.
Regionaalhaiglas loodan tihedale koostööle kõikide struktuuriüksustega, sest nii
on võimalik asjaajamisteenistusel aidata
kaasa efektiivsema dokumendihalduse
toimimisele ja kvaliteetsema teenuse
pakkumisele nii asutuse siseselt kui ka
suhtlusel patsientide ja koostööpartneritega. Regionaalhaigla diferentseeritud
asjaajamissüsteemi tõhustamiseks on
soov dokumendihaldussüsteemi SharePoint võimalusi põhjalikumalt kasutada,
viia läbi programmipõhised koolitused
sekretäridele ning teistele kolleegidele.
Igal aastal uuendatav dokumentide
loetelu vajab põhjalikku analüüsi ning
vajadusel muutusi. Kokkuvõtvalt soovin
tugiprotsesside töö parendamisega kaasa
aidata meie raviasutuse põhitegevuse
arendamisele.

IN MEMORIAM

Dr Uno Meikas
09.03.1931–19.01.2012
Mälestame sügava austuse ja tänutundega Tallinna Kiirabihaigla rajajat ja esimest
peaarsti dr Uno Meikast.

Patsiendid said võimaluse toitu valida
Jaanuari lõpus alustati PERH-is
toitlustusalase uuendusena patsientidele valikmenüü pakkumist,
mis on Eestis ainulaadne.
PERH-i majandusteenistuse juhataja kt
Anu Vähi ja toitlustuse peaspetsialist
Mariina Vanamõis tutvustasid Kuukirjale haigla toitlustusalaseid uudiseid.
Anu Vähi: „Õige suured uuendused
ootavad meid alles ees — käimas on
uue köögi projekteerimine ja köögitehnoloogia riigihanke ettevalmistus. Uue
köögi valmimiseni on veel omajagu
aega, aga valikmenüü mõte ja soov oli
juba ellurakendamiseks küps ning nii
alustasimegi jaanuari lõpus patsientidele lõunasöögi valikmenüü pakkumist.“
Mariina Vanamõis: „Valikmenüüd
pakume baasdieedi (endise nimega tavatoit) patsientidele, kellel on minimaalsed piirangud toiduainete ja valmistusviisi suhtes.“
Nüüd saab patsient valida supipäeval lihasupi või kergema kana-, kalavõi köögiviljasupi vahel, praepäeval on
valikus lihatoit või kala- või linnulihatoit. Patsientide ravidieetides muutusi
ei ole.
Anu Vähi: „Protsess toimib nii, et
järgmise päeva lõunasöögi tellimuse
võtab patsiendilt osakonna töötaja, st
õde või hooldaja, kes sisestab tellimuse ESTER-isse, kust see läheb edasi
toitlustajale.“ Mariina Vanamõis sõnab, et käies osakondades vaatamas
tellimuste võtmist ja patsientide suhtumist toidu valikuvõimalusse, oli rõõm
tõdeda, et patsiendid olid positiivselt
üllatunud ning uudistasid ja uurisid,
millega on tegemist. Mariina Vanamõis: „Valikmenüü viisime sisse ikkagi eelkõige patsiendile mõeldes ja oli
hea veenduda, et valikmenüü süsteem
toimib. Mitmes osakonnas, kus käisin,
võtsid just hooldajad menüü tellimuse.
Pean ütlema, et nad tegutsesid väga
oskuslikult ja viisid protseduuri kenasti läbi. Tulemus oli hea, ma jäin päris
rahule!“
Anu Vähi iseloomustab esialgset tulemust numbrilise näitajaga „Keskmiselt
1/5 patsiente otsustab kergema toidu-

Kaks erinevat lõunasööki.

Toidu komplekteerimine.

valiku kasuks, st valib siis kas linnuliha,
kala- või köögiviljatoidu. Ühel päeval
oli lõunaks lihaga supp ja teisena valikus juurvilja-piimasupp. Ootasime
huviga, mida tulemused sellise menüü
korral näitavad. Selgus, et mitukümmend patsienti valisid siiski piimasupi.“
Mariina Vanamõis kinnitab samuti, et
valikmenüü „töötab“.

uuendustega kaasa: Toitlustaja Dussmann Eesti OÜ on koostöövalmis ja
tubli, et suudab haigla praeguses köögis, piiratud tehniliste tingimuste juures
valikmenüüd valmistada ja komplekteerida.
Vähi ja Vanamõis sõnavad kui ühest
suust, et nende ja kogu haigla kui terviku jaoks on väga oluline, et mitte ainult
ravipool ei arene edasi, vaid ka toitlustamine aitab kaasa patsiendi heaolule.
PERH-is toitlustatakse 800–1000 patsienti päevas.

Väike nüanss: täiendav suhtlemine
Anu Vähi toob juurde väikese nüansi: „Eks valikmenüü puhul ole ka üks
täiendav positiivne moment — haiged
tahavad ju alati personaliga rohkem
suhelda ja nüüd tullakse nende juurde
menüüga, küsitakse eelistuse kohta,
suheldakse. Patsientidel on meel rõõmsam selle täiendava suhtlusvõimaluse
üle, see on väike tähelepanuavaldus.“
Mariina Vanamõis soovib leheveergudel veel ühe mõtte välja öelda:
„Tahan med-personali tunnustada, et
nad on valikmenüü uuendusega hästi
kaasa tulnud ja oma rolliga hakkama
saanud.“
Anu Vähi lisab, et häid sõnu on
ära teeninud ka IT-spetsialistid: „Valikmenüü rakendumise üheks oluliseks
eelduseks oli toidu tellimiseks vajaliku
IT-lahenduse väljatöötamine. Haigla ITteenistus pani oma õla alla ja tegi ära
suure töö programmi täiendamiseks
ja toimiva süsteemi loomiseks.“ Vähi
sõnutsi on kõik osalised tulnud kenasti

Häbemena ei pea
Sama toitu, mida söövad patsiendid,
pakutakse ka haigla kohvikus. „Patsiendi toit on kohviku menüüs ja seda
saavad osta nii oma maja töötajad kui
ka külastajad. Häbenema me ei pea ja
julgeme seda toitu pakkuda kõigile, sest
toit on kvaliteetne,“ kinnitab toitlustuse
peaspetsialist.
Majandusteenistuse juhataja kt Anu
Vähi lõpetab tulevikkuvaatavalt: „Kui
saab valmis meie uus köök, siis võidavad kõik: suuremad ruumid ja köögi
nüüdisaegne tehnoloogia pakuvad
laiemaid võimalusi nii patsientide kui
ka personali menüü koostamisel. Üks
tee viib köögist patsientide juurde ja
teine uude avarasse söögisaali. Muutub ka patsientide toidu jaotussüsteem,
praegused termokandikud asenduvad
tavapäraste kandikutega ning toidu

nõutav serveerimistemperatuur tagatakse soojendatavate/ jahutatavate
jaotuskärudega.“ Oluliseks peavad
toitlustusasjatundjad ka tõika, et uue
serveerimissüsteemi puhul paraneb
serveeritava toidukandiku visuaalne
väljanägemine, mis omakorda tekitab
positiivseid emotsioone nii haigel kui
ka tervel inimesel.
Aime Taevere

Valikmenüü tellimine
• Kl 13–14 võtab osakonna töötaja baasdieedi patsiendilt järgmise päeva lõunasöögi valikmenüü — baasdieet 1 (BD1) või
baasdieet 2 (BD2) — tellimuse, lähtudes
tellimislehel olevast valikmenüüst
• Tellimus märgitakse käsitsi valikmenüü
tellimislehele
• Kl 14 sisestab osakonna töötaja tellimused ESTER-isse
• Kl 14.15 saab toitlustaja ESTER-ist informatsiooni järgmiseks päevaks tellitud
valikmenüüde BD1 ja BD2 kohta
• Kl 9.00, kui sisestatakse sama päeva lõunasöögi tellimus, on lubatud baasdieedi
muutmine ravidieediks ja vastupidi;
valikmenüüd samaks päevaks valida ei
saa, samuti ei saa muuta eelmisel päeval
valitud menüüd
• Haiglasse sissekirjutamisel patsient esimeseks päevaks valikmenüüd valida ei
saa, esimesel päeval saab ta lõunasöögiks BD1
• BD1: liharoog lisandiga või lihasupp; BD2:
linnuliha- või kalaroog lisandiga või püree-/ piimasupp. BD2 valmistamisel ei
kasutata sea- veise ega lambaliha.

Euroopa operatsiooniõdede päeva tähistamisest
Igal aastal 15. veebruaril tähistavad operatsiooniõed Euroopa
Operatsiooniõdede Assotsiatsiooni
(EORNA) üleskutsel Euroopa operatsiooniõdede päeva.
Kuigi EORNA asutati juba 1992. aastal,
tähistatakse operatsiooniõdede päeva
ühiselt alles seitsmendat korda. Selle
aasta üleskutses keskendutakse operatsioonitubades „positiivse töökeskkonna
edendamisele“.
Alates 2008. aasta aprillist, kui Eesti
Operatsiooniõdede Ühing (EOpÕÜ)
arvati EORNA liikmete hulka, oleme
tähistanud operatsiooniõdede päeva
ka Regionaalhaigla operatsioonikeskuses. Sööme traditsiooniliselt kringlit ning suur rõõm on tõdeda, et iga
aastaga lisandub järjest enam häid
kolleege, kes operatsiooniõdesid ka
hea sõnaga esile tõstavad ning õnnitlevad.
EORNA eesmärk on ühendada aktiivseid operatsiooniõdesid, kes suheldes ja ideid jagades arendaksid operatsiooniõenduse temaatikat Euroopas
tervikuna. Praegu kuulub EORNAsse
25 liikmesriigi õdede ühingut, mis ühtekokku koondab ligi 50 000 tervishoiutöötajat.

Liikmesmaad esindab EORNA juhatuses vähemalt kaks liiget — Eestist
Elmira Piiritalo Põhja-Eesti Regionaalhaiglast ning Tiiu Koemets Tartu Ülikooli Kliinikumist. Liikmete kohutustuseks
on osaleda kaks korda aastas juhatuse
koosolekutel, kus tuleb anda ülevaade
oma riigi operatsiooniõdede ühingu
tegevusest ning operatsiooniõenduse
hetkeolukorrast ja probleemidest. Läbivaks teemaks on tööjõupuudus, mida
võimendab ühtsete koolitusprogrammide ning diplomi puudumine, mida
saaks aktsepteerida üle kogu Euroopa.

Samuti tegeldakse ühise haridusstandardi loomisega, edendatakse teadust
ja soodustatakse tõenduspõhise praktika arengut.
Meie kuulume Eesti esindajatena
perioperatiivse õendushoolduse küsimustega tegelevasse komiteesse, kelle
ülesanne on välja töötada teaduspõhiseid tegevusjuhised, mida saab kasutada kõikides liikmesriikides. Praegu
töötame oma töögrupiga välja Euroopale ühtseid operatsioonitoas töötavate õdede kutsestandardeid, mis tooks
välja iga eriala vastutusvaldkonna ning

lihtsustaks hiljem riikidevahelist roteerumist.
Eesti Operatsiooniõdede Ühingu nimel kutsun kõiki operatsioonikeskuses
töötavaid kolleege ühiselt looma positiivset töökeskkonda, mis on oluline
mitte ainult meie füüsilisele, vaimsele ja
emotsionaalsele tervisele, vaid mõjutab
otseselt ka patsiendile osutatava teenuse kvaliteeti.
Elmira Piiritalo
Eesti Operatsiooniõdede Ühingu
juhatuse liige, EORNA juhatuse liige
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Dr Kass 5000: mind on alati huvitanud innovatsioon
PERH-i ortopeed-ülemarst, ortopeediakeskuse juhataja dr Ants
Kass võis jaanuaris tähistada
omalaadset rekordit — pandud
sai 5000. liigeseprotees! Eesti
oludes, meie väikese rahvaarvu
juures, on see tubli näitaja.
Millal liigeseid vahetama
hakati?
Nn lääne proteese hakati panema
90. aasta lõpus. Mina tegin esimese
lõikuse 1990. a detsembris. Tollal käis
see sageli nii, et haige ise otsis-ostis
endale proteesi, mõnikord tõid sugulased näiteks Soomest mingi jupi
kohale ja patsient ütles, et pane see
mulle ära. Eks siis pidi midagi nikerdama ... Ajapikku saime ministeeriumilt proteesideks juba natuke raha,
seejärel hakkas haigekassa maksma
jne. Kogu süsteem on aastate jooksul
muutunud ja proteesid on ka muutunud, kogu tehnika on muutunud.
Vene proteese pandi küll juba varem, 60-ndatel. Levinuim oli nn Sivaši protees, täismetallist. Idee, nn
S-ROM (Sivaš Range-Of-Motion), on
siiamaani kasutusel, aga tolleaegsed
materjalid olid … kuuldavasti tehti
neid allveelaeva labadest. Et valmistamise tehnoloogia oli samuti algeline, siis proteesid ei olnud kuigi täpsed
ning hakkasid loksuma. Teada olevalt
oli Moskva ühes haiglas 100-kohaline
osakond, kus neid ringi vahetati.
Kuidas see töö praegu PERH-is
käib?
Praegune minu põhimõte on see, et
haige peab saama antud tunnil antud
päeval antud lõikuse ajal temale kõige sobilikuma proteesi, olgu see põlv
või puus või õlg, vahet pole. Nüüd on
meil riigihanke tulemusel olemas ladu,
kust saame valida sobiva proteesi,
vastavalt patsiendi vajadusele. Pean
ainult hoolitsema selle eest, et vajalik
varu pidevalt laos oleks, „interneeduse“ kaudu saan juurde tellida.
Kuidas protees, see keerukas
metallitükk, õigel kohal püsib?
Tänapäeval on valida kolme enam
levinud variandi vahel. Esimene on
nii, nagu Tootsi-lugudes, et mis kinni

gese/te vahetusega vähendada või
üldse ära võtta. Taas on võimalik
suusatada, uisutada, ujuda jne. Kuigi
vahetatud liiges seab enamasti mõned piirangud, ei jää täisväärtuslik
elu kulunud liigese pärast tänapäeval
elamata.
Lõikusjärgselt tulevad inimesed
umbes aasta pärast end näitama ja
siis — just naiste puhul torkab see
eriti silma — ei tunne neid äragi, nad
on nagu õitsele puhkenud! Valu pole
enam ja saab hästi liikuda, selg sirgem ja soeng peas! Seda on küll hea
näha! Aktiivsemad on asunud uuesti
tegelema lemmikspordialaga — küll
mitte võistlustasemel.

ei jää, saab kinni löödud, s.o mehhaaniline ehk tsemendivaba protees.
Teiseks kasutatakse tsementeeritud
kinnitust ehk protees fikseeritakse
kirurgilise tsemendiga. Tsement pole
mitte Kunda toodang, vaid meditsiiniline tsement, mille leiutaja on inglane John Charnley — Sir John Charnley!, kuninganna lõi ta rüütliks.
Kolmas viis on nn hübriidprotees.
Viimane tähendab et proteesi fikeerimiseks on kasutatud kombinatsiooni
tsementeerimisest ja mehhaanililisest
kinnitamisest.
Kas operatsioonil vahetatakse
liigeseid ühekaupa või saab
korraga ka rohkem vahetada?
Olen teinud, jah, näiteks isegi kaks
õlga korraga. Aga see on haigele
füüsiliselt natuke komplitseeritud, kui
kumbagi kätt ei saa mõnda aega kasutada … Kaks puusa, kaks põlve —
see on tavaline. Haige peab ise seda
tahtma. Tegelikult on taastumisaeg
täpselt sama pikk kui ühega.
Kui kaua võtab taastumine
aega?
Alates möödunud aasta septembrist
on meil kasutusel nn kiire taastumise

süsteem — rapid recovery system.
See tähendab, et umbes neli tundi
pärast lõikust tõuseb inimene juba
kõndima. Tõsi, kõigile see ei sobi,
aga umbes 60%le patsientidest on
see võimalik. Kiire taastumise süsteem eeldab peale sobiva patsiendi,
et on kaasatud asjast väga huvitatud
anestesioloog. Õnneks on niisugune
„vend“ olemas — dr Mihhail Issajev.
Enamiku liigesevahetuse lõikustest
olemegi koos teinud. Valu ära hoida
on lihtsam, kui valu ravida — siin
kasutataksegi multimodaalset valutustamist lõikusjärgselt, kus erinevad
ravimid toimivad eri aegadel, nii et
lõikusjärgne valu on minimaalne ja
haige saab kiiremini taastuda. See
aitab ka lõikusjärgseid tromboose
vältida.
Olete te mõne inimese ka täitsa
uueks teinud?
Küsimused, mis on uus, mis on vana
või remonditud on tõesti jõudnud ka
tervishoidu, kuid päris uueks ei saa
veel teha. Saab parendada, näiteks
ilulõikused, või siis liigeste puhul,
remontida. Kulunud liigesed vähendavad inimese liikuvust ja tekitavad
valu. Kõiki neid probleme saab lii-

Millised on proteesipatsiendid
vanuseliselt?
Enim patsiente on vahemikus 60–70
eluaastat. Minu kõige noorem on siiani olnud 17-aastane, vanim 94, kes
on nüüd juba 96. Tema sai proteesi
kaks aastat tagasi, aga ta on väga
nooruslik, kappab ringi nagu noor
hirv. Tänapäeval ei pea kulunud liigeste pärast oma liikumist piirama või
valu kannatama.
Kui kaua protees vastu peab?
Garantiisid meditsiinis ei anta, aga
eeldatavalt on proteeside eluiga paarkümmend aastat. Kõige kauem sees
olnud protees, mida mina olen näinud,
on 33 aastat. 1962 pani Sir Charnley
selle puusaproteesi ise sisse ühele
prouale ja 33 aastat hiljem kõndis
see daam Lyonis laval. Varem olidki ülekaalus puusad, nüüd on enam
põlvi — see on millegipärast ülemaailmne tendents. Puusakirurgia isaks
loetakse Sir Charnleyt, põlvekirurgia
isaks dr John Insall’i USAst, mõlemad
on nüüdseks juba surnud. Pärast viimasega tutvustamist ja kätlemist, ma
kaks päeva käsi ikka ei pesnud. Õnneks oli nädalavahetus ning operatsioonid seetõttu tegemata ei jäänud.
Üha uued asjad tulevad peale,
mida tahaks kasutada. Tuleb jälgida
arenguid. Soovin ikka üht ja teist asja
veel katsetada ja oma ala edendamises kaasa toimetada.
Küsis: Aime Taevere

Teatraalselt doonorlusest koolinoorte esituses
5. veebruaril jätkus teatritegemise
tava Põhja-Eesti Regionaalhaigla verekeskuse ja Eesti Harrastusteatrite
Liidu (EHL) korraldatud, teist aastat
toimuval kooliteatrite festivalil „Doonor on elupäästja“. Draamateatri väikese saali lavalaudadel astusid omaloominguliste doonorluse-teemaliste
esinemistega üles kuus kooliteatrit
Käinast, Tartust, Tormast, Kallaverest
ja Tallinnast.
Teatrifestivali eesmärk on tutvustada veredoonorlust, panna noori mõtlema selle olulise eluvaldkonna üle
ning julgustada neid lavalises vormis
oma ideid ja nägemust teistega jagama. Festivali korraldaja ja verekeskuse
doonorluse arendusjuht Ülo Lomp:
„Ootasime põnevusega, milliste nägemustega seekord lava täitub ning tõdesime taas, et trupid on kogu hingega
asja juures olnud. Kuigi sellel festivalil
on kõik võitjad, selgitati välja auhinnaline esimene koht. Selleks osutus C.
R. Jakobsoni nimelise Torma Põhikooli näidend „Ainult üks elu”.
Festivali esikoha võitnud noorte
näitlejate truppi ja selle juhendajat

Ülle Säälikut autasustatakse tasuta
teatrireisiga vabalt valitud etendusele
Mandri-Eestis.
Festivali teine ja kolmas koht
läksid vastavalt Tartu Mart Reiniku Kooli näidendile „Lugu kahest
vereliblest“ ja C. R. Jakobsoni
nimelise Torma Põhikooli näidendile „Kusagil kaugel“.
Festivali paremad selgitas välja žürii,
kelle koosseisu kuulusid näitleja Eero
Spriit, õpetaja Anne Kato, ajaloolane
ja aktiivne doonor Küllo Arjakas, teatrihuviline Laivi Tõnurist ja verekeskuse esindaja Heidi Saar.
Festivali toetasid Fazer, Eesti Draamateater, Põltsamaa Felix, Bambona
ja www.dolomiit.ee.
Täname kõiki osalejaid ja koostööpartnereid toreda teatri-pühapäeva eest!
Pildiseeria kõikide näidenditega on
nähtaval Facebook’is lehel Doonorid
ja Sõbrad ning videopildis saab kõiki
näidendeid vaadata YouTube.com’is.
Eva Maimre
Kommunikatsioonispetsialist

PERH sai kolm
uut kiirabiautot
Vastlapäeval anti Regionaalhaigla
erakorralise meditsiini keskuse kiirabiosakonnale pidulikult üle kolm
uut kiirabiautot, mida hakkavad
kasutama Keila, Saku ja Kose kiirabibrigaadid.

Uued autod on riigihankega soetatud
Mercedes-Benz Sprinter 319 CDI autod,
mis on ümber ehitanud kiirabi vajadustele
vastavalt.
Vaatamata tuisusele vastlapäeva ilmale, oli kohale tulnud hulk rõõmsaid inimesi
kliinikust, keskusest ja osakonnast ning ka
häid koostööpartnereid nii haiglast kui ka
firmadest. Milline kiirabibrigaad millise
auto õnnelikuks omanikuks sai, selgus loosiga. Kõik tuttuued autod õnnistati vastsete
omanike poolt traditsiooniliselt vahuveiniga sisse. Õhtul suundusid Saku ja Kose
kiirabibrigaadi uued autod juba patsiente
teenindama.
Tundsime huvi, mille poolest uued autod senikasutusel olnutest paremad on.
Erakorralise meditsiini keskuse kiirabiosakonna juhataja dr Jelena Tšislova sõnul on
uued kiirabiautod seni Harju maakonnas
kasutusel olnud autodest ruumikamad ning
nende varustuses on igati arvestatud patsiendi mugavusega haiglasse transpordil.
„Kiirabiautos on loodud kõik tingimused, et
raskes seisundis patsient tunneks end sõidu
ajal mugavalt ja turvaliselt. Samas on autos
piisavalt ruumi ka meedikutele töötamiseks
transpordi ajal,“ märkis osakonnajuhataja
ning lisas, et varustuses olevad põhikanderaamid ja kühvelraamid on täiustatud
konstruktsiooni ja ergonoomikaga. Istuvas
asendis patsiendi transportimiseks on olemas spetsiaalsete kinnitustega toolid, mis
lihtsustavad haigete transportimist näiteks
liftita korterelamutes.
Erakorralise meditsiini keskuse vanemautojuht–kiirabitehnik Kalle Kask lisas, et
uute autode peamine erinevus võrreldes
seni kasutusel olnud autodega on see, et
need on ehitatud suurema baasauto alusel,
mis võimaldab neid Euroopa Liidu standardite järgi kvalifitseerida C-klassi. Autod on
automaatkäigukastiga, mis tagab sujuvama
sõidu ning on varustatud operatiivautole
vajaliku nüüdisaegse vilkur- ja helisignaalsüsteemiga ning GPS-seadmetega. Autodes
on tagatud valmidus e-kiirabi tehnoloogia
kasutuselevõtuks.
Uute kiirabiautode müüjaks on AS
Silberauto ning ühe auto maksumus on
81 600 €.
Põhja-Eesti Regionaalhaiglal on kaks
reanimobiilibrigaadi ja kuus kiirabibrigaadi Harjumaal — Sakus 2, Keilas 1, Kehras 1,
Kosel 1 ja Paldiskis 1. Keskmiselt läbib iga
kiirabiauto aastas ca 100 000 km ning autod tuleb välja vahetada keskmiselt 5 aasta
järel. Vanemad autod jäetakse kasutusse
reserv- ja vahetusautodena.

KUUKIRI
C. R. Jakobsoni nimelise Torma Põhikooli näidend „Ainult üks elu” auhinnati seekordse festivali parimaks. Näidend tõstatas küsimusi sellest, mida
moodsal ajal tegelikult elus väärtustatakse, kuidas elu hinnatakse, millele
või kuidas ollakse valmis oma ressursse kulutama. Enesekesksusest ja ükskõiksusest, avatud südamest ja hea tegemisest.

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
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Kaheksa sammu inimese tervise heaks

Eesti õenduse ja ämmaemanduse arengustrateegia 2011—2020
1. Samm
Patsiendi- ja perekesksus

2. Samm
Patsiendi ohutus

3. Samm
Õendus- ja ämmaemandusabi
kättesaadavus ja järjepidevus

4. Samm
Õendus- ja ämmaemandusabi
kvaliteet ja areng

5. Samm
Õendusteaduslik uurimistöö
ning tõenduspõhine
õendus ja ämmaemandus

6. Samm
Inimvara areng

7. Samm
Tervislik töökeskkond

8. Samm
Kutse kuvand

Prioriteetsed
eesmärgid

Tegevused

Tervishoiuteenuste osutamisel lähtutakse patsiendi õigustest, austatakse tema iseseisvust ning arvestatakse
tema individuaalseid väärtusi, vajadusi ja eelistusi. Sõltuvalt patsiendi soovist kaasatakse ravisse ja hooldusesse tema lähedasi. Neile antakse piisav ja arusaadav
teave, et toime tulla terviseprobleemidega. Patsient ja
lähedased kaasatakse otsuste tegemisse võrdväärsete
koostööpartneritena. Praktika ning õppekavade arendamisel tehakse koostööd patsientide ühendustega
ning arvestatakse patsientide ja nende lähedaste ettepanekuid. Iga õde ja ämmaemand kannab vastutust
patsiendi- ja perekeskse mõtteviisi levitamise eest tervishoius.

• Teenused on patsiendi- ja perekesksed kõigis õendus- ja ämmaemandusabi valdkondades.
• Teenused tagavad patsiendi ja
tema perekonna füüsilise ja psühhosotsiaalse toimetuleku.
• Patsiendi ja tema perekonna võimestamine on õendus- ja ämmaemandusabi lahutamatu osa.

• Võimestada õdesid ja ämmaemandaid osutama patsiendi- ja perekeskseid tervishoiuteenuseid;
• Võimestada patsienti ja perekonda hoolitsema oma tervise eest;
• Teha koostööd ja võrgustikutööd
asutuste ja ametkondadega, et
arendada tervishoiuteenuste patsiendi- ja perekesksust.

Patsiendi ohutusena on käsitletud vigade registreerimist, seadmete turvalisust, haiglanakkuste seiret ja
ravimiohutust. Välja on jäänud arendamata süsteemid,
mis aitaksid ennetada või vähendada patsiendile ebameeldivusi ja kannatusi põhjustavaid vigu, sealhulgas
suhtlemisvigu.

Patsient on tervishoiuasutuses kaitstud võimalike
kahjustuste ja vigastuste eest. Patsiendile ja tema lähedastele on tagatud konfidentsiaalsus ja privaatsus.
Toimivad süsteemid, mille eesmärk on ennetada või
vähendada vigu, mis võivad põhjustada patsiendile ja
tema lähedastele ebameeldivusi ja kannatusi. Iga õde
ja ämmaemand kannab isiklikku vastutust vigade vältimise eest.

• Õendus- ja ämmaemandusabi teenused ning keskkond on patsiendile ja tema lähedastele ohutud.

• Rakendada vigade ennetamise ja
vähendamise süsteeme;
• Tõhustada patsienti puudutava
teabe liikumist;
• Tõhustada meetmeid patsiendi ja
tema lähedaste konfidentsiaalsuse ja privaatsuse tagamiseks;
• Arendada õdede ja ämmaemandate suhtlemisoskust vältimaks
suhtlemisvigu.

Eesti tervishoiu üks väljakutseid on elanikkonna vananemine. Selleks valmisolek eeldab eakatele inimestele
suunatud tervishoiuteenuste suuremat mahtu ja rahastamist. Koduõendusabi kättesaadavus on ebaühtlane
ning iseseisev statsionaarne õendusabi ja integreeritud
õendusabi on vajalikul määral välja arendamata.
Tervishoiuasutuste ja struktuuriüksuste koostöö tõttu
ei ole tervishoiuteenus patsiendi jaoks järjepidev, patsient võib sattuda infosulgu või peab järgmisse tervishoiuasutusse jõudes taas nullist alustama. Teenuse järjepidevust takistavad õendus- ja ämmaemandusabi dokumenteerimise ebaühtlane kvaliteet ning probleemid
patsienti puudutava teabe vahetamisega asjaomaste
asutuste vahel.

Õendus- ja ämmaemandusabi teenuseid tagatakse piisavas mahus, uute teenuste kavandamisel arvestatakse
ühiskonna vajadusi. Rohkem tähelepanu pööratakse
elanikkonna tervise edendamisele ja säilitamisele ning
teenuste kättesaadavusele erivajadustega inimestele.

• Õendus- ja ämmaemandusabi
teenused on elanikkonnale kättesaadavad, koordineeritud ja järjepidevad.

• Arendada uusi teenuseid, mis lähtuvad elanikkonna tervisevajadustest ja hõlmavad tervise edendamist ja säilitamist ning haiguste ja
vigastuste ennetamist;
• Võimestada õdesid ja ämmaemandaid pakkuma uusi teenuseid ning
tagama nende järjepidevust;
• Suurendada õendus- ja ämmaemandusjuhtide ning eriõdede
vastutust teenuste koordineerimisel tervishoiusüsteemi kõigil
tasanditel.

Seni puuduvad ühtsed õendus- ja ämmaemandusabi
kvaliteedi nõuded ja näitajad, mille alusel oleks võimalik teenuste osutamist järjepidevalt hinnata ja võrrelda.
See olukord on põhjustanud teenuste ebaühtlase kvaliteedi. Õendus- ja ämmaemandusabi arendamisel ei
rakendata vajalikul määral tänapäevaseid IT-võimalusi,
samuti ei tehta riigisisesel ja rahvusvahelisel tasandil
piisavalt koostööd kvaliteedi parendamiseks ja ühtlustamiseks.

Teenuste osutamisel järgitakse ühtseid, tõenduspõhiseid ning ajakohaseid kvaliteedistandardeid ja tegevusjuhendeid, mis on kooskõlas rahvusvaheliste standardite ja hea tavaga. Õendustöötajate teadmised, oskused,
hoiakud ja arv võimaldavad pakkuda kvaliteetseid teenuseid elanikkonna vajaduste kohaselt. Tervishoiupoliitika ja ühiskond toetavad praktika arengut ja uuendusi.
Iga õde ja ämmaemand kannab isiklikku vastutust oma
töövaldkonna edendamise ja kvaliteedi parendamise
eest.

• Teenuste riiklikud kvaliteedistandardid, tegevusjuhendid ja klassifikaatorid on tõenduspõhised,
ajakohased ja praktikas rakendatavad.
• Teenuste arendamine on tõenduspõhine ning rakendab tänapäevaseid info- ja meditsiinitehnoloogia
võimalusi.

• Koostada, ajakohastada ja rakendada teenuste riiklikke kvaliteedistandardeid, tegevusjuhendeid
ja klassifikaatoreid;
• Arendada teenuste kvaliteedijuhtimist;
• Kasutada teenuste arendamiseks
uusimat tõenduspõhist teavet
ning info- ja meditsiinitehnoloogia
saavutusi.

Tõenduspõhise õenduse ja ämmaemanduse arenguks
on oluline, et ülikooli kõrval tegeleksid aktiivselt teadustööga ka tervishoiu kõrgkoolid ja tervishoiuasutused. Tervishoiuasutustes on uurimistulemuste rakendamine praktikasse jäänud tagasihoidlikuks ning puuduvad struktuuriüksused, mis keskenduksid süstemaatilisele teadus- ja arendustööle. Õendustöötajate väljaõpe,
kogemus ning võimestatus uurimis- ja arendustööks ei
ole küllaldane. Suureks probleemiks on doktorikraadiga õdede ja ämmaemandate puudumine Eestis.

Õendusteaduslikke uurimisprojekte kavandatakse ja
viiakse ellu interdistsiplinaarsetes programmides, säilitades seejuures teadusharu eripära. Uurimistulemused
loovad aluse õendus- ja ämmaemanduspraktika, -juhtimise ja -hariduse tõenduspõhiseks arendamiseks.
Õendustöötajad ja -pedagoogid väärtustavad uurimistööd ning rakendavad uurimistulemusi igapäevatöös.

• Õendusteaduslik uurimistöö on
koordineeritud ja rahastatud.
• Uurimistööde kvaliteet on rahvusvaheliselt tunnustatud tasemel.
• Uurimistulemused on rakendatud
praktikasse kõigis õendus- ja ämmaemanduse valdkondades.

• Algatada ja ellu viia riigisiseseid
ja rahvusvahelisi teadusprojekte,
mis vastavad riiklikele uurimistöö
prioriteetidele;
• Algatada ja ellu viia arendusprojekte tõenduspõhise praktika, juhtimise ja hariduse edendamiseks;
• Koolitada ning võimestada õendustöötajaid
ja
-pedagooge
koostama ja ellu viima teadus- ja
arendusprojekte ning rakendama
uurimistulemusi praktikas.
• Luua õendus- ja ämmaemandusalast teadus- ja arendustööd koordineeriv keskus;
• Luua tervishoiuasutustesse ja tervishoiu kõrgkoolidesse teadus- ja
arendusspetsialistide ametikohad.

Õendustöötajate suhtarv elanikkonna kohta on alla vajaliku taseme.
Õendusteaduse doktoriõpet Eestis ei ole. Puudub ülevaade tööalase koolituse vajadusest, probleemiks on
osutunud kursuste ebaühtlane tase ja koolituspakkumiste kaootilisus.
Eestis on riiklikult kehtestatud õdede ja ämmaemandate kvalifikatsiooni hindamise süsteem. Ajakohastamata
on üldõe kutsestandard ning välja töötamata õendusjuhtide, -pedagoogide ja eriõdede pädevuse mudelid,
mis oleksid aluseks nii õppekavade arendamisele kui ka
ametikirjelduste koostamisele.

Õdede-ämmaemandate ja elanikkonna suhtarv on piisav ning võimaldab rahuldada elanikkonna vajadusi
tervishoiuteenuste järele. Eestis on küllaldane hulk
kompetentseid õendustöötajaid, pedagooge ja -teadlasi ning nende kutseharidus vastab Euroopas kehtivatele kvaliteedinõuetele. Õendustöötajad ja -pedagoogid
väärtustavad haridust ja pidevõpet ning tööandjad soodustavad ja toetavad nende õppimist ja teadustööd.

• Õendustöötajate arv ja isikkoosseis on tõenduspõhiselt hinnatud
ning vastavad tervishoiuteenuste
mahule ja kvaliteedinõuetele.
• Õendustöötajad ja -pedagoogid on
ametialal pädevad.

• Edendada erialast haridust ning
hinnata järjepidevalt selle kvaliteeti kõigis õppeastmetes ja vormides;
• Luua õdedele ja ämmaemandatele
riiklik toetussüsteem doktoriõpinguteks Euroopa ülikoolides;
• Toetada õdede ja ämmaemandate
pidevõpet ning enesejuhitud õppimist;
• Töötada välja mudelid õdede, ämmaemandate, eriõdede, juhtide ja
pedagoogide pädevuse hindamiseks ning neid rakendada.

Ohutu ja tervislik töökeskkond on töötajate tervise ja
töövõime säilimise tagatis. Euroopa Liidu töötervishoiu
ja tööohutuse agentuur soovitab senisest rohkem tähelepanu pöörata töötervishoiule ja selle uurimisele.
Töökeskkonna ohutegurite väljaselgitamine ja nendega arvestamine on tervishoiuasutustes tavapärane,
kuid vähe on rakendatud tööohutuse ja töötervishoiu
juhtimissüsteeme, mis keskenduksid kutsehaigustele ja
psühhosotsiaalsetele tervisemõjuritele.

Töötingimused ja psühhosotsiaalne töökeskkond toetavad tervise ja töövõime säilimist. Õendus- ja ämmaemandusjuhid vastutavad terviseriskide hindamise ja
tervisliku töökeskkonna arendamise eest. Õed ja ämmaemandad vastutavad oma tervishoidliku ja ohutu
töökäitumise eest.

• Õdede ja ämmaemandate töökeskkond säilitab tervist ja töövõimet.

• Võimestada õdesid ja ämmaemandaid tervishoidlikuks ja ohutuks
töökäitumiseks;
• Tõhustada meetmeid töötajavastase vägivalla ennetamiseks ja vähendamiseks ning vägivallaohvrite
abistamiseks;
• Rakendada meetmeid tööst põhjustatud läbipõlemise, haiguste ja
vigastuste ennetamiseks.

Iga õde ja ämmaemand vastutab oma kutse kuvandi
eest, tegutsedes professionaalselt ja järgides kutseeetika koodeksit. Õe ja ämmaemanda kutse kuvand
on nii Eesti ühiskonnas kui ka tervishoius ebamäärane.
Kuvandi kujundamisega on tegelenud kutseorganisatsioonid ja õppeasutused, riigi tasandil seda toetatud
ei ole. Puudub süsteem, mis vahendaks, jälgiks ja vajaduse korral tasakaalustaks õdede ja ämmaemandate
kuvandit ajakirjanduses ja ühiskonnas. Samuti puudub
süsteem, mis toetaks neid keerukamate eetiliste probleemide lahendamisel.

Õe ja ämmaemanda kutse on ühiskonnas mainekas ja
väärtustatud. Kutse kuvandi kujundamine tugineb laiapõhjalisele kommunikatsioonistrateegiale ning kutse
esindajate aktiivsele osalusele. Iga õde ja ämmaemand
vastutab kutse hea maine eest, tegutsedes professionaalselt ja eetikakoodeksist lähtuvalt.

• Õe ja ämmaemanda kutse on ühiskonnas väärtustatud.

• Välja töötada riiklik kommunikatsiooni-strateegia kutse kuvandi
kujundamiseks;
• Võimestada õendustöötajaid ja
-pedagooge kujundama kutse kuvandit;
• Võimestada õendustöötajaid järgima eetikakoodeksit.
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Ühiskond ootab, et tervishoiuteenused oleksid senisest
enam patsiendi- ja perekesksed. Eesti tervishoius valitseb pigem asutuse- või teenuse- kui patsiendikeskne
lähenemisviis ning patsientide ja nende lähedaste vajadused ei ole alati rahuldatud.

Dokumendi on koostanud 44-liikmeline töörühm, millesse kuulusid õdede ja ämmaemandate kutseorganisatsioonide, Sotsiaalministeeriumi, Tartu Ülikooli, tervishoiu kõrgkoolide ja tervishoiuasutuste esindajad. Dokument on kooskõlastatud Sotsiaalministeeriumi, Haigekassa,
Terviseameti ja Eesti Haiglate Liiduga.

