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Ajakirja “Tervist!” on nüüdseks tehtud 
juba seitse aastat. Sellel on vahva toimetuskol
leegium ning alati kaasatud hakkajad õppurid, kuid 
kes on meie lugejad ning milline on teie arvamus ja 
ootused? Kindlasti on teie mõtted oodatud ja saate 
neid jagada kõrvalolevatel kontaktidel.

Nüüd, mil ühele väga erakordsele aasta-
le on saabumas justkui lõpp, kuigi tegelikkuses vahe
tub lihtsalt number, siis tavapäraselt võtavad inimesed 
aja, et rohkem mõtiskleda. Selle üle, mis on olnud ja 
kindlasti ka selle üle, mis on ootamas ees. 

Vahel tundub, et selle aasta kirjeldamiseks õigeid 
sõnu ei olegi. Kui öelda, et oli raske, siis leiaks kindlas
ti võrdluse, et kellelgi või kusagil oli veel raskem ning 
pigem tuleks olla tänulik. Kui ütled, et oli hästi, siis 
päevad ei olnud vennad ja olles aus enda vastu, siis te
gelikkuses tulid ju ilmsiks ka paljud kitsaskohad. Nii 
kontrastset, nii millegagi võrreldamatut aastat on just 
seetõttu ka keeruline kokku võtta. See oli teistmoodi, 
kuid ma hindan väga nii oma kolleege, õppureid kui 
ka partnereid, et me astusime julgelt väljakutsetele vas
tu, igaüks omal viisil ja teinekord kohanemiseks roh
kem aega vajades, aga usun, et andsime oma parima. 
Seega tänulikkus on minu sees selle aasta lõpu ootu
ses kohe kindlasti. 

Siit aga edasi minnes on kõige tähtsam see, et 
mida me endaga kaasa võtame? Millised õppetunnid 
alles hoiame ja mida läbitud kogemusest ning kind
lasti ka arengust edaspidigi rakendame. Ühelt poolt 
on see midagi, mida iga inimene ise võib teha – mõel
da enda ja oma võimaluste ning soovide peale, aga nii
samuti tuleb seda teha organisatsioonil – Tartu Tervis
hoiu Kõrgkoolil.

Võib ju isegi öelda, et hea on, et see eriline aeg 
oli just nüüd – uus kõrgkooli arengukava on valmimi
sel, uus tegevuskava viieks aastaks õige pea kokkulep

pimisel. Me saame senistele väljakutsetele, teadmistele 
ja kogemustele liita need, mida sellest aastast õppisi
me. Tervishoiuvaldkond on tähelepanu keskmes, ena
mik kõrgkooliväliseid osapooligi mõistab, et tervis
hoiuspetsialiste saab tööturul ja inimesi toetamas olla 
vaid siis, kui neid piisavalt koolitatakse. Tervishoiu
spetsialistidest on puudus ja seda mitte ainult krii
siolukorras, vaid iga päev. Kas me teeme midagi, et viie 
aasta järel saame öelda, et nüüd on asjad paremini ja 
et meil on piisavalt spetsialiste kvaliteetse tervishoiu
teenuse võimaldamiseks, inimkeskseks lähenemiseks?

Ma loodan, et nii on. Meie kõrgkoolis tahame 
küll olla selle saavutamisel nii võimaldajad kui ka part
nerid.

Kõrgkooli missiooniks uues arengukavas 20212025 
on luua võimalused parimaks tervishoiuhariduseks ja 
arendada ühiskonna terviseteadlikkust.

Visiooniks – olla Eestis ja rahvusvaheliselt hinnatud 
kõrgkool ning kompetentsikeskus tervise ja heaolu 
valdkonnas.

Me saame teha seda koos ja loodan, et Sinulgi, hea lu
geja, koos meiega on süda õige koha peal .

Ulla Preeden, rektor 
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Heategevuslik  
jõuluaeg  
Tartu  
Tervishoiu  
Kõrgkoolis
Traditsiooniliselt on kõrgkool korraldanud jõulu
kuul heategevusliku laada, kus on kaubeldud käsi
töö, küpsetiste, hoidiste ja muu toredaga. Samal ajal 
on nii müüjad kui ostjad annetanud heategevuseks. 
Selliselt oleme varasemalt toetanud loomade varjupai
ka, vähiravifondi, naiste tugikeskust, Lastefondi jne. 

Tänavu aga pidime leppima – viirus levib ja taoli
ne laadamenu peab jääma uut aastat ootama. Samal 
ajal jõudsid kõrgkooli kuuldused, et Nõo Hooldekodu 
hoolealused oleksid rõõmsad villaste sokkide üle ja 
nii otsustasimegi, et head saame teha ikka. Novembri 
lõpuks, selle detsembri keskel oli valmis 38 sokipaa
ri 46st, mis kõik on plaanis ajakirja ilmumise ajaks 
hooldekodule üle anda – panuse andsid nii sokkide 
kudujad kui ka teised, kes annetasid raha, mille eest 
vajaminevaid vahendeid soetada. 



TERVIST! / DETSEMBER 2020 / nr 29 AKTUAALNE 5

Millised on keskkonnatervise 
väljakutsed ja lahendused?
Anna-Liisa Tamm,  
füsioterapeudi ja tervisekaitse osakonna juhataja
Ave Kutman, Inga Ploomipuu, Kristi Vahur,  
õppejõud

Tartu Tervishoiu Kõrgkoolil on suur au ja võimalus 
4.–8. mail 2021. aastal korraldada rahvusvahelise 
keskkonnatervise ühenduse International Federation 
of Environmental Health (IFEH, ifeh.org) neljandat 
akadeemilist konverentsi. Sellel korral on konverentsi 
teemaks „Keskkonnatervise tänapäev – väljakutsed 
ja lahendused“. Üritusest aitab sündmuse luua kõrg
kooli hea sõber ja koostööpartner konsultant Margit 
Raid. Konverentsi eesmärgiks on panna keskkonna
tervisega seonduvad väljakutsed nö pingeritta ja lei
da ühiselt lahendusi nende ületamiseks. Oma tead
misi ning oskusi jagades, meeskonnana töötades ja 
üksteist toetades, saame hakkama kõigi raskustega, 
mida tänapäeva maailm meile pakkuda võib. 

Konverentsi raames toimub kaks töötuba, mille 
eesmärgiks on rahvusvahelise koostöö arendamine lä
bi ühise õppimise/õpetamise ja uuringute teostamise. 

I töötuba „Uurime koos!“

Töötoa eesmärk on koguda ja jagada ideid, millest 
luua ühiseid rakendusuuringuid. Tartu Tervishoiu 
Kõrgkooli tervisekaitse spetsialisti õppekava mees
kond pakub ühisuuringuteks järgmisi teemasid:
• Joogivesi. Hetkel kõrgkoolis käimasoleva uurin

gu eesmärgiks on esmalt selgitada Eesti elanike 
joogivee (pudeli, kraani ja kaevuvesi) tarbimis

harjumused ja eelistused. Eelnevast lähtuvalt uu
rida inimeste subjektiivset hinnangut pudelivee 
tervisemõjudele ja pudelivee vastavust sotsiaalmi
nistri määruses kehtivatele kvaliteedinõuetele.

• Riskikäitumine n-ö muusikafestivalidel. Ees
märgiks on hinnata uimastavate ainete (alkohol, 
tubakatooted, narkootilised ained) tarvitamist ja 
seksuaalset riskikäitumist (enda ja/või teise ini
mese tervise või heaolu ohtu seadmine läbi juhus
like kaitsmata seksuaalvahekordade) erinevatel 
massiüritustel.

• Psühhosotsiaalsed riskifaktorid. Uuringu ees
märgiks on selgitada lasteaia ja üldhariduskooli
de õpetajate töökeskkonna peamised psühhosot
siaalsed ohutegurid. 

• Tervishoiutöötajate skeletilihaskonna vaevused. 
Eesmärgiks on selgitada tervishoiutöötajatel esi
nevaid töökeskkonnaga seotud luu ja lihaskon
na vaevusi ning hinnata ergonoomilise sekkumi
se mõju.

• Peatäide levik laste seas. Uurimistöö eesmärgiks 
on kaardistada peatäide levik laste seas nii kooli
eelsetes lasteasutustes kui ka koolides. Samuti sel
gitatakse lapsevanemate teadlikkust peatäidega 
seonduvast (ennetus, ravi jm).

II töötuba „Õpetame koos“

Töötoa eesmärk on leida huvipakkuvad teemad, mil
lest luua ühiseid õppemooduleid ja kursuseid. Kõrg
kooli õppejõud pakuvad välja koostöö järgmiste tee
made osas:

• rahvatervis ja tervisedendus;
• nakkushaiguste ja mittenakkuslike haiguste epi

demioloogia; 
• psühhosotsiaalsed ja füsioloogilised ohutegurid;
• töökeskkonna ergonoomika, sh skeletilihaskon

na vaevused;
• siseruumikeskkond.

Hea sõber, kui Sa tunned, et soovid konverentsi 
teemadel kaasa rääkida, panustada konverentsi toi-
mumisse ja selle tulemuslikkusele, siis võta meie-
ga kindlasti ühendust!

Täpsem informatsioon:

Koduleht: www.nooruse.ee/ifeh  
Video: https://bit.ly/32BmX3Z 
https://bit.ly/2JRjGqz 
Facebook: https://www.facebook.com/
events/1244735952555912/
Kontakt: conference@nooruse.ee 

https://ifeh.org/
http://www.nooruse.ee/ifeh
https://bit.ly/32BmX3Z
https://bit.ly/2JRjGqz
https://www.facebook.com/events/1244735952555912/
https://www.facebook.com/events/1244735952555912/
mailto:conference@nooruse.ee
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Kevadine koroonapuhang 
Tabivere hooldekodus
Eelika Kapitan, õe õppekava 2. kursuse üliõpilane

Oli aprillikuu algus ning olin parajasti Tartu Ülikoo
li Kliinikumi intensiivraviosakonnas (edaspidi IRO) 
oma valvet tegemas, kui nägin silmanurgast kah
te inimest reipalt minu poole astumas. Üks neist oli 
anestesioloogia ja intensiivravi (AI) kliiniku ülem
õde ning teise puhul oli tegemist 2. IRO osakonnaju
hatajaga. Nad ei hakanud kaua asja ümber keerutama 
ning ütlesid kohe, et otsivad Tabivere hooldekodusse 
põetajat, kes samas ka õendust või arstiteadust õpiks 
ning kuna ma parasjagu tööl olin, siis langesingi heas 
mõttes ohvriks. 

Otsustusaega väga ei antud, 2. IRO osakonna
juhataja tegi koguni pildi, et järgmisel päeval oleks 
Tabiverre minejatel lihtsam üksteist ära tunda ning 

seejärel paluti veel 
mõni kursuse
kaaslane otsida, 
kes samuti oleks 
valmis juba järg
neval päeval töö
le asuma. Sel het
kel valdasid mind 
erinevad tunded: 
ühelt poolt meel
dib mulle väga uu
si katsumusi vastu 
võtta, teisalt jälle 
oli see kõik väga 
ootamatu ning li
saks tuli meil ju 
astuda täpselt ko
roonakolde kesk
punkti! Nii ma siis 
kirjutasin mõni 
hetk hiljem paarile kursusekaaslasele, kellest kaks 
andsid üsna kiiresti jaatava vastuse. Sellele järgnes 
juba korralduslik pool ning leppisime kokku, mis 
kell kliinikumi transport meid järgmisel päeval haig
la eest peale korjab.

Esimene hommik

Järgmisel hommikul tundusid kõik elevil olevat. Kok
ku oli tulnud meid tookord seitse, sealhulgas ka Tar

tu Ülikooli Kliinikumi nakkusosakonna vanemõde 
Marju Veedla. Enne Tabiverre suundumist saime AI 
kliiniku ülemõelt kummist jalatsid, riietuse ning veel 
ühtteist alustuseks – kraadiklaasid, pulssoksümeet
rid, vererõhuaparaadid jne. 

Kohale jõudes läksime sisse olukorda kaema, nä
gime ka paari täiesti valgetes isikukaitsevahendites 
Terviseameti töötajat, kuid nemad lahkusid juba vars
ti peale meie saabumist ning ma ei mäleta, et neilt 
mingeid edaspidiseid korraldusi oleks tulnud. Kohe 

Otsustusaega väga ei an-
tud, 2. IRO osakonnaju-
hataja tegi koguni pildi, 

et järgmisel päeval oleks 
Tabiverre minejatel liht-
sam üksteist ära tunda.
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alguses tehti piir nö ‘’musta ja puhta’’ vahele, kõi
ge mustemasse tsooni langes hooldekodu teine kor
rus, kus olid mõned nakatunud ning kus 3M maski 
kandmine kohustuslik oli. Esimesel korrusel pidime 
siiski ka täisvarustust kandma, kuid seal piisas 2M 
maskist. Kuna hooldekodu ja lasteaed olid omava
hel ühendatud, siis mõned lasteaia poolsed ruumid 
langesid ka veel musta tsooni, kuid muidu jäigi tei
se korruse täiesti puhas tsoon lastaia poolele, kuhu 
me end sisse seadsime, maskid ja muud isikukait
sevahendid eemaldasime ning pisut hinge tõmbasi
me. Esimese korruse puhtaks tsooniks jäi väljas asuv 
soojak, kus allkorrusel tegutsevad vabatahtlikud jal
ga said puhata. 

Enamus esimesest päevast kulus hooldekodu ela
nike ümberjaotamisele, ruumide valmis seadmisele, 
asjade ümberpaigutamisele... Kuna esialgu oli naka
tunuid pigem vähe, leidsime, et Covid19 positiivsed 
oleks mõistlik ühte suurde ruumi panna, eraldatuna 
kõigist teistest.

Hooldekodu elanikud ise tundusid alguses pisut 
ärevad olevat, mis oli ka täiesti arusaadav, sest mas
keeritud inimesed võivadki päris hirmuäratavad tun
duda ja lisaks tuli muidugi arvestada sellega, et vii
rus ise liikus ju tõtakalt majas ringi! Esimese päeva 
õhtuks, kui olime juba koju jõudnud, tuli selline info, 
et kõigi teise korruse elanike analüüside vastused olid 
juba positiivsed ning hetkeks tõmbas see küll pisut 
meeleolu alla, samas tegi mõnes mõttes jällegi eda
sise korralduse lihtsamaks. Juba esimestel päevadel 
jaotatigi ära inimesed, kes pidid jääma üla ning kes 
allkorrusele, sest roteerudes oleks olnud suurem risk 
nakkust edasi kanda. 

Teise korruse ühest lasteaiapoolsest ruumist ku
junes edaspidi välja ravimite ruum, kus me panime 
valmis nii hommikused, lõunased kui ka õhtused ra
vimid ning tegime justkui haiglakeskkonnas olles ka 
päeva sissekandeid. Viimane oli pigem tabel, mille 
kursusekaaslane Merili vabal hetkel valmis tegi, et 
vahetuses olevad inimesed saaks üles märkida, kel

lega mida kindlal päeval tehti, mitmel korral päevas 
ravimeid manustati jne. Kliinikumi intensiivravi ars
tidelt olid tulnud kindlad korraldused eluliste näitajate 
mõõtmistulemuste osas ning nii mõnedki hooldekodu 
elanikud, kel tervis selle aja jooksul märkimisväärselt 
halvenes, viidi kiirabiga haiglasse. Õnneks oli selli
seid aga pigem vähe ning olukord püsis kontrolli all.

Kindel päevakava

Edaspidi hakkas kõik juba rütmi loksuma, tekkis 
teatud rutiin ning tegevused, mida kindlal ajal päe
va jooksul tehti. Hooldekodudele kohaselt algas päev 
mähkmeringiga ja lisaks eluliste näitajate mõõtmi
sega, mis nii mõnelegi teatud pahameelt valmistas – 
kui enesetunne hea on, milleks siis ikka kolm korda 
päevas vererõhku mõõta ja kraadida?! Aga tol het
kel oli see vajalik. 

Veidi aja pärast jõudis juba hooldekodu elanike
le hommikusöök, mille enamus seejärel ravimitega 
alla loputas. Peale seda panime paika ‘’pesuplaani’’ 
ehk kellel kõige enam duši alla oli vaja minna. Tava
liselt jõudsime umbes kaks inimest pesema viia ning 
loomulikult ka sellega koos voodipesu ära vaheta
da. Vabadel hetkedel tõmbasime põrandad ja mööb
li desinfitseeriva vahendiga üle, kiikasime mõnest 
uksest sisse ootuses, et ehk on kellelgi millegagi abi 
vaja ja seejärel panime muidugi kõik meie tähtsas
se tabelisse kirja. 

Hommikustele tegevustele järgnes üsna kiires

ti juba lõunasöögiaeg koos ravimite, järjekordsete 
mõõtmiste ning arvukate ohetega. Peagi oli päev ju
ba õhtusse veerenud, aeg oli viimaseks kosutavaks 
õhtusöögiks ning ravimiteks. Sellele järgnes järje
kordne mähkmering, eluliste näitajate mõõtmised 
ning mõni sai veel viimase portsu tablette, et uni eri
ti magus oleks. 

Esimesel päeval polnud meil vahetused veel kui
dagi ära jaotatud ja kuna tööjõudu oli vähe ning tööd 
palju, ei saanudki väga vahetustes töötada. Kui aga 
paari päeva pärast tuli vabatahtlikke juurde, siis kor
raldasime asjad teisiti – tavaliselt oli kaks inimest 
mustas ning kaks puhtas tsoonis ja korraga oldi sees 
umbes kolm tundi. Erinevates tsoonides olevate ini
mestega suhtlesime walkie-talkie abil, mis oli väga
gi efektiivne ning säästis meid mõttetust isikukait
sevahendite raiskamisest. 

Lisaks kõigele jäeti ühe lasteaiarühma kuldkala
de eest hoolitsemine ka meie vastutusse ning püüd
sime mis me püüdsime, kuid viimase info kohaselt 
neid enam ei ole.

Kokkuvõttes oli see igati arendav kogemus ning 
kummardus ka Tartu valla ees, kes kiiresti reageeris 
ja kliinikumilt ning üliõpilastelt abi palus.

VABATAHTLIKKUS KÕRGKOOLIS• Viiruse levik toob ka praegu kaasa suurenenud 
tööjõuvajaduse tervishoiu- ja sotsiaalvaldkonda-
des. Näiteks läksid sel sügisel Tartu Tervishoiu 
Kõrgkooli üliõpilased appi ka Põlvamaa hoolekan-
dekeskusesse Kanepi Kodu.• Kõrgkoolis koordineerib vabatahtlike kaasamise 

protsesse õenduse ja ämmaemanduse osakonna 
lektor Siret Läänelaid (siretlaanelaid@nooruse.ee, 
tel 529 0978). Palume kontakteeruda nii vabataht-
like kaasamiseks, aga ka õppuritel, kes on otsusta-
nud vabatahtlikku tööd teha.

Lisaks kõigele jäeti ühe 
lasteaiarühma kuld- 

kalade eest hoolitsemine 
ka meie vastutusse.
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Sinu käed päästavad elu?
Pille Tammpere, õppejõud

4. novembril pakkusid Tartu Tervishoiu Kõrgkooli 
üliõpilased kõrgkooli õppuritele ja personalile elus
tamise harjutamise võimalust. Üliõpilased olid valik
aine “Elustamise” osalejad ja see üritus oli osa nende 
arvestusest. Tavapäraselt on selle valikaine üliõpilased 
osalenud 16. oktoobril aktsioonis “Sinu käed päästa
vad elu”, mis sellel aastal kahjuks ära jäi. 

Suhtumist muutev kogemus

16. oktoober on rahvusvaheline elustamise päev, siis 
toimuvad üritused, kus julgustatakse abi andma ja 
õpetatakse õiget kaudse südamemassaaži tegemise 
tehnikat ning räägitakse abi kutsumisest. Tartu Ter
vishoiu Kõrgkooli üliõpilased on varasemalt elusta
mise päeval osalenud koos kiirabis ja erakorralises 
meditsiinis töötavate meedikutega ning saadud ko
gemus on alati olnud suhtumist ja mõtlemist muut
vaks kogemuseks.

Elustamise õpetamise kogemuse omamine on üks 
valikaine eesmärkidest ja seetõttu otsustasime sel aas

tal elustamise õpetuse viia läbi õppehoones, kus sai
me tegevusi läbi viia enam kontrollitud keskkonnas. 

Üheks oluliseks ellujäämist mõjutavaks teguriks 
äkksurma korral on juuresolijate poolt alustatud 
kaudne südamemassaaž. Oskus teostada korrektset 
massaaži kaob, kui seda ei kasutata, mistõttu oleks 
vajalik järjepidev praktiline meeldetuletamine. Sellest 
lähtuvalt oli üliõpilaste ülesandeks saada õppehoones 
viibivad õppurid, õppejõud ja teised töötajad manne
keeni juurde ja pakkuda neile masseerimise harjuta
mise võimalust või siis vajadusel korrigeerida osku
si. Üliõpilasi toetasid valikainet läbiviivad õppejõud.

80 südamega inimest

Iga osaleja sai endale südamekujulise kleepsu ja see 
aitas neid eristada mitteosalenutest. Elustamise õpe
tamist viidi läbi kahe tunni jooksul, selle ajaperioodi 
sees oli üks pikk ja üks lühike vaheaeg. Kokku said 
sellise kleepsu omanikuks 80 hoones viibijat. Selle 
numbriga võiks ju rahule jääda, kuid õpetamise po
tentsiaali oli rohkemate jaoks.

Elustamise päeval elanikkonda õpetades olen ta
junud kodanike hirmu, kahtlusi ja huvi puudumist. 
Ka suhtumist “ma tean”, “ma oskan”. Kuid me pol
nud valmis, et samalaadset suhtumist kohtame ka 
oma kõrgkoolis. Kõik õppurid läbivad õpingute al
guses esmaabialase õppe, mistõttu arvasime, et tule
vased abistajad demonstreerivad oma oskusi aktiiv
selt. Kahjuks peame tõdema, et aktiivsus oli pigem 
madal ja vabandusi leiti palju ning need olid sarna
sed sellega, mida toovad esile kodanikud linnatäna
val. Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis oli taoline aktsioon 
esmakordne, ent huvitav oleks teada, kuidas reagee
rivad õppurid Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis, Tartu 

Ülikoolis või mõnes teises haridusasutuses. 
Esmased emotsioonid 4. novembri aktsiooni järg

selt olid väga vastuolulised nii minul kui ka üliõpi
lastel. Ühelt poolt rõõm hakkamasaamise üle, kuid 
teisalt ei suutnud me mõista passiivsust ega andes
tada pingil tundi ootavate õppurite vabandusi: “mul 
pole aega”. 

 Emotsioonide taandumisel tuleb aga esile palju 
küsimusi. Mida teha edaspidi õpetamisel teisiti? Kui
das tagada see, et õpitud oskused säiliksid? Kuidas 
õpetada hirmu ületama olukorras, kus igat kaaslast/
kodanikku peame vaatama kui võimalikku nakkus
allikat? Lihtsaid vastuseid nendele pole, tõenduspõ
hiseid soovitusi leiab. Kuid toimiva õpetamise lahen
duse jaoks on vaja tekitada diskussioon ja koostöös 
õppuritega jõuda õpetamises uuendusteni. 

Üliõpilaste arvamused 
ja tagasiside südame-
massaaži harjutamisest 
kõrgkoolis
• „See valikaine kursus oli vist kõige ägedam koge

mus, mis ma siiani siit koolist saanud olen. Mis 
puudutab elustamisõpet õppehoones, siis olen vä
ga pettunud, et inimesed ise õpivad tervishoiutöö
tajaks, aga ei suvatse elustamist näidata/õppida või 
siis ütlevad, et nad oskavad seda ja ei tule proovi
ma. Kui osatakse, siis miks lihtsalt ei tulda näita
ma, et osatakse?! Kui kunagi on taolist aktsiooni 
plaanis korrata kusagil, oleksin meeleldi käpp ja ai
taksin nii palju, kui oskan. Õppejõud oli sellel ai
nel väga tore!“

Aktiivsus oli pigem madal, 
vabandusi leiti palju ning 

need olid sarnased sellega, 
mida toovad esile kodanikud 

linnatänaval.
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ELUSTAMISE PÕHITÕED
• Märka abivajajat! Tunne huvi.
• Mine lähemale, vaata kas abivajaja reageerib (kõvale) häälele.
• Kui abivajaja ei reageeri, siis jälgi, kas ta hingab. Kui ei hinga, siis tõenäoliselt võib ta vajada elustamist.
• Oluline on helistada 112 ja alustada kaudse südamemassaažiga. Kui hädasolija saab abi viie minuti jooksul, on suur tõenäosus, et tema kesknärvisüsteemi funktsioon säilib. 
• Praeguses viiruse leviku tingimustes on oht appi minnes saada nakkus. Nakkuse leviku oht suure-neb, kui alustada südamemassaažiga, seetõttu soovitatakse katta abivajaja suu ja nina ühekord-se maski, salli või taskurätiga – see aitab piirata pritsmete levimist. 

• 70% juhtudest tekib äkksurm kodus. Kui abiva-jaja on lähedane ja tal tekib äkksurm, on oluline alustada õigete tegevustega kohe ja nakatumise riskile siis ei peaks mõtlema (sest tõenäoliselt te olete juba eelnevalt lähikontaktne).
• Kui teed ainult kaudset südamemassaaži, siis tee seda sagedusega 100-120 korda minutis, massaaži sügavus peab olema 5-6 cm. Kui kasutad suust-suhu ventilatsiooni, on massaaži ja ventilatsiooni vahekord 30:2.

• „Õppurite ja õppejõudude suhtumine oli üldjoontes 
negatiivne. Vabanduseks toodi, et algab tund, on kii
re, pole vaja elustada või just oli esmaabiõpe. Nen
del, kes proovima tulid, oli enamjaolt taktika selge.“

• „Õppurid on üldiselt negatiivse suhtumisega elus
tamisse – küll on kiire tundi, küll tuuakse välja, et 
just olnud esmaabi arvestus või leitakse (tsiteerin): 
„elustamist ei ole vaja“. Õppejõud kõndisid samuti 
mööda, ka neil oli kiire. Samas need üksikud julged, 
kes siiski tulid, olid väga positiivselt ja avatult mee
lestatud. Tundub, et inimestel on nagu mingi vale
häbi ja ei mõisteta elustamise olulisust igapäevaelus.“

• Põhjused, mida kõrgkooli personal ja õppurid välja 
tõid, miks nad ei soovi elustamisaktsioonis osa
leda:

– „Tulge proovige elustada!“ 
– „Ei ole tuju ega viitsimist.“ „Aga kuidas sa siis 

käitud, kui emaga midagi sellist juhtub?“ 
– „Noh, ema ikka elustaks.““
– „Pean tundi minema.“
– „Just hiljuti elustasin.“
– „Eelmine aasta pumpasin.“
– „Otsime klassi, ei ole aega. Ei plaani elustada 

kunagi. Olen elanud 40 aastat niimoodi ära.“

– „Ei ole aega.“
– „Ma ei taha tulla, aitäh, kardan inimesi./.../ 

Suren ära siis, kui mind ei taheta elustada.“
– „Mees ootab ukse taga, lähen trenni.“
– „Vabandust, ma olen passiivne inimene.“
– „Ei kavatse kunagi elustada.“
Varasematel aastatel on tudengid käinud erinevates 

tervishoiuasutustes 16. oktoobri elustamise päevaga 
seoses ning kogenud samalaadseid arvamusi ka seal 
nagu tänavu Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis.
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Virtuaalsimulatsioonõpe 
radioloogiatehnikute õppes

Triin Kasesalu, õppejõud

Tehnoloogia areneb tänapäeval iga päe
vaga, seetõttu on saanud virtuaalsimulat

sioonõpe väärtuslikuks õppemeetodiks ka 
meditsiinis. Kui mina 2006. aastal üliõpila

sena Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis õpinguid alustasin, 
siis ei osanud ma aimatagi, et napilt neli aastat hiljem 
on meie uues valminud õppehoones olemas võima
lus erinevatel õppekavadel simulatsioonõppeks. Nüüd, 
aastaid hiljem, on kõrgkoolis võimalused ka virtuaal
simulatsioonõppeks. Kaks aastat tagasi avanes koo
lil võimalus soetada radioloogiatehnikute õppekava 
üliõpilastele virtuaalsimulatsiooni õppeprogramm 
magnetresonantstomograafia harjutamiseks (MRT). 

Võimalused magnetresonantstomograafias

Ruumis 030 on sisse seatud õppeklass, kus arvutite 
puutetundlikud monitorid näevad välja samasugu
sed, kui päris MRT konsoolid haiglas. Samas õppe

klassis on olemas MRT uuringulaud koos mähistega 
ja tarvikutega, mis on vajalikud patsiendi toestami
seks. Üliõpilased saavad harjutada patsiendi posit
sioneerimist ja vastavalt ohutusnõuetele patsiendile 
mähiste paigaldamist enne uuringu alustamist vir
tuaalsimulatsioonis. MRT konsoolil on võimalik har
jutada erinevate kehapiirkondade uuringu planeeri
mist, kusjuures sellega samal ajal on võimalik õppida 
erinevatel tasapindadel inimese ristilõike anatoomiat. 
Samuti saab praktikseerida füüsikaliste parameetri
te optimeerimist, mis tagab uuringul kvaliteetse pil
dikujutise. 

Oluline on seegi, et antud virtuaalsimulatsioonõp
pes on võimalik läbi viia ka probleemõpet. Üliõpilane 
saab ülesande saatekirjana uuringuks, kus on kirjas, 
missugust uuringut on vaja teostada ja kaasas on pat
siendi isikuandmed ning nõusolekuvorm uuringuks. 
Üliõpilane püstitab saatekirja ja nõusolekuvormi alu
sel probleemi, millele tuleb leida vastused nii enne 
uuringu alustamist kui ka pärast uuringu läbiviimist.  

Turvaline õpikeskkond

Radioloogiatehniku õppekava üliõpilase Merili Tilga
ri 2019. aastal koostatud lõputöös „Radioloogiatehni
kute õppekava üliõpilaste arusaamad simulatsioonõp
pe mõjust“ on toodud välja, et virtuaalsimulatsioonid 
vaid imiteerivad olukordi, mitte ei asenda reaalseid 
olukordi ning et uute oskuste ja teadmiste omanda
mine oleks efektiivne, tuleb pidevalt harjutada ning 

saada kohest tagasisidet õppejõult. Samas valmistab 
antud võimalus paremini üliõpilasi ette õppeprak
tikaks, sest enne praktikale minekut on üliõpilasel 
võimalus õppida ja harjutada reaalse olukorraga sar
nastes oludes. Peamine eelis on aga turvaline õpikesk
kond, kus puudub pinge. Lõputöös kirjutab töö autor, 
et radiograafia üliõpilaste probleemilahenduse oskus
te arendamine on tähtis, kuna see julgustab üliõpilasi 
kriitiliselt ja efektiivsemalt mõtlema, et nad saaksid 
töötada tehnoloogiliselt kiirelt arenevas valdkonnas. 

Ja nii saabki üliõpilane vajadusel uuringut vir
tuaalsimulaatoris uuesti alustada, harjutada uurin
gu läbiviimist omas tempos, seejuures kartmata te
ha vigu. Virtuaalsimulaatoris saab uuringutulemusi 
analüüsida, saades samal ajal õppejõult tagasisidet.  
Üliõpilasel on võimalik õpitavat korduvalt proovida 
ning seeläbi oma vigadest õppida ja tänu sellele suu
reneb üliõpilase enesekindlus enne praktikakeskkon
da või tööturule suundumist.

Radioloogiatehniku 3. kursuse üliõpilase Simone Senkevitši sõnul on MRT virtuaalsi-mulatsioon hea õppevahend enne esimesele õppepraktikale suundumist, sest see annab esmase mulje uuringu planeerimisest. Virtuaal-simulatsioon aitab kinnistada eelnevaid teo-reetilisi teadmisi patsiendi positsioneerimisest, sekventside tundmisest, mähiste valikust       ja tasapindade planeerimisest.

Simone Senkevitš. Foto: Jaanika Niinepuu
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Digitaalne “Farmakoloogia 
ja ravimite manustamise 
praktikapäevik” rakendub Tartu 
Tervishoiu Kõrgkoolis õppetöösse 
Inge Paju, Ireen Bruus, õppejõud

Õendusabis puutuvad õed igapäevaselt kokku ravimi
te manustamise ja patsiendi turvalisuse tagamisega. 
Õe põhiõppe õpingute käigus ning tööle asudes peab 
õde olema omandanud ülesannete täitmiseks vajali
kud pädevused farmakoteraapias ja ravimite manus
tamises. Need hõlmavad endas inimese anatoomia ja 
füsioloogia tundmist, teadmisi farmakoloogias, in
formatsiooni otsimise ja suhtlemis ning interdist
siplinaarse koostöö oskuseid, pädevusi ravimiarvu

tuses, ravimite manustamises, patsiendi õpetamises, 
hindamises, dokumeerimises ja patsiendi turvalisu
se tagamises (Sulosaari jt 2010).

Kõrge riskiga tööülesanne

Kiiresti muutuvas tervishoiusüsteemis on ravimite 
manustamine õdede jaoks kõrge riskiga tööülesan
ne ja ravimivead (medication error) võivad ilmneda 
kõigis raviprotsessi etappides (Chu 2016). Ravimivead 
võivad tekkida nii ravimite määramisel, ümberkirju
tamisel, ettevalmistamisel, väljastamisel kui ka ma
nustamisel (Chu 2016, Leinemann jt 2018,). Ühtlasi 
on need seotud õdede suurest töökoormusest tingi
tud väsimuse ja õendusabi andmisega hulgale krii
tilises seisundis haigetele (Gorgich jt 2015). Ravimi
vigade põhjustajad võivad olla ka õendusüliõpilaste 
puudulikud teadmised farmakoloogiast ja ravimiar
vutusvead (Gorgich jt 2015, Sulosaari 2012, Chu 2016).

Patsiendi turvalisuse tagamiseks ning ravimivi
gade vältimiseks soovitatakse täiendavaid võimalu
si ravimiohutuse tagamiseks ja ravimite manustami
se õppimiseks (Betts 2016, Mikk 2018), õdede teooria 
ja praktikaõppe ühildamiseks, kriitilise mõtlemise 
arendamiseks (Betts 2016) ning võimaluste loomi

seks, et õppepraktika käigus pidevalt hinnata oma 
farmakoloogia ja ravimite manustamise teadmisi ja 
oskusi (Gorgich jt 2015).

Olles teadvustanud, et üliõpilaste teadmiste ja os
kuste puudujäägid farmakoloogias ja ravimite manus
tamises võivad põhjustada ravimivigasid, algatas ja 
juhtis Tartu Tervishoiu Kõrgkool Erasmus+ program
mi rahastatud rahvusvahelist projekti, mille eesmär
giks oli arendada ja parandada õendusüliõpilaste far
makoloogia ja ravimite manustamise õpet. Projekti 
käigus kohandati digiõppevahend “Farmakoloogia 
ja ravimite manustamise praktikapäevik” (edaspidi 
praktikapäevik) Eesti, Läti ja Leedu õendushariduse 
ja tervishoiu konteksti.

Projektis osalesid Tartu Tervishoiu Kõrgkool, Lä
tist P.Stradinis Medical College University of Latvia, 
Leedust Kauno Kolegija/University of Applied Sciences 
ja Soomest Turku University of Applied Sciences. 

Praktikapäeviku 
kasutuselevõtmine aitab 

kaasa Eesti õendushariduse 
kvaliteedi parandamisele 

ning ravimi- ja 
patsiendiohutuse  

tagamisele.



TERVIST! / DETSEMBER 2020 / nr 29 AKTUAALNE 12

Võetakse kasutusele uuel aastal
Praktikapäevik (www.medicationpassport.fi) sisaldab 
õpiülesandeid farmakoloogia ja ravimite manusta
mise üldpõhimõtetest, õe spetsiifilistest erioskustest, 
multiprofessionaalsest koostööst ning ülesandeid pat
siendi õpetamise ning ravisoostumuse toetamiseks.

Praktikapäevik toetab üliõpilase farmakoloogia ja 
ravimite manustamise pädevuste saavutamist kogu 
õppeprotsessi vältel ja üliõpilane saab praktikapäevi
kus süstemaatiliselt jälgida ning hinnata oma oskuseid 
ja õpiväljundite saavutamist. Praktikapäeviku kasu
tamine eeldab üliõpilase tihedat koostööd juhenda
va õega, sest farmakoloogia ja ravimite manustami
se õpiülesannete saavutamine toimub praktikabaasi 
juhendaja vastutusel ja järelvalvel kogu õppeprakti

ka vältel ning pädevuste saavutamist kinnitab päe
vikus juhendav õde.

Praktikapäeviku arendamise protsess Eesti, Läti 
ja Leedu õendusüliõpilastele sai alguse 2018. aastal. 
Soomes Turu Ülikoolis väljatöötatud praktikapäe
vik tõlgiti eesti, läti ja leedu keelde ning projektis 
osalenud õppejõud kohandasid selle iga riigi tervis
hoiu ja hariduskorraldusele vastavaks. 2019. aas
ta kevadel hindasid projektis osalenud 30 Eesti, 71 
Läti ja 57 Leedu õe põhiõppe II kursuse üliõpilast 
ning nende kliinilise õppepraktikat juhendavat õde 
ning õppejõudu praktikapäeviku kasutatavust ja 
asjakohasust.

Üliõpilased ja õppepraktikat juhendavad õed olid 
oma tagasisides arvamusel, et praktikapäevik on va
jalik õppevahend, koondades üldõe farmakoloogia 

ja ravimite ma
nustamise pä
devused, toe
tades nende 
saavutamist ko
gu õppeprotses
si vältel. Toodi 
esile ka õppe
vahendi liht
sat ülesehitust 
ja kasutatavust, 
õpiülesannete 
asjakohasust ja 
arusaadavust.

P r a k t i k a 
päeviku ka
sutamine õp
pevahendina 
toetab õe põhi
õppe üliõpila
si farmakoloo
gia ja ravimite 
manustamise 
õppimisel ning 

pädevuste saavutamisel, võimaldab õppijal kogu õp
peaja vältel reflekteerida oma teadmisi ja oskusi, ku
jundada arusaama ravimite manustamise olulisusest 
raviprotsessis ning ennetada võimalike ravimivigade 
teket. Praktikapäeviku kasutuselevõtmine aitab kaasa 
Eesti õendushariduse kvaliteedi parandamisele ning 
ravimi ja patsiendiohutuse tagamisele. 

Tartu Tervishoiu Kõrgkool võimaldab 2021. aastal 
õppepraktikale suunduvatel II kursuse õe õppekava 
üliõpilastel kasutada õppepraktikal praktikapäevi
kut, et  nad saaksid kliinilise praktika käigus pide
valt hinnata oma farmakoloogia ja ravimite manus
tamise pädevusi ning pöörata kliinilises keskkonnas 
enam tähelepanu ravimite manustamisega kaasne
vatele probleemidele.
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Gerit Dreyersdorff,  
õppeprorektori nõunik

Kõrgkooli õppurid sooritavad õppeprak
tikaid väga erinevates asutustes üle Eesti. 

Kõrgkoolil on pisut üle 600 praktikabaasi ja 
me hindame koostööd kõigiga väga kõrgelt.

Kuigi sellel aastal COVID19 viiruse leviku tõt
tu traditsiooniks kujunenud praktikajuhendajate
le mõeldud tänuüritust kõrgkool korraldada ei saa
nud, siis sellest hoolimata soovisime õppurite poolt 
tagasisideküsitluses esile toodud parimaid praktika
juhendajaid tänada.

Parimad praktikajuhendajad märgiti ära kõrgkooli 
sünnipäevanädala aktusel 18. novembril. Tänukirja 
pälvisid sellel aastal järgmised juhendajad, keda õp
purid iseloomustasid järgmiselt:

Kadri Pille, Lääne-Tallinna Keskhaigla
„Seletab kõike väga põhjalikult, vajadusel seletab ise
gi mitu korda, kui jääb asi arusaamatuks.  Kadri on 
sõbralik, vastutulelik ja alati arvestab praktikandi 
soovidega.“

Õie Tuka, SA Pärnu Haigla
„Lasi praktika ajal kõike teha ja tahtis, et praktikal 
osaleja läheks oma mugavustsoonist välja! Samas ai
tas alati, kui vaja. Töökas ja kindlasti eeskuju.“

Lii Laanoja, Tartu Maarja Kool
„Kolme õppeaasta jooksul ainus praktikajuhenda

ja, kellele päriselt läheb korda, mis noorest edaspidi 
saab. On raske kirjeldada seda siirast toetust ja moti
veerimist, julgustamist, mida ta teeb. Lisaks väga hea 
psühholoog. Andis palju julgust ja konkreetsete tegu
dega aitas mul jõuda lähemale spetsialiteedile, milles 
olen hea. Julgustas proovima asju karjääriteel, 
milleks endal piisavalt enesekindlust ja 
oskusi polnud. Väga siiras ja heasü
damlik inimene.  Ta ainult ei tee 
nägu ega uuri, mis praktikandist 
edasi saab, vaid reaalselt teeb 
samme selleks, et praktikant 
saaks oma unistusi täita.“

Merliin Kookmaa, 
MTÜ Lõuna-Eesti 
Erihooldusteenuste Keskus
„Merliin on alati olemas, 
kui teda vaja on. Põhjendab 
ennast selgelt.  Temalt nõu 
küsides saab häid nõuandeid.“

Kadri Roosalu,  
Tartu Laste Turvakodu
„Kadri on väga lahke, abivalmis, soe. 
Praktikale tulles võttis mind kohe omaks.“

Siret Ploompuu,  
Veterinaar- ja Toiduameti Põlvamaa keskus
„Juhendaja andis väga hea praktikakogemuse. Tun
nen, et sain praktikal väga head teadmised toiduohu

tuse valdkonnas. Praktikajuhendaja andis võimaluse 
inspekteerida mitmeid erinevaid ettevõtteid, osale
da aktiivselt inspektoritöös.  Praktikajuhendaja os
kas praktikandiga suhelda vabalt ja professionaalselt. 
Meeskonnatöö sujus ootuspäraselt, sain vastused kõi

kidele huvipakkuvatele küsimustele. Lisaks oli 
võimalus anda soovitusi ning teha tähe

lepanekuid toiduohutuse tagamiseks 
ettevõtetes.“

Janne Klusova,  
SA Viljandi Haigla 
„Juhendaja selgitas esime
sel päeval kirurgia osakon
na tööd ja struktuuri. Sa
muti oli alati nõus vastama 
minu küsimustele ja oli väga 
sõbralik. Reaalselt lasi mul 
võimalikult palju ise ära te

ha, aga samas vajadusel suu
nas ja õpetas mind.“

Urve Sindi,  
SA Viljandi Haigla

„Urve on üks kõige siiramatest inimes
test, keda olen kohanud. Teeb oma tööd süda

mega ning lisaks juhendajana laseb teha palju ning 
vastab küsimustele alati meeleldi. Ta mitte lihtsalt 
ei vasta, vaid teeb asja ikka korralikult selgeks, kui 
midagi on praktikandil jäänud arusaamatuks. Väga 
meeldiv ämmaemand!

Parimad  
praktikajuhendajad

Häid 
ja sooje sõnu 

jätkus veel palju-dele teistele prak-tikajuhendajatele. Aitäh, et olemas olete ja loodame teiega sama head koos-
tööd teha edas-

pidigi.
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Jaanika Niinepuu,  
kommunikatsioonijuht

Kõrgkooli 209. aastapäeva 
aktusel (galerii järgmisel lehe

küljel) kuulutas rektor Ulla Preeden väl
ja tänavused aasta kolleegid: akadeemili
se personali seast on aasta kolleeg Saima 
Hinno ning mitteakadeemilise persona
li seast Gerit Dreyersdorff.

Tartu Tervishoiu Kõrgkooli töötajad 
said kõik öelda oma sõna sekka aasta kol
leegi valimisel ning ka põhjendada, miks 
just see kolleeg oleks tiitlit väärt.

Õenduse ja ämmaemanduse osakon
na juhatajat Saima Hinnot hindavad kol
leegid, sest:
• „Ta on abivalmis ja vastutulelik, innu-

kas, tunneb oma ala.“
•  „Ülimalt sõbralik ja vastutulelik!“
• „Saima on ilmselt ainus põhjus, miks 

mina ei ole veel selle töökoormuse juures 
päris hulluks läinud. Saima on päike!“

• „Ta on inimene, kelle poole võib alati 
pöörduda, ta on alati abivalmis.“

• „Vaatamata sellele, et ta juhib kõrgkoo-
li suurimat osakonda, mis toob enda-
ga kaasa suure töömahu, on ta alati 
rõõmsameelne. Kohtudes koridoris, liftis 
või kohvinurgas küsib ta alati SIIRALT: 
„kuidas läheb”. Vastust kuuldes arendab 
ta seda edasi, mis näitab, et ta tõsiselt 
huvitatud. Temaga saab konstruktiiv-
selt aetud kõik tööalased küsimused, ta 

Selgusid aasta kolleegid
arvestab ettepanekutega.“

Kuna hääletustulemused akadeemili
se personali seas olid väga tasavägised, 
toodi välja, et võitjast vaid ühe hää
le vähem kogusid ka õppejõud Siret 
Läänelaid ning Ave KõrveNoorkõiv.

Õppeprorektori nõunik Gerit 
Dreyersdorff või siis „Gerit D (see 
keerulise perekonnanimega)“ üks kü
sitlusele vastanutest  aasta kolleegi va
lides, on Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis 
hinnatud, sest:
• „Gerit on väga armas ja abivalmis 

inimene ning oma tööd teeb ta hin-
gega.“

• „Geritist on saanud lisaks kolleegile 
ka väga hea sõber. Imetlen temas os-
kust igas olukorras hakkama saada.“

• „On alati abivalmis ja annab nõu 
kõigis küsimustes.“

• „Suudab raskustele vaatamata säi-
litada rõõmsameelsuse.“

• „On alati naeratav, hästi positiivne, 
kolleege toetav ja abivalmis kolleeg, 
kellele saab alati kindel olla.“

• „Kui Geritit maja peal kohtab, siis 
ta on alati rõõmsameelne ja pakatab 
energiast. Gerit ei jäta kunagi hätta, 
oskab aidata ja suunata. Väga-väga 
hea kolleeg.“

Traditsiooni kohaselt said aasta 
kolleegid personaalselt neile mõeldud 
tassid, mis olid kujundatud vastavalt 
nende hobidele ja huvidele.
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Nii nagu kõik teised, kandis ka rektor Ulla Preeden pärast 
kõne pidamist aktusel maski. Maski kandmine on kõrgkoo-
lis saanud igapäevaseks.

209. sünnipäeva 
hommikul me viiruse 
leviku tõttu torti ei 
teinud, küll jagas 
üliõpilasesindus sün-
nipäevalistele jäätist.

Seekordne aastapäe-
vaaktus toimus veebis 
ning kohale olid kut-
sutud ainult tänukir-
jade saajad. Tänukirja 
rektor Ulla Preedenilt 
võtab eduka projekti 
juhtimise eest vastu 
õppejõud Ireen Bruus 
(loe artiklit projektist 
lk 11).

Esmakordselt 
andis Tartu 
Tervishoiu 

Kõrgkool välja 
tunnustuse 
„Aasta tegu 

kommuni-
katsioonis“. 

Auhinna pälvis 
hea nõu blogi 
(nooruse.ee/

heanõu), 
kus annavad 
tervisekaitse 

spetsialistid ja 
füsioterapeudid 

nõu erinevatel 
teemadel. Au-
hinna, teistele 

tee näitamist 
sümboliseeriva 

majaka võttis 
vastu füsio-
terapeudi ja 

tervisekaitse 
osakonna juha-
taja Anna-Liisa 

Tamm.

Aktusel kuulutati välja kõrgkooli auliige, Mary Anne Coffey, 
kes aktusel osaleda ei saanud, aga edastas videotervituse. 
Tartu Tervishoiu Kõrgkooli õppejõud, IAEA kiiritusravi radio-
loogiatehnikute koolituse juht, ESTRO kiiritusravi kvaliteedi 
töörühma juht, Trinity Kolledži kaasprofessor Mary Anne 
Coffey nimetati auliikmeks silmapaistvate teenete eest radio-
graafia magistriõppe arendamisel.
M.A. Coffey on andnud olulise panuse radiograafia magist-
riõppesse, tuginedes oma tegevuses pikaajalisele radioloo-
giatehnikute koolitamise rahvusvahelisele pädevusele ja 
kogemusele kiiritusravis. Ta on innustanud, motiveerinud ja 
arendanud magistriõpingute läbiviimisel kolleege ja üliõpilasi 
isikliku eeskujuga, olles rahvusvaheliselt tunnustatud ekspert 
antud valdkonnas. M.A. Coffey on suurendanud kõrgkooli 
rahvusvahelist tuntust, mainet ja nähtavust.
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Merli Ilm,  
tervisekaitse spetsialisti õppekava  
2. kursuse üliõpilane

28. oktoobrist on saanud kokku uus üliõpi
lasesindus, kus esimeheks Ilona Sandakova. Et saada 
esindusest parem üldpilt, uurisin juhtkonna ning uu
te “tibude” käest, kuidas neil läheb ning mis on neil 
mõtteis. Selgelt on aru saada, et tegemist on tuden
gitega, kelle jaoks igavust ei eksisteeri. 

Saan aru, et koosseis on teil vaevu paar kuud vana. 
Kuidas on teil koostöö praeguseks sujunud?

Ilona: Kõik on nii aktiivsed!!!
Kaili: Siiani on kõik toiminud suurepäraselt! Uued 

liikmed on ülimalt aktiivsed ja osavõtlikud. Usun, et 
praeguse koosseisuga tuleb meil väga äge ning ette
võtlik aasta, kuna hea läbisaamine ja tugev kamba
vaim oli meil juba esimesel koosolekul olemas.

Gerda Frederike: On välja kujunenud, et uusi 
liikmeid kutsume “tibukesteks” ning seetõttu ütlen, 
et senine koostöö on sujunud meie tibukestega väge
valt. Tegelt ka! Oleme juba jaganud mõned ülesanded 
omavahel ära. Meil piisab Ilonaga vaid küsida,  kes 
oleks huvitatud üritusel osalemisest, ja juba on käed 
püsti. Mul on ainult hea meel selle üle!

Gerda: Mulle tundub, et koos on targad udupead 
ehk vahel on segadust, aga keegi midagi ikka teab 
ning kiiresti leitakse vastus. Info liigub hästi ja seni 
on kõik aruteludest aktiivselt osa võtnud. Mina olen 
väga rahul senise koostöö ning klapiga!

Alice: Meie koosseis on suhteliselt ühtne ning se

nini toimuvat on saadud ilusti arutada ja kokku lep
pida. Minu arvates on koostöö väga hea.

Ingrid: Töö sujub ja ujub kenasti. Koosseis on 
tõesti uus, aga nii, kuidas targad ette näitavad, nii ti
bud seda kordavad! 

Liis: On olnud üllatavalt toimiv, kuna koosseis on 
üsna värske ning kirju. Sellegipoolest on start olnud 
vingelt lennukas!

Mis on teie kui üliõpilasesinduse juhtkonna ootused 
uute liikmete osas?

Ilona: Erilisi ootusi mul ei ole, sest saime juba kõi
ge tublimad ja aktiivsemad liikmed. Siiski loodan, et 
kõik, kes üliõpilasesindusse astunud on, saavad oma
le suure kogemuste pagasi ning sõpru, kes ka kõige 
raskemal ajal panevad õla alla.

Ülevaade uuest  
üliõpilasesindusest

Lisaks astusime äsja 
Eesti Üliõpilaskondade 
Liidu täisliikmeks, mis 
on ka meie endi jaoks 

suur muutus ning nõuab 
omakorda aega ja 
aktiivset osavõttu.
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Kaili: Ma loodan, et meie uued ja armsad tibud 
võtavad sellest aastast viimast ja panevad võimalikult 
palju kõrva taha, et järgmine aasta juba teisi õpetada 
ja ehk ka esinduse juhtimine üle võtta. 

Gerda Frederike: Mul ei ole väga suuri ootusi. Ma 
lihtsalt soovin, et uued liikmed, kes meil on, võtavad 
sellest ajast ja võimalusest kõike, mis võtta annab, et 
nad ei lööks risti ette mitte millegi ees ja on aktiivsed. 

Millised on suurimad eesmärgid 
üliõpilasesinduses uueks aastaks? 

Ilona: Kindlasti on oluline kohaneda olukorra
ga, olla terve ning anda endast kõik ja natuke veel, 

et kõrgkool toimiks ka edaspidi meile kõigile harju
muspäraselt.

Kaili: Ma arvan, et meie kõigi selleaastane suur 
eesmärk on püsida terve ning seepärast planeerime
gi igat üritust ja sündmust jooksvalt. Kui vähegi või
malik, siis me ühtegi asja ära ei jäta, vaid pigem jär
gime, et need toimuksid korrektselt. Lisaks astusime 
just Eesti Üliõpilaskondade Liidu täisliikmeks, mis 
on ka meie endi jaoks suur muutus ning nõuab oma
korda aega ja aktiivset osavõtlikkust.

Gerda Frederike: Meil on mõned kindlad üri
tused, mis tehtud peavad saama ja uued ideed, mis 
teoks võiksid saada – seega loodan, et ideed saavad 
meil üheskoos ellu viidud. 

Kui lihtne või raske on ürituste korraldamine 
kõrgkoolis?

Ilona: See kõik sõltub üritusest. Mõni on keeruli
sem, mõni lihtsam. Tuleb teada, kelle poole pöördu
da, ning mis kõige olulisem – tuleb tunda oma liik
meid. Igal liikmel on omad erilised oskused ning neid 
saab rakendada erinevalt üritustel.

Kaili: Esmapilgul võib see tunduda keeruline, kuid 

tegelikult on kõik väga lihtne. Meil leidub nii esin
duses kui ka koolis inimesi, kelle poole võib iga kell 
pöörduda, kui abi on vaja.  Tihti saamegi tänu neile 
enda üritused õigeaegselt valmis.

Gerda Frederike: Noh… oodatust keerukam, aga 
mitte ilmtingimata keeruline. Kõige suurem miinus 
kogu loo juures on see, et pahatihti on paljud liikmed 
üle Eesti praktikatel laiali. See andis eelmine aasta 
meil üliõpilasesinduse tegevuses ka tunda, sest abi
jõudu kohati nappis. 

Mis on Sinu kui uue üliõpilasesinduse liikme 
ootus esindusele ja selles toimuvale? 

Gerda: Loodan, et suudame hästi koosseisu sulan
duda ja tänu sellele ühtse meeskonnana lahedaid as
ju korda saata. Ootan sõbralikku õhkkonda, mõist
mist ja põnevaid väljakutseid.

Ingrid: Ma loodan, et esindus ja selles toimuv jääb 
sama lilleliseks ja armsaks, nagu ta praegu on. Üri
tused võiks ka saada korraldatud, aga omavaheline 
suhtlemine ja toimetamine on kõige tähtsamad, sest 
sellest saabki alguse hea üritus. 

Liis: Loodan, et käesolev kõrgkooli aasta saab ole
ma täis meeldejäävaid üritusi, millesse üliõpilasesin
dus panustab aktiivselt ja südamega. Samuti loodan, 
et üliõpilasesinduse pere on rõõmsameelne, kokku
hoidev, mõistev ning tulvil ägedatest ideedest, mida 
korda saata.

Nüüd natuke provotseeriv küsimus - miks on üldse 
üliõpilasesindust vaja? 

Ilona: Kui tudengil on mure või küsimus, siis kõi
ge lihtsam on infot saada otse tudengilt   sellistel het
kedel ongi just vaja üliõpilasesindust. 

Kaili: Ma arvan, et üliõpilasesindus annab meile 
kõigile niivõrd palju juurde, et seda on keeruline siin 
lühidalt välja tuua. Me kõik saame siit endale eluks 
kaasa mingisugused oskused. Näiteks suhtlemine, 

Ilona Sandakova Õde III ÜE esimees

Gerda Frederike Enok Tervisekaitse spetsialist II ÜE aseesimees

Kaili Põder Õde III ÜE protokollija

Linda Blande Õde II Suurem tibu

Erle Kaljapulk Tervisekaitse spetsialist III Kana

Maarika Korobova Õde I Tibu

Birgit Lehtlaan Bioanalüütik II Suurem tibu

Gerda Pihle ÕDE I Tibu

Trine Puolokkainen Bioanalüütik I Tibu

Grete-Kai Saar Õde I Suurem tibu

Alice Zaslavski Õde II Tibu

Carl Zoo Õde II Suurem tibu

Maria Elisa Tinnuri Õde I Tibu

Liis Tõnise Õde I Tibu

Ave-Ingrid Veskimägi Radioloogiatehnik I Tibu

 Uus Tartu Tervishoiu Kõrgkooli 
üliõpilasesinduse koosseis 
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koostöö, aja planeerimine, paberitöö, finantsilised 
teadmised ja ettevõtlikkus.

Gerda Frederike: Kui poleks üliõpilasesindust, 
siis ma usuks tõsimeeli siiani, et ma olen see inime
ne, kes juhatuses kunagi hakkama ei saaks, sest ma 
lihtsalt pole juhtiva iseloomuga inimene. Täna olen 
ma üliõpilasesinduse juhatuses kuidagi saatuse tah
tel ja ma iseennast ei oleks juhatusse kindlasti pak
kunud. See on minu jaoks korralik mugavustsoonist 
väljumine, aga alati ei peagi kõik kodune ja mugav 
olema (muigab  toim.).

Seega üliõpilasesindust on vaja selle jaoks, et me 
saaks uusi kogemusi, tutvusi ja mäletaks kõrgkoolis 
käimisest ka midagi muud peale õppimise.

Millega tegelete kooli kõrvalt? 

Kaili: Mulle tohutult meeldib enda silmaringi 
avardada ning seepärast mul mingit kindlat hobi po
legi, on hoopis palju erinevaid. Muidu käin ma vabal 
ajal matkamas, jalutamas või olen Ilonaga jõusaalis. 
Lisaks loen palju raamatuid, mis aitaksid mul ennast 
arendada. Hetkel on pooleli “Sõltumatu naine”. Kõik 
väljakutsed võtan vastu!

Ilona: Lisaks koolis käimisele olen ma ka inten
siivraviabiõde kardiointensiivis. Vabal ajal meeldib 
mulle matkata, mängida kitarri ning käia jõusaalis. 

Gerda Frederike: Ma käisin varem tihti jalutamas, 
aga praegu on põlv mul paranduses ja pikki maid et
te ei võta. Kuna minu jaoks on vaimne heaolu väga 
tähtsal kohal, siis loen parasjagu selleteemalisi raama
tuid ja proovin iseennast paremini tundma õppida. 
Vaimse tervisega on nagu füüsilisega  kui unarusse 
jätta, läheb vorm käest. Ma ei tea nüüd – Ilona ja Kai
li, miks te mind jõuksi kaasa pole kutsunud?

Ma usun, et järgmine küsimus pakub nii 
mõnelegi õppejõule huvi. Kes on kõige parem 
õppejõud meie kõrgkoolis?

Kaili: Kolga ja Vahtramäe on lihtsalt legendaar
sed! Tooksin välja ka sellised õppejõud nagu Pille 
Tammpere ja Jaanika Hain, kelle praktilised tunnid 
pole kunagi igavad olnud.

Gerda Frederike: Ave Kutman jättis mulle super
ägeda mulje, kui ma siin koolis kunagi tudengivar
juks käisin. Ja nüüd, mil on ta minu õppejõud, saan 
öelda, et ega mu esmamulje ei petnud. Helen Udrase 
tahan ka eraldi välja tuua, sest ta on nii siiras ja tih
ti küsib, kuidas meil ikka läinud on ja mis me üld
se teeme. Ükskord ta näitas meile oma koerast pilti, 
et me korraks mõtted õppeainelt eemale saaksime  
siis suutsime värskema peaga tundi jätkata. Üldse on  
siiani kõik tervisekaitse eriala õppejõud nii positiiv
selt omanäoliselt olnud ja see on vahva!

Ilona: Tegelikult niiviisi eraldi välja tuua ei tahaks
ki, sest iga õppejõud on oma ala spetsialist ja teeb oma 
tööd kirega. Aga tõeliselt meeldejäävad minu jaoks 
on Marit Kiljako ja Jaanika Hain, kes suudavad ka 25 
inimesega tunnis leida iga tudengi jaoks eraldi aega. 

Miks otsustasite tulla õppima just Tartu 
Tervishoiu Kõrgkooli?

Kaili: Mina tulin tegelikult täiesti juhuslikult siia 
kooli. Elasin siis Brüsselis ning sirvisin erinevaid koo
le ning mõtlesin, et miks mitte Tartusse õppima tul
la… ja siin ma nüüd olen!

Gerda Frederike: Ma õppisin enne siia tulekut 
ühe aasta Tallinna Tehnikakõrgkoolis hoonete ehi
tust. Mõistsin juba esimesel päeval, et minu koht pole 
seal inseneride juures. Kuna meil on ühiskonnas “lu
mehelbekeste” mentaliteet, oli mul väga raske pabe
reid välja võtta. Tundsin, et nüüd olengi see inimene, 
kes sedavõrd kergelt alla annab. Järgnes hoop vaim
sele tervisele ning otsustasin: et iseennast leida, pean 
vahetama keskkonda. Otsustasin, et ma tulen õppi
ma Tartusse, aga mida täpsemalt õpin, ei teadnud 
veel. Minu ema on meditsiini taustaga ning see hu
vi meditsiini ja tervise vastu on mulle vist geenidega 
kaasa antud. Uurisin erinevaid koole ja leidsin Tar
tu Tervishoiu Kõrgkooli. Siia ma tulin, siin ma olen 
ning mis peamine  ma tunnen end siin väga hästi.

Ilona: Kui nüüd aus olla, siis algselt ma ei tul
nud siia kooli eesmärgiga, et jääda. Aga juba esi
mesel aastal ma avastasin enda jaoks miskit, mis 
mind tõeliselt kutsub ning inimesed, kellega koos
olemise järel saab vaid öelda: “No kuidas ma nen
dega nüüd koos ei lõpeta?!” Aga kooli valikul jäi 
otsustavaks siiski kõrgkooli maine ja südame tuk
sumine meditsiini poole.

Mis nippe on teil jagada esmakursuslastele, 
et saada hakkama sisseelamise ning 
stressiga?

Kaili: Aja planeerimine ning konspektide tegemi
ne või kaastudengitelt küsimine! Vanematelt kursus
lastelt võib alati materjale küsida ning AnnaAbi le
helt saab ka vahel päris head kraami.

Gerda Frederike: Avatus on pool võitu. Kui oled 
avatud saamaks erinevaid kogemusi, tutvuma uute 
inimestega ja ületama iseennast, siis on sisseelami
ne päris lihtne. Vähemalt ma arvan, et mind on see 
aidanud.

Ilona: Otsi endale mõni vanemkursuslane ja ära 
lase temast kunagi lahti! Samuti on lahutamatud kaas
lased üliõpilasesindus ning märkmik.

Mulle tundub, et koos on 
targad udupead: vahel 
on segadust, aga keegi 
midagi ikka teab ning 

kiiresti leitakse vastus.
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Miks hakata  
tervishoiutöötajaks?

Jaana Ivanova, 
õe õppekava 1. kursuse üliõpilane

Ajakirjandusest käivad tihti läbi 
teemad, kuidas säilitada neid ter-

vishoiutöötajaid, kes meil on. Niiöelda vähenda
da “ajude väljavoolu” välismaale ning kuidas leeven
dada tervishoiutöötajate suurt stressi ning pinget, mis 
tekib 24tunniste valvetega. Vähe räägitakse aga põh
justest, miks võtta ette see raske teekond, et töötada 
kohas, mis on võrdväärne kullastandardiga. Seetõttu 
toon välja erinevaid tegureid, sest need võivad inspi
reerida nii noori kui ka vanu täitma oma unistust või 
juurde õppima midagi uut ja huvitavat.

Kindlasti tasub tervishoiu erialadel õppi-
da juba ainuüksi majanduslikel põhjustel. 
Eestis on kõrgharidus tasuta ja paljud inimesed, kes 
ei suudaks seda endale rahaliselt lubada, on tervis
hoiukõrgkooli vastuvõetuna oma valikule truud. Lü
hem õppeaeg, tasuta õppekohad ja töö paindlikkus on 
inimestele atraktiivsed, eriti neile, kes on majandusli
kult vähem kindlustatud. Enamik kõrgkoole pakub ka 
õppetoetust: vajaduspõhine, tulemuspõhine ja dok
torantuuris on doktoranditoetus. Kuna elame hea
oluühiskonnas, siis mingil määral aitab ka riik majan
duslikes raskustes inimesi, siiski jääb suurem vastutus 
enda kanda. Kõrgkooli lõpetamise järgselt pole vähe

tähtis töö paindlikkus, mis on hea selle poolest, et võib 
töötada nädalavahetustel, öösiti või siis, kui saad, ku
na keegi peab olema ja on ööpäevaringselt kohal. See 
on kindel töö, kõrge palgaga, seda saab teha globaal
selt, isegi siis, kui käivad kriisid ja sõjad  tervishoiu
töötajad tõttavad alati appi. Lisaks on head võimalu
sed enda edasiarenguks tööturul. Tervishoiusektoris 
on alati ruumi uutele töötajatele ja töö ei saa kunagi 
otsa. Uusi töötajaid on vaja, sest inimeste eeldatav elu
iga pikeneb ja rahvastik vananeb ning tervena elatud 
aastad vanusega kasvades vähenevad. 

Enamasti on Eestis hetkeolukorda arvestades 
tervishoiusektoris algatajateks töötajateks tudengid 

 ka paljud Tartu Tervishoiu Kõrgkooli üliõpilased 
on juba haiglates tööl, kui saavad aktusel kätte lõ
pudiplomi. Vahel minnakse haiglatesse tööle juba 
varem kasvõi koristajana või väga väikese koefitsen
diga, et jälgida teiste tööprotsessi. Kogemus annab 
ajapikku oma töös võime märgata asju, mida koge
museta ei märka, ent tõeline vilumus ja kiirus tu
levad siiski ajaga: vilunud töötajad on aastaid töö
tanud oma alal, nad teavad patsientidega esinevaid 
ohte ning näevad olukordi tervikuna. Töö on vä
ga tasuv, juba selle poolest, et saab end mitut moo
di teostada, patsientide rahulolu ja tagasiside val
mistab rõõmu. Paljud töötavad tervishoius, kuna 
iga abi saanud patsient suurendab nende enda elu
ga rahulolu ja enesehinnangut. 

Peamiseks valiku põhjuseks peakski ole-
ma personaalne huvi. See peaks olema ühe sü
damega asja juures oleva inimese põhjus midagi te
ha. Töö on väga põnev. Iga haigusjuht ning patsient ja 
kuidas millelegi lahendusi leitakse, on erinev  igav ei 
hakka. Paljusid paelub ka see, et töö tervishoiusekto
ris võib olla väljakutsete rohke ja proovile panev. Ala
ga saavutab inimene endale rahalise sissetuleku, kind
la ja turvalise tuleviku, austuse ja ka mõningase võimu. 

Selle kõrval tulevad arvesse inimese enda vaated 
ja väärtused: tahe aidata teisi inimesi, sest ollakse loo
mult altruistlikud. Nad suudavad end panna teise ini
mese olukorda ja neid seeläbi mõista ning aidata. Ka 
piiblis on öeldud, et ükski inimolend ei saa areneda 
ilma hoole ja armastuseta. On neid, kes on näinud ke
dagi kohutavalt kannatamas ja seetõttu on tekkinud 
soov midagi paremaks muuta. Halvad kogemused või
vad seega ka hästi mõjuda: kellegi halb tervis või kät
tesaamatuks jäänud ravi mõjutab pereliiget minema 
sellele erialale, et tagada pere ravi või viia tähelepanu 
süsteemis olevatele asjadele, millele pole tähelepanu 
pööratud. Näiteks muuta puuetega inimestele abiva
hendid kättesaadavamaks või harida nende eestkost
jaid leidma võimalusi nende elukvaliteeti parandada. 
Igal omavalitsusel on eraldatud raha puuetega inimes
te aitamiseks, katmaks mingi osa nende abivahendite 
kulust. Inimesed ei tea seda raha küsima minna, ar
vatakse, et peab “oma jõududega” hakkama saama.
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Valikut võib mõjutada ka varasem hariduslik taust: 
keegi on teinud uurimistöid, teaduskooli ülesandeid 
või saanud diplomi mõnes loodusteaduses. Meditsiini 
sektoris töötades pole alati vaja teaduskraadi. Leidub 
igasugu töötajaid: koristajad, hooldajad, sekretärid ja 
kõigil on erinev hariduslik taust. Alati ei pea hakka
ma arstiks, et töötada tervishoius. Noored on valda
valt kannustatud teadmistejanust ning tahtest maail
ma paremaks paigaks muuta: neid innustab õppima 
tahe olla superkangelane. Samas tervishoiualased 
ametid nõuavad head pingetaluvuse oskust, paind
likkust, organiseeritust ja tahet terve elu end edasi 
arendada. Omandatud haridus on tarkus kogu eluks 
ning kindlasti on võimalik rakendada teadmisi igas 
eluvaldkonnas. Kuna töötamise mõte on ühiskondli
kult kasulik olla, siis nähakse tervishoius otsest viisi 
olla tulus  aidata oma patsiente ja parandada nende 
elukvaliteeti, panustades seeläbi kogu rahva tervisesse.  

On inimesi, kes tahavad panustada tervishoius
üsteemi sotsiaalpoliitilistel eesmärkidel, näiteks sel
leks, et muuta midagi tervishoiusüsteemis, enda eri
alal. Mõnel inimesel võib olla unistus luua oma haigla 
või firma, mis pakub erinevaid teenuseid. 

Sageli tullakse tervishoiukõrgkooli õppima perest, 
kus on keegi, kes juba töötab tervishoiusüsteemis. 
Seega mõjutab erialavalikut tugevalt ka kogukond
lik taust ja soov kuuluda mingisse ühiskondlikusse 
gruppi. Öeldakse, et inimese elu sõltub ka kohast, ku
hu ta sünnib. Maailmas on kohti, kuhu on kõik ter
vishoiutöötajad polariseerunud. Eestis näiteks Tartu. 

Kui viibida pidevalt tervishoiutöötajatest ümbrit
setuna, tekib paratamatult endal kihk taolis ametit 
proovida. Seda kõike negatiivsetest mõjuritest hooli
mata, millega tuleb tervishoiu sektoris töötades para
tamatult arvestada. Pikad vahetused ja pidev kodust 
eemalolek mõjub halvasti suhetele. Rasked patsien
did ja kaastöötajad võivad nö närvi mustaks ajada. 
Tervis võib unarusse jääda, sest tegeletakse pidevalt 
teiste inimeste tervisega ja ennast ei seata prioritee
diks. Tervishoid hakkab aga esimesena enese hoid

misest, sest kui hoida ennast, saab aidata ka teisi. 
Abiks on siinkohal kindlasti ka see, kui vä

hendada tervishoiusüsteemis olevat stigma
tiseerimist.  Varem eksisteerinud stigmad: 

“Arst teab paremini kui ravialune” või 
võrdlemine “arst versus haigla koos
seis” on paranenud. Inimesed, kes 
lähevad tervishoiutöötaja vastuvõ
tule, on ise “eeltööd” teinud, et 
saada endale paremat ravi ning 
neid kaasatakse võimalusel ra
visse. Samamoodi väärtusta
takse igat inimest tervishoiu 
meeskonnas, sest kõik püüd
levad ühise eesmärgi nimel 

 taastada nii palju kui või
malik  meie endine tervis. 
Enam ei pöörata tähelepa
nu ka patsiendi üksikpiir
kondadele, mis on haiged, 
vaid lähenetakse holistili
selt, s.t vaadatakse, kuidas 
mingi tegur mõjutab ravi
alust kui tervikut.

Kui on huvi ja tahet, 
tasub tervishoius töö-
tada: töö on igati mitme
külgne, tervishoiutöötajaid 
on alati tarvis, see tagab enda
le hea tuleviku igasuguste hü
vedega. Ja mis peamine  alati 
saab ümber mõelda ning töötada 
hiljem mõnel muul erialal. Esmaa
bi andmise oskus ja head teadmi
sed tavapärasemast haigustest, oskus 
näha seoseid ja võimalikke põhjuseid, 
mis mingi komplikatsiooni tekitas, aita
vad tulevikus ennast ning kindlasti ka tei
si hoida.   Foto: Kadri Audova
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Ene Rikaste, jurist-juhiabi

Kui sõber käis selle aasta alguses 
meie sõpruskonnale välja suveks 
reisiidee sõita Ungarisse Balato
ni järve äärde, ei osanud me kee
gi ette kujutada, mis asju kõik 
maailmas juhtuma hakkab. Idee 
oli „mulda pandud“ ja leppisime 
kokku, et minek on pärast jaani
päeva ning sellest tuleb autoreis. 

Eriolukorra väljakuulutamise 
ja reisi alguse hommiku vahele jäi 
nii mõndagi – alates arvamusest, et 
küll suveks kõik jälle korda saab, kuni 
lootuseni, et hea kui Balti riikidessegi pää
seme. Kuna pärast „maailma lukkukeeramist“ 
avasid riigid end siiski võrdlemisi aeglaselt, saime ka 
meie minekuvõimaluse kohta täieliku kindluse alles 
nädal enne starti. Endiselt puudus meil veel 
100% teadmine, kas pääseme Poolast Slo
vakkiasse, mis tuli ligikaudu 1800 km pik
kusel trajektooril Ungarisse jõudmiseks lä
bida. Kuigi reisi lõppsihtkoht oli meil paika 
pandud, siis teekonna peatuspaigad otsus
tasime jooksvalt. Neljast autost koosneva 
reisiseltskonna moodustasid kaheksa täis
kasvanut ja üheksa last vanuses 612 aastat. 

Start teadmatusse

Seiklused (teatud määral) teadmatusse 
algasid 27. juuni hommikul kell 7. Kuna 
neljast autost üks alustas sõitu Jürist, üks 
Laatrest ja kaks Tartust, siis oli kokkulepe, et koh

tume kõik Riia veehoidla kõrval. Esimene 
sõidu vahemaa oli kodust ühe valuga 

sõites võimalikult kaugele planee
ritud ning esimene ööbimine ter

vele seltskonnale ca 100 km enne 
Varssavit broneeritud. 

Jalasirutuspause sellel esime
sel pikal sõidul sai ikka aegajalt 
tehtud, kuid esimene üllatus ta
bas meid Poolas, kui keerasime 
kiirteelt söögipausi tegemiseks 

maha kogupererestorani McDo
nald’s. Seal saime ühe tähelepa

neliku ja kohusetundliku mehepoja 
valju poolakeelse pahameele osaliseks, 

kuna me ei kandnud söögikohas maske. 
Kuigi keegi meie seltskonnast poola keelt ei val

da, tundus mulle, et ka juhataja nõuti olukorra sel
gitamiseks tagaruumist välja. See aga ei takistanud 

lahkumisel kohtuda töötajaga, kes jalu
tas mulle kirurgiline mask „korralikult“ 
lõua alla tõmmatult vastu. 

Sellega meie huvitav Poola saabumine 
paraku ei lõppenud. Õhtul kella 19 ajal, 
kui jõudsime peale pikka ning väsitavat 
sõitu booking.com kaudu broneeritud ja 
ka ära makstud turismitallu, avastas ko
ha meile kinni pannud sõber, et 15 mi
nutit varem oli talle turismitalu omani
kult saabunud sõnum teatega, et ta ei saa 
meid täna vastu võtta. Arvestades asja
olu, et koht oli meie poolt juba varasemalt 
broneeritud ja meil oli selle eest makstud 
ning olime terve päeva sõitnud, siis asen
dus esialgne hämming kiiresti plaaniga 

koht tormijooksuga vallutada. Kui muidu veel olek
sime oma telgid sinnasamasse laagrisse löönud, siis 
lähenev äikesepilv ja mõte, et hommikul tuleks vih
mast vettinud telke kokku pakkida, panid meid siis
ki üsna kiiresti alternatiive otsima. Eesmärk oli leida 
kogu kambale üks koht, kuhu saaks ennast horison
taali sättida. Õnneks see meil ka õnnestus, sest oli
me tunnise autosõidu kaugusel Varssavist. Enne ma
gamaminekut sai ära otsustatud, et järgmise päeva 
eesmärk on PoolaSlovakkia piiriületus.

Reisimisest koroonaajastul

Ungarikeelne õpetus.

Tihany poolsaarel.
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Järgmisel päeval ei olnud pääsemine Slovakkias
se veel täiesti kindel, mistõttu polnud meil ka  ööbi
miskohta valitud. Alles pärast PoolaSlovakkia piiri 
ületamist, kus meie üllatuseks ei olnud mingit kont
rolli, asusime hingematvate mägede vaadete taustal 
ööbimiskohta otsima. Kui alguses oli soov magada 
voodis linade vahel, siis pikk ootamine, et pääseda 
majutusse, mängis esialgse plaani ümber. Õige pea 
avastasime end kämpinguplatsilt, mille taustaks ime
line Tatra mäestik ja seadsime oma telgid üles. Otsus
tasime sealsesse telklaagrisse jääda kaheks ööks ning 
kolmandal reisipäeval võtta ette matka KõrgTatra
tes. Matk kujunes vaatamata kehvale ettevalmistuse
le meeldejäävaks ning sealsed vaated ajasid ära tusase 
tuju, mis oli tekkinud vihma kätte jäämisest. Kuigi 
1300 meetri kõrgusel õnnestus mõnel meist mägi
jões näha jõeforelli, siis tipu vallutamine jäi järgmi
seks korraks, sest raja läbimiseks mõeldud ajakulu
ga (8 h 30 min) ei olnud me arvestanud.

Enne Ungarisse suundu
mist otsustasime veeta kaks 
päeva ka Slovakkia pealin
nas Bratislavas. Slovakkia 
pealinn tervitas meid mas
kikandmise kohustusega. 
Maskita ei lubatud sisene
da ei poodi ega ühistrans
porti ning kohalikud olid 
seda nõuet ka kuulekalt täit
mas, kuigi nägime, et tram
mist või poest väljudes kra
bati mask eest ning suruti 
see pükste tagataskusse või 
käekotti – seetõttu, et see 
järgmisse kohta sisenedes 
uuesti käiku lasta.

Grillitud ja tšill

Vahepeal sai välja valitud 
ööbimiskoht Ungaris. Meie 
valituks osutus Szántód`is 
asuv järveäärne kämping, 
mis kandis nime Mirabel
la. Kämping vastas igati 
meie seltskonna ootustele, 
kuna seal oli lastele mõel
des olemas lisaks ka bassein 
ja omad söögikohad. Järg
mised neli ööd veetsime 
Balatoni ääres laagris, kus 
sai ujutud, päikest võetud, 
grillitud ja ka muidu tšilli
tud. Vaid ühel päeval võtsi
me ette vastaskaldal asuval 
Tihany poolsaare külastuse. 
Sellega sai nalja ka – selts
kond otsustas, et sõidame 
ümber järve sinna kohale 

Hommik Balatonil.

Bialystok, tänavakunst.
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(ca 70 km), kuna ilmselgelt on praamiga üleminek 
liiga kulukas (kodutöö selles osas oli küll tegemata). 
Teele asudes valisime meie erinevalt teistest autodest 
Wazè i asemel teejuhiks Google Maps̀ i. Pärast teatud 
kilomeetrite sõitmist suunas Maps meid otse edasi, 
kuigi nägime, et teised pöörasid teelt maha. Usaldasi
me enda valitud elektroonset kaarti ja sõitsime rõõm
salt edasi, kuniks avastasime end taas oma kämpingu 
väravast. Google Maps oli otsustanud suunata meid 
kõige lühemat teed pidi ehk siis praamiga. Kuna tei
sed olid juba sedavõrd kaugel ees, siis ei jäänud meil 
muud üle, kui Google Maps̀ i soovitust kuulda võtta 
ja praamiga 10minutiliseks ülesõiduks 10 eurot ku
lutada. Tagasi tuli praamiga juba 3 autot.

Pärast puhkuse lõppu kiirustasid teised koju ta
gasi. Varssavis ööbisime teistega veel koos, 
kuid peale seda võttis meie pere tempo 
maha ning tee tagasi koju kulges rahu
likult kahe vaheööbimisega, millest 
üks oli Białystokis ja teine Kaunases.

Need olid vaid mõned fragmendid 
meie suvisest reisist, mis leidis aset 
muutunud maailmas. Mina tundsin 
end turvaliselt, kuna lävisime vaid oma 
seltskonnaga ja hügieenist kinnipidamine 
oli kogu reisi vältel meile kõigile oluline. Siis
ki ei olnud me ainsad valged varesed, kuna välismaa 
numbrimärkidega autosid nägime teisigi ja võõraid 
keeli tabas kõrv veelgi. Kui nüüd järele mõelda, siis 
reisi ajastus oli olukorda arvestades ideaalne  vahe
peal suletud olnud Euroopa hakkas tasapisi avanema 
ja veel ei olnud hoogustunud uute massiliste haigus
kollete teke. Kohad ja vaatamisväärsused, mis muidu 
puhkajatest ja turistidest on pigem üleküllastunud, 
olid nüüd olulisemalt hõredamalt hõivatud.

Toidusoovitus Ungarit külastades – langos (pildil). 
Tegemist on õlis värskelt frititud leivaga, mille põhi
katteks hapukoor, juust ja küüslauk. Kattena kasuta
takse veel ka hakkliha, seeni, peekonit, letšot, sibu
lat ja muud säärast.

Mägijõgi Tatrates.
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Erasmus+ kogemusi  
saab ka veebist hankida

Danel Jantra,  
rahvusvaheliste suhete peaspetsialist

Alates 2020/2021. õppeaastast on Erasmus+ program
mi lisandunud uus võimalus – blended mobility.

Kuigi arusaadavatel põhjustel ei ole praegusel hetkel 
välispartnerülikoolidesse reisimine väga aktiivne tee
ma, et õppida või teha seal praktikat, on ikkagi üliõpi
lastel ja kõrgkooli personalil võimalus rännata ja osale
da interneti toel partnerkõrgkoolide poolt pakutavatel 
veebikursustel või õppes. 

Tudengi mõttes tähendab see, et olles kõrgkooli üli
õpilane, tuleb avaldada soovi osaleda online/blended 
mobiilsuses ning seejärel kõrgkooli rahvusvaheliste su
hete spetsialist Kalmer Marimaa uurib veebiõppe või
malusi, mida Tartu Tervishoiu Kõrgkooli partnerkõrg
koolid pakuvad. Kui kokkulepe on saadud ja oled nö 
partnerkõrgkooli veebiüliõpilane, saad kursust pak
kuvalt partnerkõrgkoolilt juhised ning seejärel osale
da Sulle huvipakkuvatel kursustel.  Sinuga sõlmitakse 
küll leping, et oled blended mobiilsuse üliõpilane, aga 
kuna reaalselt välisriiki ei reisi, siis sellega ei kaasne ka 
programmis osalemiseks stipendiumit, kuigi oled amet
likult Erasmus+ tudeng. Kui kursus lõpeb, saad part
nerkõrgkoolilt ka kursusel osalemise läbimise kohta 
tõendi või tunnistuse.

Seega on ka praegu võimalus rahvusvahelisi koge
musi hankida ning kui reisimise mittesoovituslik aeg 
saab läbi, kasuta kindlasti ka Erasmus+ progammi, et 
reaalselt välismaale minna. 

Täpsem informatsioon:

• Kõrghariduse õppekavad kalmermarimaa@nooruse.ee 
• Kutsehariduse õppekavad aleksandravahi@nooruse.ee 
• Kui mõtled osaleda mõnes konkreetse õppekava või kõrgkooliüleses projektis, siis kirjuta jaanlooga@

nooruse.ee või daneljantra@nooruse.ee
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Kogemus: töövarjuks kõrgkooli
Mina käisin töövarjuks radioloogiatehnikute õppe
jõu juures. Osalesin pooleteisttunnises õppeprakti
kumis, kus teemaks oli süstimine ja erinevad süs
timisviisid. Kõigepealt võtsime süstlasse ampullist 
vedelikke, mis oli alguses natuke keerukas, aga kui 
käe asendi õigeks sain, tuli isegi hästi välja. 

Peale mitut korda ampullist vedeliku võt
mist saime praktiseerida oma oskusi 
mannekeeni peal. Sain teada, mis va
he on intramuskulaarsel ja subku
taansel süstil, millal kasutatakse 
üht või teist süstalt. Nägin, kui 
tähtis on see, et kõik oleks ste
riilne ning puhas. Lisaks sain 
ka teada, kuidas oleks seejuu
res õige käsi korrektselt pesta. 
Ma pole varem midagi säärast 
kogenud ning mulle meeldis, et 
sain ise kõigest osa võtta, mit
te jääda ainult kõrvaltvaatajaks. 
Töövarjuks olemisel tärkas minus 
huvi ka meditsiini valdkonna vastu. 
Varem ma isegi ei mõelnud meditsiini
ga edasi tegeleda, aga nüüd peale kogemuste 
ja uute teadmiste saamist julgeksin kaaluda ka oma 
edasisi variante ja tulevikuvõimalusi meditsiinis. 

Luise Lotta Kukkes, Veeriku Kooli 9. klass

Novembrikuu kolmandal päikselisel päeval oli minu 
kõrval vari  noor, keda huvitas minu töö ja võimalik, 
et see oli ka tema esmane tutvus tervishoiuvaldkon
naga. Temaga suheldes tunnetasin temas põnevust ja 
samas ka hirmu. Eks uus koht ole ikka algul hirmu
tav. Peale väikest vestlust aga suurenes temas teota

he kõike kogeda ja proovida. Andes soovituse teha 
kõike minu järgi, suurenes tema enesekindlus veelgi. 

Väga hea oli näha, kuidas pingsalt kuulati, miks 
peab tundi tulles teostama kätehügieeni, miks tuleb 
mask ette panna ja miks on vaja ennast registreerida. 
Selgitasin varjule, et kui ta mängis lapsepõlves nuk

kudega, siis suureks saades eriala õppides 
saab samamoodi nukkudega mängida, 

kuigi nukud on palju suuremad kui 
lapsepõlves. Samas saab mängides 

omandada oskused ja teadmised 
tulevaseks erialaks. 

Süstimise ettevalmistuse 
juures püüdsime ampulle katki 
teha nii, et ravimi steriilsust ei 
rikuks. Oli raske, kuid tegevus 
tõi naeratuse näole, ehkki se
da oli raske maski tagant näha. 

Minul oli aga väga hea näha, 
et peale esimest ampulli avamist 

taheti proovida uuesti. Ka kaasõ
pilased olid toeks. 
Tekkis väga vahva situatsioon, kus 

vari sooritas esimest korda tegevust ja temal 
õnnestus see kõige paremini. Nimelt õppisime tunnis 
ka flakoonist ravimi lahustamist ja vaid varju ravim 
lahustus kenasti just selliselt, et seda sai ka süstlasse 
tõmmata. Tunni lõppedes läksime siis süstima. Nä
gin varju silmis väikest hirmu. Eks süstimine võibki 
hirmu tekitada. Küsimusele, mis hirmu tekitab, sain 
vastuseks, et kuidas ikka torgata sellise järsu liigutu
sega, et haiget mitte teha. Kindlasti õpivad ka kõrg
kooli üliõpilased mulaažide peal süstima, enne kui 
inimest süstima minnakse, seega on kartus asjatu – 
selleks ajaks on tekkinud vilumus ja enesekindlus.

KÕRGKOOLI TÖÖ- VÕI TUDENGIVARJUKS
• Tartu Tervishoiu Kõrgkool pakub või-malust tulla tudengi- või töövarjuks, et tutvuda endale huvipakkuva erialaga.• Praegusel koroonaviiruse leviku perioodil on tudengi- ja töövarjuks tu-lemine pisut raskendatud ja võib võtta kauem aega.

• Tudengi- või töövarjuks tulles palume kindlasti kaasa võtta isikliku maski, mida tuleb kogu kõrgkoolis viibitud aja jooksul kanda ning järgida teisi ohutus- ja hügieenireegleid.• Kindlasti tutvu ka meie ohutusjuhen-diga nakkuse riskide maandamiseks: nooruse.ee/ohutus.
• Kui soovid tulla Tartu Tervishoiu Kõrg-kooli tudengi- või töövarjuks, täida ära vorm: nooruse.ee/tudengivari ning võtame Sinuga ühendust!

Esialgu tundusid varju jaoks ka päris keerulised 
medistsiiniterminid, kuid juba tunni lõpus rääkis 
vari täitsa kenasti, justkui oleks juba mitmeid päevi 
tervishoiu kõrgkoolis käinud. 

Maire Aruots, õppejõud
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https://www.nooruse.ee/ohutus
https://www.nooruse.ee/tudengivari
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Kaidi Liias,  
Oksana Lõssenko,  
õe õppekava 3. kur-

suse üliõpilased

Praktika on suurema osa üliõpilaste jaoks õp
pekava põnevaim osa, mis pakub mitmeid are
nemisvõimalusi ning võib päädida tööpakku
misega. Räägime lähemalt, kus käisime meie ja 
milline oli kogemus teise õppeaasta praktikate 
põhjal, millest osa toimusid eriolukorra ajal ja 
olid mõjutatud koroonaviiruse levikust. Toome 
ka näpunäiteid, kuidas võiks praktika ajal käi
tuda, et jätta endast hea mulje ning võtta prak
tikast maksimum.

Soovisime teha kõik praktikad muidugi Tar
tus, kuid kahjuks on praktikakohad piiratud ja 
Tartu Ülikooli Kliinikum on paljudele üliõpilas
tele esmavalikuks. Praktikakoha saamine ole
neb üliõpilasest kui ka koolist, suuresti kehtib 
põhimõte „kes ees, see mees“. Täpsemalt näeb 
see välja nii, et kõikidele rühmadele saadetakse 
link, mille peab määratud kuupäeval ning kel
laajal avama ja seal saab valiku teha. Meie re
gistreerimise link avanes täpselt kell 8.00 ning 
kell 8.01 olid parimad kohad juba võetud. Ok
sanal oli õnne ja tema sai võimaluse kõik prak
tikad Tartus teha, kuid eriolukorrast tingituna 
see nii päris ei läinud. Kahe peale käisime kok
ku neljas praktikabaasis: Tartu Ülikooli Kliini
kumis, Elva haiglas, LõunaEesti haiglas ja Rä
pina haiglas. 

Õenduse eriala praktikakogemused  
2. õppeaastal KUIDAS JÄTTA ENDAST HEA MULJE NING TUNDA ENNAST PRAKTIKA AJAL HÄSTI?

• ole tähelepanelik ja paku abi ka siis, kui seda sinult otseselt ei paluta;• ole avatud ja sõbralik suhtleja, seda nii patsientide kui ka kolleegidega;• küsi tagasisidet – see näitab, et oled oma arengust huvitatud ja valmis täitma vas-tutusrikkamaid ning huvitavamaid ülesan-deid;
• jälgi oma kõnepruuki ja ära räägi teisi taga;• ära hiline;
• tunnista, kui tunned end ebakindlalt;• näita üles valmisolekut selles osakonnas töötama.

palju praktiseerida vereproo
vide võtmist, kanüülide paigaldamist ja anamneesi 
küsimist. Sel ajal oli kohustuslik kõikidelt patsienti
delt võtta ka koroonaproov. Praktikandina tekkis täh
tis tunne osakonnas toimetades. Terve juulikuu olin 
sisehaigustereumatoloogiaendokrinoloogia osakon
nas. Juuli lõpus sai kohustuslikuks maskikandmine 
palatisse sisenedes ja vahetult patsientidega kontak
tis olles, see kõik tollal Tartus puhkenud Vabanki 
kolde tõttu, kui positiivsete juhtumite arv suurene
ma hakkas. Selle praktika ajal pakuti mulle ka töö
kohta  võtsin hea meelega pakkumise vastu ning su
ve lõpust alates töötangi selles osakonnas abiõena.

Mida uut nägi ja koges Kaidi?

Uuringud: angiograafia, EKG, ABIuuring, ultraheli, eh
hokardiograafia, gastroskoopia, koloskoopia, KT.

Elva haigla. Haigla keskkonnaga tutvumine algas jaa
nuaris, kus nägin esimest korda surnukeha.  Olin hool
dushaiglas, kus õhkkond esialgu just kõige rõõmsam ei 
tundunud ning õe ülesanded olid ka küllaltki rutiinsed 
ja minu jaoks pigem igavavõitu.

Lõuna-Eesti haigla sisekliinik. Minu teine praktika ehk 
sisehaige õendusabi oli Võrus ja seal viibitud aeg jääb mulle 
ilmselt kõige eredamini meelde. Eriti just seetõttu, et sain 
ööbida haigla pansionaadi 9. korrusel (vana kirurgia osa
kond). Sel ajal tehti korrusel remonti ja öösiti olin seal ihu
üksi, toas, mis oli stiililt „nõukaaegne“. Lisaks kuulutati  
tol perioodil Eestis välja eriolukord ning esimene suurem 
koroonakolle sai alguse just Võrust. Huvitav oli jälgida, 
kuidas haigla personal suhtub uude olukorda. Positiivse
na jääb kindlasti meelde see, et kõikide praktikate juhen
dajatest oli mul kõige toredam juhendaja just seal. Tema 
nimi oli Anne ja ta õpetas erinevaid nippe, kuidas näiteks 
antibiootikume lahustada ja neid võimalikult lihtsal moel 
süstlasse tõmmata, samuti tutvustas erinevaid ravimeid ja 
õppisin veel palju muudki. 

Praktikad koroonaviiruse mõjutustega. Koroonaviiru
se tõttu lükkusid enamikul õpilastel kevadised praktikad 
suveperioodi. Nii geriaatrilise kui ka kirurgilise haige õe
ndusabi praktikad tegin Tartu Ülikooli Kliinikumis. Es
malt olin veresoontekirurgia osakonnas, kus sain väga 
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Jana Trolla, Lõuna-Eesti Haigla õendusjuht

Metsahaigla – sellise armsa nime panid LõunaEes
ti Haiglale mõned aastad tagasi välistudengid Saksa
maalt. Aga meil on elu keset metsa…

LõunaEesti Haiglas on ligi 450 töötajat, kellest 
~200 on õenduspersonal ja sadakond hooldustööta
jat. Meie haiglasse saavad praktikale tulla õed, äm
maemandad, bioanalüütikud, radioloogiatehnikud, 
hooldustöötajad, erakorralise meditsiini tehnikud 
ning füsioterapeudid. Millised osakonnad meil on ja 
millist praktikat saab meie juures teha? LõunaEesti 
Haigla võtab hea meelega vastu tudengeid, kes saa
vad praktikat sooritada intensiivravi osakonnas (meil 
on ka III astme intensiivravi), kirurgia, sisehaiguste, 
psühhiaatria, sünnitusgünekoloogia, statsionaarse 
õendusabi osakonnas ja EMOs. 

Sünnituste arv on sellel aastal jõudsalt suurene
nud ja läheneme aasta lõpuks 500le sünnitusele. Osa

kond sai värske ilme ja kaasaegse lahenduse käesole
va aasta kevadel ning nüüd saame ämmaemandaid 
erinevatele praktikatele võtta märksa kergema tunde
ga kui paar aastat tagasi, mil tuli sageli ette olukordi, 
kus tudeng ei näinud mitu päeva haiglas ühtegi sün
nitajat ega uut ilmakodanikku. 

Meie murekohaks on maakonna laste arvu ka
hanemine, mistõttu lastehaiguste osakonda eraldi 
meie majas ei ole: on ainult kolm voodikohta lastele 
sisehaiguste osakonnas. Samas on meil laste ambu
latoorses vastuvõtus väga tore, tubli ja toimekas õde 
Merike, kes võtab üliõpilased lastehaiguste praktika
le heameelega vastu.

Miks meie juurde praktikale tulla? Oleme lahked 
ja sõbralikud tulevaste kolleegide suhtes. Püüame 
üliõpilasele pakkuda erinevaid kogemusi võimalus
te piires – näiteks tulles ämmaemandana praktikale 
sünnitusgünekoloogia osakonda, saab soovi korral 
näha ka operatsioonitoas toimuvat nii günekoloogi

liste operatsioonide kui keisrilõigete korral. Julgustan 
üliõpilasi uurima, küsima ja heas mõttes igale poole 
„nina toppima“, siis saate meie juures näha väga eri
nevaid tahke õenduse valdkonnas toimuvast. 

Kohtumiseni Võrumaal! 

Metsahaigla

Oksana kogemused

Nagu eelpool mainitud, sain mõlemad praktikakohad 
Tartu Ülikooli Kliinikumi, kuid  COVID19 lõi plaa
nid veidi segamini. Näiteks tuli kirurgilise haige õendu
sabi praktika läbida mul oma kodukohas Räpinas. Kuna 
eriolukorra tõttu olid kõik praktikad edasi lükatud, siis 
õnneks oli Räpina haigla valmis mind kohe vastu võt
ma ning seega ei pidanud ma ootama eriolukorra lõp
pu, vaid jätkasin praktikaga. Kirurgilise praktika läbisin 
veidi teistmoodi, kui see tavaliselt ette näeb. Mina olin 
kirurgia kabinetis ning võtsin koos kirurgiga patsien
te vastu, samuti osalesin väiksematel operatsioonidel.

Minu jaoks kõige närvekõditavamaks kogemu
seks osutus juhtum, kus kiirabi tõi erakorraliselt vas
tuvõtule 14aastase neiu, kes oli jalgrattaga kruusa
teel kukkunud. Olin parasjagu protseduuride toas 
ning assisteerisin kirurgi, kes tegi teisele patsiendi
le süsti põlve. Samal ajal kostus ukse tagant hüstee
riline nutt, mina läksin kohe vaatama. See pilt, mis 
mulle avanes, tekitas leebelt öeldes hirmu  minu ees 
seisis kõhn väike tüdruk, kellel esines rohkelt ülake
ha marrastusi ja lisaks oli tal näo piirkonnas sügav 
haav. Tüdruk oli üleni verine ja tol hetkel ei olnud või
malik näopiirkonnas olevat haava hinnata, sest verd 
oli väga palju. Olukorra tegi väljakutsuvaks ka see, 

et tüdruk kartis meeletult kõike, mis oli seotud me
ditsiiniga ja ta protestis kõige suhtes, mida me palu
sime tal teha. Esmalt asetasime ta protseduurilauale 
ning hakkasime toimingutega pihta. Tal oli kulmu
kaare piirkonnas sügav haav ning rohkelt marrastu
si kehal. Pidime ta nägu kruusast puhastama ja pisi
kesi kivikesi kätte saama, mis naha sisse kinni olid 
jäänud. Iga meie liigutus tegi talle tohutult valu. Mi
nu jaoks kujunes kogu olukord emotsionaalselt üsna 
raskeks, sest oli karm näha nii noort inimest ulatus
like haavadega ja tugevalt häiritud valu tõttu. Tüd
rukule tehti kokku ligikaudu 20 õmblust, kuid hea 
on see, et  lõppkokkuvõttes läks ta paranemine hästi.
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Tudengite 
kogemused
Karolina Kustala, õe põhiõpe, 4. kursus

LõunaEesti Haiglas tegin kirurgia praktikat 
üldkirurgia, sünnitusgünekoloogia ja kirur
gia osakondades aastal 2019. Olen äärmiselt 
rahul selle kogemusega, mille sealt kaasa sain. 
Esimesel päeval oli koheselt äärmiselt positiiv
ne vastuvõtt. Selgitati kohe ära, kus mis asi asub 
ning sain tegutsema hakata. Kuna ise olen pä
ris iseseisev inimene, siis tahtsin koheselt töö
le hakata. Sain läbi viia erinevaid protseduu
re. Alati oli olemas juhendaja, kes oli selja taga 
toeks, juhuks kui seda vajasin. Lemmiktegevu
seks oli mul sidumine, mida jõledam haav, se
da rohkem mulle meeldis. Eriti meeldejääv oli 
üks patsient, kes suutis kõik oma varbad, peale 
keskmise, saega ära lõigata. Võite arvata, mis naljad 
sealt edasi ainult tulid. 

Mis puutus kollektiivi, siis nad olid hästi toetavad 
ja alati vastasid ükskõik millisele küsimusele. Nad 
julgustasid mind, isegi kui mingi sidumine tundus 
mulle liig. Kirurgid olid ka super lahedad kujud seal. 
Nad arvestasid sellega, et olen ka tulevane õde ning 
olen sajaga valmis õppima. Lisaks oskasid ka nalja te
ha, sest milleks peab alati tõsine olema? Nad esitasid 
mulle küsimusi patsientide haavade suhtes, et aval
daksin arvamust nende paranemise kohta. Vabadel 
hetkedel ei olnud mul kunagi igav, kuna seal tööta
vad inimesed olid väga sotsiaalsed ning sõbralikud. 
Iga seal veedetud minut oli väga tore ning soovitan 
soojalt sinna haigla kogemust saama minna. Nad os
kavad julgustada, mis on minu arust selle eriala pu
hul kõige tähtsam. 

Margo Kalamägi, õe tsükliõpe, 3. kursus

LõunaEesti Haigla on väga tudengisôbralik ja alus
tavale õele väga sobilik praktikabaas. Praktikabaasis 
on võimalik sooritada erinevaid praktikaid, alusta
des õenduse kliinilistest oskustest kuni füsioteraapi
lise hindamiseni välja. Kõik on tudengi enda kätes, 
kui on soov arenedada ja otsid enesekindlust, mi
da suurhaiglad suure töökoormuse tõttu alati ei saa 
võimaldada, siis LõunaEesti Haigla on Sulle tuleva
ne tervishoiutöötaja oma maastiku ja loodusevõlude 
poolest ideaalne praktikabaas!

Lella Pruuli, õe põhiõpe, 4. kursus

Sooritasin LõunaEesti Haigla kirurgia osakonnas 
oma lõpupraktika. Osakonnas võeti praktikandid 
vastu hea meelega ning kaasati töösse. Töötajad usal

dasid praktikante ja lasid meil iseseisvalt tegutseda, 
samas olid valmis aitama ja juhendama. Sain väga 
positiivse lõpu oma praktikatele.

Johanna Rüütli (õe põhiõpe, 4. kursus)

Olen sooritanud LõunaEesti Haiglas kaks õppeprak
tikat: teise õppeaasta lõpus geriaatrilise õendusabi, 
mida tegin õendushoolduse osakonnas ning nüüd 
viimasel aastal intensiivõenduse praktika, mis oli 
anestesioloogia ja intensiivraviosakonnas. Haigla 
puhul meeldis mulle kohe selle asukoht – keset ra
hulikku metsa, kuid siiski mitte väga kaugel linnast. 
Personal oli kokkuhoidev ja toetav, tegid praktika
baasi sisseelamise kergeks.

Ülevaate ja tudengite kogemused kogus ajakirja  
õe õppekava 4. kursuse üliõpilane Lella Pruuli
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Merily-Riin Ruus,  
bioanalüütiku õppekava  
1. kursuse üliõpilane  

Peavalu on vägagi levinud 
sümptom, millega teadaolevalt 

puutub elu jooksul kokku 7095% rah
vastikust ning millel on kümneid erine
vaid põhjuseid alates vähesest vedeliku tar
bimisest kuni raskete traumadeni. Tartu 
Tervishoiu Kõrgkoolis (TTHKK) läbivii
dud peavalude teemalises küsitluses osa
les 257 inimest alates 17. eluaastast, nen
dest 92,2% vastasid, et kogevad peavalusid 
ning 93,4% kõigist vastanutest olid nais
soost. Kroonilise, haigusliku peavaluga 
puutub WHO andmetel kokku 50% ko
gu maailma inimestest, kõrgkooli vastaja
te seas oli selleks protsendiks 63,3%. Hai
gusliku peavalu kolm põhilist põhjustajat 
on pingepeavalu, migreen ja kobarpeavalu. 

Enamasti ei ole eelnevalt mainitud pea
valutüübid eluohtlikud, kuna ajukude, kol
ju ja enamus ajukelmest valu ei tunne. Küll 
aga tajuvad valulikkust veresooned, limas
kest, nahk ja ülejäänud osa ajukelmest. Va
lu võib tekkida veresoonte laienemisest, 
kukla ja peapiirkonna pidevast pingest, 
põletikest ja kudede nihkumisest. Samu
ti ilmneb valu, kui rõhk koljuluude õhu
ga täidetud õõnsustes äkiliselt muutub. On 
ka mitmeid ohtlikke peavalutüüpe, näiteks 
need, mis esinevad traumajärgselt. Seepä
rast peab äkki algava tugeva peavalu pu

hul kindlasti arsti poole pöörduma. 
Migreen on väga levinud hoogude

na esinev neuroloogiline haigus, mil
le puhul on mõjutatud närvisüsteem 
ja veresooned. Selle all kannatab um
bes miljard inimest üle kogu maailma 
ehk ligikaudu 13% rahvastikust. Tartu 
Tervishoiu Kõrgkooli küsitluses osale
nutest oli migreeni all kannatajaid 71, 
ehk 28%. Migreen on levinud rohkem 
naiste seas ning eranditult kõik vas
tajad, kes märkisid migreeni peava
lu põhjustavaks, olid naised. Üldiselt 
kannatavad migreeni tõttu ligikaudu 
15% naistest ja 8% meestest. Migreeni 
tekkepõhjus ei ole täpselt teada, kuid 
arvatakse, et rolli mängivad nii kesk
kond kui ka geenid.

Migreeni intensiivsust on 
võrreldud südameinfarktiga

Valu tugevuse põhjal jaotatakse mig
reen kergeks, keskmiseks või raskeks. 
TTHKK küsitluses migreeni peavalu 
põhjustajaks nimetanud 71 naise seast 
85% hindas oma valu tugevuseks 10 
palli skaalal 6 või rohkem palli. 

Migreeniga võivad kaasneda ka tei
sed peavalutüübid, nendest kõige tüü
pilisem on pingepeavalu. 38% mig
reeniga elavatest vastanutest märkis, 
et neil esineb lisaks ka pingepeavalu. 

Peadmurdev peavalu
Foto: Brecz-Gruber/Pixabay
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Ekslikult arvatakse, et migreen on ainult 
tugev peavalu

Lisaks peavalule kaasnevad migreeniga ka mitmed 
teised ebameeldivad sümptomid. Tihti tekib valgusja 
mürakartlikkus, iiveldus ja oksendamine ning valu
hoogu tugevdab oluliselt liikumine. Seetõttu saab ini
mene viibida vaid pimedas ja vaikses ruumis pika
li olles. Loomulikult on migreen väga individuaalne, 
igaühel on erinevad sümptomid ja peavalu tugevus. 
Ravimite efektiivse toime puhul on inimene tõenäo
liselt võimeline igapäevaeluga jätkama, vastasel juhul 
kestab hoog 372 tundi.

Lisaks nö tavalisele ehk aurata migreenile esineb 
ka auraga migreen. Selle puhul lisanduvad eelmaini
tud sümptomitele nägemishäired või harvemini ühe 
kehapoole tuimus, halvatus, torketunded nahal või 
kõnehäired. 

Anneli Veemees kirjeldab oma kogemust auraga 
migreeniga raamatus „Kroonilise peavalu küüsis“ 
järgnevalt: „Esimest korda kogesin migreeni aura
aistingut raskel kujul koos kõnehäirega 17aastaselt. 
See oli väga ebameeldiv tunne, ma ei suutnud mõis
ta, mis minuga toimub. Suhtlesin oma sõpradega ja 
korraga tabas mind kõnevõimetus, see kestis umbes 
20 minutit; tajusin, et midagi on väga valesti, sest rää
kida ma ei suutnud ning istusin tardunult paigal. See 
oli väga hirmutav tunne!“

Aura ilmneb enne valu tekkimist ning kestab li
gikaudu 560 minutit. Nägemishäired väljenduvad 
näiteks erinevate figuuride silmade ette ilmumises, 
mis võivad olla sakilised, tähekujulised, lainelised 
või lihtsalt värvilised laigud või tulukesed. Aura ajal 
võidakse tajuda ka primitiivseid hallutsinatsioone. 

Migreen on elukvaliteeti alandav haigus

Vaatamata sellele, et migreen on niivõrd levinud, 
pole paljud selle haiguse olemusest teadlikud. Ei ole 
mitte harv juhus, kui haige tööandja või perekonna

liige arvab, et järjekordne migreenihoog on lihtsalt 
laiskus või soovimatus tööle ilmuda. Hinnanguliselt 
kaotatakse migreeni tõttu 270 tööpäeva 1000 inime
se kohta, kusjuures Eestis üritavad inimesed jätkata 
töötamist ka tugeva peavalu korral. Tartu Tervishoiu 
Kõrgkoolis on tööpäeva pidanud ära jätma 40% töö
tavatest migreeniga elavatest vastanutest. 

Haiguse mõju inimese elule on võrreldud depres
siooni ja diabeediga, mistõttu pole üllatav, et migreen 
on suur stressiallikas. Samas mõjutab ka stressiroh
ke eluviis migreenihoogusid, muutes need sagedase
maks ja intensiivsemaks. 75% TTHKK migreeniga 
vastajatest ütles, et nimetatud haigus mõjutab nende 
igapäevaelu, muuhulgas toodi välja raskusi õppimi
sel, töötamisel ja suhtlemisel lähedastega. Üks ano
nüümne vastaja märkis, et migreen ja pingepeavalud 
on õpilaste seas suur probleem ning soovitas lektori
tel mitte panna samale tähtajale eksamit ning lõpu
töö kavandi esitamist.

Pingepeavalu on kõige sagedasem 
peavalutüüp

Pingepeavalu on kõige sagedasem peavalu vorm, mis 
on kerge või keskmise tugevusega, valu on ühtlane 
ning tuim ja kestab pikalt. TTHKK küsitluse vasta
nute seas oli peavalude tüüpidest pingepeavalu kõige 
sagedasem, esinedes 53%. Pingepeavalu tuleb enamas
ti õlavöötme, kukla ja peanaha pingest. Võib esineda 
lõikavaid ja lõhestavaid valuhoogusid ning käte tun
detuks muutumist. Kõndides võib tunda peapööritust, 
peanaha hellust ja survet. Lisaks võivad pingepeava
luga kaasneda unehäired, kuid erinevalt migreenist 
ei esine valgustundlikust, iiveldust ega oksendamist. 
Pingepeavalu tekitab tavaliselt pikk ja üksluine tege
vus, näiteks arvuti ekraani jälgimine. Üsna tihti on 
nendel inimestel kaelalülide loomulik kumerus muu
tunud sirgeks.

Migreeni ja pingepeavalu koos esinemise puhul 
muudab kumbki teise hullemaks ning neid on tihti 

raske eristada. Küsitlusest selgus, et neil kellel on ai
nult pingepeavalu, on igapäevaeluga kergem toime 
tulla, kui nendel kellel esineb migreen. Pingepeava
lu võib kaasneda ka depressiooniga ning sellel puhul 
on tõhusad antidepressandid. Tavalise stressi või ma
senduse korral need ei aita. 

Kobarpeavalu on valusam kui sünnitus

Kobarpeavalu kirjeldatakse kui kõige tugevamat pea
valu ning samas on see ka kõige harvemini esinev. 
Naispatsiendid on öelnud, et iga üksik atakk on hul
lem kui sünnitus. Kobarpeavalu üldine esinemissa
gedus on 0,2% ning Tartu Tervishoiu Kõrgkooli vas
tanute seas 2,7%. Hoog kestab mõnest minutist mõne 
tunnini ja on sagedasem meeste seas. 

Valu asub tavaliselt silma ümbruses, põhjustades 
pisarate voolamist, silma punetust ja nohule sarna
nevaid sümptomeid ninas. Kuna valuhood kestavad 
tavapäraselt lühidalt ning esinevad harva võrreldes 
migreeni või pingepeavaluga, ei mõjuta need oluli
selt inimese igapäevaelu. 
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Trine Puolokkainen,  
bioanalüütiku õppekava  
1. kursuse üliõpilane

Igal aastal on sügise algus natukene erili
ne – suurt rõhku pööratakse vaimsele tervisele. Sep
tember on ülemaailmne suitsiidiennetuskuu, oktoo
ber vaimse tervise kuu ning 10. oktoobril tähistatakse 
üle maailma vaimse tervise päeva. Sel aastal oli vaim
se tervise päeva motoks vaimsesse tervisesse inves
teerimine: Greater Investment – Greater Access. Uu
risime Tartu Tervishoiu Kõrgkooli õppejõult Monika 
Vändralt, mida õigupoolest tähendab vaimsesse ter
visesse investeerimine.

Maailma Terviseorganisatsioon kirjeldab vaimset 
tervist kui heaoluseisundit, milles inimene realisee
rib oma võimeid, tuleb toime igapäevase elu pingete
ga, suudab töötada tootlikult ja tulemusrikkalt ning 
on võimeline andma oma panuse ühiskonna heaks. 
Seega on väga oluline tunda ja mõista oma vaimset 
tervist. Tänapäeva ühiskonnas on see aga raskenda
tud, on palju, neid kes arvavad, et vaimne tervis ei ole 
oluline või lausa, et vaimse tervisega seotud problee
mid on pseudoprobleemid. 

Võti positiivse vaimse tervise juurde

Vaimne tervis on aga palju rohkem kui lihtsalt mõ
ni psüühikahäire – vaimne tervis on lahutamatu osa 

igaühe tervisest ning osaliselt määrab ka inimese ja 
keskkonna koostoimimise edukuse. 

Vaimset tervist saab jaotada kaheks – positiivne 
ja negatiivne vaimne tervis. Loogiliselt võttes saame 
kõik aru, et positiivne vaimne tervis tähendab, et suu
ri probleeme vaimse tervisega ei ole ning indiviid on 
võimeline kogema elu tähenduslikuna ja on loomin
guline ning produktiivne ühiskonnaliige. Negatiiv
ne vaimne tervis seeeest kätkeb endas psüühikahäi
reid, vaimse tervise probleeme või nende sümptomeid. 

Hea vaimse tervise tunnused on:
• võime inimestega suhelda, teistest hoolimine ja ar

mastus;
• võime ja soov vastastikusteks suheteks ja isiklike 

tunnete väljendamiseks;
• võime õppida, töötada, osaleda sotsiaalses elus ja 

taotleda edu;
• pingutamine raskuste ületamiseks, oma ärevuse 

piisav valitsemine, kaotuste talumine ja valmis
olek elumuutusteks;

• reaalsustaju, mille abil osatakse oma mõttemaail
ma ja välise tegelikkuse vahel vahet teha ka raske
tes olukordades ja stressi korral;

• sotsiaalne iseseisvus ja hästi arenenud identiteet 
(oma mina ja järjepidevuse tunne, st kes ma olen 
ja kuhu lähen);

• individuaalne loovus;
• psüühiline paindlikkus, võime kaitsta end kahjuli

ke tegurite eest ka rasketes tingimustes.

Võti positiivse vaimse tervise juurde on aktiivne 
tegelemine kriiside, stressi ja raskustega, mis igaühel 
elus ette võivad tulla.

Vaimse tervise probleemid ei ole alati väliselt eris
tatavad. Probleemne inimene võib välisel vaatlusel 
tunduda väga edukas, kuid reaalsus on teine ja vaid 
temale teada. Tihti võime sattuda segadusse inime
si jälgides, näiteks kas esinemist kartev inimene on 
ärevuses või on tal esinemishirm. Kui negatiivsed 
või häirivad tunded ei möödu, vaid hakkavad sega
ma igapäevaelus, siis on põhjust kahtlustada vaimset 
häiret. Äärmiselt oluline on meeles pidada, et vaim
se tervise probleeme ei tekita inimene ise, vaimsetes 
häiretes ja nende tekkes mängivad olulist rolli mit
med erinevad aspektid. Üha edasi arenev teadus loob 
meile võimalusi hoomata vaimseid probleeme üha pa
remini. Ka oma seisundi teadvustamine ja selle koh
ta informatsiooni otsimine aitab tervisehäirega pare
mini hakkama saada.

Probleemide korral on võimalik abi saada nõusta
misest, tugigruppidest või ravimitest. Paljudel juhtudel 
inimesed väldivad ravi või peavad oma sümptomeid 
elu normaalseks osaks. Ka depressiooni suhtutak
se vahel kui lihtsalt iseloomunõrkusesse või laisku
sesse, sellised arvamused aga muudavad depressiiv
se inimese elu veelgi keerulisemaks ja kurnavamaks. 
Tihti kohtab probleemidest rääkimisel võhiklikkust 
ning liialdatud eelarvamusi, kuid haigele inimesele 
on oluline tugisüsteem ja ka väike lüke õiges suunas.

Investeeri oma 
vaimsesse tervisesse!
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Just seetõttu on oluline vaimse tervise päeva selle 
aasta moto, mis innustab oma tervisesse investeeri
ma. Vaimsesse tervisesse investeerimine hõlmab en
das ennetust, varast märkamist, sallivust ning veel 
paljut muud. On oluline, et iga inimene investeeriks 
enda vaimsesse tervisesse ja tunneks ohumärke, et 
vajadusel aidata inimesi enda ümber. Vaimse tervi
se päeva ametlikul kodulehel on leitav ka nende bro
šüür, kus suurt rõhku on pandud COVID19 kriisi 
järgsele maailmale ning sellele, kuidas see mõjutab 
meie vaimset tervist. Kuid oluline on rääkida ka tu
gigruppide vajalikkusest, laste vaimsesse tervisesse 
investeerimisest, stigma murdmisest, psühhoteraa
piatest ja veel paljudest muudest teemadest. 

Kuidas investeerida vaimsesse tervisesse?

Küsisime ka Tartu Tervishoiu Kõrgkooli õppejõult 
Monika Vändralt, mida tähendab tema jaoks vaim
sesse tervisesse investeerimine.

Monika Vändra: „Praktiseeriva spetsialistina seos
tub minu jaoks vaimsesse tervisesse investeerimine 
eeskätt eneseaustuse ja enesearmastusega. Nii na
gu tervist üldiselt ei vaadelda vaid haiguse, puude 
või häire puudumise kontekstis, seisneb ka vaimse 
tervise olemus eeskätt ikka heaoluseisundi saavuta
mises või säilitamises. Miks ma tõin välja eneseaus
tuse ja armastuse? Sest see on alus enda eest hoolit
semisel. Kui inimene austab end, siis peab ta ennast 
heaolu vääriliseks. Kui aga ei osata end väärtustada, 
siis on raske ka iseendasse investeerida. Juba lapse
le on oluline õpetada, et „mina ise olen oluline”. Se
da mitte egoistlikus võtmes, vaid vastutuse konteks
tis – inimene ise saab ja peabki võtma vastutuse oma 
elukvaliteedi eest. 

Arvan, et pole olemas universaalseid „investee
rimisviise”. Loomulikult saame rääkida ennetami
se kontekstis eeskätt oma baasvajaduste täitmisest 
– kvaliteetne uni, täisväärtuslik toitumine, mõõdu
kas füüsiline koormus, rahuldustpakkuvad suhted, 

stressitaseme reguleerimine. Teisalt aga on mitmeid 
kontrollimatuid muutujaid, mis samuti vaimset ter
vist mõjutavad ning mitmete ebasoodsate asjaolude 
kokkulangemise tagajärjeks võib olla mõni vaimse 
tervise probleem või lausa häire, ka siis, kui inimene 
on eelnevalt oskuslikult oma tervisesse investeerinud. 
Igal juhul tuleb leida individuaalselt sobivad viisid 
ja vahendid, mis aitavad olukorraga toime tulla ning 
positiivseid muutusi ellu viia. Mõnikord piisab üsna 
vähesest: võtta lühikeseks perioodiks aeg maha, pü
henduda meelistegevustele, abiks on kvaliteetsed toe
tavad suhted, füüsiline liikumine, lugemine, meditee
rimine. Sisuliselt on vajalik osata saavutada iseendaga 
kontakt ja ära tunda, mida inimene ise sel hetkel te
gelikult kõige rohkem vajab. 

Mulle isiklikult tundub, et käesolev infotulva ja 
tulemuskeskne ühiskond on muutnud hapraks ini
mese võime iseendaga ühenduses olla. Ja kui inimene 
„kaotab” iseenda, siis on see tegelikult suurim kao
tus. Seega on oluline osata ära tunda, kui asjad hak
kavad viltu minema ning püüda end ise aidata või va
jadusel julgeda abi otsida.“

Oma tervise, nii vaimse kui füüsilise, eest hoolit
semine peaks olema iga inimese südameasi. Kuid me 

keegi pole üksi, kõigil on ümber inimesed, kes võivad 
ja saavad aidata kasvõi arstiabi otsimisel. 

Rohkem informatsiooni vaimse tervise päevast 
leiab World Federation for Mental Health kodule
helt wfmh.global/.

Infotulva- ja 
tulemuskeskne ühiskond 

on muutnud hapraks 
inimese võime iseendaga 

ühenduses olla. Ja kui 
inimene „kaotab” iseenda, 

siis on see tegelikult 
suurim kaotus.
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Kadi Kass,  
lapsehoidja õppekava õppur

Ma olen suur raamatusõber. Kuna meie 
aina kiiremas tempos kulgevas maailmas 

on suurimaks defitsiidiks vaba aeg, siis kahjuks ja
gub raamatu lugemiseks seda ressurssi napilt. Seda 
enam väärtustan neid hetki, kui satun lugema raa
matut, mis pakub nii väljalülitumist argipäevast kui 
kannab endas ka mingit lisaväärtust – olgu siis uute 
teadmiste või oskuste, põneva loo, huvitava idee või 
praktiliste nõuannete osas. Seda kõike pakkus mul
le viimatine lugemisvara, Kati Suuni raamat “Ma ei 
ole hullult lahe: märkmed minu sahtlist. I osa” (2019).

Nimetatud raamat, mida teistelegi soovitada jul
gen, räägib sellest, kuidas raamatu autor oma elu üle
töötamise ja vales minapildis elamisega maani ma
ha põletas ja haigeks jäi. Kurb ja masendav? Ei kutsu 
üldse lugema? Oota veidi! See ei ole tegelikult lugu 

kaotamisest, kuigi autor jäi haiguse tõttu ilma kõi
gest – abielust, kodust, tööst, ärist, tervest mõistusest 
ja töövõimest. See on hoopis lugu võidust. Lugu sel
lest, kuidas ta võitis tagasi oma päris mina, oma elu, 
oma unistused ja mis kõige tähtsam, eneseusu, et ka 
tema võib siin maailmas elada täpselt sellisena, nagu 
ta on. See on kogemuslugu sellest, kuidas ka üliras
kes, lootusetus seisus olles oma elu jälle uuesti üles 
ehitada. Ja see on väga inspireeriv.

Põnev lugu

Raamatul on ka põnev saamislugu, moodsas võtmes 
kaasamine. Kati Suun kirjutas esmalt kavatsusest oma 
haigusest ja selle seljatamisest raamat kirjutada Ins
tagramis ning küsis oma jälgijatelt tagasisidet. 

Enne raamatu kirjutamist lugeski ta läbi talle saa
detud kirjad – ja neid oli palju, kirjutatud depressioo
nist ja üksildusest, bipolaarsusest, suitsiidimõtetest, 
loobumisest, alaväärsusest ja kurbusest, segadusest, 
pidevast võitlusest. Lugejate küsimuseks oli, kuidas 
mitte enam otsida, kuidas depressioonist välja saada, 
kuidas lihtsalt julgeda olla õnnelik, iseendana. Nen
de kirjade kaudu sai autor teada, et temasuguseid on 
tegelikult palju. Ja ta imestas – uskumatu, et maailm 
meie ümber nii õnnetu on! Täiesti ägedad, sotsiaal
selt säravad inimesed, imeilusa ja õnneliku kuvan
diga – ja nii kurvad kirjad. Seetõttu otsustaski Ka
ti Suun kirjutada raamatu valmis, mõeldes nii neile, 
kes temaga oma lugusid jagasid – ja ka iseendale, ras

Täiesti ägedad, sotsiaalselt 
säravad inimesed, imeilu-

sa ja õnneliku kuvandiga – 
ja nii kurvad kirjad.

Raamatusoovitus:  
Kati Suun “Ma ei ole hullult lahe” 

„Elame ühiskonnas, kus kõik tahavad midagi  suurt saavutada, aga unustatakse ära, et ainu-õige saavutus on sisemise rahu leidmine. Ei tohi unustada, et erinevaid inimesi teevad õnnelikuks erinevad asjad ja kui pidada meeles, et meie endi normaalsus ongi meie reaalsus, siis ei kisu keegi meid enam meie sisemisest rahust välja ja nii ole-me me õnnelikud. Elu on teekond, kus kogutakse neid pisikesi helgeid momente, mis südamesse soojad jutid tekitavad. Nii lihtne see ongi.“

Kati Suun

keteks aegadeks. 
Milles seisneb siis raamatu kasulikkus? Ühelt poolt 

juba julgus jagada oma lugu – mitte glamuurset, nae
ratavat ja ilustavat, vaid nii nagu oli, valu ja häbi kart
mata. Ehk siis autori kogemusloost saavad need, kel 
sarnaseid läbielamisi, depressioon või bipolaarsus 
diagnoositud, tuge ja äratundmist – ka teistel on sar
naseid kogemusi, see ei ole midagi häbenemisväär
set, on täiesti normaalne sellest rääkida. Varjatud, 
nö naeratav depressioon ei päästa ega säästa tege
likult kedagi. Abi ja tugi või uus suund ja mõte võib 
tulla ootamatust kohast, kui lihtsalt lubada endal ol
la sina ise, selliste tunnete ja mõtetega, nagu paras
jagu on. Ei ole vaja kogu aeg näida hullult lahe, kui 
sisemuses on midagi muud.



TERVIST! / DETSEMBER 2020 / nr 29 MEIL JA MUJAL 34
Fo

to
d:

 Ja
an

ik
a 

Ni
in

ep
uu

Suurim väärtus lisaks tähestiku järjekorras kir
jeldatud elu õppetundidele on minu arvates erinevad 
tehnikad ning võtted, enesejuhtimise toimimisviisid, 
mida autor on ise läbi proovinud ja soovitab kasuta
da, et end vaimselt tasakaalus hoida. Esmalt endale 
eesmärkide seadmine – need peavad olema sellised, 
mis ühilduvad sinu minapildiga, seega tuleks valida 
midagi, mis sulle väga meeldib, ent oleks paras väl
jakutse. Või siis inimeste mõistmise treening või aja 
võtmine. Samuti soovitus treenida julgust: julgust ot
sustada, valida, öelda „jah“ ja öelda „ei“, julgust vas
tutada, julgust käia pea püsti, isegi kui on väga halb 
ja häbi. Mind kõnetas ka mineviku ebaõnnestumis
te unustamise treening ehk tuleb anda endale mine
vikus tehtud vead ja kogetud raskused andeks ja lii

kuda edasi. 
Lisaks 12 erineva treeningu kirjeldusele on Ka

ti Suun välja toonud ka seitse tehnikat või meeto
dit. Väljapakutuist tundus minu jaoks kõige univer
saalsem erinevate probleemide lahendamiseks olevat 
tahvlimeetod. Üheksa igapäevase harjumuse osas olid 
minu jaoks üllatuslikult toredad leiud nii mure pool
tund (pideva muretsemise vastu – selle asemel teed 
seda kord päevas) ja endale kalendrisse “molutami
se aja” planeerimine. Lihtsalt olemiseks.

Võta või jäta

Nagu juba viitasin, siis teatud meetodid või enesearen
damise treeningud, millest autor kirjutas, kõnetasid 

mind rohkem, mõned vähem. See on aga jälle minu 
arvates omaette väärtus, et autor ei paku mitte ühte 
lahendust ega paarikolme tehnikat, vaid erinevaid. 
See võimaldab lugejal omaks ja kasutusse võtta sel
lise, mis just teda puudutab. Kuna Kati Suun on teh
nikad lahti kirjutanud ja nende toimimist põhjen
danud oma kogemustest lähtuvalt, siis on need ka 
elavad ja usutavad. 

Suurimaks õppetunniks nimetab raamatu “Ma ei 
ole hullult lahe” autor Kati Suun: “Me võime ju enda
le valetada ja „ideaalset maailma“ ehitada, olgu sel
leks kasvõi klaasmaja või kuningaloss, aga inimene ei 
ole loodud iseendale valetama – mingil hetkel jääme 
me sellest valest ilma niikuinii. Inimene peaks ehita
ma oma parimat mina ning kuulama selle juures ka 
oma südame häält. Meelde tuleb jätta see, et läbi põ
leda saavad need, kes põlevad – seega kirglikud ini
mesed peavad end veel eriti hästi hoidma. Pahatihti 
läheb inimestel meelest, et ka raskel ja kiirel, aga ka 
põneval ajal tuleb iseennast hoida. Tuleb aega võtta 
õige toitumise, trenni, vaikuse ja molutamise jaoks.”

Võtke (ja lugege) või siis jätke – õppige enda või 
teiste kogemusest. Õppige, kuidas elus põleda ilma 
läbi põlemata, ennast hoida ja armastada ning mär
gake, kui kaaslasel teie kõrval on raske. 

JAGA KOGEMUST!
Kodulehe katisuun.ee andmeil ilmub triloogia “Ma ei ole hullult lahe” kolmas osa 2021. aasta kevadel ja selle raamatu ettevalmistused on kestnud pea kaks aastat. Raamatu kirjutamise kaasav teekond tuleb kindlasti sama põnev nagu eelmised tee-konnad! Kui soovid sellest osa saada, siis kirjuta aadressile lugu@katisuun.ee ja pane pealkirjaks lihtsalt “MINA KA”.

https://katisuun.ee/
mailto:lugu%40katisuun.ee?subject=MINA%20KA
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Kirkke Reisberg: 
liikumine on lihtsalt mõnus!

Marit-Jenna Seppar,  
füsioterapeudi õppekava  
1. kursuse üliõpilane

Kõrgkooli füsioterapeudi õppekava õppe-
jõud Kirkke Reisberg, milline oli lapsepõlves Teie 
ettekujutus tulevasest töökohast ja ametist? 
Mäletan ainult, et mingis vanuses tahtsin saada õmb
lejaks, et endale ilusaid kleite õmmelda. Paraku olen 
ma käsitöö tegemises täiesti lootusetult vilets, minu 
maksimum saavutus on nööbi ette õmblemine  ja 
kleitidele eelistan ka teksasid.

Miks valisite füsioteraapia?
Tegelikult oli nii, et viisin paberid sisse kehalise kas
vatuse erialale, kuna olen lapsest peale spordiga te
gelenud. Kui isa sai sellest teada, siis käskis jalamaid 
minna Tartu Ülikooli dekanaati ja kirjutada avaldus, 
et muuta eriala füsioteraapiaks. Mäletan seda päeva 
päris hästi, avalduse võttis vastu Mare Vene, kes oli 
hästi sõbralik ja toetav. Nii et saan eriala valikul tä
nada enda isa.

Mis Te arvate, miks füsioteraapia on Eestis üks po-
pulaarsemaid, kui mitte kõige populaarsem õppe-
kava?

Lühikese ajaga on võimalik saada peaaegu et arstiks.
Millised on põnevamad töökohad, kuhu Teie tea-
da kõrgkooli füsioterapeudi õppekava üliõpilased 
on tööle läinud?
Huvitav küsimus. Kohe tuleb meelde Maaülikoolis 
loomafüsioterapeut Ruudu Remmelgas, teised näi
ted seonduvad pigem spetsialiseerumisega mingisse 
kitsamasse valdkonda, näiteks orofatsiaalsete häire
tega patsientide või sünnitusjärgselt diastaasi, inkon
tinentsiga hädas olevate naiste aitamisele.

Olete olnud Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis õppejõud 
2003. aastast. Kuidas on kõrgkooli õppurid aja jook-
sul muutunud?
Üldjoontes ega polegi väga palju muutunud, ennekõi
ke on nad lihtsalt inimesed, seda tollal ja ka praegu.

Õpetate kõrgkoolis massaaži mitmel õppekaval. 
Millist kasu näete Teie massaažis inimeste tervisele? 
Kui tugineda teadusuuringutele, siis saab kokkuvõtli
kult öelda, et massaažil on üsna mitmekülgne tervist 
ja heaolu toetav mõju. Loomulikult, nii nagu parat
setamool, ei ravi see kõiki tervisehädasid, isegi mitte 
kõiki valuga seotud vaevusi, sest massaaž pole ime
vahend, mis meid kõigist haigustest terveks ravib, 
vaid seda võiks vaadelda kui ühte osa teiste, taasta
vate meetodite seas. Pealekauba on tegemist veel vä

ga meeldiva meetodiga, sest valu leevendamiseks on 
hoopis mõnusam, kui sind masseeritakse, kui et te
hakse süsti.

Olete uurinud seoseid kehalise aktiivsuse, kehakoos-
tise ja kehalise võimekuse vahel üleminekul laste-
aiast kooli. Mida olete sealjuures avastanud?
Jah, mul on olnud puhas rõõm kaasa lüüa suurepä
raste Tartu Ülikooli sporditeadlaste EvaMaria Riso ja 
Jaak Jürimäe eestvedamisel toimuvas uuringuprojek
tis, mis uurib seoseid kehalise aktiivsuse, kehakoos
tise, kehalise ja vaimse võimekuse vahel üleminekul 
lasteaiast kooli Tartu linna ja lähiümbruse laste seas. 

See on pikaajaline projekt, kus uuringut alustades 
tehti mõõtmised lasteaias, siis edasi, kui needsamad 
lapsed olid astunud 1. klassi ja nüüdseks siis juba 5. 
klassi. Seni analüüsitud tulemused 6–8aastaste laste 
seas näitavad, et kehalise aktiivsuse suurendamine ja 
istuvale tegevusele kuluva aja vähendamine lasteaia
eas avaldab ka koolieas soodsat mõju lapse kehakoos
tisele ja kehalisele võimekusele, sh ala ja ülajäsemete 
jõule ning väledusele. Märgatavat kasu saab ainuüksi 
sellest, kui olla aktiivne viis minutit. Kui 6aastastel 
lastel asendati viis minutit istuvat tegevust suure in
tensiivsusega kehalise aktiivsusega, näitasid tulemu
sed aasta pärast, et lapse kehas on vähem rasva, selle
võrra rohkem rasvavaba massi ja märksa suurem on 
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ka tema kehaline võimekus. See näitab ilmekalt ka 
lühikesest muutusest tulenevat kasu. 

Teil on ka endal lasteaiaealine poeg. Milliseid ühi-
seid füüsiliselt aktiivseid tegevusi meeldib teile teha? 
Pojaga on ülitore koos teha kõiki asju ja eks need koos
toimetamised on sarnased nagu teistel peredelgi. Eel
misel aastal otsustasin, et kehalise arengu toetami
seks panen poja maadlustrenni. Alustasime Tartus, 
siis tuli kahjuks paus eriolukorra tõttu ja siis kuul
sin, et kodukohale lähemal, Lähtel, toimu
vad ka maadlustreeningud. Oleme sellest 
nüüd mõlemad vaimustuses, lisaks katsun 
ise nii palju kui võimalik, olla ka seal ko
ha peal, saan ise ennast ka Palalinnas või 
matil liigutada ja vaadata, mida vahvat 
ja kasulikku õpetab poistele fantastiline 
maadlustreener Toomas Proovel. See on 
päeva üks paremaid aegu! 

Milliseid soovitusi Te oskate jagada: kui-
das nii suured kui väikesed saaksid füü-
silist aktiivsust suurendada?
See on tegelikult väga lihtne – tõmbad 
dressi selga ja lähed õue jooksma, rattaga 
sõitma, sõpradega mängima. Ütleme nii, 
et ega pulsikell ise ei jookse, vaid ikka sel
le kandja. Võiks vähem mõeldarääkida ja 
rohkem tegutseda, ega muud kunsti suurt 
polegi. Infot liikumise kasulikkusest on 
ju palju. Jah, liikumine on ka pingutus, ja 
pingutusega kaasneb ka teatud hetkel eba
mugavus, aga selle lühikese ebamugavuse 
arvelt on kasud nii füüsilisele kui vaim
sele tervisele oi, kui suured. Ja liikumine 
on ju ka lihtsalt mõnus! 

Milliseid probleeme Te füsioterapeudi-
na näete üldse Eesti elanikkonnas? Kas 
Teil on ka lahendusi nendele probleemi-

dele pakkuda?
Probleemid on muidugi erinevad, siin väga üldistada 
ei saa. Samas kui mõelda, et enam kui pooled Eesti 
täiskavanutest on kehaliselt aktiivsed vähem kui ka
hel korral nädalas, koolilastest liigub piisavalt vaid 
16%, siis saab paraku vähest liikumist pidada üle
üldiseks probleemiks, ja seda ülemaailmselt. Soovi
taks vähem tarbida ekraanimeediat ja see asendada 
inimest arendava kehaliselt aktiivsema elustiiliga. 
See võiks saada normiks nii koolides kui kodudes, 

lapsed ei peaks minu arvates igal vahetunnil olema 
telefonis ja kodus veel lisaks mitu tundi. Enda poja 
pealt näen, et on täiesti võimalik, et laps tahab laste
aiast (ja isegi trennist) koju tulles minna kohe uuesti 
õue sõpradega mängima, rattaga sõitma, hoolimata, 
milline on väljas ilm või kas on pime, sest ma olen 
teadlikult üritanud teda telefoni või arvuti kasuta
misest eemal hoida. 

Lasteaedades võiks olla õues käimisi kahel korral 
päevas, tuleks ära kasutada seda, et selles vanuses lap

Lasteaias. Fotod: Erakogu
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sel on suur liikumisvajadus, piisab kui nad mitmeke
si õue lasta. On rõõmustav, et paljudes lasteaedades 
on liikumisõpetajad, et Liikuma Kutsuva Kooli raa
mes toimuvad juba paljudes koolides õuevahetun
nid, samuti proovitakse tundidesse põimida väike
seid liikumispause. On teada, et lapseea harjumused, 
sh liikumismustrid, kanduvad suurema tõenäosuse
ga edasi täiskasvanuikka, samuti omandab laps palju 
kiiremini ja õigemini liigutusvilumused kui täiskas
vanuna alustades, seega oleks mõistlik, et laps harras
taks mingitki spordiala, ja vajalik oleks, et riiklikul 
tasandil ka väiksemates maakohtades neid võimalu
si pakutaks ning et lapsevanemad neid ka kasutaks. 

Peagi saabuvad jõulud. Mida Te tavaliselt jõuluajal 
teete ja mis on plaanis tänavu? 
Pean tunnistama, et mulle meeldib jõuluaeg selle
pärast, et siis saab hinge tõmmata, olla rohkem koos 
perega ja sugulastega, meeldib jõulukuusk, toidud ja 
muusika. Lund võiks ka ikka natuke olla.

Mida Te uuelt aastalt ootate?
Uus aasta võiks tulla sama hea nagu praegune.

KIRKKE REISBERG

• Sünniaeg: 13. veebruar 1979

• Tartu Tervishoiu Kõrgkooli õppejõud 

2003. aastast.
• Lõpetanud Tartu Ülikooli keha-

kultuuriteaduskonna cum laude, 

magistrikraad funktsionaalse morfo-

loogia erialal.
• Eesti Massööride Liidu kutsekomis-

joni poolt moodustatud kutseeksa-

mikomisjoni töörühma liige.

Kirkke poeg Peter on 
praeguseks 6-aastane. Pilt 
on tehtud Tartu Tervishoiu 
Kõrgkooli personali laste 
jõulupeol 2018. aastal.
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Iga aasta 8. novembril tähistatakse üle maailma rahvusva-
helist radiograafiapäeva. Selle puhul andsid 3. novembril 
Tartu Tervishoiu Kõrgkooli radioloogiatehniku õppekava 
üliõpilased loengu, mille teemaks „Radioloogiatehniku roll 
angiograafia osakonnas” ja mida sai kuulata ka veebis.

Tartu tunnustas septembrikuus linna parimaid pedagooge 
aasta õpetaja tiitliga. Tartu aasta õpetaja kutseõpetaja 
kategoorias on Tartu Tervishoiu Kõrgkooli õppejõud Taimi 
Taimalu.

Aasta õpetaja konkursi “Eestimaa õpib ja tänab” aasta õp-
pejõu nominendiks oli Tartu Tervishoiu Kõrgkooli õppejõud 
Anne Vahtramäe (alumisel pildil vasakul)  ja elutöö preemia 

kandidaadiks esitati radiograafia ja bioanalüütika osakonna 
juhataja Zinaida Läänelaid (ülemisel pildil vasakul), keda 

õpetajate päeval õnnitles ja tänas rektoraat.

Oktoobris ja novembris olid kõrgkooli õppehoones lisaks 
tervishoiu kõrgkooli õppuritele ka Kaitseväe Akadeemia 

parameediku erialakursusel osalevad kaitseväelased, 
saamaks teadmisi inimese anatoomiast interaktiivlaua 

Anatomage abil. Neile jagasid teadmisi õppejõud Ave 
Kõrve-Noorkõiv ja Merle Kolga.

7. novembril osales Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rektor Ulla 
Preeden 9. Maailma Naisrektorite Foorumil (The 9th World 
Women University Presidents Forum), mis algselt pidi 
toimuma Beijingis, ent nüüd leidis aset veebi vahendusel. 
Kokku osales 180 naisrektorit 64 riigist. Kõikidele osaleja-
tele saadeti posti teel foorumi jaoks ka spetsiaalne riietus, 
mida võib fotol Ulla Preedeni seljas näha. Foorumil räägiti 
ülemaailmsest empaatiast, ühisest õppimisest ja innovat-
sioonist ülikoolides.
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Kui õppur on kodus na-
tukene tõbine ja üks 
õppejõududest määratud 
eneseisolatsiooni, kas siis 
jäävad praktikumid ära? 
Ei jää, näitas 26. novembri 
kogemus Tartu Tervishoiu 
Kõrgkoolis. Praktikumis 
„Laps intensiivõenduses” 
tuli tudengitel lahendada si-
mulatsioonõppena keerulisi 
olukordi pisikese nuku, Anni 
(ülemistel piltidel) peal. 
Samal ajal said nende tegut-
semist jälgida kõrvalruumist 
kursusekaaslased ja ka puu-
dujad kodudest, õppejõud 
said samas distantsilt hoida 
toimuval silma peal - posi-
tiivne hübriidsimulatsioon-
õppe õpikogemus kõikidele 
osapooltele.

17. novembril toimus rahvusvahelise nädala veebiseminar (alumisel fotol), 
kus osalesid kolleegid Leedust, Austriast, Poolast, Itaaliast ja Jamaikalt 
- jagati kogemusi, kuidas kevad mõjutas kõrgkoole ning kuidas toetada 

õppimist nüüd. Eriti oluline aspekt tervishoiukõrgkoolidele on: kuidas teha 
turvaliselt praktikume koolis ja sooritada praktikaid haiglas.



VEEBIAJAKIRI TERVIST! 
OOTAB KAASTÖID
Veebiajakiri ootab kirjutisi kõrgkooli personalilt ja tudengitelt, 
samuti vilistlastelt, koostööpartneritelt ja teistelt huvilistelt. 
Samuti on oodatud ettepanekud lugude teemade osas. Huvi 
korral võtta ühendust meilitsi:
jaanikaniinepuu@nooruse.ee

Veebiajakiri Tervist! ootab kaastöid. 
Järgmine ajakirjanumber ilmub  
12. veebruaril 2021.
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