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Inimese arengut mõjutavad tegureid võid 
liigitada mitmel viisil. Hästi tuntud jaotus on  bio-
loogilised vs sotsiaalsed ehk nature vs nurture. Sak-
sa arengupsühholoog Paul Baltes aga liigitas neid ka 
normatiivseteks ja mittenormatiivseteks. Normatiiv-
sed tegurid on need, mis leiavad aset kõigi inimes-
te elus ja neid tegureid võib jagad omakorda kaheks 
– ealised ja ajaloolised. Normatiivsed ealised muu-
tused ei sõltu põlvkonnast, riigikorrast ega laius-
kraadist. Siia kuulub motoorika areng varases eas 
– enamus lapsi võtab jalad alla esimese sünnipäeva 
paiku; aga ka puberteet ja menopaus – need toimu-
vad kõigil inimestel väga lähedases vanuses. 

Normatiivsed ajaloolised tegurid on aga need, mis 
mõjutavad suurt hulka inimesi kas põlvkondade si-
seselt või põlvkondade üleselt. Siia kuuluvad näiteks 
maailmasõjad ja majanduskriisid. Üheks oluliseks 
normatiivseks ajalooliseks teguriks on kõigi praegu 
elavate inimeste jaoks interneti tulek 1990ndate aas-
tate alguses. Kes oleks 1993. aastal osanud arvata, et 
25 aastat hiljem on võimalik telefoniga pitsat tellida 
või tuludeklaratsiooni täita? Sellised tegurid muuda-
vad inimeste elukorraldust, kujundavad ümber ini-
meste ameteid, rolle ja pereelu. 

Pole kahtlust, et seni viimaseks suureks norma-
tiivseks ajalooliseks teguriks on koroonapandeemia. 
Oleme selle käigus olnud sunnitud oma harjumusi 
ümber kujundama. Pikad kodusviibimised ja eema-
lolek eakatest lähedastest, kontaktõppe puudumine 
ja igapäevane e-õpe; harvem poeskäimine ja sageda-
sem e-poodide külastamine on kohesed ja märgata-
vad muutused. 

Millised on aga koroonapandeemia pi-
kaajalised mõjud ja milliste nähtuste kujunemisele 
see kaasa aitab? Kas inimesed oskavad nüüd lõpuks 
käsi pesta? Kas siseruumides maski kandmine saab 

sotsiaalseks normiks? Kas autokinode kõrvale teki-
vad ka autokontserdid? Kas mõned seminarid hak-
kavadki ainult Zoomis toimuma? Millise ulatusega 
majanduskriis on järgnemas? Kas Erasmuse vahetu-
sed muutuvad raskemini korraldatavateks? Kui me 
vähem reisime, kas siis õhkupaisatava CO2 hulk vä-
heneb? Kui jah, siis milline on selle mõju kliimakrii-
sile? Kas me globaalselt mõeldes hakkame tarbima 
rohkem lokaalset?

Veebis ringlevates meemides kaalutakse 
aastale 2020 restardi tegemist, kuna sellel versioonil 
on viirus. Need koroonameemid kajastavad inimes-
te ühiseid hirme, ootusi ja lootusi. Ilmne on aga, et 
pandeemiaeelne elu ei tule enam kunagi tagasi. Õp-
pisime, et isolatsioonimeetmed toimivad, aga vaid 
siis, kui kõik neid ühtviisi järgivad. Ent ikka pole sel-
ge, miks mõnes rangeid isolatsioonimeetmeid ra-
kendanud riigis on koroonasuremus ligi kaks korda 
kõrgem kui lockdownist loobunud Rootsis. Iga päev 
avaldatakse raporteid üksteise tulemustega vastu-
olus väikesemahulistest uurimustest, mis kinnita-
vad ühe või teise teguri mõju nakatumisele, parane-
misele või suremusele. Täit selgust 
on oodata alles aastate pärast. 

Siiski võime juba nüüd 
olla kindlad paaris asjas - 
üksmeelselt kokkulepitud 
meetmeid rakendades õn-
nestub nakatumist vähen-
dada. Ehk annab see ka loo-
tust oletada, et kui me tõesti 
tahame, suudame ka muid 
inimkonda ohustavaid problee-
me lahendada.

Janika Pael, õppejõud

Oli kord 2020 BC*

*- before corona
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Vastuvõtt 2020/21. õppeaastaks
Eve Müür, õppekorralduse osakonna juhataja

Tartu Tervishoiu Kõrgkool võtab eeloleval suvel vas-
tu uusi õppureid üheteistkümnele erialale. Raken-
duskõrghariduses on valida kuue eriala vahel ning 
magistriõppes terviseteaduse kolme erineva suuna 
vahel. Kutseõppes on võimalik asuda õppima nelja-
le erinevale erialale. 

Ootame dokumente 15. juunist

Aasta-aastalt on vastuvõtukonkursid püsinud kõr-
ged ja kõrgkool on vastu võtnud säravaid ja innus-
tunud uusi õppureid.

2020. aasta suvine vastuvõtuperiood kõikidel õp-
petasemetel kestab alates 15. juunist kuni 2. juulini. 
Sisseastumisdokumente saab esitada sisseastumise 
infosüsteemis SAIS (www.sais.ee) ja vajadusel on või-
malik eelneval kokkuleppel tulla dokumente esitama 
kõrgkooli. Igal kandidaadil on lubatud esitada doku-
mendid kuni kahele erinevale õppekohale.

Suvisel vastuvõtuperioodil on vastuvõtt avatud 
kokku 421 õppekohale, sh 276 õppekohale raken-
duskõrgharidusõppes, 36 õppekohale magistriõppes 
ja 109 õppekohale kutseõppes.

Rakenduskõrghariduse õppekavadel saab õppida 
õeks, ämmaemandaks, füsioterapeudiks, tervisekaitse 
spetsialistiks, bioanalüütikuks või radioloogiatehni-
kuks. Lõpetamisel omandatakse bakalaureuse kraad. 

Füsioterapeutide ja tervisekaitse spetsialistide õpin-
gud kestavad 3 aastat, bioanalüütiku,  radioloogia-
tehniku ja õe õpingud 3,5 aastat ning ämmaeman-
daks saab 4,5 aastaga.

Terviseteaduse magistriõpingud kestavad 1,5 aas-
tat, kusjuures spetsialiseeruda saab intensiivõendu-
ses, kliinilises õenduses või terviseõenduses.

Kutseõppe õpingud kestavad sõltuvalt erialast  1-2 
aastat. Erakorralise meditsiini tehnikuks, tegevusju-
hendajaks või lapsehoidjaks saamiseks tuleb õppida 
1 aasta. Tegevusjuhendaja ja lapsehoidja õppekaval 
on valida koolipõhise ja töökohapõhise õppe vahel. 
Massööriks õpitakse 2 aastat ning see toimub tasu-
lise õppena.

Kõikidel õppekavadel on väga suur praktika osa-
kaal. Küllap on see üheks põhjuseks, miks meie kõrg-
kooli lõpetajad on tööturul kõrgelt hinnatud ja eria-
lasele tööle asub peale diplomi saamist üle 90%  meie 
lõpetajatest. Õppepraktikad toimuvad erinevates haig-
lates ja tervishoiuasutustes üle Eesti ning praktikad 
kestavad 1-3 kuud.

Riigieksamid pole vajalikud

Sisseastumiseks ei ole vaja sooritada riigieksameid. 
Kutseõppesse kandideeritakse gümnaasiumi lõpu-
tunnistuse keskmise hinde alusel. Erandiks on era-
korralise meditsiini tehniku eriala, kus arvestatak-
se nii gümnaasiumi lõputunnistuse keskmist hinnet 

kui ka hinnatakse motivatsioonikirja, mis tuleb sis-
seastumiseks esitada. 

Kõik rakenduskõrghariduse õppekavadele kan-
dideerijad peavad sooritama kirjaliku üldteadmiste 
testi. Testid toimuvad suvel 7.-10. juulil elektrooni-
lisi vahendeid kasutades. Lisaks  arvestatakse güm-
naasiumi lõpuhindeid (füüsika, keemia ja bioloogia 
lõpuhinnete keskmist ja matemaatikat). Erandiks 
on ämmaemanduse eriala, kus toimub peale tes-
ti sooritamist ka elektroonilisi vahendeid kasuta-
des vestlus. 

Terviseteaduse magistriõppesse kandideerijad soo-
ritavad kirjalikust ja suulisest osast koosneva katse, 
suuline katse toimub elektroonilisi vahendeid kasuta-
des. Kandideerimisel arvestatakse õe või ämmaeman-
duse põhiõppe keskmist hinnet.

Traditsiooniliselt toimub meie kõrgkoolis ka tal-
vine vastuvõtt, see on tänavu 16.-29. novembril. Tal-
vise vastuvõtuga võtame õppima rakenduskõrgha-
ridusõppesse õe ja füsioterapeudi erialale kokku 98 
õppurit, neist 20 osakoormusega ja tasulisse Tallin-
nas toimuvasse õppesse. Kutseõppe töökohapõhises-
se õppesse saab asuda õppima 24 hooldustöötajat.

Soovitame kõikidel sisseastujatel tutvuda erialade 
kirjeldustega ja vastuvõtueeskirjaga kõrgkooli kodu-
lehel nooruse.ee/vastuvott ja küsimuste korral kirju-
tada vastuvõtu infot jagavale meilile vastuvott@noo-
ruse.ee või helistada telefonil 737 0200. 

Ilusat sisseastumise suve!

http://www.sais.ee
mailto:vastuvott@nooruse.ee
mailto:vastuvott@nooruse.ee


Ulla Preeden, rektor

27. aprill toimunud Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kva-
liteediagentuuri (EKKA) kõrghariduse hindamisnõu-
kogu otsustas Tartu Tervishoiu Kõrgkooli akredi-
teerida seitsmeks aastaks kõrvaltingimusega. Lisaks 
toimus sama protsessi sees ja ajal ka meie kooli kutse-
õppe õppekavade kvaliteedi hindamine, mis läks sa-
muti väga edukalt ja järgmine õppekavarühma kva-
liteedi hindamine ootab ees kuue aasta pärast. 

Sõnad „institutsionaalne akrediteerimine“ ehk lü-
hidalt IA on viimase kahe aasta jooksul olnud ena-
miku meie kõrgkooliga seotud inimeste mõtetes ja 
tegevustes. Olgu selleks ettevalmistused, kohtumi-
sed, õppekavade sisehindamised, analüüsid, aruande 
koostamine ja selle tagasisidestamine, hindamisko-

misjoni külastus või mitmeid kuid kestnud lõppot-
suse ootus.

Mis on aga selle tähepaari IA sisu ja miks see on 
üleüldse tähtis? Eesti kõrg- ja kutsehariduse kvalitee-
diagentuuri lehelt leiab vastavasisulise selgituse: IA 
on välishindamine, mille käigus hinnatakse kõrgkoo-
li juhtimise, töökorralduse, õppe- ja teadustegevuse 
ning õppe- ja uurimiskeskkonna vastavust õigusak-
tidele, kõrgkooli eesmärkidele ja arengukavale. Õp-
peasutused peavad institutsionaalse akrediteerimise 
läbima vähemalt kord seitsme aasta jooksul. Kutseõp-

pe õppekavade kvaliteedi hindamine toimub iga kuue 
aasta tagant ning kõrgkool otsustas läbida nii IA kui 
kutseõppe hindamise samaaegselt. IA puhul on te-
gemist kahtlemata ühe kõige olulisema hindamisega, 
mille tulemusel saab otsustada kõrgkooli toimimise. 

Meil on põhjust rõõmustada. 

Kõrgkooli tugevused

Meie tugevustena tõi EKKA hindamisnõukogu tu-
ginedes kõrgkooli külastanud hindamiskomisjoni 
raportile välja, et meie kõrgkooli õppurid on prakti-
kaks ja tööks hästi ette valmistatud ning selle nimel 
töötavad pühendunult nii õppejõud kui ka administ-
ratiivtöötajad. Rahuloluküsitluste tulemused näita-
vad, et töötajate, üliõpilaste ja sidusrühmade rahulolu 
on kõrge. Tunnustust väärib ka kõrgkoolis rakenda-
tav individuaalne lähenemine igale õppijale. Niisa-
muti on kõrgkoolil kõrgetasemeline infrastruktuur 
hästi varustatud õpperuumide ja laboritega. Eraldi 
nii-öelda kuldse tähekesega markeerides toodi välja, 
et tunnustust väärib kõrgkooli tegevus terviseeden-
daja ja tervisliku käitumise eestvedajana ühiskonnas 
ning õppijate kaasamine erinevat laadi kogukondli-
kesse tegevustesse.

Loomulikult juhtis EKKA hindamisnõukogu tä-
helepanu erinevatele parendus- ja arendustegevuste-
le, millest nii mõnegi puhul saab öelda, et jõudsime 
nende parendusvaldkondadeni ka kõrgkoolisiseselt 

Kõrgkooli institutsionaalne 
akrediteerimine ja kutseõppekavade 
kvaliteedi hindamine
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Tunnustust väärib 
kõrgkooli tegevus 
terviseedendaja ja 

tervisliku käitumise 
eestvedajana 

ühiskonnas ning 
õppijate kaasamine 

erinevat laadi 
kogukondlikesse 

tegevustesse.



eneseanalüüsi protsessi tulemusena. Strateegilise 
juhtimise peatükis on väga palju tähelepanu pöö-
ratud kõrgkooli arengukavale ja hea meel on sel-
le üle, et see tagasiside tuleb õigel ajal. Oleme just 
hetkel koostamas uut arengukava ja see annab väga 
hea võimaluse arvestada konstruktiivsete ja kõrg-
kooli arengut toetavate ettepanekute ja soovituste-
ga. Rohkem tähelepanu saab edaspidi ka ressurssi-
de peatükis välja toodud finantsriskide juhtimine 
ja õppejõudude koolitamise süstemaatilisem lähe-
nemine. Samuti on plaanis üle vaadata ja uuenda-
da kvaliteedikäsiraamatut. 

Õppurite seisukohalt on meie kindel soov neid 
edaspidi palju enam teavitada tegevustest, mis on 
õppurite antud tagasisidega ette võetud. Tähelepa-
nu juhiti ka sellele, et kõrgkoolil on üliõpilasesin-
dus, kuid esinduses ei ole ühtegi liiget kutseõppe 
õppekavadelt. Komisjon soovitab leida võimalusi 
ka kutseõppe õppekavade õppijate innustamiseks 
üliõpilas esinduse töös aktiivselt osalema. Siinko-
hal on minu üleskutse suunatud nii meie kutse-
õppekavade õppuritele kui ka üliõpilasesindusele: 
leiame parimad lahendused, et kõik meie kooli õp-
purid tunneksid, et nad on kaasatud ja esindatud. 

Anna headest mõtetest teada!

Need on vaid mõned killud nii kooli tugevustest kui 
ka parendusvaldkondadest ja soovitustest. Kui kel-
lelgi tekkis nüüd soov põhjalikumalt tutvuda aru-
annete ja otsustega, siis külastage EKKA koduleh-
te. Sealt leiab nii kõrghariduse kui kutsehariduse 
alamlehtedelt meie kõrgkooliga seotud kõige värs-
kemad dokumendid.

Ma väga tänan veel kord kõiki, kes panustasid 
oma aega ja tahet. 

Siinkohal ka minu üleskutse kõikidele. Kui teil 
on häid mõtteid ja ettepanekuid parendustegevus-
te või arenduse soovituste osas, siis andke julgelt 
märku!

MÕTTEID INSTITUTSIONAALSEST AKREDITEERIMISEST
Ulla Preeden, rektor
„See oli suur vastutus 
olla esmakordselt 
osaline nii täht-
sas protsessis 
meie kooli 
jaoks ja ma 
olen tänulik 
kõikidele, kes 
olid kõrgkooli 
esindamas nii 
eneseanalüüsi ette-
valmistuses kui ka kõrgkoolis toimunud 
vestlustes. Tänaseks on olnud piisavalt 
aega, et teha esmane analüüs ja mõel-
da, mida järgmisel korral korralduslikult 
teisiti teha ja loomulikult ootavad ees 
kohtumised ning koosolekud kavanda-
maks sisulisi tegevusi kõikide mõistlike 
soovituste osas. Meie eesmärk oli olla 
aus ja tuua selgelt välja meie plussid ja 
miinused. Natuke jääb ehk kripeldama 
suhtlusviis ja paraku ka kahtlus, et üht-
se kõrghariduse kvaliteedi 
hindamise juures just 
arusaam rakendus-
kõrgkoolide või-
malustest, rollist 
ja ülesannetest 
Eestis jäi varju.“

Kersti Viitkar, õp-
peprorektor
„Kahtlemata oli insti-
tutsionaalne akrediteerimine 
kõrgkooli jaoks mahukas ja väga oluli-
ne protsess, millesse oli kaasatud kogu 

kõrgkooli pere. Kõrgkooli õppeprotses-
si edasiste arengute kavandamiseks 
oli akrediteerimiseks valmistumine ning 
oma tugevuste ja parendusvaldkon-

dade analüüsimine väga väärtuslik 
ning andis hea sisendi edasisteks 
arendustegevusteks. Näiteks oleme 
kavandamas tegevusi, kuidas minna 

edasi üldpädevuste süsteemsema 
käsitlusega õppekavades, samuti 

õppe- ja hindamismetoodikate arenda-
misega.“

Zinaida Läänelaid, 
radiograafia ja 
bioanalüütika 
osakonna ju-
hataja
„Akreditee-
rimine ei ole 
oluline ainult 
saadud taga-
siside ja otsuste 
tõttu. Sama oluline 

on kogu akrediteerimisele eelnev 
protsess: kõigi kõrgkooli töötajate, 

üliõpilaste, vilistlaste, koostöö-
partnerite kohtumised, arutelud 
kõrgkooli hetkeolukorrast, 
arengut mõjutavatest teguritest, 
samuti nõutud dokumentide 

koostamine. Olen siiani osalenud 
kõigil kõrgkooli õppekavade, seal-

hulgas rahvusvahelise magistriõppe 
õppekava hindamistel. Emotsionaalselt  
on akrediteerijate kõrgkoolis viibimine 
ja nendega kohtumine pingutav, aga 

ka õpetlik. Olen kogenud uhkust ja 
rahulolu, et meid on nii kõrgelt hinna-
tud.  Samas oli tekkinud enesekindlus, 
et selles protsessis ei saa mind enam 
miski üllatada. Aga võta näpust, see-
kord tekkis mul esimest korda tunne, et 
hindajad ei mõistnud Eesti hariduskor-
raldust ja rahastamise põhimõtteid ning 
lähenesid oma riigi kogemustest.“

Kadri Niin, tervise-
teaduse õppeka-
va magistrant
“Kuidas me en-
nast kõrgkoolis 
õppijatena 

tunneme, 
mis on koo-
likeskkonnas 
hästi või mis va-

jab tähelepanu ja lisapühendumist? 
Kas see, mida kõrgkool täna pakub, 

aitab meil kasvada sellisteks spetsia-
listideks, keda ühiskond vajab? Nii võ-
taksin mina kokku põhiküsimused, mi-
da välishindajad meile ülimalt sõbrali-
kus ja avatud õhkkonnas esitasid. Ma 
usun, et me olime vastustes ausad, 
õiglased ning konstruktiivselt kriitilised 
– julgus avaldada oma arvamust on 
märk usaldusest ja läbipaistvusest. 
Kogu ühiskond liigub aina enam kaa-
sava poliitika suunas. Rõõm, et kool 
teeb sama. Akrediteerimisprotsessis 
osalemine oli minu jaoks huvitav ja 
rikastav kogemus. Hea on tunda, et su 
arvamus on tähtis!”
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Vaprusehelmed vapratele
Jana Meier, õe ja ämmaemanduse osakonna õppejõud

Ämmaemandana loodame alati, et naise rasedus kul-
geb probleemideta, sünnitusel läheb kõik kenasti ning 
ilmavalgust näeb terve ja tubli vastsündinu. Para-
ku on aga olukordi, kus stsenaarium muutub. Hai-
ge lapse õenduse teemat noortele tulevastele kollee-
gidele õpetades püüan õendustoimingute ja käeliste 
oskuste arendamise kõrval rõhku panna ka profes-
sionaalsele nõustamisele ja patsiendiga suhtlemise-
le. Empaatiaoskus mängib ämmaemanda töös väga 
suurt rolli. On raske õpetada hoiakuid, need kuju-
nevad inimesel endal ja parimaks õpetajaks saab ol-
la kutsealane eeskuju. 

Helmestega hirmu vastu

Sel aastal võtsin ämmaemandate III kursuse aine kok-
ku teemaga, mis puudutas komplitseeritud ja raskeid 
olukordi lapseeas. Et õppetööd huvitavamaks muuta 

ja suunata üliõpilaste tähelepanu ka  sellele, mis puu-
dutab heategevust ja kogukonna toetust, tundus an-
tud lähenemine suurepärane. 

Pöördusin Lastefondi poole palvega, et pakkuda 
võimalust fondi töö tutvustamiseks ka tulevastele 
ämmaemandatele. Lisaks kontakteerusin Vapruse-
helmeste meeskonnaga ja Kersti Kinkiga, et nende ja 
kõrgkooli abiga saaksid ka üliõpilased anda oma pa-
nuse heategevusse ja võtta hetk ning mõtiskleda sel-
le üle, et mitte kõigil lastel ei möödu lapsepõlv mure-
tult ja probleemideta. Lastefondi tegevus on paljuski 
nähtav, kuid soovisin, et üliõpilased näeksid selle ta-
ga ka tegelikku panust ja pühendumist ning põhju-
seid. Lastefondi toetusjuht Eveli Ilvese ettekandest 
tuli see kenasti esile. Helmeste meisterdamise juu-
res ja selle osas, et laps lükib nendest endale kee, on 
kõige peamine see, et helmeste abil muutub lapse lu-
gu nähtavaks ja kõik, mis on nähtav, ei ole enam nii 
hirmus ja ei saa meid nii palju kahjustada. Pisikesed 
patsiendid on vaprad ja seda kinnitavad ka aina pi-
kenevad helmekeed. 

Vaprusehelmeste töötuba oli eeskätt suunatud äm-
maemanda III kursuse tudengitele, kellel see kajas-

MIS ON VAPRUSEHELMED?
• Vaprusehelmed on loodud krooniliste haigustega laste ravi toetamiseks, nende abistamiseks va-lulike protseduuride ja pikkade raviperioodidega toimetulekul. Eestis on programmiga liitunud hetkel Tartu Ülikooli Kliinikumi ja Tallinna Lastehaigla he-matoloogia-onkoloogia osakonna lapsed.• Vaprusehelmeste programmi abil saavad lapsed ja pered helmeste abil rääkida oma lugu, mida nad on saavutanud, mida läbi elanud ja millist vaprust sellel teel üles näidanud. Narratiivi loomine ja oma loo mõtestamine aitab vähendada kaost ja distres-si, mille trauma lapsele tekitada võib.

• Igale haigusdiagnoosiga lapsele antakse esimene, kunstnik Laura Šmideberga poolt disainitud hel-mes. Vaprusehelmeste teekond algab esimese hel-me ja nööriga, kuhu laps saab oma nimetähtedega helmed lükkida. Mitmesugused värvilised helmed tähistavad erinevate raviperioodide ja -võtete läbimist. Helmed saab laps protseduuri läbi viiva meditsiinitöötaja käest protseduuritoas. Helmep-rogrammiga liitudes saab iga osaleja juhised, milli-seid helmeid ja millal jagatakse ning mis on nende tähendused. Ravi lõppedes saab laps viimase hel-me ning sellega lõppeb ka 
see lugu. Kee seotak-
se kokku ning see 
jääb tähistama 
üht rasket, kuid 
tähenduslikku 
perioodi lapse 
elus.
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tus ka tunniplaanis. Kuna aga tegevus tundus huvi 
pakkuvat ka teistele, võimaldasin tulla töötuppa nii 
kõrgkooli töötajatel kui ka teiste õppekavade üliõpi-
lastel. Ürituse edukaks toimimiseks oli mulle suureks 
toeks ka Jaanika Niinepuu. Eks koolisisestest üritus-
test osavõtmist mõjutab paraku ikkagi ka paralleelne 
õppetöö, mistõttu tuli mulle mitmeid kirju, kus tun-
ti huvi, kas taolist töötuba ka tulevikus uuesti korral-
datakse. Õe ja ämmaemanda õppekavade juht Saima 

Hinno, kes samuti osales meisterdamises, oli igati 
positiivselt meelestatud, et sellist tegevust raken-
dada ka tulevikus. 

Head on hea teha

Usun siiralt, et meisterdamine sun-
dis korraks aja maha võtma ja aren-
das tulevastes ämmaemandates em-
paatiavõimet, sest ämmaemandana 
naise ja pere kõrval olles ei saa me 
viibida selles ühes hetkes – väga 
paljugi tuleb selle perega kaasa 
minevikust ja toetus ning asja-
kohane nõustamine peab tervis-
hoius olema prioriteet. Võttes 
aega ja panustades nende pi-
sikeste patsientide teekonda, 
teeme me kõik väikse panu-
se, kuid see omab laste vapru-
se tunnustamisel suurt rolli! 
Sain tulevaste ämmaeman-
datega koos meisterdades ol-
la hoopis teises rollis, sest te-
gime midagi head, ühiselt ja 
õlg õla kõrval – kokkuhoidmi-
se tunne ja positiivne õhkkond 
oli väga meeldiv.

Kokku meisterdati ligi 900 
helmest, täiesti uskumatu num-
ber ka meile endile! Kuna helmed 
vajavad küpsemiseks ahjukuumust, 
aitas meid hädast välja vahva Vap-
rusehelmeste meeskond, kes andis 
meie meisterdustele soojas ahjus vii-
mase lihvi. 

Usun, et ühine kogemus ja veidi teist-
moodi lähenemine õppetööle mõjutab üli-
õpilaste õppeprotsessi positiivselt – aine on hu-
vitavam ja teadmiste omandamine on edukam. 

Jana Meier. Fotod: erakogu



TERVIST! / JUUNI 2020 / nr 27 AKTUAALNE 9

Balti riikide esimesed 
radiograafia 
magistrandid

Jaanika Niinepuu, kommunikatsioonijuht

2020. aasta 12. veebruar läheb ajalukku kui 
päev, mil algas õppetöö Tartu Tervishoiu 
Kõrgkooli esimesel rahvusvahelisel magistri
õppekaval – õpinguid alustas kuus radio
graafia magistranti kiiritusravi õppekaval, 
mis on ainulaadne terves Baltikumis. Uurisi
me neilt, kuidas läinud on ja millised on ootu
sed õppele.

Triin Murumets Kaisa LiloStella Kibena Margus Kangro Pramita Das Veronica Jethro
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Kust saite infot Tartu Tervishoiu Kõrgkooli 
radiograafia magistriõppe kohta ja miks 
otsustasite õppima tulla?
Triin Murumets, Eesti: Info magistriõppe tulemise 
kohta liikus juba aastaid tagasi radioloogiatehniku-
te ringkonnas. Paljud ootasid seda suure põnevuse-
ga, väga paljud tegid selle nimel iga päev tööd. Tä-
nada tuleb siinkohal Siret Kivistikku, Mary Coffeyt 
ja Zinaida Läänelaidu. Minu suureks üllatuseks va-
liti mulle südamelähedane suund – radioteraapia. 
Olen selles valdkonnas töötanud juba aastast 2008. 
Otsus õppima tulla ei olnud kerge, kuid tundus loo-
giline ja vajalik jätk eluteel. Kodus on kolm koolieas 
last, kõige noorem lõpetab kevadel esimese klassi ja 
mina esimese semestri. 

Kaisa Lilo, Eesti: Esialgne info magistriõppe kohta 
pärines kolleeg Siret Kivistiku käest. Tekkis kohene 
huvi, kuna olin lõpetanud ka kiiritusravi spetsialis-
ti aastase täiendõppe. Sealt edasi tundus magistriõpe 
olevat täiesti loomulik asjade käik. Loomulikult va-
hepeal huvi rauges, kuna õpe lükkus edasi ja vahe-
peal polnud täpselt selgust selle alguse osas. 

Samuti pani mõtlema finantsiline pool ja see, kas 
tööd saab teha edasi täiskoormusega või tuleb koor-
must vähendada. Siin tuli õnneks vastu tööandja, kes 
igati õpinguid toetab. Ja nii see otsus õppima min-
na sündiski.

Stella Kibena, Eesti: Magistriõppe avamist radio-
graafia alal oli varasemalt arutatud juba üsna pikalt, 
kuid lõpliku info õppekava avamise kohta sain Tar-
tu Tervishoiu Kõrgkooli kodulehelt. Otsust õppima 
minna kaalusin paar kuud, kuna ei teadnud täpselt, 
kuidas õpe hakkab välja nägema. Selle all mõtlesin se-
da, kui tihti hakkavad toimuma loengud, kuna kooli 
kõrvalt pean käima ka täiskohaga tööl. Natuke hir-
mutas ka see, et kogu õpe on ingliskeelne ning selle 
võrra on kindlasti rohkem pingutada vaja. Kuna olen 

töötanud nüüdseks 6 aastat röntgenis ja kiiritusravis 
pea 1,5 aastat, siis tundsin, et see oleks üks põnev et-
tevõtmine ja väljakutse, kuna kogemusi ja teadmisi 
kiiritusravi alal ei ole mul veel palju. Olen seda us-
ku, et kui elu pakub võimalusi, tuleb nendest kinni 
haarata, et ei peaks hiljem kahetsema, et jätsin mi-
dagi proovimata. Siinkohal sooviksin tänada Tartu 
Ülikooli Kliinikumi õppe toetamise eest!

Margus Kangro, Eesti: Info radiograafia magistri-
õppe kohta sain Tartu Tervishoiu Kõrgkooli kodule-
helt ning ühel hetkel käis Zinaida Läänelaid ka Tar-
tu Ülikooli Kliinikumis ja tegi infotunni, kus selgitas 
õppe detaile ja võimalusi.

Õppima otsustasin minna sellepärast, et selline 
õpe on Eestis esmakordselt ja ma isiklikult tundsin, 
et kui elu sellise võimaluse on pakkunud, siis ma ta-
han sellest kinni haarata. Kuna ma ise olen nii Tal-
linna kui ka Tartu haiglate kiiritusravi osakondades 
töötanud kokku üle viie aasta, siis magistriõpe tun-
dus minu jaoks kui minu karjääri loomulik jätk ja 
võimalus uusi uksi enda jaoks avada. Õppima tule-
mise otsus sündis väga kiirelt, sest teadsin, et see on 
minu jaoks õige otsus.

Pramita Das, Bangladesh: Pärast MBBS omandamist 
oma kodumaal, Bangladeshis, asusin otsima võima-
lusi rahvusvaheliseks õppeks, et saada uusi teadmi-
si ja kogemusi. Internetiotsingutega leidsingi radio-
graafia magistriõppe DreamApplỳ s. Kuna mulle see 
valdkond tundub väga huvitav, hakkasin ka õppe vas-
tu kohe huvi tundma. 

Veronica Jethro, Nigeeria: Jõudsin Tartu Tervishoiu 
Kõrgkoolini läbi DreamApply. Pärast kõrgkooli ko-
dulehega tutvumist olin nähtust vaimustuses, mi-
da nägin.

Milline on olnud senine kogemus 
radiograafia magistriõppes? Mis kõige 
rohkem üllatanud on?
Triin Murumets: Senine kogemus on olnud väga 
meeldiv, kõik on väga toetavad ja mõistvad. Kiidan 
ka kursusekaaslasi, kellega on side väga tihe. Arves-
tades eriolukorda riigis ja ka mujal, toimuvad kõik 
loengud loomulikult arvuti vahendusel.

Üllatusi kõige enam on pakkunud välislektorid, 
nende kogemused ja oskused/võimalused eriala aren-
dada, vahel tundub see kõik uskumatuna. 

Kaisa Lilo: Senine kogemus magistriõppes on olnud 
väga positiivne. Kuigi ma olen arvanud, et olen n-ö 
traditsiooniline õppija – klassiruumis kohal, õppe-
jõud klassi ees –, siis ma olen avastanud, et mulle vä-
ga meeldivad videoloengud. 

Päris alguses kippus tähelepanu hajuma, kuna po-
le kindlat objekti, keda/mida jälgida, aga mida aeg 
edasi, seda rohkem oskan ise ennast suunata ja sun-
dida süvenema.

Stella Kibena: Praegune õppekogemus on olnud üs-
na huvitav. Esiteks selle tõttu, et natuke aega pärast 
õppe avamist algas meie riigis eriolukord COVID-19 
tõttu ning kogu õpe viidi üle e-õppele, kuigi enamus 
õppest pidi niigi olema veebipõhine (st Skype loen-
gud/seminarid välisõppejõududega jne). Mulle meel-
dib, et meie õppegrupp on üsna pisike, kuna siis jõuab 
üksteisega rohkem kontaktis olla. Mul on rõõm oma-
da kursusekaaslasi töökaaslaste seast, samuti ka vä-
lisriikidest  – Nigeeriast ja Bangladeshist; nad on vä-
ga toredad. Ootan juba pikisilmi, et saaks nendega 
veel rohkem tuttavamaks ja koos aega veeta. Üllata-
nud on see, et alguses üsna kummalisena tundunud 
e-seminaridega harjusin üsna kiiresti ära. Selgus, et 
läbi veebi saab üsna edukalt läbi viia seminare, teha 
ettekandeid, arutleda erinevate teemade üle.
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Margus Kangro: Praegune kogemus on väga meel-
div olnud. Õppejõud on oma ala professionaalid, ai-
ned on huvitavad ja COVID-19 viirusega seotud kriisi 
tõttu on kõik ained efektiivselt viidud üle e-õppesse.

Meie magistriõppe grupp on väike ja see tähen-
dab, et omavahelist suhtlust ja teineteise toetamist 
on palju. Eriti just meie välistudengite puhul, kelle 
jaoks see kogemus olla võõras riigis ja veel kriisi ajal 
on kindlasti kummaline olnud.

Praeguse õppe puhul ehk kõige harjumatum oligi 
e-õpe läbi Skype ja Zoom programmide. Minu enda 
jaoks see tekitas alguses veidi võõrastust, kuna ma ei 
tundnud kumbagi programmi kuigi hästi. Harjusin 
aga üsna kiiresti  ja mul pole probleemi presentatsioo-
ne ja muid kooliülesandeid veebikeskkonnas teha.

Pramita Das: Mäletan seda, kui soojalt Eve Müür 
mind esimesel päeval vastu võttis. Ma olen tõesti ter-
ve elu tänulik talle sellise toetuse eest. Kõrgkoolis es-
makordselt käies üllatas mind see, kui värviline on 
õppehoone. Ka professorid, kaasõppijad ning kõrg-
kooli töötajad on väga koostööaltid ja sõbralikud.

Veronica Jethro: Mul ei olnud enne Tartu Tervis-
hoiu Kõrgkooli tulekut erilisi ootusi, aga mis mind 
siiani üllatab, on see, kui elulähedane on kõrgkooli 
rektor. Tulin 21. veebruaril õppehoonesse, kus ta ja-
gas õppijatele šokolaadi (vabariigi aastapäeva puhul 
– toim.). See oli äärmiselt meeldiv ja üllatav.. Ma pean 
kommenteerima ka õppehoone sisekujundust – selle 
mitmevärvilisus on visuaalselt veetlev ning loob po-
sitiivse atmosfääri. 

Ainus negatiivne üllatus on seotud kõrgkooli ühis-
elamuga. Viitan asjaolule, et mehed ja naised on ühes 
boksis koos ja peavad jagama sama vannituba ja tua-
lettruumi. Ma olen palju reisinud, aga enne Eestisse 
tulekut ei ole ma kuskil näinud ega kogenud, et me-
hed ja naised jagavad sama pesuruumi. Ma arvan, et 
seda aspekti oleks vaja parandada.

Miks üldse Teie hinnangul on 
magistritasemel õpe radiograafias vajalik? 
Mis Te arvate, milliseid eeliseid magistriõppe 
lõpetamine Teile endale annab?

Triin Murumets: Radiograafia magistriõppes on te-
gemist rahvusvahelise õppega, mis tähendab, et uued 
teadmised ja oskused tulevad oma valdkonda põhja-
likult uurinud inimestelt, tihti isegi professoritelt. Ra-
dioloogiatehnikute seas on piisavalt ambitsioonikaid 
noori, kes sooviksid ennast täiendada oma valitud eri-
alal ja suunal. Loodetavasti jätkub õpe eri suundadel 
ka peale meie – radioteraapia õppe – lõppu.

Peale magistriõpingute lõppu olen omandanud 
teatud oskused, millega on võimalik osakonnasise-
selt teha teatud analüüse, et parendada patsientide 
kui klientide teenindamist. Muud ootused puudu-
vad, kuid on tekkinud veel mõned väiksed mõtted. 
Kõik selgub peale lõpetamist.

Kaisa Lilo: Mul ei ole väga suurt ootust, et kui ma-
gister on lõpetatud, siis see mulle tohutuid eeliseid 
annaks. Pigem õpin rohkem endale endale – saan 
teadmisi ja enesekindlust teha oma tööd. Siiski ma 
loodan, et ühel hetkel on kiiritusravi osakondades 
rohkem magistriõppega radioloogiatehnikuid, ku-
na põhiõppes on sellele kulutatud aeg väga vähene ja 
suurema osa õppest saab ikkagi töökohal. Siis ei ole 
see ehk mingi hetk enam piisav. Kiiritusravi areneb 
ja koos erialaga tuleb areneda ka inimestel, kes sel-
lel alal töötavad. Samuti laienevad radioloogiatehni-
ku igapäevased ülesanded. Kohustusi on rohkem ja 
vastutus suur.

Stella Kibena: Magistriõpe on radiograafias vaja-
lik, kuna järjest rohkem inimesi haigestub onkoloo-
gilistesse haigustesse ning kiiritusravi vajavate pat-
sientide hulk tõuseb iga aastaga. Kiiritusravi vajab 
professionaalseid töötajaid, kes on kursis uusimate 
ja tõhusamate ravimeetoditega ja omavad vajalikke 

oskusi kaasaegsete aparatuuride õigeks käsitlemiseks. 
Magistriõpe annab eelkõige juurde uusi ja vajalikke 
teadmisi kiiritusravi alal. Pärast magistriõppe lõpeta-
mist on võimalus asuda tööle kooli õppejõuna, teos-
tada oma osakonnas uurimistööd, arendada kutseala 
rahvusvahelisel tasemel jne. Kindlasti oleneb endast 
väga palju, kui ettevõtlik ja püüdlik olla. Usun, et ka 
õppe ajal võivad avaneda mõningad uued uksed, tu-
leb väljuda mugavustsoonist ning haarata kinni või-
malustest, mida elu pakub.

Margus Kangro: Magistriõpe radiograafias on vaja-
lik, sest haigestumine vähkkasvajatesse on tõusuteel 
ning kiiritusravil on tähtis osa patsientide ravis. Kii-
ritusravisse on vaja oskuslikke töötajaid, kes on kur-
sis tänapäevaste ravisuundade ja aparatuuriga ning 
see on see, mida magistriõpe pakub.

Minu jaoks pakub magistriõpe ka uusi võimalusi 
ja uusi viise, kuidas end karjäärialaselt täiendada ja 
edasi viia. Kindlasti oleksin huvitatud õppejõu ame-
tist ning miks mitte karahvusvahelistes projektides 
kaasalöömisest.

Pramita Das: Ma arvan, et radiograafia magistri-
õpe täiendab iga spetsialisti teadmisi tuleviku kar-
jääri silmas pidades.

Veronica Jethro: Ma arvan, et on oluline tehnoloo-
gia arenguga kaasas käia ja ennast harida, kui selleks 
võimalus tekkib. Kiiritusravi on laienev meditsiini-
valdkond ja on oluline selle arengutega kaasas käia. 
Minu jaoks on õppest saadav kasu ka võimalus tule-
vikus radioterapeudina töötada. Enne Tartu Tervis-
hoiu Kõrgkooli tulekut oli mu töökogemus piiratud 
üldmeditsiiniga, kuid pärast radioteraapia magistri-
õppe lõpetamist on mul võimalus aidata kaasa kii-
ritusravi arendamises. See on mulle äärmiselt mee-
lepärane.
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Perekool oli sel kevadel 
ülimenukas veebis
Marge Mahla, õppejõud

Lapseootus on eriline ja kordumatu aeg, mil suur 
rõõm võib vahelduda ebakindluse, ärevuse ning 
hirmuga. See on aeg, mil saab alguse uus pere oma 
uskumuste, traditsioonide ning elukvaliteediga. 
Teisisõnu, olgu lapseootus pikalt planeeritud või 
ootamatult rõõmuga saabunud, on see alati aren-
gukriis, mis vajab mõistmist, mõtestamist ning as-
jakohast tuge. 

Eelkõige saab tuge pakkuda rasedust jälgiv äm-
maemand, kuid lisaväärtus on kindlasti lapseootel 
peredele suunatud loengutel, mis on tunnustatult 
antenataalse hoolduse oluline komponent ja etteval-
mistuse võti. 

Pere ootused ja vajadused on muutunud

Vaadates tagasi lapseootel perede ettevalmistusele, 
siis keskendus see esialgu vaid sünnitusega toimetu-
lekule ning pakuti eelkõige naistele raseduse viima-
sel trimestril. Kõigest hoolimata jäid naiste õppimis-
võimalused alakasutatuks ning naiste ettevalmistus 
tagasihoidlikuks. Ajapikku lisandusid ajakavades-
se teemad, mis lähtusid naiste ja meeste õppimisva-
jadustest ning soovist saada sisukam ettevalmistus 
sünnitusega toimetulekuks. 

Täna on heaks tavaks saanud, et ennetus ja ter-
visedendus moodustab olulise osa sünnieelsest ette-
valmistusest ning lisaks sünnituseks ettevalmistusele 
keskendutakse lapseootaja uue olukorraga kohanemi-
se toetamiseks mitmetele olulistele teemadele. Lap-

seootel perede ettevalmistuse keskmes ei ole ainuüksi 
teabe edastamine, vaid eesmärk on erilises olukor-
ras inimestele pakkuda võimalusi omandada lapse-
vanemaks saamisega toimetulekuks olulisi teadmisi, 
oskusi ning luua sobiv keskkond soovitud käitumi-
se harjutamiseks. Täiskasvanud õppijate eelnevad 
teadmised ja elukogemus mõjutavad märkimisväär-
selt õppimise edukust. Meil, ämmaemandatel, on tu-
levaste vanemate toetamisel oluline roll, et  hõlbusta-
da noorte vanemate teadmiste ja oskuste arendamist 
ja pakkuda paindlikku õpetamismetoodikate valikut. 
Klassikaline loeng tundub turvaline valik, kuid täis-
kasvanud õppija ootab õppimiselt eelkõige eripärade 
ning emotsionaalse kontekstiga arvestamist, milles 
õppimine toimub. Selline lähenemisviis aitab õppi-
jatel kujuneda elukestvaks õppijaks, kes on võimeli-
ne teadmisi uuel viisil kasutama,  probleeme edukalt 
lahendama ning pidevalt muutuvas elusituatsioonis 
kohanema. 

Praktikast ning teadustööde tulemustest või-
me näha, et perede ootused ja vajadused on ajas 
muutunud ning tulevased lapsevanemad ei rahuldu 
enam õpetamise traditsiooniliste lähenemisviiside-
ga. Muutunud on vajadused õppe toimumise ajas-
tuse, ülesehituse, protsessi ja eesmärgi osas, ooda-
takse rakendatavat sisu, praktilisi soovitusi ning 
vahetut suhtlemist. 

Lisaks ootusele saada uusi teadmisi, on lapseoo-
tel perel suur toetusvajadus ning on selgelt näha, et 
tulevastel emadel ja isadel on erinevad ning selges-
ti eristatavad huvid ning mured, millele lahendusi 
loodetakse leida. Ootused võivad varieeruda, kuid 
need lähtuvad alati keskkonnast ning emotsionaal-
sest seisundist.  

Eriolukord tõi ärevust

Seoses käesoleval kevadel Eestis kehtestatud eriolu-
korraga võimendusid lapseootajate hirmud, mured 
ning ebakindlus veelgi, sest vähendati ämmaeman-
da kontaktvisiitide arvu ja haiglate juures töötava-
te perekoolide kontakttegevus peatati, seega noorte 
perede ettevalmistus justkui hangus. Alles jäi vaid 
internetiavarus, millest leitav teave ei ole alati usal-
dusväärne, mis omakorda suurendab ebakindlust. 
Ka puuduv sotsiaalne komponent on oluliseks äre-
vuse allikaks. 

Koos ämmaemanda õppekava üliõpilastega ole-
me teenus kogukonnale raames pakkunud lapseoo-
tel peredele loenguid ning praktilist õpet juba mit-
meid aastaid, tõsi küll, kontaktõppena. 

Olgu lapseootus pikalt 
planeeritud või ootama
tult rõõmuga saabunud, 
on see alati arengukriis, 

mis vajab mõistmist, 
mõtestamist ning asja

kohast tuge.
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Oleme ämmaemandatena paindlikud ning viisi-
me kiiresti loengute toimumise üle veebi, et pakku-
da lapseootajatele siiski juurdepääsu teabele ning eel-
kõige pakkuda toetust sel äreval ajal.

Veebiloengutes osalemiseks avaldas soovi ootama-
tult palju lapseootajaid ning veebiruumi piirarvust 
tulenevalt korraldasime lisaks põhiloengutele ka li-
saloenguid, tavapärase kaheksa loengu asemel kokku 
13, mis käsitlesid teemasid lapseootusest, sünnituseks 

ettevalmistusest, sünnitusjärgsest ajast, imetamisest, 
vastsündinu hooldusest, ema vaimsest tervisest ning 
uue rolliga kohanemisest. Lõplik osalejate arv oli oo-
tamatu, kogu loengute perioodil 26.03 – 21.05  osa-
les meie loengutes kokku 1271 kuulajat, kellest val-
dav osa andis ka sisulist tagasisidet. 

Olles juba mitmeid aastaid korraldanud lapseoo-
tel peredele suunatud loenguid, on kogukond meid 
hästi vastu võtnud ning meil on oma kindel koht Tar-
tu piirkonna noorte perede antenataalses ettevalmis-
tuses. Sel korral oli eriline, et meie kuulajate seas oli 
lapseootel peresid sisuliselt kõikidest Eesti piirkon-
dadest, Tartust 42,7% ning Tallinnast ja Harjumaalt 
40%. Üsnagi tavapäraselt on elukestva õppimise truu 
järgija kõrgharidusega ning kuulub vanusegruppi 25-
34 eluaastat, valdavalt oodati perre esimest last, kuid 
oli ka korduvsünnitajaid, kelle perre oodati teist või 
kolmandat last. 

Meie loengutsüklis osalemise argumentidena ni-
metati tasuta osalemisvõimalust, info käepärasel vii-
sil edastamist ning tunnustatud ja kvaliteetse infor-

matsiooni saamise võimalust. Huvitavalt selgus, et 
info meie perekoli loengute kohta leiti küll tradit-
siooniliselt kõrgkooli kodulehelt ja Facebooki lehelt, 
kuid 1/3 osas saadi teavet tuttavatelt ja Facebooki 
beebigruppidest. 80% osalejatest oli kuulajaks kõiki-
del toimunud loengutel, seega läbitud said kõik tee-
mad, mis lapseootust ja lapsevanemaks kasvamist 
toetada võiksid. 

Väärtuslikud teemad 

Kuulajatele meeldis loodud vaba õhkkond ning või-
malus esitada küsimusi. Üheks lapseootel perede et-
tevalmistuse komponendiks ja ootuseks lisaks uute 
teadmiste/oskuste saamisele on teiste sarnases olu-
korras inimestega kohtumine. Kuna veebiruum või-
maldas ühes loengus osaleda kokku 100 külalisel, siis 
kuulajad ei saanud üksteist küll näha ja kuulda, kuid 
tagasisides väärtustati teiste poolt esitatud küsimus-
te nägemist ja äratundmist, et teistelgi on sarnased 
mured või küsimused, mis omakorda rahustas ning 

Majanduslikult raskel 
ajal saada teadmisi 

teaduspõhiselt ja 
kvalifitseeritud inimeste 
käest ja pealegi tasuta, 

on imeline.
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vähendas ärevust. 
Kõiki käsitletud teemasid hinnati väärtuslikeks, 

kuid eriti toodi välja sünnituse, imetamise ning lap-
se hoolduse ja tuvalisusega seotud teemade vajalik-
kust. Veelgi enam, paljude osalejate sõnul plaanivad 
nad slaidide põhjal koostada endale nn nipiraama-
tu, mis on oma soovitustega abiks, kui uue ilmako-
danikuga juba kodus ollakse. 

Valdav osa kuulajatest leidis, et kindlasti soovitab 
meie kõrgkooli loengutsüklit oma tuttavatele ning 
sõpradele, sest edastatud teave on tõenduspõhine, 
kvaliteetne, edastatud oma valdkonna spetsialistide 
juhendamisel nutikate üliõpilaste poolt. Seega hin-
dasid kuulajad meie poolt pakutud sisulist kvalitee-
ti kõrgelt ning väärtustasid meie poolt antud panust 
eriolukorraga toimetulekusse ja lapseootusega seo-
tud ärevuse vähendamisse. 

Mõned nopped osalejate kirjalikust tagasisidest.

„Majanduslikult raskel ajal saada teadmisi teadus-
põhiselt ja kvalifitseeritud inimeste käest ja pealegi 
tasuta, on imeline“.

„Nüüd lähen sünnitusele ja lapse saamisele vastu 
palju rahulikumalt, võtsite ära need hirmud, mida 
internetist lugemine põhjustas“.

„Osalesime veebiloengutes koos abikaasaga, sest toi-
mumisajad olid paindlikud ning kodus koos kuulata 
oli hea. Pean rõhutama, et see oli nii kasulik, mees 
tundis ennast kaasatud ning vajalikuna. Nii mõnigi 
esitatud küsimus oli minu üllatuseks just tema esita-
tud. Ma ei arvanudki, et tulevasel isal minu rasedu-
se ajal mingit ärevust võiks olla, mina olen ju rase! 
Aitäh, et käsitlesite ka isade teemasid. Nüüd oleme 
mehega taas samal lainel ja usun, et on palju kind-
lam sünnitusele vastu minna“.

„ Loengutsükkel oli kasulik ja andis meelerahu, et 

ees ootab ilusaim aeg elus, mida nautida 
ja isegi eriolukorraga seoses sain palju 
kasulikku lisainfot, mis põhimõtteli-
selt tuli koju kätte“.

„Teie loengutes osalemine on 
hea võimalus neile, kes soovi-
vad olla teadlikumad lapse 
saamise teel“. 

Eriolukord on pak-
kunud meile kõikide-
le õppimisvõimalusi, 
nõudnud kiiret ko-
hanemist ning sellist 
kogemust ei tohi jätta 
kasutamata. Valdav 
osa osalejatest lei-
dis, et ka edaspidi 
võiks lapseootel pe-
redele suunatud te-
gevused olla pigem 
korraldatud kombi-
neeritud veebipõhis-
te kursustena, mis 
võimaldavad paind-
likku teabe kättesaa-
mist, praktilist välja-
õpet ning omavahelist 
suhtlemist. Las see jääb 
meie uueks väljakutseks!

Suur tänu kõikide-
le osalejatele ning sü-
gav kummardus meie 
ämmaemanda õppekava üli-
õpilastele, kes kohanesid kii-
resti ning said tänu sellele hin-
damatu kogemuse.

JFoto: Jesus Pedraza/Pixabay



Foto on tehtud Kuressaare haiglas, kui 
Karmen on just osakonnast välja tulnud, 
et öösel puhketoas natukene hinge 
tõmmata. 
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Karmen Suss, ämmaemanda õppekava  
3. kursuse üliõpilane

Kahtlemata ei olnud ma mõelnud, et minu kevad sel-
liseks kujuneb, et olen skafandris, hooldan patsien-
te ja koristan, nii et higi voolab mööda nägu maski 
ja prillide all. Juba esimesel aastal, kui alustasin oma 
ämmaemanda õpinguid, mõtlesin, et kindlasti ta-
han välismaale praktikale minna ning kolmas aas-
ta on selleks ideaalne. Olin 2019. aasta algusest saa-
dik planeerinud ja pool aastat suurelt unistanud, et 
2020. kevadel veedan ma veidi üle kahe kuu oma elust  
Austrias Linzis. Plaan oli teha Erasmusega intensii-
võenduse ja psühhiaatrilise õenduse praktikat. Unis-
tasin Austria imelisest loodusest, kohvikutest ning ja-
lutuskäikudest Doonau jõe ääres. 

Linzi asemel sõit Saaremaale

17. märtsil pidin istuma lennukile. Selle asemel aga 
lendasid kõik minu plaanid vastu taevast peaaegu et 

Vabatahtlikuna Kuressaares

Minu meelest on elu ilus, 
kui olla armastav ligimese 

suhtes ning üheskoos 
teenida kogukonda ning 
töötada selle kasvamise 

nimel.

üleöö. Kahtlemata ei olnud ma ainuke. Nädal aega en-
ne lendu helistati mulle Austriast ning öeldi, et suure 
tõenäosusega jääb see kõik ära. Sellel ajal võttiski ko-
roona lugu meil siin suured tuurid üles. Leppisin olu-
korraga, sest ilmselgelt on elus asju, mis ei ole meie 
kontrolli all. Muidugi olin kurb, aga jäin ootama, et 
minu praktika algab siis Eestis. Paraku leidsin en-
nast ühel hetkel seisvat täieliku teadmatuse ees, kui 
selgus, et ka Eestis ei võeta uusi praktikante haiglas-

se vastu, sest haiglad peavad ise oma töö ümber kor-
raldama, et olla valmis  pandeemiaks. Oh, olgu pea-
legi. Tegelikult kuluks see väike puhkus ära küll, sest 
olin mõnda aega väga läbi olnud.

Puhkasin ja mõtlesin, et mis edasi. Mõtisklesin ja 
tegin mitmeid plaane ning siis ühel hetkel tuli Kures-
saarest abikutse. Tundsin, et kahtlemata ei taha ma 
kodus istuda, kui olen nüüdseks peaaegu et kolm aas-
tat vaeva näinud ning meditsiini õppinud. Tundsin, 



Üks nendest, kes kõrgkoolist Saaremaale vabatahtlikuna appi 
läks, on kõrgkooli ämmaemanda õppekava 3. aasta tudeng 

Karmen Suss (pildil vasakul). Tema sõnul oli aprilli algu-
ses, tema vabatahtliku töö esimestel päevadel sealne 

haigla toimetamist täis, ent haigla meeskond profes-
sionaalne, rahumeelne ja meeskonnatöös tugev.
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et see on minu kohus ja mul on neid oskusi, et appi 
minna. Niisiis kirjutasingi Kuressaarde ning varsti 
sain neilt vastuse, et nad ootavad mind. 

Olin põnevil ja veidi ka hirmul, aga mitte liiga pal-
ju, mõistlikult. Ma ei teadnud, mis mind ees ootab 
ning mida täpsemalt siin tegema hakkan. Hüppasin 
pea ees vette. Mul oli üks päev aega, et asju pakki-
da. Kõige raskem asi oli kogu selle loo juures pakki-
da kaasa asju määramatuks ajaks ning selle juures ar-
vestada ka Eesti kõikide aastaaegadega, mis ilm on 
võimeline ühe nädala jooksul läbi tegema.

Sain hakkama ja sõit Kuressaarde pidi algama 
märtsikuu viimase päeva hommikul. Tartu-Tal-
linn-Kuressaare, sest sel hetkel otse Tartust Kures-
saarde ei saanud. Kõige suurem hirm tabas mind sõi-
dupäeva hommikul, mil mõtlesin, et mina sinna bussi 
ei istu ja kõik. Lisaks on mul aneemia ja kui see vä-
ga hulluks on läinud, siis tunnen lausa õhupuudust. 
Mõtlesin - sinna ma lämbun… 

Olen elus ja terve. Kõik on hästi. Bussi ma istusin 
ja Kuressaarde ma jõudsin. Siia jõudes võeti mind vä-
ga sõbralikult vastu ning üleliigne hirm kadus. Ma 
elan siin haigla taga motellis ning oleme siin maksi-
maalselt seitsmekesi, kõik kes appi on tulnud – ars-
tid-õed-tudengid. See koduke on ideaalne, kõik va-
jalik on olemas ja rohkemgi veel. 

Ole armastav ligimese suhtes!

Aga natukene haigla elust. Mina teen hooldus- ja ko-
ristustööd. Mul on 24-tunnised vahetused. Oma esi-
mese ööpäeva olin ma selekteerimise osakonnas, mis 
tähendab, et sinna toodi kõik COVID-19 kahtlusega 
patsiendid, kes ootasid veel testi tulemust. Tuli käi-
tuda nagu kõik oleksid positiivsed ehk siis palatis-
se minnes tuli panna ikka maksimumriietuse selga. 
Edaspidi töötan positiivsete osakonnas. 

Minu töö ei erine teiste hooldajate tööst. Töö on 
täpselt sama, aga kannan lihtsalt erilist kostüümi ja 
ei saa nii hästi hingata ning samuti ei saa igal hetkel 

juua, vetsus käia ja tunda ennast nii vabalt ja „mu-
gavalt“ kui tahaks. Vahetan patsientidel mähkmeid, 
hoolitsen nende hügieeni eest, jagan sööki ning va-
jadusel ka söödan neid. Koristan osakonda, vahetan 
voodipesusid ja nii edasi. 

Muidugi ei ole see töö mu unistuste töö, aga ma 
tulingi appi ja olen nõus tegema seda, mida vaja. Nii 
paljud tahaksid meist alati nagu väärikamat tööd, 
vastavalt meie kraadile vms, aga mina arvan, et 
sellises suhtumises on viga sees. Hooldaja töö ei 
ole absoluutselt vähem väärikas, samuti ka ko-
ristustöö mitte. Võtke kaheks päevaks hool-
dajad ja koristajad ära ja juba märkate, et mi-
dagi on valesti. Lihtsates töödes on oma ilu 
olemas, kui inimese süda on avar ja suhtu-
mine ligimesse armastav. Sest mis on siin 
elus siis kõige olulisem? Jõuda kuskile „tip-
pu“ ja siis? Minu meelest on elu ilus, kui ol-
la armastav ligimese suhtes ning üheskoos 
teenida kogukonda ning töötada selle kas-
vamise nimel. Siia üks ilus näide, mis pa-
neb hooldajale kõrge lati. Üks õde rääkis, 
et tema töötas kunagi koos ühe hooldaja-
ga, kes suhtus patsientidesse nii armasta-
valt, vannitas nende jalgu, laulis nendega 
koos ja mida kõike veel. Eks ole ilus! 

See aeg siin on pannud mind veel enam 
nägema elu väikeseid ja olulisi asju ning 
väärtustama „lihtsaid“ asju. Muidugi ootan 
ma juba koju tulemist, sest töö on väsitav ol-
nud, olen mõnel hetkel kergelt tülpinud olnud 
ning minul kui kodukanal annab mõnel hetkel 
ka kerge koduigatsus tunda. Mul on hea meel, et 
ma siia tulin ja kahtlemata olen saanud abiks ol-
la. Kirjutamise hetkel, aprilli lõpus, on minul veel 
kaks 24-tunnist tööpäeva jäänud ning siis saab mul 
kuu aega siin Kuressaares täis. Kindlasti siinne töö 
jätkub ning panen kõigile südamele, et hoolitsege 
ja hoolige enda kogukonnast, ümbruskonnast, kus 
elate. Ärge elage ainult iseenda, vaid ka teiste heaks.



Volkan Aydemir
Fotod: erakogu
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Danel Jantra, rahvusvaheliste suhete  
peaspetsialist

Eriolukorra välja kuulutades, 13. märtsil oli kõrgkoolis välis-
tudengeid praktikal 22 ning meie õppureid välismaal prak-
tikal 20. Selles keerulises situatsioonis võttis kõrgkool vastu 
otsuse kutsuda kõrgkooli üliõpilased välismaalt Eestisse ta-
gasi ja uusi õppureid mitte enam välismaale praktikale saata. 

Aprilli alguseks oli siiski välismaale erinevatel põhjustel 
jäänud neli meie õppurit: kaks Saksamaale (vt Otto Käo ar-
tiklit lk 19), üks Portugali ja üks Bulgaariasse. Nad kõik tegid 
sellise otsuse ise ja olid selle otsusega vägagi rahul – kõrgkool 
oli nendega iganädalaselt ühenduses ja vajadusel igati toeks.

Eestisse jäid viis välistudengit Hispaaniast (kaks füsiote-
rapeudi ja kolm õe õppekavalt) ning üks radioloogiatehniku 
üliõpilane Türgist, kelle kogemust eriolukorrast saad lugeda 
artikli kõrval olevatest infokastidest. Osakondade juhatajad 
ning rahvusvaheliste suhete peaspetsialist suhtlesid kõigi vä-
listudengitega ning koostöös said kõik välistudengid iseseisva 
töö ülesanded, et eriolukorra ajal tegeleda õppimisega. 

Veebiajakirja ilmumise ajaks on kolm välistudengit lõpeta-
nud oma Erasmus+ õpirände kohustusliku praktika/õppe, aga ku-
na endiselt ei saa vabalt lennata, on kaks neist veel Eestis.  Türgi vä-
listudeng on planeerinud olla Eestis augusti lõpuni, lootuses jätkata 
suvel oma katkenud praktikaid, sama ootavad ka veel Eestisse jäänud 
kaks Hispaania välistudengit, kes peavad ametlikult Eestis olema kuni 
juunikuu lõpuni.

Rektoraadi otsusega ei saada kõrgkool õppureid välispraktikale kuni 
selle õppeaasta lõpuni, 28. augustini. Edasised otsused tehakse jooksvalt. 

Välistudengid 
eriolukorras Eestis
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ROSARIO MERELO MOLINA, Hispaania

„Olen Eestis alates veebruari algusest. Peale eriolukorra väl-
jakuulutamist oli keerulisem, sest mitmes eri kohast (sh minu 
koduülikoolist, vastuvõtvast kõrgkoolis, ühiselamust jne) 
saabus palju infot ja käitumisjuhiseid. Aga otsustasin jääda 
Eestisse selle asemele, et minna koju Hispaaniasse Gra-
nadasse, sest siinne olukord oli ja tundus ohutum. Mu 
praktika katkestati alates 14.03 ning peagi sain hakata 
tegema iseseisvat tööd. E-kursus, mille ma läbisin, oli 
teemal: „Joogivee kvaliteet“. Hetkel on veel mu praktika 
peatatud, ootan võimalust jätkata, sest mu Erasmus+ 
praktikaperiood on kuni 30.06.2020. Kõige raskem peri-
ood oli siis, kui Raatuse ühiselamu, kus ma peatun, pandi 
koroonaviiruse pärast kinni ning igapäevaselt tuli uut infot, 
kuidas käituda ning hakkama saada. Kõige suuremaks abiks 
on mulle olnud mu pere, sõbrad ning koduülikooli ja vastu-
võtva kõrgkooli Erasmus+ koordinaatorid.“   

RAMÓN GONZÁLEZ RODRIGO, Hispaania

„Olukord muutus keerulisemaks peale eriolukorra algust, kuna kõik 
Erasmus+ tegevused peatati, nii praktika kui muud sotsiaalsed te-
gevused. Otsustasin jääda Eestisse, kuna siin oli ohutum ja kõik 
oli kontrolli all. Reisides tagasi koju Hispaaniasse oleksin võinud 
oma pere suurde ohtu seada. Veelgi keerulisemaks läks olu-
kord siis, kui mul tekkisid viiruse sümptomid ning ma pidin 
olema koduses isolatsioonis. Kuna mu üürikorter on väga 
väike, siis oli tõesti raske, kuna ei tohtinud välja minna ning 
toidu tellimine oli piiratud äppide vähesuse pärast. Kuna 
mõnel mu siinsel sõbral olid samuti viiruse sümptomid, 
siis olin ka nende pärast mures. Tänu saadud kogemusel 
olen konkreetsem ning järgin edaspidi antud soovitusi. 
Olenemata olukorrast tundsin ma end ikkagi hästi ja ohutult, 
olles kriisi ajal Eestis. Abiks olid mulle mõned mu sõbrad ning 
vastuvõtva kõrgkooli kontaktisikud – selle eest neile suur-suur 
aitäh.“

VOLKAN AYDEMIR, TÜRGI
„Tulin Eestisse tegema praktikat Tartu Ülikooli Kliinikumi radioloogia osakonda, ent mu prak-tika ajal hakkas Eestis levima COVID-19 ning kuulutati väja eriolukord. Otsustasin jääda Eestisse, kuna viirus levis kõikjal – inimesed peaksid olema ühe koha peal, mitte reisima. Seega jätkasin enda tavapärast elu siin ilma ta-kistusteta. Eesti inimesed käitusid eriolukorras teadlikult, püsisid kodus, hoidsid väljas liikudes distantsi. Ma arvan, et olukord on nüüdseks kontrolli all, avatakse tasapisi erinevaid asutusi, inimesed saavad vabamalt väljas liikuda nind nautida imelist loodust. Mul on väga hea meel, et jäin selles keerulises olukorras Eestisse. Erinevalt paljudest muudest maadest oli siin turvaline olla ja ma tahaksin tänada Eesti Vaba-riigi valitsust selle eest. Loodan, et võime peagi ennast täiesti turvaliselt tunda.“
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Otto Käo, radioloogiatehiku õppekava  
3. kursuse üliõpilane

Põhjus, miks tulin Saksamaale praktikale, on väga 
mitmetahuline. Tegelikult tahtsin sellel aastal min-
na praktikale Maltale, seda seetõttu, et praktika oleks 
inglise keeles, mis võtaks kaelast ära keeleõppe mu-
re ning saaksin keskenduda täielikult praktikale. Li-
saks – eelneval aastal käisin Austrias praktikal, see-
ga soovisin näha teistsugust töökultuuri. Maltal aga 
olid kohad täis, seega tuli võtta pingereast teine va-
lik ehk Saksamaa. Kindlasti ei tasu arvata, et Saksa-
maa valik oli minu silmis vähem väärtuslik. Pinge-
rida oli puhtalt mugavuspõhine, siiski Saksa kultuur 
on mulle viis korda südamelähedasem kui Lõuna-Eu-
roopa kultuur.

Eelneva aasta kogemuse põhjal ma ei seadnud 
endale erialaselt lisaootusi, tahtsin saada praktikad 
arvestatud ning lisaks rakendada saksa keelt suht-
lustasandil. Kohati ootasin ka sõbralikke ja rõõm-
sameelseid Saksa töötajaid, kuid teadsin, et Saksa-
maa ei ole enam see, mis 10-15 aastat tagasi. Pettuda 
töötajate osas ei saanud, nädala-kahe jooksul tund-
sin ennast täisväärtusliku kollektiivi liikmena ja iga 
hommik tulin rõõmuga praktikale. Keeleliste oskus-
te osas toimus ka totaalne areng, kuna osakonnas os-
kas ainult üks töötaja inglise keelt, siis tuli täielikult 
saksa keeles suhelda. 

Eriolukord tekitas ebameeldiva karusselli. Kuni 
eriolukorra kehtestamiseni Eestis ei lasknud ma en-
nast häirida, sest ka Saksamaal olevad tervishoiutöö-
tajad suhtusid koroonaviirusesse muigega. Kui aga 
Eestis teatati eriolukorrast ja koolist hakkas tulema 
teateid, siis tegi ebakindlus murelikuks. Kõik kulmi-
neerus sellega, et välispraktikante kutsuti Eestisse ta-
gasi. Otsustasin jääda Saksamaale, sest esiteks Sak-

Erasmusega Halles, ka eriolukorras

Otto Käo Saksamaal praktikal, valmistab magnetresonants-
tomograafia uuringulauda ette. 

Matk Südharz mäestikus.

deraalriigiga, iga liidumaa otsustab enda eest. Minu 
liidumaal, mis on väikese asustustihedusega, oli vä-
ga vähe nakatunuid võrreldes teiste liidumaadega. 
Ma arvan, et erimeetmed olid suuresti sarnased Ees-
tiga. Meeldejäävam oli see, millega igapäevaselt kok-
ku puutusin – poes pidi käima maskiga ning alati tuli 
võtta ostukäru. Haiglas aga tõsteti kontrolli tarvikute 
kasutamise üle. Kõige kriitilisemal ajal (aprillis) pidi 
igal hommikul allkirjastama võetud maski. Seejärel 
tuli täita avaldus, et ei ole haige ning mõõta enda ke-
hatemperatuuri. Meil oli ka osakonnas üks puhang, 
kus juhtiv radioloog sai koroonaviiruse enda tütrelt, 
aga jõudis nakatada ka teist radioloogi ja veel kaks 
töötajat jäid „mingi” haiguse tõttu koju. Seetõttu teh-
ti meile kõigile test, aga töö siiski jätkus antud päe-
val topelt erimeetmetega.  

Välispraktika kõige ebameeldivam, aga vajalik as-
jaolu oli see, et kehtis sotsiaalsete ürituste keeld. See 
muutis uute tutvuste saamise väga raskeks ja minu 
jaoks liiga kunstlikuks. Kuna vastuvoolu ujuda pol-
nud mõtet, siis vabast ajast hakkasin matkamas käi-
ma ja n-ö vihmase ilma töid tegema, näiteks arvu-
tit korrastama.

samaal oli praktikate sooritamine lubatud, seda eriti 
seetõttu, et tervishoiu ja meditsiini üliõpilased peavad 
reaalselt aru saama, mida nad õppima on tulnud ehk 
neid ei säästeta rasketest olukordadest. Teine täpselt 
sama kaalukas argument oli, et ma ei viitsinud tegele-
da Erasmuse stipendiumi tagasimaksmisega kaasne-
va paberimajandusega, mida ma oleks pidanud täit-
ma, et tõestada enda kulutusi.

Saksa eluolu on raske kirjeldada, sest tegu on fö- Geriaatria osakonna desinfektsoon



Keiti Aasavelt ja Annette Karp, bioanalüütiku õp-
pekava 2. kursuse üliõpilased

Oleme Keiti ja Annette, õpime bioanalüütika teisel 
kursusel ning jagame teile oma seiklusi, kogemusi 
ning mälestusi ilmselt elu kõige meeleolukamast ajast. 
Ajast, mille veetsime Portugalis, Coimbras, tehes õp-
pepraktikat. Proovime olla nii ausad ja oma emot-
sioonid nii hästi kirja panna, kui vähegi suudame. 

,,Jah’’ sõna minekule ning Erasmus+ 
korraldus

„We inform that we are able to welcome your students 
for the period required.“- lause, millele järgnes tohu-

tu rõõm, ootusärevus ja väike närvikõdi. Teadmi-
ne, et kohe-kohe lähme teise Euroopa otsa, teeb na-
tuke ärevaks küll, mis siin salata. Siinkohal saab aga 
öelda, et tänu koolile ei olnud meil päevas sellist ae-
ga, kus oleks saanud liiga pikalt mõtteid selle ümber 
mõelda. Eksamid, arvestused, kodused tööd ja veel 
mõned iseseisvad tööd, kui järsku endale märkama-
tult oligi juba käes 16. jaanuari hommik. Kohvrid pa-
kitud, minek Tallinna lennujaama ning algaski sõit 
Portugali poole. 

Muidugi oli meil närv sees, kas kõik ikka läheb 
plaanipäraselt. Kõige rohkem muretsesime tõenäoli-
selt: kas majutusega on kõik korras, kas kool ikka mä-
letab, et me tuleme ja kas haiglas on praktikaga asjad 
ilusti korda aetud. Muretsemine oli natuke ka põh-

jendatud. Siinkohal mainiks tulevastele erasmuslas-
tele, et olge valmis ootamatusteks ja üllatusteks, kui 
teil on varem majutus broneeritud. Eriti juhul, kui te-
gemist on korteriga, mida tuleb jagada teiste üliõpi-
lastega. Näiteks ootas meid ees korter, mille ühiska-
sutuses olevad ruumid olid üsna räpased, pesumasin 
katki ja tuba külm – piltidega ei andnud korterit võr-
reldagi. Esmane ehmatus oli parajalt suur, aga kõige-
le vaatamata leidsime lõpuks lahenduse. 

Kasutame võimalust, kus meil on nii-öelda hääl, 
loodetavasti ka lugejad, ning kiidame kogu Erasmus+ 
korraldust. Meie hirm kooli korralduse asjus oli täies-
ti asjata. Uus kool võttis meid niivõrd soojalt vastu, et 
juba esimesel päeval mõistsime, et siin on inimesed, 
kes aitavad ja toetavad nii, kuidas vähegi saavad. Ko-

Meie teine kodu Euroopa teises otsas 

Coimbra Ülikooli ühel hoonel on mäe otsas suur plats, kust 
avaneb just selline imeilus vaade. Fotod: erakogu
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gu kooli juhtkond oli väga-väga avatud, võttis meid 
kiiresti omaks ning jagas igaks juhuks ka oma kon-
takte, kui on abi vaja. See andis hea tunde, et oleme 
sinna oodatud. Terve aeg, kui olime Portugalis, ei 
esinenud meil ühtki probleemi kooli ning haiglate-
ga suhtlemisel. Koolipoolne korraldus oli tõepoolest 
väga hästi läbi mõeldud. 

Töökorraldus haiglas 

Praktika jooksul käisime kahes erinevas haiglas. Mõ-
lemad olid väga sarnased, nii ülesehituse kui ka töö-
korralduse poolest. Kumbki meist ei osanud ette ar-
vata, mis meid haiglas ees ootab. Ausalt öeldes oli 
esmamulje natuke ehmatav. Näiteks laborisse pää-
ses otse välisuksest ning eraldi riietusruumi seal ei 
olnud. Laborisse pääsemiseks ei olnud vaja ka tööta-
ja kaarti. Polnud isegi vaheust, mis oleks lukustatud, 
ning kogemata võis laborisse sisse jalutada ka näiteks 
patsient. Meie jaoks oli see veider. 

Kogu õhkkond haiglas erineb meie Eesti haiglatest. 
Inimesed on väga avatud ja leiavad igal juhul aega, 
et suhelda ning teisi tundma õppida. Sealne kollek-
tiivne vaim ja läbisaamine on imeline. Vahest leia-
vad nad üksteise jaoks aega isegi töötamise arvelt. 
Meile tundus, et tööd tehakse ka põhimõttel, et see 
ei jookse kunagi eest ära. Töötamiseks võeti aega, ei 
kiirustatud, arutati omavahel kõik läbi ning tihtipea-
le tegutseti isegi mitmekesi koos – mitu pead on ik-

ka mitu pead. Peaasi, et päeva lõpuks oleks esmava-
jalik töö tehtud.  

Ühelt poolt positiivne, kuid meid natuke sega-
dusse ajav oli nende meeletu kokkuhoid. Näiteks ei 
ole neil kohustust töötamise ajal kummikindaid ka-
sutada. Kui neid siiski kasutatakse, pannakse need 
laua äärele, mitte ei visata pärast ühekordset kasuta-
mist minema. Vajadusel kasutatakse neid teist kor-
da uuesti. 

Reisimine

Kohe, kui oli kindel, et 2020. aasta esimesed 2,5 kuud 
mööduvad Coimbras, leppisime kokku, et kasutame 
võimalust ära ja reisime palju Portugalis ringi. Käisi-
me läbi kogu põhjapoolse Portugali. Iga linn üllatas 
ja röövis tükikese meie südamest. Siiski peame tun-
nistama, et juba pärast esimest eemal oldud nädala-
vahetust tagasi Coimbrasse jõudmine oli südantsoo-

Saime tänu Erasmuse 
programmile aru, et oleme 
leidnud väga hea sõbranna 

loodetavasti  
terveks eluks. 

Keiti (vasakul) ja 
Annette Portugalis, 
praktikabaasis.
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jendav. Tundsime, et oleme tagasi kodus. Kiindumus 
sellesse linna tekkis kiiremini kui oskasime arvata. 
Kui mõni tulevane Erasmuse tudeng on endale sa-
mad plaanid seadnud, soovitame varakult hakata ra-
ha kõrvale panema. Esmapilgul kiire nädalavahetuse 
reis võib pöörduda päris kulukaks. Samuti soovita-
me osa võtta ESN-i ja erinevate Erasmuse program-
mide poolt korraldatud reisidest – kohtad väga palju 

erinevaid ja huvitavaid inimesi. 
Kultuurist ja inimestest veel nii palju, et portugal-

lased on väga-väga abivalmid ning soojad inimesed. 
Kõikjal, kus käisime, oli tunne, et oleme sinna oo-
datud ning igal pool võeti naeratades vastu. Lisaks 
on nad väga elavad, jutukad ja energilised. Vahepeal 
tekkis küsimus, et kust nad kogu selle energilisuse 
ja positiivsuse võtavad. Mis võib küll algul paljudele 

eestlastele natuke võõras tunduda – nad on inimes-
tega hästi lähedased ning palju on kallistamisi, põ-
semusisid ja muud kultuurile kohast. Panime tähele 
ka veel seda, et nad oskavad nautida ja rõõmu tunda 
väikestest igapäevategevustest ja asjadest. 

Tükike Erasmuse ajast jääb alatiseks endaga 

Me loodame, et kui keegi oli veel kahevahel, kas saa-
ta Erasmuse avaldus või mitte, siis selle artikliga sai-
te kindluse ning kasutate seda võimalust. Seesuguse 
prorgrammiga saadud kogemused on kindlasti min-
gil määral kasuks edaspidises elus. Need mälestused, 
seiklused, emotsioonid, kogemused ja uued tutvu-
sed võivad olla lõpuks väga suure tähendusega ning 
võib-olla avaneb just tänu Erasmuse kogemusele mõ-
ni uus uks Teie elus. Olenemata sellest, et oleme ol-
nud kursaõed juba 1,5 aastat, saime tänu Erasmuse 
programmile aru, et oleme leidnud väga hea sõbran-
na loodetavasti terveks eluks. 
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Kersti Kivineem ja Talvi Annus, õe õppekava  
2. kursuse üliõpilased

20.-24. aprill toimus intensiivõppenädal teemal “Me-
dication management by nurses in a modern world – 
future challenges and possibilities”, kus esindasime 
Tartu Tervishoiu Kõrgkooli. Kursusel osalesid peale 
Eesti veel Soome, eraldi Ahvenamaa, Island, Norra 
ja Taani, kokku 32 õpilast ja 12 õpetajat. Algselt pidi 
intensiivõppenädal toimuma Ahvenamaal, kuid Co-
vid-19 pandeemia tõttu toimus see interneti vahen-
dusel Zoom keskkonnas. 

Enne intensiivnädala algust osalesime kahel veebi-
seminaril, kus me tutvusime üksteisega ja saime in-
fot kursuse kohta. Lisaks pidime kirjutama lühikese 
essee patsiendi- ja ravimiohutuse teemal ning tege-
ma esitluse enda riigi õendushariduse ja tervishoius-
üsteemi kohta. Intensiivõppenädalal läbisime me neli 
õppemoodulit teemadel patsientide kaasamine ravi-
miohutusse, õdede pädevus ravimite manustamisel, 
jätkusuutlikkus ehk kuidas muuta õendus rohelise-
maks ning tehnoloogia ja ravimite manustamine. Iga 
teema kohta olid koostatud veebiloengud ja õppema-
terjalid, mille pidi enne läbi töötama ning seejärel te-
gime Zoomi keskkonnas erinevaid rühmatöid, essee-
sid, esitlusi, plakateid ja patsiendi analüüse. 

Kursuse jooksul saime aimu teiste riikide tervis-
hoiu- ning haridussüsteemist, eriti olukorrast ravi-
mi- ja patsiendiohutuse seisukohast. Tuli välja, et rii-
giti erinevad meetmed suures osas ning meil kõigil 

on pikk tee veel minna ravimite turvalisuskultuu-
ri edendamisel. Kursusel läbitud teemad ja arutelud 
andsid ka meile endile julgust olla aktiivsed olukor-
ra muutmisel. Oma edaspidises töös õenduses kasu-
tame saadud teadmisi vigade ärahoidmiseks, tervis-
hoiu kvaliteedi parandamiseks ning teiste silmaringi 
avardamiseks. 

Kuigi oleme kurvad, et ei saanud külastada Ahve-
namaad, on meil hea meel, et saime osa võtta inter-
neti vahendusel korraldatud kursusest. Keerulistest 

oludest hoolimata oli kursus hästi korraldatud ja väga 
informatiivne, kuid ka lõbus ning silmaringi arendav. 
Me soovitame kõigil sellistest projektidest samuti osa 
võtta, sest mujalt on raske saada rahvusvahelist koge-
must ja teadmisi patsiendiohutuse teemadel. 

Intensiivõppe nädala “Medication management by 
nurses in a modern world – future challenges and pos-
sibilities” korraldas MEDICO-network (Nordic Colla-
boration Network for Nursing Medication Educators) 
ning rahaliselt toetas üritust Nordplus-programm.

Intensiivõppenädal 
ravimiohutusest 
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Merily Uppin, õe õppekava 3. kursuse üliõpilane

Ühel jaanuarikuu päeval vestlesin oma vanaema-
ga teetassi taga ning uurisin, kuidas tema noo-
rusajal õeks õpiti. Tänavu kevadel möödub vana-
ema kooli lõpetamisest 65 aastat ja mõtlesin, et 
jagan toonaseid mõtteid ning mälestusi ka teie-
ga, head lugejad.

1953. aasta sügis. Viljandi Vabariiklikus Meditsii-
nilises Keskkoolis võetakse vastu 130 noort neidu, kel 

keskmiseks vanuseks 16 eluaastat. Kõiki ühendab üks 
ühine soov: saada õeks. Tol ajal kestis õpe kaks aas-
tat ning kooli sissesaamiseks pidi edukalt sooritama 
matemaatika, eesti ja vene keele ning ENSV konsti-
tutsiooni sisseastumiseksamid. 

Praktikale ja siis kooli

Esimeseks praktikaks oli sanitari praktika. Haiglas 
käidi hommikuti kell 6-8 ning seejärel algasid koolis 

loengud. Vahel tuli minna praktikale ka õhtul, pä-
rast kooli. Praktika käigus õpiti asendravi, voodipe-
su vahetamist, patsiendi pesemist ning muid hool-
dustoiminguid, mis ka meie praegustele tudengitele 
tuttavad on. Poole aasta möödudes sai sooritada juba 
õendustoiminguid, näiteks jagada rohtu ja teha süsti. 

Vanaema meenutus kunagistest tilgasüsteemidest: 
kasutati korduvkasutatavaid kummimaterjalist voo-
likuid, mida keedeti steriliseerimise eesmärgil pärast 
igat kasutuskorda. Kanüüle mõistagi ei olnud, pat-
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Viljandi Meditsiiniline keskkool IX lend.
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siendile torgati nõel, mis jäi sisse seniks, kuni tilk ot-
sa sai. Samal ajal pidi valvama, et tilk tühjaks ei jook-
seks, sest muidu oli oht, et õhk läheb veresoonde ning 
see oli eluohtlik.

Põhilised analüüsid, mida tol ajal verest võeti, olid 
erütrotsüüdid, leukotsüüdid, hemoglobiin ja sete. 
Süstlad ja nõelad keedeti peale igat kasutuskorda. 
Ravimitest eritas kõige ebameeldivamat haisu pe-
nitsilliin, sest pesemisel ja keetmisel tekkisid protse-
duuride tuppa ravimaurud, mida isegi tõmbekapp ei 
suutnud ära imeda. 

Mälestusi lahkamiselt ja operatsioonilt

Anatoomia ja füsioloogia õppimiseks toimusid loen-
gud, kuid õppurid käisid vaatamas ka lahkamisi ning 
operatsioone. 

Vanaema mälestus lahkamisruumist: “Noori õe 
eriala õpilasi pandi proovile. Saime vaatama minna 
uppunud inimese lahkamist. Kõhuõõne avamisel tuli 
sihuke hais, mida on lihtsalt võimatu kirjeldada. See-
järel võttis lahkamist teinud arst kõhukoopast soole 
ja hakkas seda sealt välja sikutama ning sellega möö-
da tuba ringi kõndima, et näidata kui pikk on ini-
mese soolestik. Minu selja taga seisnud õpilane mi-
nestas ning langes mulle pooleldi peale, mille peale 
omakorda mina ehmusin nii, et pärast istusime ka-
hekesi väljas värske õhu käes, mõlemad näost surm-
valged ning hiirvaiksed”.

Mälestus operatsioonitoast: “Meid viidi vaatama 
üht operatsiooni, kahjuks ma ei mäleta, mida täp-
semalt opereeriti. Patsient sai eeternarkoosi ning jäi 
magama. Kuna operatsioonitoas oli õpilasi palju ning 
midagi näha polnud, ronisin koos ühe tüdrukuga 
nurgas olnud pisikese pingi otsa, et midagigi näha 
saaks. Varsti olid kõik arstid närvilised ja paanikas, 
sest patsient hakkas siniseks minema ja keegi ei saa-
nud aru, mis toimub. Kui avastati, et hapnikuvoolik 
jookseb pingi alt, mille peal meie kõõlusime, siis löö-
di väga vihaste ja roppude sõnade saatel operatsioo-

nisaalist terve rühm välja. Muidugi oli meil piinlik ja 
paha tunne, ega me seda meelega ei teinud. Patsien-
diga läks õnneks kõik siiski hästi.”

 Enne teisele kursusele üleviimist pidi soorita-
ma eksamid, mis olid nii kirjalikud kui ka suulised. 
„Kui said eksami hindeks kolme, siis stipendiumi ei 
saanud. Esimesel õppeaastal oli stipendium 12 rub-
la kuus, teisel aastal 14 rubla kuus. Tol ajal sai selle 
eest süüa ning hing sees hoitud. Samuti oli meil sel-
line õppeaine nagu sõjalis-sanitaarne ettevalmistus. 
Seal õppeaines käisime lasketiirus laskmas ning sa-
muti õpetati meile püssi lahti- ja kokkupanekut.“ 

Enne teise kursuse lõppu ehk enne lõpetamist suu-
nati õe õpilased üle Eesti suurematesse haiglatesse kol-
meks kuuks praktikale. Läbida tuli kirurgia, sisehai-
guste, lastehaiguste ja nakkushaiguste praktikumid. 
Tol ajal tahtsid peaaegu kõik õed saada pärast lõpe-
tamist tööle kirurgiasse. See tundus kõige põnevam, 
seal nägi nii palju ja ka teha sai palju. 

Mai lõpus algasid viimased eksamid, tegemist oli 
suuliste eksamitega, kus pidi tõmbama endale eksa-
mipileti. Tol ajal oli Viljandis õdede üleküllus, kõige 
rohkem oli õdesid puudu Tallinnas, kus ei olnud töö 
leidmisega probleeme. 

Anatoomia-füsioloogia loeng. Direktor ja kirurg K. Vipper
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Jaanika Niinepuu, kommunikatsioonijuht

2020. aastal tähistatakse õdede ja ämmaemanda-
te aastat. Praegu saab õeks ja ämmaemandaks õp-
pida tervishoiukõrgkoolides – Tartu Tervishoiu 
Kõrgkoolis algab vastuvõtt juba 15. juunil. TLÜ 
Eesti Pedagoogika Arhiivmuuseum on üles leid-
nud aga 70 aasta tagused soovitused, kuidas hoo-
litseda haige eest.

TLÜ Eesti pedagoogika arhiivmuuseumi arhi-
vaar-koguhoidja Tiina Tootsi sõnul on õppeotstarbe-
line diafilm haigete kodusest hooldamisest valminud 
Moskvas aastal 1950. Film algab julgustava tõdemu-
sega, et haige eest õige hoolitsemine tagab kiire ter-
venemise. Edasi antakse nõuandeid põetaja, haige ja 
ruumide hügieeni kohta ning näidatakse hooldus- 
ja ravivõtteid. Õpetatakse voodipesu ja riiete vahe-
tamist, haige tõstmist, jootmist ja toitmist, külmade 
ja soojade kompresside tegemist, pulbrite ja tilkade 
manustamist ning muud vajalikku. 

Õppematerjal on venekeelne. Pildid on pärit EPA-
Mi kogus olevast diafilmist. 

Haige eest hoolitsemisel 
tuleb kanda kitlit ja rätikut.Kuidas 

hoolitseda 
haige  
eest?

Seljatugi voodis istumiseks.Raskelt haige jootmine.

http://arhmus.tlu.ee/cgi-bin/epam?oid=73511
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Inhalatsiooni ajal peab haige olema põletuse vältimiseks 
seadmest veidi eemal.

Käte asend haige tõstmiseks.

Haige tõstmine kahekesi.
Riitsinusõli (kastoorõli) võtmine. Kõigepealt on soovitav 
tassi valada veidi kohvi või vett, seejärel lisada riitsinusõli.

Pulbri manustamine.
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Helena Lind, Carolin Loomets, Mari Kirss,  
Kristina Iljina, Andra Lebrett, Valentyna Fesiuk, 
Mari-Liis Tõnnori, radioloogiatehniku õppekava  
1. kursus

13. märtsil toimus Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis loeng 
teemal “Väikeloomakliiniku töö”, kus Meelis Omb-
ler tutvustas radioloogiatehniku tööd veterinaarme-
ditsiinis. 

Ombler on lõpetanud Tartu Tervishoiu Kõrgkooli 
radioloogiatehniku eriala aastal 2015, hetkel aga on ta 
Eesti Maaülikooli veterinaarmeditsiini ja loomakas-
vatuse instituudis meditsiiniseadmete insener ning 
kiirgusohutusspetsialist. Nimetatud ametini juha-
tas teda kolm mõtet: ta tahtis aidata loomi, leida eri-
nevaid väljakutseid ning omandada uusi kogemusi. 

Radioloogiatehniku ülesanded antud ametis on 
mitmekesised: andmete sisestamine; õigete uuringu 
parameetrite valimine; loomadega suhtlemine, nende 
käsitlemine ja fikseerimine; töötajate ja looma kiir-
guskaitse ning ohutuse tagamine; röntgenuuringute, 
magnetresonantstomograafia ja kompuutertomograa-
fia uuringute teostamine; ruumi korrashoidmine; me-
ditsiiniseadmete ja andmete haldamine; suhtlemine 
kollektiiviga; erakorraliste patsientidega tegelemine. 

Huvitav ja mitmekesine amet

Loengu teema oli kõigile osalejatele vägagi huvitav 
ning mitmekesine, kus Ombler selgitas detailselt eri-

nevate ülesvõtete tegemisi, sealhulgas looma kui pat-
siendi asendisse paigutamist, mille jaoks võib vaja 
minna abivahendeid,nagu näiteks: poroloonist ren-
nid, liivakotid, kiilud, teip – see on päris loov tegevus. 
Kindlasti on oluline meeles pidada, et abivahendid, 
mida kasutatakse kiirgusväljas ning uuritavas piir-
konnas, võivad tekitada artefakte. 

Enne uuringut teostatakse patsiendile põhjalik 
ülevaatus ning karvadest tuleb eemaldada mustus. 
Eemaldada tuleb kaelarihmad, röntgenkontrastsed 
ehted ja teised objektid. Hobuse jalgadest ülesvõt-
teid tehes puhastatakse need eelnevalt, et vältida ar-
tefaktide tekkimist. 

Loengus kuuldust ja nähtust võib öelda, et luus-
tiku järgi on nii inimene kui ka loom üllatavalt sar-
nased. Tiinete loomade puhul kehtib üldjuhul sama 
reegel nagu humaanmeditsiinis, kus ülesvõtteid te-
hakse vaid juhul, kui looma elu võib olla ohus. Erine-
vusena saab välja tuua selle, et kui inimpatsient üld-
juhul suudab täita radioloogiatehniku soove asendi 
vastava ülesvõtte saavutamiseks, siis loomade puhul 
on vaja teha ülesvõte kas rahustavas olekus või tuleb 
kasutada anesteesiat. 

Veterinaarpatsiendi ülesvõtete tegemine rahus-
tuses või anesteesias sõltub looma kliinilisest kon-
ditsioonist, projektsiooni tüübist ja looma tempera-
mendist. Ideaalis peaksid kõik loomad olema uuringu 
teostamise ajal rahustuses, et ülesvõte oleks võimali-
kult kvaliteetne, see tähendab selgelt loetav. Veteri-
naarmeditsiinis on kiirgusohutus samuti väga tähtsal 

Radioloogiatehnik 
veterinaarmeditsiinis
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kohal. Oluline on vältida käte asetsemist ja keha sat-
tumist kiirgusvälja ning võimalusel kasutada ülesvõ-
tete tegemiseks röntgenkasseti hoidjat. Röntgenüles-
võtte teostamisel tuleb vältida olukorda, kus töötaja 
viibib kasseti taga. 

Nii õnne kui kurbust on palju

Loengu lõppedes oli hetk pausiks, peale mida külas-
tasime Eesti Maaülikooli väikeloomakliinikut, kus 
tutvusime erinevate ruumidega ning ühtlasi ka ra-
diograafiliste seadmetega. Meelis Ombler tutvustas 
meile ka labradori retriiver Jussi, kes nõustus olema 
modelli rollis. Muidugi oli Juss nõus vaid sellisel ju-
hul, kui pakuti maiustusi. 

Edasi vaatlesime, kuidas tehakse loomadele üles-
võtteid: patsiendi asendisse seadmine, vajadusel abi-
vahendi kasutamine, tsentreerimine ja vastavalt uuri-
tava piirkonna kollimeerimine. Ehk siis kinnistasime 
loengust saadud teadmisi. Samuti nägime, kui raske 
on tegelikkuses looma positsioneerida, eriti kui ra-
dioloogiatehnik peab nii looma paigal hoidma kui 
ülesvõtet tegema. Meelis Ombler näitas, kuidas te-
hakse röntgenülesvõtteid hobustest. Kõik masinad 
on mehaanilised, mis tähendab, et seade tuleb paigu-
tada käsitsi vastavale kohale, kust ülesvõtet teha soo-
vitakse. Röntgenkasseti hoidmine nõuab loovat mõt-
lemist ja kindlat kätt, et ülesvõte hästi jäädvustada. 

Tekkis küsimus, kui raske see töö emotsionaal-
selt on, sest tavaliselt loob inimene loomaga tuge-
vama sideme kiiremini. Vastuseks saime, et nii õn-
ne kui kurbust on sama palju. Vigastatud või haiget 
looma on alati valus vaadata. Kuid samas teeb õnne-
likuks, kui näed looma tervenemas. Tekkis suurem 
austus loomaarstide ja radioloogiatehnikute vastu, 
kes suudavad oma emotsioonide kõrvalt loomi kva-
liteetselt igapäevaselt aidata.

Lõpetuseks saime uurida kogu väikeloomaklii-
niku tööd ja erinevaid modaliteete lisaks röntgenile. 
Kliinikus on magnetresonantstomograafia (MRT), 

mille töövõimeks on 0,25 Teslat, humaanmedit-
siinis kasutatav MRT-s on masin aga umbes 3 Teslat. 
Antud töövõime on piisav väikeloomadega tegelemi-
seks. Samuti kasutatakse ka kompuutertomograafi, 
mis on mõeldud küll väikeloomadele, kuid sellega on 
võimalik ka inimesest ülesvõtet teha. 

Meie, radioloogiatehniku eriala esimese kursuse 
üliõpilased, täname Meelis Omblerit, kes rääkis ning 
ühtlasi ka näitas, kuidas toimib radioloogiatehniku 
töö väikeloomakliinikus.

Loengut rahastati 
SA Innove-st taotle-
tud projektist „Tartu 
Tervishoiu Kõrgkoo-
li praktikasüsteemi 
arendamine” (pro-
jekti number 2014-
2020.1.05.18-0352).

 
EESTI MAAÜLIKOOLI LOOMAKLIINIK
• Veterinaarmeditsiin on teadus, mis uurib looma organismi normaalset ja patoloogilist ehitust ja talitlust, haiguslikke seisundeid, ravi, diagnosti-kat. Lisaks tegeleb loomaarstiteadus loomade toiduainete kontrolliga seotuga. • Mõned seisundid, mis vajavad kiireloomulist abi: löök autolt, lämbumine, tugev verejooks, krambid, teadvuseta olek, mürgistus (nt rotimürk, humaanravimid), äkktekkeline liikumisvõimetus. • Väikeloomakliinik pakub loomade füsioteraa-piat, dermatoloogia teenuseid, silmahaiguste diagnostikat ja ravi, samuti on olemas ka eraldi erakorralise meditsiini ja intensiivravi osakonnad. • Infot Eesti Maaülikooli Loomakliiniku kohta leiab nende kodulehelt www.loomakliinik.emu.ee

http://www.loomakliinik.emu.ee
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Anastassia Golosova, Jelizaveta Jelissejeva, Mari 
Kirss, Dmitri Kozlov, Mari-Liis Tõnnori,  
radioloogiatehniku õppekava 1. kursus
Fotod: Indrek Virro 

15. aprillil toimus Indrek Virro veebipõhine loeng tee-
mal “Tööstulik kompuutertomograafia”. Indrek Vir-
ro on 2017. aastast Eesti Maaülikoolis kompuuterto-
mograafia operaator ning 2020. aasta aprillist Tartu 
Ülikooli tehnoloogiainstituudis robotitehnoloogia 
spetsialist. Eesti Maaülikoolis asuvasse kompuuterto-
mograafia labori varustusse kuulub Saksa firma YX-
LON International GmbH toodetud tööstuslik rönt-
gen-kompuutertomograafia skänner, YXLON FF35 
CT. Süsteemis on kaks erineva võimsusega röntgento-
ru: 190 kV ja 225 kV. Selline konfiguratsioon võimal-
dab seadet rakendada laiemas katsekehade spektris ja 
erinevalt soovitud täpsustel. Andmete analüüsiks ja 
esitamiseks on kasutada programmi paketi VG Stu-
dio täisversioon.

Palju kasutusvõimalusi

Kompuutertomograafia (edaspidi KT) võimaldab 
leida mikroskoopilisi defekte, lõhesid, poore jms. 
Samuti annab KT võimaluse kontrollida ja juhtida 
toodete geomeetrilisi parameetreid, viia läbi vormi 
kõrvalekallete täielikku analüüsi. Seadmel on palju 
kasutusvõimalusi: näiteks saab uurida materjalide si-

sestruktuuri ja kontrollida detailide valmistamistäp-
susi. Sobib suurepäraselt väga väikeste ja keskmise 
suurusega osade kontrollimiseks auto- ja elektrooni-
katööstuses, lennunduses ja materjaliteaduses. Kom-
puutertomograafia uuringud viiakse läbi mitmes eta-
pis: andmete saamine, saadud andmete töötlemine, 
tulemuste analüüsimine, aruande loomine. Kom-
puutertomograafia laboris tegutsedes tuleb olla val-
vas järgnevate ohtude suhtes: röntgenkiiritus, elekter, 
näpistus, põletus, magnetväli ja suruõhk. 

Tööstuslik kompuutertomograafia on inimesele 
üldiselt ohutum kui tavameditsiinis kasutusel olev 
tomograafia. Objektid võivad olla teatud suurusega, 
et mahuksid anumasse, mis ei lase hajukiirgust läbi. 
Seega on operaatori aastane efektiivdoos minimaal-
ne ning operaator ei kuulu kiiritustöötaja alla. Ind-
rek Virro näitas ka oma loengus maketti, mis oli si-

lindrikujuline, millega saab kindlaks teha, kas objekt 
mahub kompuutertomograafiasse või mitte. 

Loeng ise toimus veebipõhiselt, mis kestis ligikau-
du kolm tundi. Huvitava loengu raames toodi välja 
mitmetest erinevatest kehadest näidised: mesilane, 
kaamera, mustikataim, õun, pähklid, puidust ja me-
tallist tooted. Virro näitas veebipõhiselt, kuidas saab 
teha teatud materjalidest/mudelitest kolmemõõtmelist 
ülesvõtet. Sellega seotud tegevustest saime osa algu-
sest lõpuni: alustades katsekeha paigutamisest pöör-
levale alusele kuni lõpliku detailide lugemiseni välja. 

Katsekeha kolmemõõtmeliseks saamine algab pi-
deva röntgenkiirgusega tehtavate kahemõõtmelis-
te ülesvõtetega, kus katsekeha asub pöörleval alu-
sel. Samuti saime teada, et kõikide fotode maht on 

Tööstuslik 
kompuutertomograafia

Mesilane.
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väga suur: ühe katsekeha näite piltide mahuks tu-
li umbes 5GB. Katsekeha skaneerimine võttis aega 
kokku natuke alla nelja minuti. Eesti Maaülikoolis 
saab plastist 3D kehasid printida mõõtelaboris ole-
vate printeritega. Metallist prinditud kehad pärine-
vad Tallinna Tehnikaülikoolist, kellega ühiselt läbi-

viidud projektist “Nutika tootmise tuumiktaristu“ 
saadi tomograafi rahastus. 

Kuidas tekitatakse 3D-joonis?

Joonkiire skaneerimine on traditsiooniline tööstus-
liku kompuutertomograafia skaneerimise protsess. 
Tekitatakse röntgenkiired, mis kollimeeritakse üheks 
jooneks. Seejärel transleeritakse röntgenkiired üle 
skaneeritava objekti ja detektor kogub andmed kokku. 
Andmed rekonstrueeritakse ja luuakse 3D-pildiesit-
lus. Koonuskiire skaneerimisel asetatakse skaneeri-
tav osa pöörlevale lauale. Kui objekt pöörleb, tekitab 
röntgenikiirte koonus suure hulga 2D pilte, mis sal-
vestatakse detektori kaudu. Seejärel töödeldakse 2D 
pilte, et saada 3D pildiesitlus. 3D pilt annab ka või-
maluse vaadata objekti kiht-kihi haaval, et leida eri-
pärasusi või toote anomaaliaid ning võimaldab pare-
mini aru saada toote välis- kui ka siseehitusest. Eesti 
Maaülikoolis asuvas laboris asuv tomograaf kasutab 
koonuskiirt. Joonkiirte seadmeid kasutatakse ka näi-
teks lennujaamade pagasikontrollis.

 
MIDA KUJUTAB ENDAST TÖÖSTUSLIK KOMPUUTERTOMOGRAAFIA?
• Tööstuslik kompuutertomograaf (KT) on seade, mis loob röntgenkiirguse abil skaneeritud objek-tist kolmemõõtmelise kujutise. Tööstusliku KT skaneerimist kasutatakse paljudes tööstusharu-des detailide sisemiseks kontrolliks. Tööstusliku KT-skaneerimise peamised kasutusvõimalused on vigade avastamine, metroloogia, montaaži analüüs ja pöördtehnoloogilised rakendused. • Tööstusliku kompuutertomograafia skaneerimise tehnoloogia võeti kasutusele 1972. aastal, kui Godfrey Hounsfield leiutas KT skanneri meditsii-niliseks otstarbeks. 

• Eesti Maaülikooli tehnikainstituudi juures asuv kompuutertomograafia labor avati ametlikult  9. novembril aastal 2017.
• Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis radioloogiatehniku õppe lõpetanutest 90-95% on asunud erialasele tööle. Tööle asumise võimalusi on ka väljaspool tervishoiuasutusi, näiteks veterinaarmeditsiinis, ülikoolide teaduslaborites, tööstusliku kompuu-tertomograafia valdkonnas ja mujal.• Rohkem infot tööstusliku kompuutertomograafia kohta saab Eesti Maaülikooli kodulehelt.

Radioloogiatehniku eriala esimese kursuse üli-
õpilased soovivad tänada Indrek Virrot, kes tutvus-
tas meile tööstusliku kompuutertomograafia tööd. 
Loengut rahastati SA Innove-st taotletud projektist 
„Tartu Tervishoiu Kõrgkooli praktikasüsteemi aren-
damine” (projekti number 2014-2020.1.05.18-0352).

Õun.

Pähklid.

Mustikataim.

http://te.emu.ee/et/struktuur/biomajandustehnoloogiate-oppetool-bt/teadustoo/laborid-ja-teenused/kompuutertomograafia-labor/
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Tekst: Mari Kirss, Kirsika Kägo, Merili Länik, 
Ormi Mežults, Mari-Liis Tõnnori, Jaan Voronõi, 
Reno Vosmi, radioloogiatehniku õppekava 1. kursuse 
üliõpilased
Fotod: Sünne Remmer

23. aprillil toimus radioloogiatehniku õppekava esi-
mese kursuse tudengitele Sünne Remmeri eestveda-
misel veebiloeng teemal “Kohturadioloogia”. Sünne 
Remmer on alates 2013. aastast Eesti Kohtueksper-
tiisi Instituudi kohtuarst-radioloogiaekspert ning 
alates 2018. aastast radioloog SA Põhja-Eesti Regio-
naalhaiglas. Ta lõpetas 2009. aastal arstiteaduskon-
na Tartu Ülikoolis ning 2013. aastal residentuuri pa-
toloogi ja kohtuarstina. 2011. aastal osales Remmer 
Zürichi Ülikooli kohturadioloogia baaskursusel ja 
2013. aastal edasijõudnute kursusel. Pärast seda alus-
tas Remmer 2013. aastal residentuuri radioloogina 
ning lõpetas 2018. aastal.

Loeng toimus üliõpilastele kahes osas: esimeses 
osas räägiti kohturadioloogiast ülevaatlikult ning tei-
ses surmajärgsetest radioloogilistest uuringutest Ees-
ti Kohtuekspertiisi Instituudis. 

Mitmesugused uuringud elavatele ja 
surnutele

Kohtumeditsiinis tehakse uuringuid nii elavatele 
kui ka surnud isikutele. Elavate isikute puhul tuvas-
tatakse vigastusi ja tekkemehhanismi, määratakse 

ka isiku vanust ning otsitakse kehast 
narkootikumide jälgi. Isiku vanuse 
määramisel on väga oluline radio-
loogia osa ekspertiisis, kus tehak-
se kolm röntgenülesvõtet: ham-
mastest, rangluudest ja vasakust 
labakäest. Neid ülesvõtteid võr-
reldakse atlase omadega, milles 
uuritakse kasvuga seotuid detai-
le, näiteks kasvuplaadid ja ham-
bad. Surmajärgselt tehakse pea-
miselt kompuutertomograafia ja/
või magnetresonantstomograa-
fia (MRT), vähem on kasutusel 
röntgenuuringud. Surmajärgselt 
tuvastatakse vigastusi ja võõr-
kehasid, tehakse kindlaks sur-
ma põhjus, dokumenteeritakse ja 
salvestatakse leiud ning vajadusel 
esitletakse leide kohtus, lisaks tuvas-
tatakse DVI (Disaster Victim Identi-
fication) katastroofiohvreid. 

Loengus räägiti ka laste 
väärkohtlemisest, kus vanemate poolt 
räägitu ja radiograafiliste uuringute kok-
kuviimine tekitab mitmesuguseid lahkhe-
lisid. Näiteks võivad vanemad öelda, et laps 

Kohturadioloogia  
paljastab tõe

Koljuluude murrud, kukkumine kõrgusest (KT uuring). 
Fotod: Sünne Remmer
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kukkus, kuid tegelikult on vigastused tekkinud juba 
varem ning need on suuremad, kui kukkudes võiksid 
olla. Lapse väärkohtlemise kahtlusel tehakse tavaliselt 
protokolli järgi 28 röntgenülesvõtet, mida peaks kor-
dama kahe nädala jooksul. Samuti võib kompuuter-
tomograafia näidata, kas autoõnnetuse ajal oli ohv-
ril turvavöö peal või mitte. 

Juttu oli ka surnutel esinevatest normileidudest. 
Radioloogiliste aparatuuridega on võimalik tuvas-
tada hüpostaase kopsudes. Kui need tekivad nahal, 
kutsutakse neid koolnulaikudeks. Elusatel inimestel 
arvatakse selliste leidude puhul, et tegu on mõne pato-
loogiaga, aga surnute puhul on tegu normileidudega. 
Nimelt hakkab pärast surma paari tunni möödudes 
kehas veri hüübima ja nahale tekivad roosakad-lilla-
kad laigud. Ka organites toimuvad muutused ja seda 
gravitatsiooni tõttu just maapinnale lähemal olevates 
kehaosades. Selle järgi saab tuvastada, kas surnuke-
ha on vahepeal liigutatud või mitte.

Tänapäeval eelistavad mõne riigi, näiteks USA pro-
kurörid ja kohtunikud rohkem kompuutertomograa-
fia 3D pilte, sest virtuaalpilt laseb vandekohtul oma 
otsuseid teha erapooletumalt. Sündmuskohal või lah-

kamisel tehtud pildid võivad muuta vandekohtu ot-
sust äärmuse poole.

Seadused Eesti riigis

Eesti seadusandlus on küll uuendamisel, kuid loen-
gus tutvustati neist kolme: 
1. Tervisekahjustuse kohtuarstliku tuvastamise 

kord. Diagnoos, tekkemehhanism ja -aeg, elu-
ohtlikkus, kestus.

2. Surma põhjuse tuvastamise seadus. Neljanda 
paragrahvi järgi tuvastatakse isiku surma põhjus 
kas välisvaatluse, tervishoiuteenuse osutamist 
tõendavate dokumentide, patoanatoomilise la-
hangu, kohtuarstliku lahangu või kohtuarstliku 
ekspertiisi teel. Tulevikus on planeeritud muu-
ta kohtuarstlik lahang nimetusega kohtuarstli-
ku välisvaatluse, siseuuringu või radioloogiline 
uuring.

3. Kohtuekspertiisiseadus. Antud seaduses on 
hinnakiri, näiteks surnu kogu keha kompuuter-
tomograafia uuringu maksumus on 284 eurot, 
kuid ka haigekassa hinnakiri. Vahel on odavam 
teha kogu keha uuring kui mõningate piirkon-
dade uuringud. 

Eesti kohtumeditsiini tulevik

Eestis on kohtumeditsiinil võimalusi laieneda ja are-
neda. Soovitakse jõuda nii kaugele, et magnetreso-
nantstomograafias saaks teha südameuuringuid ning 
avastada selle abiga infarkte. Lisaks soovitakse pa-
randada kompuutertomograafia ning angiograafia 
võimalusi. Multimodaalsus 1H-MR spektroskoopia 
on ka tulevik, millega saaks määrata surmast möö-
dunud aja peaaju uuringu alusel. Hetkel on planeeri-
tud mitmeid meetmeid, mida saaks Eestis paremaks 
muuta ning milliseid uusi tehnikaid arendama haka-
ta, kuid hetkel jääb nende ideede ja projektide elluvii-
mine seoses COVID-19 pandeemia tõttu tagaplaanile. 

 
EESTI KOHTUEKSPERTIISI INSTITUUT
• Eesti Kohtuekspertiisi Instituut (EKEI) on riiklik ekspertiisiasutus, mis loodi 01.01.2008. aastal ning on Justiitsministeeriumi hallatav riigiasutus. Instituut on tekkinud kahe asutuse, Eesti Koh-tuarstliku Ekspertiisibüroo ning Kohtuekspertiisi ja Kriminalistika Keskuse ühinemisel.• Instituudi tegevuse põhieesmärk on kohtueks-pertiiside tegemine menetlusasjades vastavalt pädevusele, ekspertiisivaldkondade arenduste-gevus, politseiasutuste ekspertiisialane kooli-tamine ja nõustamine instituudi ülesannetega seonduvates küsimustes ning riiklike andmeko-gude ja registrite valdamine.• EKEI töö tellijateks on peamiselt kohtu, proku-ratuuri, uurimisasutuste ja kohtuvälised menet-lejad.

• Instituudi struktuuriüksusteks on osakonnad ja talitused. Instituudi koosseisu kuuluvad kohtuarstlikud ekspertiisiosakonnad, DNA-, dokumendi-, infotehnoloogia-, keemia-, liik-lus-, sõrmejälje- ja tehnikaosakonnad. Lisaks kohtupsühhiaatria-, kvaliteedi-, asjaajamis-, arendus- ja personalitalitus ning majandustalitus. Kohtuarstlikud ekspertiisiosakonnad asuvad Tallinnas, Tartus, Kohtla-Järvel ja Pärnus.• Rohkem infot leiab Eesti Kohtuekspertiisi Insti-tuudi kodulehelt www.ekei.ee. 

Radioloogiatehniku eriala 
esimese kursuse üliõpilased soovivad tänada Sünne 
Remmerit, kes tutvustas põhjalikult kohturadioloo-
giaga seotud teemasid. Loengut rahastati SA Inno-
vest taotletud projektist „Tartu Tervishoiu Kõrgkoo-
li praktikasüsteemi arendamine” (projekti number 
2014-2020.1.05.18-0352).

Sternumit läbiv noavigatus südame vigastuse ja hemoperi-
kardiga (KT uuring).

http://www.ekei.ee
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Merli Ilm, tervisekaitse spetsialisti 1. kursuse üliõpilane
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Meie kool on pungil huvitavatest ning inspireerivatest 
inimestest. Ühest teame rohkem, teisest vähem. On 
aeg rohkem teada saada Taimi Taimalust, kes hoiab 
meie kooli nime sporditeemadel au sees.

Kelleks soovisite lapsena saada?

Olin lapsena selline rüblik ja huvitusin kõigest põne-
vast ning ägedast. Kuna kasvasin üles väikses külas 
Tartu külje all, tahtsin saada küll ehitajaks, küll lau-
datööliseks, rattasõitjaks ja “printsiks” (sest nemad 
said alati võidelda paha nõiaga). 

Kuidas leidsite tee Tartu Tervishoiu Kõrgkooli?

Mul oli tegelikult enne Tartu Meditsiinikooli sisseas-
tumist mitmeid erialavalikuid. 

Proovisin enne seda Nõo reaalgümnaasiumisse 
pääseda, aga katsetel jäin napilt vähem kui ühe punk-
tiga välja. Ma ei arvestanud sellega, et kõik võrran-
did tuleb paberil kaasa võtta, nagu teised tegid se-
da matemaatikas ja füüsikas, ning tegin siis nii palju 
peast, kui oskasin. 

Järgmine valik oli autoremondi lukksepa eriala 
kutsekoolis. Selleks olin ikka valmistunud, sest sis-
seastumisel oli soovituslikult vaja, et endal oleks prak-
tikakoht. Mul oli koht ja juhendaja nõusolek samu-
ti. Sellele aga tõmbas vee peale kutsekoolis olev eriala 
juht: “Tüdrukuid ei võta!”. Pakuti siis teist eriala – 
aedviljakonserveerija, kuna lihatehnoloogi grupp oli 
täis ja piimatehnoloogiks ei soovinud õppida. Nii ma 
siis koos meie grupisiseselt “lihakate” ja “piimakate-
ga” koos õppisingi ning lõpetasin aedviljakonservee-
rija eriala. Kuna töökohti sellel erialal peale hooaja-
töö väga valida polnud, siis proovisin muud.

Proovisin sisse astuda sisekaitseakadeemiasse. Ko-
mistuskiviks sai 60 meetri jooks. Muud füüsilised tes-
tid sain sooritatud, ent psühholoogiliste testide vastu-
sed jäid teadmata. Konkurents oli läbi aastate suurim 
– 40 inimest ühele kohale. 

Tööle tuli minna ja sain koha Raja tänava psüh-
hiaatriakliiniku lasteosakonnas hooldajana. Sealt ut-
sitasid kolleegid mind õeks õppima. Ja nii saigi see 
tee ette võetud.

Töötate hetkel nahakliinikus. Kus Te veel varase-
malt olete töötanud?

Kooli kõrvalt olen alati tööd teinud, sest mul on kolm 
õde ja vend ning meie perel ei olnud võimalik finant-
siliselt kõiki lapsi toetada. Seega pidime ise endale ela-
tist teenima, et saaks koolis käia. Samas ei tundnud 
me millestki puudust, sest vanemad töötasid ehitusel 
ja piimalaudas ning tegid ka juhutöid – näiteks ema 
maalrina ning isa ehitajana. 

Juba lapsena sokutasid mu vanem vend ja kaks 
õde mind erinevatele töödele peedipõllule, kive kor-
jama või heinatööle, millega sai taskuraha teenida.

Kutsekoolis sain suviseid tööotsi sööklasse rahu-
korpuse toitlustamise nõudepesijaks või sügisel õu-
napressimisele.

Meie kooli jooksul pidasin ka mitmeid töökoh-
ti – jätkasin tööd lasteosakonnas hooldajana ja hil-
jem öövalvuri ning koristajana autoremondiga tege-
levas firmas.

Mis aitas pärast lõpetamist haiglas osakonna vali-
kule kaasa?
Nahakliinikusse läksin kohe pärast kooli lõpetamist, 
kuna teadsin, et sinna otsitakse õdesid. Enne proovi-

sin ikka operatsiooniploki poole kiigata, aga seal oli 
eelis, kui olid noormees või seal juba praktikal ol-
nud. Kahjuks olid minu praktikad muudes osakon-
dades. Nahakliinikusse olen aga pidama jäänud, sest 
töö on nagu mujalgi, ent erialane spetsiifika on sa-
mas huvitav. 

Ka praegu jätkan kooli kõrvalt haiglatööd, sest 
soovin oma õe oskusi hoida ja täiendada. Usun, et 
see teeb mind paremaks õpetajaks.

Millised on Teie praegused eesmärgid?

Praegune eesmärk on valitud töökoormusega hakka-
ma saada. Kuna olen aktiivne, ei oska enamasti öelda 
“Ei” ning tahan kõige huvitavaga kaasa minna. Tege-
vusi on kogunenud.

Lisaks õppetööle on minu kanda ka meie kooli 
sporditegevuse hoidmine ja edendamine, mis nõuab 
päris palju aega ja panustamist. Olen ikka aastatega 
veidi targemaks saanud ning juba mitmeid aastaid 
on mul sellel teel olnud abilisi tudengite hulgas. Nad 
leevendavad spordiesinduses veidi minu koormat.

Millega tegelete vabal ajal?

Vaba aeg on sisustatud mul ikka tihti meditsiini ja 
sporditeemadega. Nimelt olen juba pea kümme aas-
tat olnud tegev mitmes spordiühenduse tegevuses. Et 
üritusi läbi viia, aitan seal nii nõu, jõu kui ka esma-
abi teenuse pakkumisega.

Viimasest on nüüdseks välja kasvanud meie koo-
li vilistlase Kati Kõivuga ametlikult loodud Esmaabi 
üritustele MTÜ. Sinna on haaratud meie koolist pal-
jud vilistlased ja taas õppima tulnud (juba mitmen-
dat eriala) tudengid, kes siis annavad spordiüritustel 
esmaabi. Teeme koostööd rattaklubide, spordiliitude 
(Eesti Akadeemilise Spordiliidu ehk EASLiga), võrk-
palliklubide, judoklubide jne. Alustasime tudengite 
üritustest koostöös EASLiga, mille juhatuses esin-
dan ma praegu ka Tartu Tervishoiu Kõrgkooli ning 

Kõigist ei saa tippsportlasi, 
aga kõik võivad  

teha sporti!
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samuti Firmaspordiga (nüüdseks SportID) on meil 
koostöid nii laulu-tantsuürituste, Maamessi kui ka 
motospordi väiksemate üritustega.

Mul on endal ka väike hobi, mida üritan enda 
maandamiseks teha (kuigi aega selleks napib), kus 
üritan taaskasutada erinevaid puit-, metall- ja muid 
materjale. Minu isetehtud asju saavad mu sõbrad nä-
ha Facebookis ja ka koolis eksponeerin mõningaid 
jõulude ajal toimuval heategevuslaadal. See tegevus 
kahjuks ei toimu aastaringselt, sest minu väike töö-
koda ei ole soe ja talvel on keeruline seal asjatada.

Lisaks võtab suure osa minu ajast ka eakate va-
nemate eest hoolitsemine, sest nende liikumine on 
piiratud ja abivahenditega toetatud. Õnneks on mul 
suurem pere ja saan ka nende toetusel tegeleda oma 
asjadega ning võtta veidi nendest kohustustest puh-
kust.

Kahjuks sellise nn “isikliku elu” olen praegu pan-
nud ootele, sest veel kohustusi juurde võtta pole või-
malik. Siis peaksin juba hakkama loobuma tegevus-
test, millega praegu tegelen.

Olete meie koolis tudengitele oluliseks toeks nii õp-
pejõuna kui ka kõigega, mis seotud spordiga. Kui-
das hindate meie tudengite aktiivsust?

Igal aastal ikka kuulen osade vilistlaste või tudengi-
te käest, et nad ei teadnudki, et meie koolis spordi-
ga tegeletakse. Siis tekib veidi kurb tunne ning soov 
midagi veelgi paremini teha.

Meie kool on riigikool. Meil ei ole võimalusi luua 
spordiklubi ega pakkuda samu võimalusi nagu suu-
red kõrgkoolid. Samas oleme Eesti kõikide kõrg-
koolide seas tuntud ja kardetud vastased, kui meie-
ga võistlema satutakse. Oleme alati arvestatav ning 
ka ühtehoidev jõud.

Koolis ei tohiks õpingud olla kellelegi piiranguks, 
et mitte tegeleda spordiga või spordialaga, milles ole-
te hea või mida tehes tunnete ennast hästi. Meie kool 
ei saa küll rahaliselt toetada tippspordiga tegelejaid, 

aga saame toetada neid üliõpilase staatusega. Siis 
saab võistelda teiste kõrgkoolidega üle maailma, näi-
teks universiaadidel (üliõpilaste rahvusvahelised spor-
divõistlused – toim). Lisaks oleme alati valmis tun-
nustama ja uhkusega jagama infot nende tudengite 
saavutuste kohta. Meie kool on alati tulnud vastu õp-
petööalastes küsimustes. 

Samuti on kool panustanud ka sellesse, et nii har-
rastajad kui ka need tudengid, kellel soovi, saaksid 
sportlikke tegevusi harrastada. Näiteks üürib kool 
spordisaali, kus võimaldame mängida pallimänge. 
Samuti saab kooli füsioterapeutide saalides teha rüh-
matreeninguid ning tudengitel on võimalus kasuta-
da jõusaali. Need pole küll spordiklubidega võrrelda-
vad võimalused, aga siiski võimalused. Tudengitel on 
võimalus ka oma tervise edendamiseks korraldatud 
rühmatreeningud, jooksmised, käimised jne vormis-
tada vabaainepunktideks.

Tudengite aktiivsuse koha pealt on olukord aasta-
te jooksul ka veidi paranenud. Usun, et sellele on vii-
mastel aastatel kaasa aidanud ka septembris tähistatav 
füsioterapeutide ja IDUS päev, kus toimub meie koo-
lis spordipäeva laadne üritus. See üritus näitab selgelt 
kõigile tudengitele, et alati ei pea tegema tippsporti 
– sport võib olla lahe ja isegi naljakas ning seda saab 
teha koos teistega. 

Aktiivsuse suurenemist hindan viimaste aastate 
juures just tudengispordi suurimatel üritustel ja sep-
tembris meie koolis toimuval üritusel osalejate kas-
vu järgi. Meie kooli üritusel on tegevuses ligi 150 tu-
dengit (k.a kooli personal) ning suve- ja talimängude 
osalus on kasvanud 50%. Samuti oleme YliPallil osa-
lenud pea maksimaalselt lubatud osalejate arvuga.

Veidi langes eelmisel aastal meie osalus võrkpalli-, 
korvpalli- ja jalgpalliüritustel võrreldes teiste kõrg-
koolidega, aga selliseid vaheaastaid (loodan, et sel-
leks see ka jääb) ikka tekib, kus kohe ei tule lõpetaja-
te asemele sama entusiastlikke tudengeid.

Mis toob Teile rõõmu? 

Mulle toob rõõmu see, kui näen, et inimesed on üks-
teise vastu sõbralikud ning abivalmid. Et meil on pu-
has loodus ja vabadus.

Eriti hea tunde tekitab aga see, kui meie tudengi-
te ja vilistlaste kohta tuleb head tagasisidet ning näen 
nii spordis, meditsiinis kui ka eraelus, et meie koo-
list on tulnud tunnustatud spetsialistid, kes teevad 
oma tööd südamega.

Mida soovitaksite noortel silmas pidada, et oma ees-
märgid ja unistused saaks täide viidud?

Seadke eesmärgid ja unistused suhteliselt suured, et 
teil oleks võimalus nende poole püüeldes leida palju 
väikeseid eesmärke, ja luua võib-olla uued unistused, 
mille täitmine teeb teid õnnelikuks. 

Võtke osa kõigest, mis tundub huvitav ja proovi-
ge uusi asju. Näiteks, kui te pole kunagi mõne spor-
dialaga kokku puutunud, aga saate selleks võimalu-
se, siis proovige. Kui ei proovi, siis ei saa ka teada, 
kas teile meeldib või mitte. Kõigist ei saa tippsport-
lasi, aga kõik võivad teha sporti!

Milliste spordialadega olete ise tegelenud? Milline 
on hetkel kõige südamelähedasem?

Põhikoolis sai tegeletud kõikide aladega veidi, aga 
treeningvõimalust konkreetse alaga tegelemiseks ei 
olnud. Sellest on endal kahju, kuna oleks võib-olla ise-
gi mingit potentsiaali olnud – olin ikka selline rüb-
lik. Kuigi nüüd küll ei ütleks peale vaadates, et olen 
väga sportlik olnud.

Kutsekooli/keskkooli ajal mängisin koolivõistkon-
nas korvpalli. Meie koolis sai samuti Maie Timmi, 
kes sellel ajal oli niinimetatud spordijuht, juhenda-
misel käidud korvpalli- ja võrkpallitrennis. Eks me 
teiste koolidega ikka võistlesime ka.

Olen olnud rohkem harrastaja tüüpi, kes proovib 
võimalusel ära uued alad, ja kindlasti soovitan tuden-
gitele, et tihti on osavõtt kõige tähtsam. Ärge võrrel-
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ge ennast tippsportlastega, kui te pole aastaid trenni 
teinud nagu nemad. Nautige osavõttu!

Olete spordiesinduse ja koolitrennide eestvedajaks. 
Kuidas jõudsite meie koolis töötades ka spordi eden-
damise juurde?

Juba ise tudengina sai käidud kooli poolt võimalda-
tud trennides. Siis asusime Nooruse 9 majas ja meil 
oli oma spordivõimla, kus saime mängida nii pal-
limänge kui ka nii-öelda kehalise kasvatuse tunde. 

Mul võimaldati peale kooli lõppu trennides edasi 
käia. Siis tõi elu mind algselt bioanalüütikute, seejä-
rel tervisekaitse spetsialistide juurde lektorina tunde 
andma. Siis sai minust juba koosseisuline õppejõud 
koolis ning Maie Timm soovis sporditegevuse eest-
vedamise kellelegi üle anda. Kahjuks või õnneks ei 

soovinud keegi tööväliselt endale selliseid kohustu-
si võtta, kuigi meie vilistlane Kristel Plangi ja õppe-
jõud Kristi Vahur aitasid vahepeal sellega tegeleda. 
See ei kuulunud õppetöö ega töötundide alla, täiesti 
vabatahtlik ja omast ajast.

Alates 2008. aastast olen tegelenud aga sporditege-
vusega juba mina. Vabast ajast ning vabatahtlikuna. 
Alustuseks sai tegeletud vaid treeningute ja võistlus-
tega, kus enamasti käisid trenniskäijad. Polnud vahet, 
mis alaga oli tegu – samad näod korvpallist ja võrkpal-
list olid tegevad. Nii sai ära mängitud lisaks jalgpall, 
indiaca, lauatennis, kergejõustik ja muudki lahedat.

Suure lobitöö tulemusel hakkas ka kool toetama 
võistluskulude katmisega. Riigiasutusena on  keeruli-
ne põhjendada akadeemilise meditsiinisuunaga koo-
lina, et ka sporditegevuseks on vaja raha eraldada. 
Siis ei olnud võistluste tasud suured. Nüüdseks ole-

me jõudnud selleni, et meil on ka eel-
arve ning saame planeerida ning toe-
tada spordiharrastust koolis.

Kahjuks ei saa me toetada isikuid in-
dividuaalselt nende tippspordis ja raha-
liselt treeningute läbiviimisel.

Nüüdseks on meil aga spordiesin-
dus, kuhu kuulun juhina mina ja tuden-
gid. Praegu on esinduses kolm liiget: 
Albert Tamm, Marin Lõo ja Marjet-
ta Urva. Kuna osad neist hakkavad lä-
hiajal oma kooliteed lõpetama, valisid 
nad välja juba kaks tublit järelkasvu lii-
get, kes nende kohad üle võtavad. Nen-
deks on Anna-Britt Kivimägi ja Mai-
ri Tamm. 

Meie koolis on käinud ning käib prae-
gugi mõnigi tippsportlane. Kellele ole-
te enim kaasa elanud?
Oh, ikka kõigile, keda vähegi tean! Ise-
gi meie vilistlaste saavutusi kuvame 
tihti meie kooli Üliõpilasesinduse Face-

booki kodulehel www.facebook.com/tartutervis-
hoiukorgkoolylioplasesindus ja inspiratsiooniks ka 
meie kooli spordiharrastajate grupis TTHKK SPORT 
www.facebook.com/groups/1217921754894940. Nen-
des kahes grupis liigub enamasti kogu info spor-
ditegevuse kohta. ÜE leht on kogu avalikkusele ja 
spordileht on kinnine grupp meie tudengitele ja vi-
listlastele.

Loodan, et keegi ei solvu, kui toon mõned näited, 
sest meie koolis on käinud palju tippsportlasi ning 
kõiki ei saa näiteks tuua. Mõned nüüdsed tegijad va-
rasemast ajast ning uuemad võin näiteks tuua küll.

Vilistlastena võin välja tuua näiteks, et meie koo-
lis on õppinud maratoonaritest õed Luiged, õigemini 
neist kaks. Siis nad ei olnud veel maratoonarid, aga 
aktiivsed, ning võtsid meie kooli ridades osa üliõpi-
laste suvemängudest. 

Kõigile tuntud vehkleja Julia Beljajeva tegi oma 
ühed tippsaavutused, kui käis meie koolis, ja lõpe-
tas edukalt oma õpingud. Meie kooli lõpetas edu-
kalt ka Renate Pikk, kes mängib tippvõrkpalli Tar-
tu Ülikool/Bigbank ridades, kes kooliajal oli oma 
võistkonnaga väga võidukas. Nüüd on tal ka võist-
konnakaaslane, kes käib samuti meie koolis – Ka-
tariina Vengerfeldt. Praegu viibib akadeemilisel 
puhkusel Napolis toimunud universiaadi võitja vi-
bulaskmises Lisell Jäätma. Kohe on välismaale sõit-
mas Eesti meister discgolfis 2018 Albert Tamm. 
Suusatamises on meie koolis praegu kõige tuntum 
nägu Tuuli Tomingas.

Meil on tippsportlasi nii Eesti kui ka rahvusva-
helisel tasemel. Siinkohal panen kõigile meie kooli 
tudengitele südamele, et me ei saa küll teie tegevu-
si rahaliselt toetada, aga moraalselt ja nõu ning jõu-
ga teinekord küll. 

Näiteks saame teie edu jagada maailmaga, kasu-
tades meie võimalusi sotsiaalmeedias. Õppejõud tu-
levad alati vastu õppetöö korralduses. Eks me püüa 
ka kooli sümboolikaga toetada, tunnustada tänukir-
jadega ning vabaaine punktidega.

https://www.facebook.com/tartutervishoiukorgkoolylioplasesindus
https://www.facebook.com/tartutervishoiukorgkoolylioplasesindus
https://www.facebook.com/groups/1217921754894940
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Küsitles Jaanika Niinepuu, kommunikatsioonijuht
Foto: erakogu

Ivika Lehtsalu 
kõrgkooli teenuste ja koostöö koordinaator

Tähtkuju ... kõige sõnnim Sõnn üldse - saan oma käitumist ja 
olemust sellega vahel välja vabandada.

Lapsena tahtsin saada ... Sigatüüka Nõiduse ja Võlukunsti 
Kooli õppuriks, aga kuna see polnud võimalik, siis tahtsin saada 
näitlejaks ja hiljem eesti keele õpetajaks.

Riik, kus tahaksin käia, on ... USA. Ameerika on mind juba 
noorest saati mingil põhjusel lummanud.

Vabal ajal tegelen ... peamiselt puhkamisega. Minu jaoks on 
väga oluline aeg maha võtta ja nautida sõpradega koosolemist, 
käia looduses, süüa midagi maitsvat või vaadata head filmi.

Minu suurim hirm on ... ÄMBLIKUD, keda nähes hakkan 
tavaliselt kas nutma või värisema või mõlemat korraga.

Mind paneb naeratama ... kausitäis komme. Ma olen inime-
ne, kes tunneb rõõmu lihtsatest asjadest.

Minu lemmik tähtpäev on ...varem oli selleks mu sünnipäev, 
aga kui aastaid juba liiga palju lisanduma hakkas, siis sai lemmi-
kuks hoopis jõuluperiood.

Kui mul oleks tätoveering, siis see oleks ... mul on juba 
seitse tätoveeringut, aga järgmine oleks ilmselt Harry Potteri tee-
maline või siis pilt ühest mu lemmiknäitlejast Johnny Deppist.

Minu varjatud talent on... süüa liiter jäätist korraga.

Kontsad või tennised? Mulle väga meeldivad kontsad, aga 
kindlasti kõnnin paremini ja tihedamini tennistega.
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27. ja 28. märtsil toimus Riia Stradinsi Ülikooli (isc.rsu.lv) 
rahvusvaheline üliõpilaskonverents, esmakordselt e-ettekan-
netega.
Konverentsil tegid suulise ettekande (pildil) Ege-Elizabeth Kalda-
ru ja tema juhendaja Ülle Parm teemal „Blood Pressure and Pulse 
Recovery After Marathon of Non-Professional Male Marathoners 
(>45-Year-Old)“ ning Heneli Ristisaar teemal „Determination 
of High Sensitive C-Reactive Protein in Patients with Juvenile 
Idiopathic Arthritis and Its Sensitivity to Iron Storage Protein – 
Ferritin“ (juhendaja Mai Treial). Konverentsist võtsid osa ka Raul 
Mastik ja Taavi Taivere posterettekandega „Use of Anti-Scatter 
Grid in Paediatric Radiography“ (juhendaja Kalle Kepler).

Ege-Elizabeth Kaldaru saavutas oma suulise ettekandega  
3. koha.

Aprillikuus alustasid tervisekaitse spetsialistid huvitava ja kasuliku blogiga nooruse.ee/heanõu ning kõrgkooli kodulehele 
hakkas järjest tekkima erinevaid e-kursusi ja -loenguid, millega saad tutvuda lehel nooruse.ee/ekursused.

15. aprillil tähistatakse rahvusvahelist bioanalüütikute 
päeva. Selle puhul tegid kõrgkooli õppejõud Aivar Orav ja 
3. kursuse bioanalüütiku õppekava üliõpilane Hannelore 
Mariette Ojamäe, kes oli siis laboris abis vabatahtliku-
na, ülevaate fotodega bioanalüütiku tööst eriolukorras. 
Nende fotodega saad tutvuda kõrgkooli Facebooki lehel 
(@ttktartu). Pildil on Hannelore Mariette Ojamäe läbi 
viimas IL-6 (põletikumarker) määramist immunoloogilisel 
analüsaatoril. IL-6 on väga oluline prognostiline marker 
COVID-19 kulu jälgimisel.

https://nooruse.ee/heanõu
https://nooruse.ee/ekursused


Nägin kedagi, kes 
pesi käsi 30 sekundit

Viskasin ära 
mittevajalikke asju

Lõikasin enda või 
pereliikme juukseid

Ei lugenud läbi 
raamatut, mida 

plaanisin lugeda

Kogesin, et Moodles 
saab täita väga 

erinevaid ülesandeid

Nägin salli, buffi, 
kinda vms kasutamist 

maski aseainena

Vaatasin esimest 
korda vabariigi 

valitsuse 
pressikonverentsi

Mõtlesin, mis on 
esimene asi, mida 
teen eriolukorra 

lõppedes

Tervitasin 
kedagi varba või 
küünarnukiga

Leidsin koristades 
mõne ammu kadunud 

asja

Arutlesin, kas sõnad 
karantiin ja garantii 
on kuidagi seotud

Mõtisklesin, 
kust küll tuli 

meediasse nii palju 
koroonaeksperte

Tervist! Desinfitseerisin 
midagi esimest korda

Kujutasin 
vaimusilmas ette 

maskide praeahjus 
desinfitseerimist

Vaatasin 
jahmatusega nn 

disainmaske

Õpetasin eakamatele 
sugulastele 

kätehügieeni

Tellisin toitu kohast, 
kust polnud varem 

tellinud

Uurisin veebiloengu 
ajal zoomikaaslaste 
taustal olevaid asju

Kuulsin kedagi 
rääkimas, et 

küüslauk aitab 
koroonaviiruse vastu

Mõtlesin, mida tooks 
kaasa semestri 
pikendamine

Ei jõudnud 
veebipoodide alesid 

ära oodata

Selgitasin kellelegi, 
miks viin käte 

antiseptikaks ei sobi
Vaatasin Netflixist 

Tiger Kingi
Tegin mõnd toitu 

esimest korda ja see 
ei tulnud hästi välja

Milliseid tegevusi oled Sina sel kevadel teinud?
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