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sepõlvest seda veidrat ootusärevust, mis sünnipäevaeelsel õhtul uinuda ei lasknud. Mõtted keerlesid
homse ümber ja elevus oli suur. Homme... homme
muutub kõik. Kui ärkan, olen äkitselt 4...7...12...16
aastat vana ja siis hakkavad asjad juhtuma. Äkki
olen suurem, targem, julgem, osavam. Olen üldse
hoopis teine inimene. Sünnipäev on tähtis murdepunkt. Üks eriline uks väike-olemisest-suur-olemisse.
Nüüd tunduvalt vanemana tajun taas, et sünnipäev kipub eriliseks kujunema. Et kui täna olen neljakümnendates ja homme juba viiskümmend aasta
vana, siis on ju ometi suur vahe. Väga teine maailm on see, kui olen homme 60...63...74 aastat vana.
Et siis... olen... vana. Ühel hetkel väga vana. Aastate koorem vajub õlule ja kui ise seda ebaoluliseks
püüad mõelda, siis teised tuletavad seda pidevalt
meelde: „Ah, et juba?“, „no kes oleks võinud arvata,
et nii palju aastaid? Hea, et veel juubel pole!“ Nojah,
ega see kerge ole, nii et olen taas murdepunktis.
Taas on sünnipäevast saanud uks, aga sedapuhku
noor-olemisest-vana-olemisse.

On siis nii? Mis juhtub homme sellist, et olen

tänasega võrreldes hoopis teine inimene? Kas olen
keegi teine või midagi muud? No ei ole ju! Pole ma
mainimisväärselt targem või rumalam, osavam
või kohmakam, tugevam või nõrgem, rõõmsam
või kurvem. Pole ma ilusam ega inetum kui täna.
Ka mitte pikem ega lühem. See üks päev ei muuda
minus midagi olulist. Ja ometi muudab seda, kuidas
ma iseendale tundun.
Sama lugu on vist organisatsioonidega. Sageli
pole isegi täpset sünnikuupäeva võimalik välja selgitada, kuid ometi on tähtis omada mingit teetähist.
Seda murdepunkti või ust, mis aitab näpuga kalendris vedada ja öelda, et homme... homme muutub
kõik. Või vähemalt muutub palju.

Kui meie kõrgkoolil on sünnipäev, siis

kas järgmisel päeval õppehoonesse astudes satume
kuhugi hoopis teise kohta? Või on see sama kool, kus
käisime üleeile ja nädal tagasi? On ta ehk üleöö kõrgemaks saanud ja kaugemale nähtav? Või kandilised
nurgad ümaraks muutunud? Või hiilgama hakanud?
Nii ja naa. Maja on justkui sama, aga seegi on
aja jooksul ju muutunud. Inimesed suuresti samad
ja punane trepikoridor on ikka punane ning klassiruumid näevad samamoodi välja. Tunniplaan on
ikka seinal... Tegelikult on aga kõik ikkagi tõepoolest muutunud. Muutunud mitte üleöö ja mitte aasta-aastalt, vaid ka päev-päevalt ja tund-tunnilt. Pikemas perspektiivis võime tõdeda, et Tartu Tervishoiu
Kõrgkool on aastast 1811 kõvasti muutunud. Julgemaks, targemaks, osavamaks, suuremaks, mõjukamaks, kompetentsemaks, nähtavamaks, ilusamaks,
mugavamaks, õppimist toetavamaks, hoolivamaks,
rõõmsamaks, avatumaks. Ja veel midagi, mis hetkel
pähegi ei tule. Nii see tundub.

Ja hea on niimoodi tunda. Seda enam, et

meist igaühel on siin oma osa olnud. Meie ise muudame seda asutust, seda maja, neid inimesi ja
suhteid. Nii saab sünnipäevast maamärk, mis ütleb: „Nii, siia oleme
me oma teekonnal jõudnud ja
siit läheme me nüüd edasi.
Koos. Rõõmsalt. Tegusalt. Kasvavalt. Arenevalt. Panustavalt.
Kujundavalt. Õnnelikult.“ Jah,
just õnnelikult, sest meil pole
mingit põhjust õnnetud olla.
Meil on meie oma 208aastane
kool ja see on hea kool. Väga
hea kool. Palju õnne meile!
Anne Vahtramäe
sünnipäevaline
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Kõrgkool arendab
praktikasüsteemi

Gerit Dreyersdorff, õppeprorektori nõunik
Käesoleva aasta 1. märtsist osaleb kõrgkool projektis „Tartu Tervishoiu Kõrgkooli praktikasüsteemi
arendamine“. Selle eesmärgiks on tagada kvaliteetne
praktikajuhendajate koolitus, kaasata õppetöösse uusi
praktikuid ja luua Eestis ainulaadne praktikabaaside õppekeskkonna hindamise süsteem, mis võimaldaks praktikabaasidel hinnata oma tugevusi ja nõrkusi ning vastavalt vajadusele õppekeskkonda arendada.
Mis selles osas tehtud on?

Olukorra kaardistamine
Praktikabaasi enesehindamise süsteemi loomisidee sai
alguse sellest, et kõrgkoolis on mitu dokumenti, mis
puudutavad õppepraktikat ja selle korraldamist praktikabaasides. Ent infot õppekeskkonna kohta saadakse
erinevatest allikatest – juhendavatelt õppejõududelt,
üliõpilastelt, praktikajuhendajate koolitustelt – ja terviklik õppekeskkonna hindamise süsteem puudub.
Milleks on aga üldse vajalik hinnata õppekeskkonda? Ühest küljest selleks, et kvaliteetne praktikakeskkond toetab õppurite kutsealaste teadmiste, oskuste, käitumise, hoiakute ja väärtuste kujunemist.
Teisest küljest annab taoline hindamine asutuse või
struktuuriüksuse juhile, kes vastutab õppekeskkonna kvaliteedi eest ja kes peab tagama kvaliteedi säilitamise ning pideva arendamise, võimaluse vajadusel

õppekeskkonda parendada, võttes aluseks enesehinnangu tulemused.

Parimate praktikatega tutvumine
Selleks, et hindamismudelit välja töötada, tutvuti
esmalt kahe riigi – Hollandi ja Ühendkuningriigi –
praktikabaasi õppekeskkonna hindamise mudeliga.
Kahe mudeli peamine erinevus seisneb selles, et kui
Hollandis viib hindamist läbi sõltumatu hindamisagentuur, siis Ühendkunigriigis hindab õppekeskkonda praktikabaas ise. Leiti, et meie tingimusi arvesse
võttes on sobilikum eeskujuks võtta Ühendkuningriikide hindamismudel, sest tõenäoliselt hakkavad
praktika õppekeskkonna kvaliteedi hindamist teos-

Praktikabaasi
õppekeskkonna hindamise
mudeli välja töötamiseks
loodi ekspertgrupp, kuhu
kuuluvad nii kõrgkooli
kui ka praktikabaaside
esindajad.
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tama praktikabaas ja kõrgkool üheskoos.
Hindamismudel keskendub järgmistele valdkondadele: õpikeskkond ja kultuur, õppetöö juhtimine
ja eestvedamine, õppijate toetamine ja võimestamine, juhendajate/õpetajate toetamine ja võimestamine, õppekava ja hindamise arendamine ning rakendamine, jätkusuutliku tööjõu kujundamine.

Ekspertgrupi loomine
Praktikabaasi õppekeskkonna hindamise mudeli väljatöötamiseks loodi ekspertgrupp, kuhu kuuluvad
nii kõrgkooli kui ka praktikabaaside esindajad. Ekspertgrupi tööd juhivad radiograafia ja bioanalüütika
osakonna juhataja Zinaida Läänelaid ning õenduse
ja ämmaemanduse osakonna lektor Anne Vahtramäe, kaasatud on mitu õppejõudu erinevatelt õppekavadelt. Praktikabaasidest on kaasatud Ida-Tallinna Keskhaigla, Tartu Ülikooli Kliinikum, Viljandi
Haigla, Lasteaed Pääsupesa ja Koeru Hooldekodu.

Senised tulemused
Esmalt tutvustati ekspertgrupi liikmetele hindamismudeli ideed ja määratleti praktikabaaside vajadused. Järgnes hindamisvaldkondade ja -kriteeriumite ülevaatamine ning täpsustamine, võttes arvesse
Eesti tingimusi ja praktikabaaside erinevusi. Käesolevaks hetkeks on valminud esmane versioon hin-
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damise juhenddokumendist, mis võiks võimaldada
praktikabaasidel hinnata oma õppekeskkonda. Uue
aasta alguses hakatakse hindamissüsteemi piloteerima, kaasates sellesse mitu erinevat praktikabaasi.
Projekti tegevuste elluviimist toetab Euroopa Sotsiaalfond ja toetust vahendab Innove. Projekt kestab
2020. aasta lõpuni.

Ekspertgrupi liikmete tagasiside
ettevalmistavale etapile
Küsisime ekspertgrupi liikmetelt tagasisidet hindamismudelit ettevalmistavale etapile. Toodi välja, et:
1. „Ekspertgrupi koostöö on sujunud“;
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2. „Valmiv dokument on asutuse kohapealt väga vajalik, sest võimaldab hinnata ennast praktikabaasina ja viia muudatusi sisse olemasolevatesse dokumentidesse ning luua uusi“;
3. „Kuigi projekt on hetkel poole peal, siis on tulemused juba näha. Oleme teinud juba oma asutuses päris palju täiendusi“.
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Rakenduskõrgharidus
otsib visiooni
Ulla Preeden, rektor
22. oktoobril korraldas Rakenduskõrgkoolide Rektorite Nõukogu (RKRN) Eesti Lennuakadeemias visioonipäeva, kus arutleti rakenduskõrghariduse arengusuundade üle Eestis, aga tänu kutsutud väliskülalistele
ka laiemalt Euroopas. Kokku oli osalejaid ligi 60.
Visioonipäeva eesmärk oli saada laiemat kõlapinda
ja sisendit RKRNi visoonidokumendile, mida koostatakse parasjagu RKRNi liikmeskõrgkoolide rektorite
eestvedamisel. See dokument omakorda kannab tahet tõsisemalt kaasa mõelda, läbimõeldult tegutseda
ning panustada kogu Eesti riigi haridusstrateegia aruteludele ja visooni kujundamisele aastani 2035 (www.
hm.ee/et/kaasamine-osalemine/strateegiline-planeerimine-aastateks-2021-2035).

Vähem raha, muutunud seadused
Kõrgharidusest ja Eesti hariduse tulevikust laiemalt
räägitakse Eestis palju. Tulebki rääkida, sest viimase 15 aasta jooksul toimunud muutused kõrgharidusmaastikul on olnud kiiremad kui viimase 50 aasta
jooksul kokku. Järjest tähtsamaks on muutunud õppijakesksed, iga indiviidi arengust ja vajadustest lähtuvalt kujundatud õpiteed ning edukuse mõõdikuna saavad tõenäoliselt tänasest enam domineerima
omandatud üldoskused ja -teadmised.
Olulisemad muudatused, mis on viimase kümne

aasta vältel mõjutanud kõrgkoolide tegevust, on suures osas olnud seotud rahastamise põhimõtete muutusega. 2013. aastal alustatud kõrgharidusreform tagas
tasuta hariduse, selle peamine eesmärk oli kõrghariduse kättesaadavuse ja kvaliteedi parendamine, aga
ka killustatuse ning dubleerimise vähendamine. Kõige tuntavam ja väljapaistvam muudatus oli riigieelarve väliste üliõpilaste vastuvõtu lõpetamine. Sealjuures tasuliste õppekohtade kaotamist kompenseeriti
kõrgkoolidele, kuid mitte piisavalt.
Teine rahastamist puudutanud muudatus toimus
aastast 2017, mil rakendati kõrgkoolide rahastamist
tegevustoetusena, millel on kaks komponenti: kindel
baasosa ja kõrgkooli tegevusnäitajate põhine muutuv
osa. Seejuures on aga tähelepanuväärne, et tegevustoetuse jagamise põhimõtted on sarnased rakenduskõrgkoolidele ja ülikoolidele ning tegemist on konkurentsipõhise mudeliga – paremad tegevusnäitajad
tagavad haridusasutusele ka suurema toetuse. Suurim miinus seisneb mudeli puhul suuresti aga selles, et kõrghariduse rahastamine on Eestis viimasel
viiel aastal võrreldes sisemajanduse koguproduktiga
(SKP) olnud pigem langustrendis: see on saamas takistuseks kvaliteetse, kättesaadava ning valdkondlikult jätkusuutliku kõrghariduse pakkumisele.
Olulisemaks mõjutajaks rahastamise kõrval saab
välja tuua kõrgharidusseaduse kaasajastamise, mis sai
alguse 2016. aastal. Põhiline muudatus, mis rakenduskõrgkoole puudutab, seisneb selles, et alates käes-

Viimase 15 aasta jooksul
toimunud muutused
kõrgharidusmaastikul on
olnud kiiremad kui viimase
50 aasta jooksul kokku.

olevast, 2019/2020. õppeaastast rakenduskõrgharidusõppesse vastuvõetud üliõpilased saavad lõpetamisel
bakalaureusekraadi. Säilinud erisus ja nõue praktika
mahule rakenduskõrgharidusõppes – endiselt moodustab rakenduskõrghariduse õppekavast vähemalt
15 protsenti praktika. Uus kõrgharidusseadus jõustus 1. septembrist 2019.

Arutelud visioonipäeval
Visioonipäeva ettekanded ja ülekande leiab veebist
(www.rkrn.ee/rkrn-visioonipaev-2019). Kutsutud tervitajaid ja kõnelejaid oli Haridus- ja Teadusministeeriumist, Tööandjate Keskliidust, rakenduskõrghariduse Euroopa võrgustikust EURASHE ja Soome
rakenduskõrgkoolide ühendusest ARENE. Neli peamist küsimust rakenduskõrghariduse tulevikule mõeldes, millele asjaosalised aruteludes pühendusid, olid:
kas ja mille poolest erineb ning on eriline rakendus-
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kõrgharidus, teaduse (sh rakendusuuringute) roll ja
rahastamine, rahvusvahelistumise roll ja mõõdikud,
rakenduskõrgkool 2035+.
Visioonidokumendi ühe olulise osana koondasime
kõikide RKRNi liikmeskõrgkoolide parimad praktikad nii teadus-, arendus- ja loometegevustes kui ka
rahvusvahelistumises. Kui dokument on lõplikult valmis ja avalik, siis soovitan sellega kindlasti tutvuda.
Mõned mõtted, mis visioonipäeva lauaaruteludest välja saab tuua:
• Tõenäoliselt ei ole aastal 2035 rakenduskõrgkoole eraldi institutsioonidena, on kõrgharidusasutused laiemalt. Kui süsteemis säilivad rakenduskõrgharidusele omased erisused, siis tõenäoliselt
säilib ka rakenduskõrgharidusele omane suunitlus tööturule, suurem praktika osakaal, vahetu
side kutsete süsteemiga ja kutseharidusega.
• Juba lähitulevikus tekib suurem valik ning
paindlikum lähenemine kõrghariduse omandamise viisidele. See tähendab, et pole ainult üks
õppekava, mida algusest lõpuni läbida ühes koolis, vaid on kas nn kärgharidus või siis nanokraadid. Võib tuua võrdluse ka rätsepa ülikonnaga,

•
•

•
•

kus õppur ise paneb erinevatest osadest kokku
terviku – just selle hariduse, mida tahab ja vajab.
Kindlasti pole see täies ulatuses võimalik kõikides valdkondades ja erialadel, aga see, et vabadust otsustamiseks ja kombineerimiseks tuleb
juurde, on juba täna selge.
Kahtlemata on rakenduskõrgkoolide tugevus ja
võimalus regionaalne koostöö ja roll nii kohalike
omavalitsuste kui ka piirkondlike ettevõtetega.
Rahvusvahelistumist vajame kogemuste hankimiseks nii professionaalsel kui ka sotsiaalsel tasandil, teadmiste ja oskuste mitmekesistamiseks,
kvaliteedi tagamiseks ning õppe- ja töökarjääri
rikastamiseks.
Oluline on olla usaldusväärne, kvaliteetset haridust ja koostööd kindlustav partner.
Teadus-, arendus- ja loometegevuse rahastamine rakenduskõrgkoolidel hetkel täiendavalt puudub ja on seni toimunud peamiselt õppetööks
eraldatud vahendite arvelt ning projektipõhiselt. See ei ole jätkusuutlik, kuna nõudmised teadus- ja arendustegevuste rakendamisele kasvavad ning on kõrgkoolide kvaliteedi hindamisel
olulise kaaluga.
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RAKENDUSKÕRGHA
RIDUS
EESTIS
• Aastal 2018 õp
pis rakenduskõrg
koolides ca 11 000
üliõpilast, RKRNi
liikmeskõrgkoole
oli üheksa.
• Hetkel on Eestis
kokku seitse riigirakenduskõrgkooli
, sealhulgas on
kõik RKRNi liikmed
ja viis erarakenduskõrgkooli, neist
RKRNi kuulub
Eesti Ettevõtluskõ
rgkool Mainor.
• Riigirakenduskõ
rgkoolides õpib
kokku 8545 üliõp
ilast. Erarakenduskõrgkoolides
on üliõpilaste
arv kokku 2131. Lis
aks on rakenduskõrgharidust
võimalik omandada ülikoolide
kolledžites, kus
2018/2019. õppeaa
stal õppis kokku
4044 rakenduskõrg
hariduse üliõpilast.
Allikas: HaridusSilm

Foto: Kadri Audova
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Õed tagasi tervishoidu
Jaanika Niinepuu, kommunikatsioonijuht
29. augustist on kõrgkoolis tarkust taga ajanud need,
kes soovivad naasta tervishoidu.
Tartu Tervishoiu Kõrgkooli õenduse ja ämmaemanduse õppeosakonna juhataja Saima Hinno
selgitas, et koolitusel „Õed tagasi tervishoidu“ osalevad varasemalt õe hariduse omandanud, ent tervishoiusüsteemis mittetöötavad õed, kes ei ole seetõttu
ka tervishoiutöötajate registris. Ta lisas, et kursuse
lõpus saavad nad sooritada eksami ja taotleda enda
tervishoiutöötajate registrisse kandmist ning seejärel asuda ka õena tööle. Kokku osaleb kursusel 26
inimest.
Koolituskursuse eesmärk on kaasajastada koolitatavate praktilisi oskusi, suurendada nende vilumust
ning kaasajastada õendusalaseid teoreetilisi teadmisi
tänapäevases innovaatilises õpikeskkonnas, märkis
Hinno. Kursusel osaleb õdesid erinevatest Eestimaa
paikadest – Ida-Virumaalt, Harjumaalt, Pärnumaalt,
Lõuna-Eestist.
„Kursusel osalevad õed on tervishoiusüsteemist
suundunud teistele ametitele, edasi õppinud, kasvatanud lapsi või praktiseerinud välismaal, aga õendus
on niisugune valdkond, mille seletamatu maagia saadab õde kogu elu,“ tõdes õppetöö vastutav õppejõud
Inge Paju. „Seetõttu ka need õed, kes meditsiinisüsteemis ei ole pikki aastaid töötanud, tunnevad ikkagi n-ö tõmmet abivajajate juurde tagasi.“
Paju nentis, et peamine põhjus, miks kursuslased
kunagi õe ametist loobusid, oli toonane väike palk
valdkonnas. Nüüd aga teenivad õed oluliselt rohkem
– Tervise Arengu Instituudi andmetel oli mullu õdede
keskmine brutopalk 1354 eurot kuus. Samas kasvab

Foto: Jaanika Niinepuu
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tema sõnul ka õdede roll, vastutusvaldkond ja nõudlus tervishoius järjepidevalt nii esmatasandil kui õdede iseseisva õendusabi valdkonnas.
Paju lisas, et kuigi meie tervishoiusüsteemis töötab üle 8000 õe, ei ole see piisav, et kõiki abivajajaid
aidata ning 26 kursuslast on tervishoiusüsteemi vä-

gagi tagasi oodatud. Kurb statistika on tema sõnul
seegi, et elanikkonna vananemine toob endaga kaasa
suurenenud vajaduse nii tervishoiu- kui ka sotsiaalteenuste järele. „Seega võiksid kõik õed, kes omavad
vastavat ettevalmistust, oma teadmisi ja oskusi meditsiinivaldkonnas ka rakendada,“ lisas ta.
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Projekti “Õed tagasi tervishoidu” rahastab Sotsiaalministeerium. Õpingud on kursuslastele tasuta,
lisaks makstakse neile stipendiumi. Õpe toimub sessioonidena, mistõttu on võimalik osaleda nii täiskohaga töö kui ka pereelu kõrvalt. Koolituskursus lõpeb selle aasta detsembris.

Kas nemad naasevad tervishoidu?
Uurisime neljalt kursuselt osalejalt, milline on nende lugu, miks nad õe elukutsest loobusid ja kas nad kursuse lõppedes plaanivad naasta tervishoidu.
Kersti Laursoo (52), Harjumaa
„Noorena tahtsin ema jälgedes saada meditsiiniõeks. Lõpetasin Tartu
Meditsiinikooli, töötasin 13 aastat
Viljandi haiglas, lõpus nii nakkushaiguste osakonnas kui taastusravis. Kuna pereelu arenes
edasi selliselt, et abikaasa läks
Tallinna tööle, siis mul tuli talle kõps-kõps-kõps järele minna. Tallinna jõudes läksin ülejärgmisel päeval Eesti Esimesse
Erakosmeetikakooli, kus õppisin
kaks aastat. Esialgu õppisin kosmeetikuks, siis juuksuriks, seejärel grimmeerijaks. Praegu töötan igapäevastelt tehases, kus panen kokku erinevatest trossidest,
rullikutest ja metallplaatidest koosnevat seadeldist, mille külge hiljem paigaldatakse liftiuksed.
Õhtud veedan ilusalongis, kus töötan juuksuri ja
kosmeetikuna.
Terve elu, mis ma olen meditsiinist eemal olnud,
olen mõelnud, et üks kord ma sinna tagasi jõuan. See
tunne on kuklas kogu aeg olnud. Õudselt hea on siin

koolitusel tunnetada seda, et nad päriselt ootavadki meid tagasi. Siin koolitusel ka on väga
hea tunne! Ükspäev oli meil loeng seedetrakti haigustest ja Inge Paju
ütles, et ta kutsub üles perenaisi ise oma perele sööki
tegema, ta soovitas meil
kutsuda pere kokku ja
nautida seda aega, mis
meil on koos. Mul tuli
täitsa nutt peale – see
oli nii liigutav ja inimlik soovitus. Ka mu emal
oli nii hea meel, et ma selle tee jälle üles leidsin. Koolitusel on ka palju vanu häid tuttavaid.“
„Tahan kindlasti minna tervishoidu tagasi tööle, aga pean mõnest teisest otsast siis lahti laskma. Juuksuri- ja kosmeetikutööst samas ei taha ka loobuda.“
Beata Hanesoo (51), Tallinn
„Lõpetasin 30 aastat tagasi Tallinna Meditsiinikooli kiitusega. Plaan oli kindlasti edasi õppima minna

kirurgiat, kuna mulle väga meeldib see. Kooli ajal
ma olin kõik vaheajad kirurgia osakonnas
ja andsin puhkust teistele. Ent meie
elus tulid paar rasket tagasilööki: esmalt jäi mul isa ratastooli ja siis vend. Siis tegelikult
ma saingi juba Kerstiga tuttavaks. Seejärel mul sündis
laps ja ma ei jõudnud enda
unistuste täitmiseni.
Kümme aastat töötasin
Tallinna Optikas, arendasin ja laiendasin Eesti esimest optikapoodi. Siis kutsuti mind iluvaldkonda, kus ma
olin kaheksa aastat, tegelesin iluvaldkonna koolituste ja arendustega.
Seejärel olin ravimifirmas, tutvustasin silmaarstidele kirurgilisi aparaate, ning tegelesin meditsiinilise kosmeetikaga. Nüüd olen arendusjuht ühes
firmas, mille all on kolm kliinikut: jalakliinik, veenikliinik ja ilukliinik.
Mu karjäär on seega kogu aeg olnud meditsiiniga seotud. Sel suvel jooksin kogemata Viljandis laadal kokku tuttavaga, kes ütles, et õdesid kutsutak-
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se Tartus tagasi tervishoidu, aga tema ei saa sellele
koolitusele minna. Läksin koju, registreerisin ära
ja nüüd ma siin olen. Oli küll hirmus, et mul on 30
aastat lõpetamisest möödas, arvasin, et ma ei pääse siia, aga mind kutsuti vestlusele ja öeldi, et teil
on nii lennukad mõtted, et võiksite tulla ka magistrantuuri.“
„Ma näen tervishoius selliseid asju, mida oleks vaja ringi teha, et oleks lihtsam
seda tööd teha. Õe ressurssi kasutatakse
ebaratsionaalselt – õdede ettevalmistus
on niivõrd hea, et nende teadmisi võiks
kasutada paremini ära. Ma tahtsin väga kirurgiasse, aga seda ma enam ei saa,
seega ma näen, et võiksin mõelda pigem
selle peale, kuidas tervishoius asju paremini korraldada saaks.“
Marika Helendi (46), Harjumaa
„Mina olen Tallinna Meditsiinikooli lõpetanud 28
aastat tagasi – läksin sinna pärast 8. klassi ja sain
sealt nii meditsiinilise kui ka keskhariduse korraga. 1.
kursusel, kui ma olin 16-aastane, läksin kirurgiaosakonda tööle ja sinna ma jäin kümneks aastaks. Kuigi olin intensiivosakonnas, siis tegelikult tekkis mul
seal rutiin: igal hommikul 60 antibiootikumi välja jagada ei tundunud piisavalt põnev ja mõtlesin, et tahaks midagi muud. Vaatasin tollal ajalehest töökuulutusi, otsiti palju raamatupidajaid. Nii ma Tallinna
Majanduskooli läksin, sain raamatupidaja kutse, sattusin ravimifirmasse sekretär-raamatupidajaks. Siis
ma sain aru, et see ei ole mulle, see raamatupidamine on maailma kõige õudsem amet – üksi kuskil kapi taga mingit 0,01 senti taga ajada... Ravimifirma
pakkus mulle müügiesindaja tööd ja ravimifirmadesse ma olengi jäänud. Samas olen tundnud, et tahaksin väga meditsiini tagasi tulla. Mu meditsiinikooli
kursusekaaslased töötavad kõik haiglates ja olen seda väga igatsenud.

Ma tajun seda vahet, kuidas ma 28 aastat tagasi meditsiinikoolis loenguid kuulasin ja kuidas ma
nüüd neid kuulan: issand kui põnev!“
„Ma ei näe seda, et tuleksin päriselt ravimifirmast
ära, aga ma kindlasti lähen pärast koolitust kuskile
tööle osakoormusega õena puhkepäevi andma. Ma tunnen, et tahan seda väga teha. Ka ravimifirmas on
mu töö tähendusrikas: koolitame palju õdesid ja arste, Eesti
riik ei saa neile lubada nii palju koolitusi kui ravimifirmad.
Meie saame neile koolituste
kaudu palju rohkem näidata, mis mujal maailmas toimub. Ka ma ise olen nii palju
koolitatud, ma tunnen, et kui
tulen meditsiini tagasi, siis mul
tänu sellele on mõtteid, mida tervishoiusüsteemile tagasi anda.“
Ronald Gutmann (47),Tartu
„Minu jaoks on meditsiin olnud kõik üks suur juhus. See on muutnud mu elu. Tagasi vaadates: ma olen õnnelik, kus ma olen ja mida
ma teen ning see ongi kõige olulisem.
Ent kõik hakkas peale sellest, et
suur Nõukogude Liit lagunes ära. Ei
olnud enam Nõukogude Liidu armeed, selle asemele tekkis alternatiivteenistus. Sinna pidid kõik minu aastakäigu poisid minema, kuna
Eesti sõjaväge ka veel ei olnud. Kõik
tahtsid saada tuletõrjujaks või piirivalvuriks. Lisaks sai minna haiglasse, sinna ei tahtnud minna mitte keegi.
Kui minul oli vestlus nende tüüpidega, kes
otsutasid, kuhu sa lähed, siis öeldi, et oi, teie
olete küll nii kõhna ja köhite, teie lähete küll haig-
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lasse. Siis ma mõtlesin küll: te rikute mu elu, jumal,
mida te teete (naerab)!
Ma sattusin haiglasse teenistusse kaheks aastaks,
töö oli ebameeldiv – olin auto peal transamees, üks
minu osa minu tööst oli transportida Rakvere haiglas ära surnud inimesi surnukuuri. Lõpuks haigla ülemõde Kaarin Tali, keda ma tänuga meenutan,
soovitas mul minna edasi õppima selles valdkonnas.
Kuna mul korralikku väljumisplaani sellest olukorrast polnud, siis tundus see üks väga hea pakkumine sel hetkel olevat ja niimoodi ma sattusingi Tartusse õppima. See on olnud väga oluline liigutus mu
elus: siin ma lõin oma pere ning minust sai tartlane
ja meedik. Tööd olen ma teinud Tartus kardiokirurgia osakonnas kümme aastat nii sanitari kui õena.
See oli tõsiselt hindamatu kogemus ja andis ülevaate kirurgiast, anestesioloogiast, haige hooldusest, aga
ka suhtlemisest.
Peale haiglat läksin tööle ravimifirmasse, kus olen
siiani. Ravimifirmas saab oma suhtlusoskusele täppisseadistuse, õpid erinevaid isikutüüpe ja suhtlemist tundma ning minu jaoks on see väga oluline.
Selline vaikne noormees, kes ma olin 20 aastat tagasi, ma enam ei ole.“
„Ma olen hellitanud enda peas kahte mõtet. Sooviksin tulevikus tegeleda eakate
hoolekandega ja luua ise ühe sellise
asutuse. Seal peaks olema vähemalt
üks tervishoiutöötaja ja see inimene tahan olla mina ise.
Teine asi on see, et ma olen
mõelnud, miks mitte ma ei võiks
proovida seda, mis toimub Eesti
Kaitseväes ja just seda, mis puudutab meditsiini poolt, lahinguväljameditsiini. Nagu ma ütlesin – minu sõjavägi oli Rakvere haiglas ja see
on jätnud minusse väikese tühja koha.
Tahaksin natukene seda mundri tunnet ka
oma ellu.“
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Kerli Süda,

radioloogiatehniku õppekava 3. kursuse üliõpilane

8. november 1895 – see oli 124 aasta tagune päev, mil
Wilhelm Conrad Röntgen avastas röntgenkiired, pannes aluse radioloogiale kui meditsiiniharule.
Sel päeval tähistatakse ka rahvusvahelist radioloogiapäeva juba kaheksandat korda üle maailma. Päeva
eesmärgiks on suurendada teadlikkust sellest, kui oluline on tänapäeval radioloogia olemasolu patsientidele
ning parandada arusaamist radioloogide ja radioloogiatehnikute tähtsast rollist tervishoiusüsteemis. Igal
aastal on valitud teema – sellel aastal on selleks muskuloskeletaalradioloogia, tuues esile olulist rolli, mida kompuutertomograafia mängib spordiga seotud
vigastuste avastamisel ning diagnoosimisel.
8. novembril, nagu viimastel aastatel kombeks on
olnud, tähistati Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis samuti radiograafiapäeva. Sellel päeval oli võimalik auditooriumis kuulata, kuidas radioloogiatehniku 3. kursuse tudengid rääkisid kompuutertomograafiast kui
ühest olulisest radioloogilisest uurimismeetodist tänapäeval ning selle ajaloost. Peale ettekande lõppu
oli võimalus kõikidel võtta osa kohvi- ja tordilauast
ning jagada oma muljeid päevast.

Fotod: Elina Saarejõe

Rahvusvaheline
radiograafiapäev
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Esimesed kompuutertomograafid (all) erinesid oluliselt tänapäevastest (paremal).
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Aastatega on oluliselt parenenud
ülesvõtete kvaliteet.

Mis on kompuutertomograafia (KT)?
Egne Kürsa, Enelin Leichter ja
Erik Landõr, radioloogiatehniku

õppekava 3. kursuse üliõpilased

•

•

See on arvutipõhine röntgenkuvamisprotseduur, mis võimaldab
inimkehast saada kihilisi ja ruumilisi kujutusi. Kreeka keeles “tomos” – lõik, kiht, viil; “graphein”
– kirjutama.
Leiutasid 1972. aastal Suurbritannia insener Goldfrey Hounsfield
ja Lõuna-Aafrikas sündinud füü-

•

•

sik Allan Cormack. 1979. aastal
anti neile Nobeli teaduse- ja meditsiinipreemia „arvutipõhise tomograafia väljatöötamise eest”.
Tööpõhimõte: röntgentoru liigub
ringikujuliselt ümber patsiendi keha telje, registreeritakse patsiendist läbi tulnud kiirgus.
Esimesed kliinilised KT-skännerid paigaldati aastatel 1974 –
1976. Need olid mõeldud vaid pea
skaneerimiseks ja aju hindamiseks. Need olid ühe detektoriga,

•

skänneerimise aeg oli viis minutit ning pildi rekonstrueerimieks
kulus terve öö. Tänapäeval liiguvad röntgentorud ümber patsiendi spiraalselt ning skaneerimisaeg
on vähem kui kaks sekundit, mille järel on ülesvõte koheselt arvutiekraanil.
Esimene aparaat oli Eestis 1982. aastal Tartus ja sellega sai uurida vaid
peaaju. Teine, kogu keha uurimiseks
mõeldud aparaat jõudis Tartu Ülikooli Kliinikumi närvikliinikusse

•

(Puusepa 2) 1992. aastal.
Eriti vajalik on see uurimismeetod
erakorralises meditsiinis, et selgitada välja haigusseisundite põhjused ning anda patsiendile kiirelt
abi. Kompuutertomograafia abil
on võimalik diagnoosida kesknärvisüsteemi haiguseid, uurida
muskuloskeletaali, rindkere. See
on oluline meetod onkoloogiliste haiguste dünaamiliseks uurimiseks ning on abiks kiiritusravi
planeerimisel.
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Täname
praktikajuhendajaid
Gerit Dreyersdorff, õppeprorektori nõunik
Tartu Tervishoiu Kõrgkoolil on ligikaudu 550
praktikabaasi üle Eesti, kus on meie õppuritel
võimalik sooritada oma õppepraktikat. Kõrgkool hindab väga kõrgelt koostööd praktikabaasidega ja tänutäheks korraldati 22. novembril
kolmandat korda praktikajuhendajatele mõeldud tänuüritust.
Üritusel tegi digimaailma teemal ettekande
dotsent Mario Mäeots Tartu Ülikooli Haridusteaduste Instituudist ja meie kõrgkooli õppejõud
Anne Vahtramäe praktikabaaside õppekeskkonna hindamise süsteemi loomisest. Samuti toimusid vestlusringid järgmistel teemadel: teooria ja
praktika lõhe, eetiliste hoiakute kujundamine
praktikal, hindamise põhimõtted ja väljakutsed ning kuidas tulla toime keerulistes olukordades. Üllatusesinejatena astusid üles kõrgkooli õppurid.
Teistkordselt tunnustasime õppurite poolt
tagasisideküsitluses esile tõsetud praktikabaasipoolseid juhendajaid. Tänukirja pälvisid juhendajad, keda iseloomustati järgmiselt:

Siret Pitkart, SA Viljandi Haigla. „Olen olnud juba paljudel
praktikatel, aga sellise teadmistepagasi ja professionaalse juhendajaga pole ma varem
kokku puutunud.“
Sigrid Metus, Synlab Tallinn.
„Sigrid on ääretult hea õpetaja, kannatlik ja abistav, ta on
alati valmis vastama kõiksugustele, võibolla isegi veidi rumalatele küsimustele innukalt
ja põhjalikult.“
Tiina Zujenkov, MTÜ Singel Kodu. „Tiina on äärmiselt abivalmis ja hakkaja tüüpi inimene,
kes oskas suurepäraselt koordineerida praktikapäevadel ülesandeid ning anda head nõu“
Karin Tuvikene, Rannu lasteaed.
„Ta on alati olemas, kui vaja,
ta aitab leida õige raja, toetab
otsustes ja valikutes. Iga suur
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Häid sõnu
jagus õppur
itel veel
paljudele te
istele praktikajuhenda
jatele. Täna
me
kõiki juhen
dajaid, kes
said
üritusel osa
leda ja lood
ame
heale koost
ööle praktik
abaasidega k
a tulevikus.

või väike mure
on Karini puudutusel kadunud kui
võluväel. Ta on midagi enamat kui lihtsalt õpetaja.“
Svetlana Dolgopolova, SA Narva Haigla. „Praktikakoht oli
ettevalmistatud ja personal oli
informeeritud minu praktika
eesmärkidest, mis aitas paremini saavutada püstitatud eesmärke.“
Tauno Koovit, SA Tartu Ülikooli
Kliinikum. „Juhendajal on väga väga head teadmised ning
on palju näinud, sain juurde
väga palju teadmisi tänu tema
heale seletamisele ja õpetamisele.“
Jelena Sova, Viljandi Terviseamet. „Juhendaja oskab praktikandiga midagi ette võtta,

kindlasti ei ole tühja istutud
aeg.“
Tamara Hütt, AS Rakvere Haigla. „Ülitoetav ja sõbralik, hoolitsev, laseb tudengitel palju teha, ei pahanda, kui teed vea,
vaid jääb rahulikuks, teeb palju nalja. Küsis palju minu arvamust ja õppis ka minu pealt
uusi meetodeid.“
Ilona Bahmatsev, Lõuna-Eesti Haigla AS. „Ta seletas ja rääkis väga ladusalt ning oli tõsiselt hingega töö juures, mitte
kordagi ei tekkinud tunnet, et
ma ei julge või ei taha midagi
küsida“.
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Lühiuudised
Algab
vastuvõtt

2. detsembrist 5. jaanuarini toimub vastuvõtt kahele õppekavale: õe rakenduskõrghariduse ja hooldustöötaja kutseõppe õppekavadele.
Õe põhiõppe nominaalne õppeaeg
on 3,5 aastat, õpe toimub sessioonõppena. Sessioonid toimuvad esmaspäevast reedeni üle nädala. Praktika ei
toimu sessioonidena. Kõrgkool võtab
õppekavale vastu 78 tudengit.
Hooldustöötaja kutseõppes on nominaalne õppeaeg kaks aastat, tegemist on
töökohapõhise õppega, õppetöö toimub
Viljandi haiglas. Hooldustöötaja kutseõppesse on 24 õppekohta.
Lisainformatsioon: www.nooruse.
ee/vastuvott

Jõululaadale!

Jõuluhooaeg on lähenemas ning sellega seoses korraldab Tartu Tervishoiu Kõrgkooli üliõpilasesindus taaskord heategevusliku jõululaada. Seekord toetame Tartu koduta loomade
varjupaika.
Laadal saab kaubelda käsitöö, isevalmistatud küpsetiste, hoidiste, rõivaste ja muu toredaga. Palume kõikidel müüjatel annetada 10% kogutud
tulust annetuskasti.
Registreeri end müüjaks siin: www.
nooruse.ee/joululaat. Lisainfo ja küsimute korral kirjutada yliopilasesindus@nooruse.ee.
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Mis on ämmaemanda
“tööriistakohvris” —
rebozo massaaž
Marge Mahla, Jana Meier,

ämmaemanda õppekava õppejõud

Ämmaemandal peab olema rikkalik tehnikate pagas,
et rasedust, sünnitust ning sünnitusjärgset perioodi
normaalsena hoida.
Vaadates tänaseid sünnitusabi statistilisi näitajaid on kurb tõdeda, et kõrvalekallete ja sekkumiste
arv on suurenemas. Kas on võimalusi rasedusaegsete vaevuste leevendamiseks ja sekkumiste ennetamiseks? Täna peame ämmaemandatena sellele mõtlema ning leidma mittemedikamentoosseid “tööriistu”,
mis saavad meid, naisi ja peresid aidata.

Tõenduspõhised ja alternatiivsed tehnikad
Ämmaemandustegevus lähtub erinevatest juhenditest, mis omakorda baseeruvad tõenduspõhistele allikatele. Iga ämmaemand kujundab oma ämmaemandamise “tööriistakohvri” ise. Seega sisaldab
see esmajärjekorras alati tõenduspõhiseid võtteid ning
ka alternatiivseid tehnikaid, mis sageli toetavad neid.
Praktikas nähakse aeg-ajalt alternatiivsete tehnikate kasutamises sobimatust tõenduspõhise tervishoiu või ämmaemandusega. Siiski on oluline

märkida, et alternatiivsed tehnikad on muuhulgas ka jooga kasutamine raseduse ajal või liikumine, asendite vahetamine, hingamistehnikate,
aroomiteraapia jt kasutamine sünnituse ajal, mis
on oma teadaolevate positiivsete mõjude tõttu kasutusel paljudes kõrgema etapi haiglates. Kõik selleks, et hoida protsesse normaalsetena, anda naisele väekus toimetulekuks ning pakkuda toetavat
juhendamist ja nõuandeid. Seega tasub hoolikalt
läbi mõelda iga kasutatava meetodi, sh alternatiiv-

Rebozo massaaži
tunnid lisanduvad juba
uue aasta perekooli
loengute programmi,
et anda lapseootel
peredele võimalus
tutvuda alternatiivsete
lõõgastuviisidega.

se viisi tugevad ja nõrgad küljed ning potentsiaalsed kasutegurid naisele.

Mis on rebozo tehnika?
Üks sellistest võimalustest on rebozo tehnika või ka
rebozo massaaž, mis pärineb Mehhikost ning omab
olulist rolli sealsetes lapseootuse rituaalides. Rebozo
massaaži tegemiseks kasutatakse rebozo lina, mis
võiks eelistatult olla puuvillasest materjalist ning sarnaneb meilgi kasutusel olevatele lapsekandmise linadele. Eelistatud on kindlasti originaal rebozo lina,
kuid massaaži on võimalik teha ka tavalise puuvillase pika salli või linaga.
Oma töös oleme sageli kogenud piiratud võimalusi
pakkuda naisele leevendusviise, kui kaebuseks on rasedusaegne alaselja-, vaagnapiirkonna- või sümfüüsivalu ja üldine võimetus lõõgastuda. Täna ei tahaks
enam rahulduda naisele antava soovitustega, kas ära
harjuda või ära kannatada. Veelgi enam, sünnituse
aegne lõõgastumine ning seeläbi leevenduse leidmine
ei peaks olema pelgalt soovitus, vaid erinevate abistavate võtetega saavutatav. Sünnituse ajal eelistab ja pakub ämmaemand naisele alati esmalt mittemedikamentoosseid leevendusviise, mis toetavad sünnituse
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normaalset kulgu. Ämmaemanda üks oluline roll on
naise võimestamine ja aktiivne kaasamine sünnitusega toimetulekuks. Sünnitus ongi pingutus nii emale kui ka sündivale lapsele, mille puhul erinevate lõõgastusvõtete kasutamine on oluline osa protsessist.
Rebozo tehnika rakendamine ämmaemanda poolt
ja naise valmidus antud viisi positiivset toimet kogeda ongi tehnika kasutamise eeltingimus. Rebozo
puhul on kesksel kohal naise ja ämmaemanda omavaheline suhtlemine ja üksteise tunnetamine, lisaks
ka loomingulisus, sest puuduvad ranged reeglid ja
kriteeriumid. Masaaži kasuztamine aitab leevendada emakakaela avanemisega seotud pingeid, soodsalt suunata sünnituse kulgu, aidata sündival lapsel
leebelt läbida sünnitusteid, vähendada võimalikke
pingest põhjustatud tüsistusi ja luua positiivne sünnituskeskkond. Oluline on, et tehnika kasutamine
võimaldab kaasata tugiisikut aktiivselt panustama
naise heaolusse sünnituse ajal.

Väljaõpe Belgias
Ämmaemanda osakonna õppejõud Marge Mahla ja
Jana Meier osalesid käesoleva aasta novembri alguses Belgias toimunud konverentsil Midwifery Today,
kus toimusid erinevad praktilise väljaõppe töötoad
ning teiste seas rebozo tehnika töötuba. Osalemas oli
ligi 15 ämmaemandat erinevatest maailma piirkondadest. Õpetamas olid ise Mehhikos õppimas käinud
ning end seal korduvalt täiendanud Hollandis töötav
sünnituseks ettevalmistuse õpetaja (childbirth educator) Thea van Tuijl ja sünnitoetaja ning jooga õpetaja
Larissa Pietrala. Oma kogemuste jagamisel kinnitati
kuivõrd olulised on tehnika kasutamisel mitte üksnes õiged liigutused ja võtted, vaid ka abisaaja ning
abistaja omavaheline tunnetus ja “keemia”.
Teoreetilise tausta edastamise järgselt alustati aktiivset praktiseerimist ja erinevate võtete harjutamist,
lähtudes eelkõige raseduse kulust, sünnituse etappidest ning naise vajadustest sünnitusjärgsel perioodil.

Õppetöös rakendati nn hands-on
tehnikat ehk teisisõnu kõik võtted
tehti praktiliselt
läbi, olles ise nii
abisaaja kui abistaja rollis. Abisaaja roll võimaldas
endal tajuda rebozo massaaži mõju ning kogeda kuivõrd oluline on hea
lõpptulemuse saavutamiseks omavaheline suhtlemine
ning vastastikune
tagasiside. Abistaja poolne kogemus
andis mitmekülgse
tehnika kasutamise
oskuse ning valmiduse rakendada võtteid erinevates keha
piirkondades esinevate pingete lõõgastamiseks.
Iga uue ja alternatiivse võtte kasutusele võtmine nõuab eelkõige aega ning õiget
sihtrühma. Juba aastaid töötanud ämmaemandal on oma
võtted ja käekiri, kuidas ta naisi juhendab,
toetab ja nõustab. Väga sageli vajab uute
"tööriistade" omaksvõtt lisaks ajale ka ees-
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märgistatud harjutamist. Seega on eelistatult uute
võtete koolitamise sihtrühm meie uus põlvkond –
ämmaemanda õppekava üliõpilased. Et koolitaja
soovitus oli esimesel võimalusel alustada praktiseerimist, siis konverentsilt saabudes valmistati ette esimene rebozo tehnika praktikum ämmaemanda õppekava IV kursusele.
Sarnaselt õppejõudude endi poolt kogetule loodi
praktikumis rahulik meeleolu ning õhkkond, mängis vaikne rahustav muusika. Esmalt anti teoreetiline ülevaade tehnika ajaloost, kasutamisvõimalustest
perinataalperioodis (raseduse-, sünnituse- ja sünnitusjärgsel ajal), rebozo lina käsitsemise põhialus-

test. Iga perioodi probleemide ja leevendusvajaduse teoreetilise käsitluse järgselt viidi läbi praktiline
harjutamine, kus üliõpilased said ise massaaži toimet kogeda olles abivajaja rollis ning tehes massaazi
kaaskursuslasele.

Oluline lapsekandmisperioodi lõpetav rituaal
Mehhiko lapsekandmise traditsioonides on olulisel kohal nn sulgemise ritual (Closing ritual), milleks kasutatakse samuti rebozo lina. Oma olemuselt
eelkõige naise vaimset tervist toetav ning isegi tervendav rituaal viiakse traditsioonidest lähtuvalt lä-
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bi 8. sünnitusjärgse nädala täitumisel, millega see
periood loetakse naise füüsilise taastumise mõistes
lõppenuks. Rituaal aitab naisel kogu raseduse, sünnituse ja sünnitusjärgsel perioodil kogetu ka vaimsel tasandil lõpetada.
Rituaali läbiviijaid on üldjuhul kaks, rituaali läbiviimine toimub absoluutses vaikuses või taustaks
oleva rahuliku muusika saatel. Läbiviijad suhtlevad
omavahel pilkudega ning kogu protsess eeldab head
omavahelist tunnetust ning liigutuste kooskõla. Rituaali läbiviimise kestvus ei ole ajaliselt määratud,
kuid keskmiselt võiks see olla 1-2 tundi. Näidistund
rituaali kasutamisest viidi läbi ka üliõpilastele. Üliõpilane, kellele rituaali läbi viidi oli üllatunud selle
positiivsest toimest ning rahuolutundest, mis sellele järgnes.
Esimeses praktilises tunnis osalenud üliõpilased
olid väga motiveeritud ning aktiivsed praktiliste võtete harjutamisel, esitati lisaküsimusi, paluti käelist
tehnikat korrigeerida, et saada head baasteadmised
ja -oskused. Praktikumi lõppedes andsid üliõpilased
väga positiivset tagasisidet nii õppimisviisile kui isiklikule kogemusele, mida saadi rebozo massaazi käigus.

Kuidas edasi?
Rebozo tehnika tunnid liidetakse ämmaemanda õppekava alternatiivsete meetodite rakendamise praktikumidesse, et aidata tulevastel ämmaemandatel luua
oma ämmaemandamise “tööriistakohver”.
Rebozo tehnika teine oluline sihtrühm on lapseootel naised, lastega naised ja pered ning nendegi
jaoks oleme läbi mõelnud erinevad tegevused. Rebozo
massaaži tunnid lisanduvad juba uue aasta perekooli
loengute programmi, et anda lapseootel peredele võimalus tutvuda alternatiivsete lõõgastuviisidega ning
vajadusel alustada regulaarseid rebozo tunde erinevate vaevuste leevendamiseks ja sünnituseks ettevalmistuseks.
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Tervis meie kätes
Erik Landõr,

radioloogiatehniku õppekava 3. kursuse üliõpilane

Tartu Tervishoiu Kõrgkooli sünnipäevanädala ja
rahvusvahelise nädala raames toimus 21. novembril
rahvusvaheline üliõpilaskonverents „Health in Our
Hands“ (nooruse.ee/HOH). Konverents toimus juba
teist korda ning selle eesmärk oli kokku tuua erinevate tervishoiuvaldkonna erialade üliõpilased, õppejõud, teadlased ja
spetsialistid erinevatest riikidest, et tõhustada koostööd, jagada
teadmisi ning aidata
kaasa elukestvale õppele.
Konverentsi põhitähelepanu oli üliõpilastel, kes said võimaluse tutvustada oma
õpingute käigus läbi viidud uurimusi.
21. novembril esitati
22 suulist ettekannet
ja 20 posterettekannet, mille seast valis
teaduskomitee välja
erinevate valdkondade parimad. Konverentsil osalesid ettekannetega ning võtsid
osa ettekandeid hindavast teaduskomitee

tööst 13 riigi (Eesti, Austria, Hispaania, Holland, Jamaika, Kreeka, Läti, Leedu, Poola, Soome, Šveits,
Suurbritannia ja Venemaa) esindajad.
Kuulajate jaoks oli konverentsil osalemine hea võimalus näha, milliste uurimustega tegelevad üliõpilased üle Euroopa ning kuidas esitatakse oma uurimistöö tulemusi. Kuulajatel oli võimalus esitada küsimusi
ettekandjale kas ettekande järel või siis hiljem vabas
vormis suheldes.

Konverentsi eelüritus algas juba 20. novembril, mil
osavõtjad said tutvuda meie kooliga, osaleda sünnipäevatordi valmistamises ning tutvuda Tartu vaatamisväärsustega. Rahvusvaheline õhtu toimus keskuses AHHAA – konverentsi eelõhtul sai tutvuda
keskuse näitusega ja omavahel tutvuda.
Konverentsi osaks oli lisaks ettekannetele ja meelelahutusele ka neli erinevat töötuba, mis toimusid
19.–21. novembril. Töötubade vooru avas 19. novembril Jan Homma Hollandist,
kes tutvustas toidu ohutust ja võltsinguid aegade jooksul. 20. novembril
toimus Austriat esindava
Katarina Sadovniku (MSc)
töötuba „Proprioceptive
neuromuscular facilitation (PNF)“. 22. novembril sai osaleda, kas Steven
Onkelinxi töötoas südamehaigete maksimaalsetest ja submaksimaalsetest
testidest või Evanthia Sakellari (PhD, Kreeka) töötoas põgenike tervisest.
Konverentsi korraldajatel oli hea meel Tartus vastu võtta kõiki osavõtjaid ning loodame, et
konverentsil kogetu innustab üliõpilasi esitama
konverentsile huvitavaid
uurimistöid ka edaspidi.
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Armsad inimesed ja põnev
tudengielu Göteborgis
Riin Pajumets, õe õppekava 4. kursuse üliõpilane
Olin neli kuud, selle aasta jaanuarist maini, välisõppel Rootsi linnas Göteborgis (Gothenburgis). Otsus Rootsi minna tuli kohe, kui nägin, et on tekkinud võimalus sinna Erasmusega minna. Kaalusin ka
Taani minemist, kuid Göteborg tundus õigem valik, kuna see on üsna suur tudengilinn Rootsis. Läbisin seal ühe kuu jooksul intensiivõenduse teoreetilise kursuse, mille raames sain olla ka nädal aega
EMOs ning ülejäänud aja vaimse tervise õenduse ja
haige lapse praktikatel.

Kogemus nii loengutes kui ka praktikal
Mul on väga hea meel, et sain peale praktikate teha
ka teoreetilise kursuse Göteborgi ülikoolis. Huvitav oli näha, kuidas nemad seal õpivad, millised on
õpetajad ja milline nende simulatsioonikeskus välja
näeb. Õppejõud tegid väga head tööd, õpilased olid

Ma poleks kunagi arvanud,
et nii lühike periood võib
saada nii suureks ja
oluliseks osaks mu elus.

Pulpit Rock matk Norras.

väga õpihimulised ja vastutulelikud. Vaatamata sellele, et läbisin vahetult enne Rootsi minemist Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis intensiivõenduse kursuse,
ei tekkinud seal õppides kordagi tunnet, et ei viitsi
enam seal loengus olla. Esimene kuu oli koolis käimisega üsna palju tegemist, kuid hiljem praktikate
ajal läks asi leebemaks ja tekkis palju rohkem vaba
aega. Jäin sealse kooliajaga väga rahule.
Kõik praktikumid õnnestusid samuti. EMO praktikal sain näha uuema tehnoloogia kasutamist, mida
ma veel Eesti haiglates näinud ei ole. Seal olid kasutusel teistsugused vahendid ja kogu dokumenteerimine toimus ainult arvutites, paberitööd ma seal
kuskil ei näinud.

Haige lapse õenduse praktikat ma kahjuks lastehaiglas teha ei saanud, kuna õppekohad olid täis.
See-eest läksin hoopis koduõendusse ja tegin seda
väikses Göteborgi kõrvalasuvas linnas Flodas. See
oli huvitav, kui suur ja põhjalik süsteem neil seoses
koduõendusega on. Meie kontoris tegutses kolm õde,
kellele olid jagatud patsiendid ja graafik, millal patsientide juures käima peab. Tavapärane töökoormus
oli 3–4 patsienti päevas. Mina koos juhendajaga jalutasin enamasti patsientide juurde koju, aga kui nad
asusid kaugemal, siis sõitsime kohale töölt saadud autoga. See oli väga omapärane, sest saime kõndida läbi väikse küla jõe äärest patsientide poole ja seal vajalikud toimingud ära teha. Poleks kunagi osanud

arvatagi, et õe töö võib nii suure vabadusega olla.
Viimasena toimetasin Göteborgi linnas asuvas
haiglas, kus tegin vaimse tervise õenduse praktikat. See oli samuti väga õpetlik ja huvitav praktika,
mis mulle alatiseks meelde jääb. Haigla ise oli ilus ja
modernne. Kõik praktikakohad kutsusid mind peale kooli enda juurde tööle ning tore on teada, et vajadusel on olemas isegi töövõimalus välismaal.

mind oleks kõrvale jäetud. Suhtlemine oli väga lihtne ja tundsin ennast alati väga oodatuna, sest inimesed Rootsis on tõesti väga armsad.
Göteborgi tudengielu oli võimas ja kahtlemata
üks meeldejäävamaid aegu mu elus. Erasmuse tudengitele korraldab Göteborgi kool väga palju erinevaid üritusi ja nad proovivad tekitada välistudengites võimalikult koduse tunde.
Peale suuremate ürituste jagab kool uustulnukad
Mõnus elu tudengina
gruppidesse, kes hakkavad iganädalaselt või igakuiselt tegema väikseid tuure ja ekskursioone erinevaVäga mugavaks tegi praktikal olemise see, et kõik
tesse paikadesse. Hea võimalus, kuidas saada uusi
rääkisid inglise keelt. Isegi kui ma käisin koduõensõpru ja kogemusi. Peale selle said tudengid kokku
dust tegemas eakamate inimeste pool, siis ka nemad
ja korraldasid erinevaid üritusi ühes suures ühiselaoskasid natukenegi inglise keeles minuga kaasa räämus, kus olid mitmed kohvikud, kinosaalid ja võimkida. Ma ei tundnud kordagi praktika jooksul, et
lad. Enamik välistudengeid paiknes seal. Inimestega
suhtlemine toimus niivõrd lihtsalt, sest kõik olid
samas situatsioonis – kodust eemal
võõras keskkonnas. Kui kellegi
uuega tutvusin,
siis juba rääkisin
temaga nagu vana
sõbraga, sest kõik
olid nii avatud.
Seal leidus inimesi nii Ameerikast,
Austraaliast, Kanadast kui ka pea
kõikidest Euroopa riikidest. Igal
juhul avardab kogu see kogemus tohutult silmaringi.
Mina leidsin
oma inimesed üsDelsjöni järve ääres Göteborgis.
na alguses, kelle-
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Göteborgi linn.

Fotod: erakogu
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ga ma lõpuks iga päev koos ringi käisin. Saime selle
nelja kuu jooksul kõik väga lähedasteks sõpradeks.
Siiamaani suhtleme iga päev ning oleme ka üksteise koduriikides külas käinud. Elu huvitavana hoidmiseks käisime nende kuude jooksul suuremas osas
kohtades ümber Göteborgi linna, külastasime naaberriike ja mõtlesime tihti uusi tegevusi välja. Göteborgist oli väga mugav minna nii Oslosse kui ka
Kopenhaagenisse – mõlemasse linna viis kõigest
3–4 tunni pikkune bussisõit. Norras käisime koguni kaks korda: ühe korra veetsime niisama päeva Oslos ja teinekord läksime lääne poole Stavangeri Pulpit Rockile matkama.
Ma poleks kunagi arvanud, et nii lühike periood võib saada nii suureks ja oluliseks osaks
mu elus. Nelja kuu jooksul ei tundnud ma kordagi koduigatsust ning oleksin ausalt öeldes meeleldi isegi pikemaks ajaks jäänud. Soovitan kindlasti kõikidele võtta kinni sellest võimalusest enne,
kui on juba hilja.
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Merily Uppin, õe õppekava 2. kursuse üliõpilane
Unistus minna välismaale Erasmus+ programmiga
oli mul kohe esimesel kursusel. Tegin endaga kokkuleppe, et välismaal praktika tegemine on kindel osa
minu õenduse õpingutest. Kuna mind ootas ees 2.
kursuse lõpus olev pikk haiglapraktika, siis tunduski see olevat ideaalne aeg pageda Eesti sügisest ning
veeta kolm kuud Tenerifel tarkusi kogudes. Igaks juhuks jätsin ühe praktika ka Eestisse, et tagasi tulles
saaks emakeeles asjad üle korratud. Tenerifel sooritan kliinilise, sisehaige ja geriaatrilise haige õendusabi praktikad, kõik kokku kestis 400 tundi.
Saabusin Tenerifele koos elukaaslase ja kursaõe
Mari-Liisiga. Kuna elukaaslane saab töötada kodukontoris, siis see mõte kolmest kuust palmide all meeldis ka talle.
Praeguseks oleme Tenerifel elanud alates 17. septembrist ning lahkume siit enne aastavahetust. Üürime kolmekesti kolmetoalist korterit, mis asub pealinnast Santa Cruzist umbes 20-minutilise trammisõidu
kaugusel. Meie praktikabaas, Hospital Universitario
de Canarias, asub meie elukohast jalutuskäigu kaugusel. Sinna saab sõita ka trammiga.

Haiglas on meie valdavaks
suhtluskeeleks inglisehispaania segu: Spanglish.

Vaade haiglast.

Enne praktika algamist oli vaja Tenerifel paberimajandus korda saada. Kui algselt oli planeeritud, et
praktika peaks algama 30. septembril, siis tegelikkuses saime paberid korda nädal hiljem ning esime-

ne praktika toimus 8. oktoobril. Endiselt on mõned
asjad pooleli, kuid see ei sega praktikal käimist. Eestlasele harjumuspärase punktuaalsuse ja e-riigiga siin
saarel arvestada ei saa. Lisaks on paljud asutused ava-

Fotod: erakogu

Õenduspraktika Tenerifel
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tud hommikust keskpäevani
ja siis uuesti alles neljast-viiest
(vahepeal on siesta).

Uudishimulikud
patsiendid
Hetkel on meil Mari-Liisiga läbitud umbes pool kogu praktikast ning geriaatria
ootab meid alles ees. Haiglas on meie valdavaks suhtluskeeleks inglise-hispaania
segu: Spanglish. Mõned õed
oskavad inglise keelt rohkem,
mõned vähem ja on ka neid,
kes ei räägi üldse inglise keelt.
Patsiendid enamuses räägivad hispaania keelt, kuid väga põnev on enda keeleoskus
panna proovile. Õnneks on
meil senini olnud kokkupuude vaid väga uudishimulike ja Esimene praktikapäev.

Traumatoloogia personal.

rõõmsate patsientidega, kes uurivad, kes me oleme ja kust me tuleme. Eriti vahva on see, et patsiendid tutvustavad meid alati ka oma
lähedastele. Tundub, et oleme tekitanud oma veidra keele ja tagasihoidlikuma suhtumisega teatud
moodi elevust.
Esimene praktika, milleks oli
kliiniline õenduspraktika, toimus
meil traumatoloogia osakonnas.
Esimesed paar päeva käisime õdedel pidevalt sabas ja jälgisime, kuidas nad asju teevad, seejärel saime
kõike juba ise proovida. Traumatoloogias algas iga meie hommik
patsientide eluliste näitajate mõõtmisega. Läksime Mari-Liisiga koos
palatisse, mõlemal käes manuaalsed vererõhuaaparaadid ja pulssoksümeetrid. Igal hommikul tegime mõõtmisi 27-le patsiendile ning saime
korralikult oma hispaania keele oskuse
proovile panna.
Aeg traumatoloogias möödus lennates, sest väga tihti saime erinevaid protseduure
läbi viia. Praktikal käisime esmaspäevast reedeni kell 8.00-15.00. Kuna sealne kollektiiv oli äärmiselt sõbralik ning abivalmis, siis jätsid õed ja
hooldajad meie südametesse väga soojad mälestused. Viisime neile Eesti šokolaade ning õpetasime natuke eesti keelt - „tere” kuulsime ühelt
õelt iga päev.
Meie teine praktika toimub sisehaiguste osakonnas. Võrreldes esimese praktikaga on seal tunduvalt raskem, sest ravimeid on palju, dokumentatsiooni on palju rohkem ja õed räägivad inglise keelt
tunduvalt vähem. Meie põhiliseks juhendajaks on
üks armas, lokkis juustega hispaanlanna, kes viskab nalja ja julgustab meid pidevalt asju ise tegema.

Bajamar.
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Tema edukal juhendamisel oleme oma esimesed kanüülid paigaldanud ja vere
proovid võtnud. Novembri
lõpuni oleme sisehaiguste
osakonnas, siis suundume
juba oma viimase praktika
– geriaatria juurde.

Elust-olust
Tenerife kliima on mõnusalt stabiilne. Kuna me
asume põhjas, siis on siin
natuke jahedam ja tuulisem kui lõunarannikul.
Novembris ja detsembris ei
kõrveta päike enam nii palju ning sajab vihma, kuid
sellest hoolimata on ikkagi soe. Siinne loodus on uskumatult ilus. Saarel on palju imelisi matkaradu, mis
viivad üle mägede ja läbi kuristike. Loomulikult on
siin ka palju randu, põhiliselt küll musta liivaga, kuid
kristallselge veega.
Kuna peale praktikat oleme enamjaolt üsna väsinud, siis uudistame saarel põhiliselt ringi nädalavahetuseti. Bussi- ja trammiliiklus on siin väga heal
tasemel, samuti rendime aeg-ajalt autot, et jõuda kohtadesse, kuhu ühistranspordiga ei saa. Kohalik toit
on imemaitsev ning inimesed naeratavad siin tõesti
palju, õnneks on see olnud nakkav.
Elu Tenerifel on õpetanud, et liigne muretsemine
ei vii kuskile. Igale keerulisele olukorrale leidub alati mingi lahendus. Naeratus näole ja küll kõik laheneb. Erasmus+ kogemus on olnud igatepidi arendav
ning meeldejääv kogu eluks. Ideaalne võimalus areneda nii inimesena kui ka erialaliselt. Soovitan julgelt see teekond ette võtta ning end proovile panna,
sest kaotada pole midagi, ainult võita!
Mägedes.
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Multikultuurses Brüsselis
Liina Ilves,

Kui palju lihtsam oleks sooritada praktika kodumaal! Aga kui palju ühekülgsem ja tavapärasem. Eestis saab töötada kuni pensionieani, kuid et osa saada
õetööst välismaal, ei ole vaja end kolimise ja püsiva
tööga täielikult siduda. Erasmuse programm teeb võimalikuks kogeda õetööd väljaspool Eestit, sealjuures miinimumperiood on vaid kaks kuud. Kõrgkoolis avaneva ajaakna jooksul on ainulaadne võimalus
kasutada selleks ette nähtud stipendiumit. Kui mitte
praegu, siis millal veel?!

Naudi protsessi!
Enesele tunnistamata kartsin esimest praktikapäeva.
Brüssel, erakorralise meditsiini osakond, reanimobiil,
prantsuse keel, uus ja suur kollektiiv, ida-eurooplasena esmamulje jätmine, eneseväljendus, endast pidevalt maksimumi andmine ja kohalolu. Rääkimata sellest, et kõik on uus ja ka töövahendid erinevad
harjumuspärastest.
Seda, milline kogemus tuleb, sõltub palju praktikandist endast, aga ka õnnest. Miski ei ole garanteeritud, kuid mis kindel: kui ei lähe, ei saagi teada.
Praktika sooritamine välismaal ei ole kerge, kuid tänu sellele tunnen, et areneb isiksus, iseseisvus, enesele tuginemine, julgus, planeerimise oskus, kriitiline
analüüsivõime, vastupidavus ning stress-situatsioonides rahulikuks jäämine, boonuseks omandatud
võrdlusmoment Eesti ja sihtriigi tervishoiu valdkonnas ning keelekümblus.
Dokumentatsiooni ja praktika iseseisvate töödega soovitan püsida ajagraafikus, alustada aegsasti ja

Fotod: erakogu

intensiivõenduse magistriõppe 2. kursuse üliõpilane
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täiendada jooksvalt. Mis kõige olulisem: nautida protsessi ja meenutada endale, et aeg läheb kiirelt. Ära võta
midagi iseenesest mõistetavana ja ole tänulik. Kirjuta üles oma unistused, mida sooviksid välispraktikal
saavutada: eesmärgid, juhtumised, kujunemine. Pane
paika mindset, hoiak ja plaan, mida pead nende saavutamiseks ära tegema: loota saad vaid iseendale. Julge pidada ebamugavaid vestluseid ning tea, et sul on
olemas kõik vajalikud isiksuseomadused ning teadmised uue omandamiseks: usu endasse, ole õpetatav,
tunne huvi ja soovi aidata nii patsiente kui kolleege.
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Maailmapilti avardav periood elus
Välispraktikal viibides jääb energiat targalt kasutades
aega ka riigiga tutvumiseks. Peale tervishoiu, patsientide ja kultuuri ootavad avastamist ka linnad, külad,
loodus, kultuur, toit, kohalikud, aga ka naaberriigid.
Näiteks Brüsselist Pariisi on IZY by Thalys rongi folding seatiga võimalik reisida 10 euroga ning Luxembourgi Flixbusiga 18 euroga: üks suund, umbes kolm
tundi; ning nii ka tagasi.
Palju on minult küsitud ka elupaiga kohta. Mina
leidsin oma elamiskoha - ühe toa majast - Facebooki grupist “eestlased Brüsselis”, kuid ka Erasmuse
tiim tutvstas omalt poolt kohalikke online portaale, kust leida kuulutusi, et lühiajaliseks üürnikuks
kandideerida.
Miinimumperiood, kaks kuud, on periood, mis on
võimalik tööandjaga läbi rääkida: sea oma puhkus ja
õppepuhkus just sellele perioodile, leia lahendus. Rahvusvahelised kogemused tulevad kasuks kõigile. Kasuta seda võimalust mitmetahuliseks arenguks, koge,
mida koduriigis pole võimalik. Tagasi tulla on alati
väga värskendav ning eesti tervishoiul oma tugevused, alustades senise saavutatud tervishoiu arenguga
ja lõpetades digilahendustega. Eesti on kodu.
Mina valisin Brüsseli, kuna soovisin erialast praktikat multikultuurses keskkonnas, mis andis võimaluse veenipunktsiooniks eri nahavärvusega patsientidel ja õppida tundma eri kultuuridest tulenevaid
väärtuseid (kogu perekonnaga EMO triaaži). Boonuseks võimalus meenutada keskkoolis ja gümnaasiumis õpitud prantsuse keelt. Belgia riigikeeled on
prantsuse, hollandi ja saksa, kuid räägitakse ka inglise keelt, vähemalt Brüsselis. Alati on võimalik valida koostööpartner, kus praktika sooritada inglise
keeles või miks ka mitte, harjutada vene keelt, näiteks Poolas.
Keeleõpet soodustab lisaks keskkonnas viibimisele ja pidevale suhtlusele töökeskkonnas ka OLS tasemepõhine keele- ning intensiivkursus enne prak-

tika alustamist; telefoni seadistamine võõrkeelseks
ning uute kohalike tuttavatega kasvõi igapäevateemadest ja mõtetest kirjutamine: ka see, Google Translate abiga kirjasuhtlus aitas minu keeleoskusel areneda. Ära heida meelt, kui ühel hetkel tundub võõrast
keelekeskkonnast küllastus, see möödub ning kui vaja, tee vabadel päevadel võõrkeelest paus.
Välispraktika periood on vaheldust pakkuv ja
maailmapilti avardav mitmes mõttes. Olen alatiseks
tänulik sellise võimaluse eest, mida ongi tegelikult
keeruline sõnadesse panna. Et mõista, peab ise kogema.
Suurima hea meelega vastan kõikidele küsimustele ja aitan nii, kuidas oskan, kui kirjutad ja küsid:
liina1ilves@gmail.com.
Ole valmis enesetõestuseks ja eneseteostuseks!
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Üks praktika, kaks baasi
Kogemus Narva Haiglas
Julia Gremova,

radioloogiatehniku õppekava 4. kursuse üliõpilane

Olen radioloogiatehniku neljanda kursuse üliõpilane
ning viibin lõpupraktikal Narva Haiglas.
Haigla ei ole väga suur, koosnedes kahest hoonest. Üks neist on ehitatud 1913. aastal ja see oli
tehtud Romanovite maja võimuloleku 300. aastapäeva auks.
Praktikat teen radioloogia osakonnas. Siin puutun ma kokku mitmete aparaatidega: kompuutertomograaf, nii täisdigitaalne kui ka kassettidega;
röntgeniaparaadid; mammograaf, arkoskoop ja
ultrahelimasin. Praktika jooksul on mul võimalus
töötada kõikide aparaatidega ning rakendada neid
nii erakorraliste ja ambulatoorsete kui ka statsionaarsete patsientidega tegeledes. Samuti on võimalik
minna operatsioonile arkoskoobiga ning osaleda
uroloogilistes ja ortopeedilistes kirurgilistes operatsioonides.
Lõpupraktika maht on 120 tundi, mille jooksul
pean täiendama ning täiustama kõrgkoolis ja eelmistel praktikatel saadud teadmisi. Olen väga õnnelik,
et Narva Haiglas on mul võimalus ennast proovida
kõikides siin olemasolevates modaliteetides ja valida
endale kõige sobivam.
Kuna enne lõpupraktikat puudus mul selles haiglas
praktikakogemus, siis juba enne lõpupraktika algust
teadsin, milliseid modaliteete ma proovida tahan.
Lisaks modaliteetide valikule meeldib mulle väga
siinne kollektiiv. Õppepraktika keskkond on väga tore,
meeskond alati abivalmis ja juhendamine arusaadav

ning kergesti mõistetav.
Alati kui tekivad küsimused, saan neile vastuse.
Vajadusel töötajad nõustavad, mida teha teisiti, et
uuringut oleks kergem teostada. Kõik töötajad on
alati toeks ja kunagi ei ole keegi minusse ebameeldivalt suhtunud. Praktika ajal antakse võimalus
töötada mitte ainult oma juhendajaga, vaid ka teiste
radioloogiatehnikutega. Ma arvan, et see on suur
pluss, kuna kõikidel on erinev õpetamise oskus ja
erinevad nipid, kuidas kergendada ühe või teise
tööülesande täitmist.
Narva Haiglaga kui praktika keskkonnaga olen
tuttav juba esimesest kursusest. Juba esimese kursuse
praktikandina oli mul võimalus iseseisvalt tegutseda.
Muidugi alguses juhendaja jälgib ning suunab, aga
kui ta näeb, et praktikant saab iseseisvalt hakkama,
siis juhendaja lihtsalt jälgib ja vajadusel aitab. Mida rohkem teadmisi, seda rohkem iseseisvust saab
praktikant. Juhendaja ei ole siin range õpetaja, ta on
suunaja ja abistaja. See annab väga palju kogemusi
ning palju uusi muljeid. Seetõttu olen tulnud siia
praktikale igal aastal.
Kui rääkida praktikavõimalustest üldiselt, siis
Narva Haiglas pakutakse mitmeid praktikakohti
meie kõrgkoolis õppivatele erialadele: õendus, füsioteraapia, bioanalüütika, ämmaemandus. Haigla
pakub ka majutusvõimalust – praktikantidel on
võimalik ööbida haigla külalistubades. Toad on
ühe- ja kahekohalised. Tubade peale on üks ühine
suur köök külmkapi ja söögitegemise võimalustega.
Mulle tundub, et Narva Haigla on päris hea praktikakoht, kuna seal on võimalik saada palju praktilisi
teadmisi. Samuti soovitan seda neile üliõpilastele, kes
tahavad vene keele oskuse proovile panna.

Kogemus Põhja-Eesti
Regionaalhaiglas
Erika Mõttus,

radioloogiatehniku õppekava 4. kursuse üliõpilane

Olen neljanda kursuse tudeng radioloogiatehniku õppekaval ning viibin parasjagu lõpupraktikal
Põhja-Eesti Regionaalhaiglas nukleaarmeditisiini
osakonnas. Praktika on üpris pikk (120 tundi) ning
selle aja jooksul olen palju näinud ja teinud.
Põhja-Eesti Regionaalhaigla (PERH) on üks suurimaid haiglaid Eestis. Haigla on suur, kuid praktikandi
jaoks väga sõbralik.
Lõpupraktika sooritan nukleaarmeditisiini osakonnas. Miks just selline osakond? Minu arvates on
nukleaarmeditsiini osakond väga huvitav koht. Seal
on radioloogiatehnikul palju tööülesandeid, mida
teha. Nukleaarmeditsiini osakond alustas PERHis
tööd 2002. aastal.
Nukleaarmeditsiin on meditsiiniharu, mis kasutab
haiguste diagnoosimiseks ja raviks radioaktiivseid
isotoope. Erinevalt teistest visualiseeriva diagnostika
meetoditest (röntgen, ultraheli, magnetresonantstomograafia, kompuutertomograagia), mis annavad
infot inimkeha anatoomiast, saab nukleaarmeditsiini
protseduuride kaudu teavet organi ja organsüsteemide
funktsioonist.
Osakonnas on kaks aparaati, SPECT ja PET, mõlemal tehakse erinevaid uuringuid. Lisaks uuringutele
paikneb osakonnas seitse palatit, mis on mõeldud
joodravi saavate patsientide jaoks. Palatitesse tulevad ravi eesmärgil kilpnäärmevähiga patsiendid nii
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Eestist, Venemaalt kui ka mujalt. Nad saavad joodikapsli ning jäävad
osakonda nädalaks, selle aja jooksul neid jälgitakse ning kolmapäeval
tehakse kogu keha salvestus.
Osakonnas on ka puhkeruum, kus praktikant võib puhata, juua
teed ning süüa enda toodud toitu või siis käia haigla sööklas.
Praktikandina saan teha palju huvitavat. Alguses on muidugi esmane ülesanne rääkida patsientidega. Küsin neilt
täpsustavaid küsimusi, mis on vajalikud uuringu jaoks,
räägin protseduurist. Samuti paigaldan kanüüle, kuna
kõik radioaktiivsed isotoobid süstitakse läbi selle. Samuti lubatakse vastavalt uuringule teha radioaktiivset
preparaati ning seda süstida patsiendile. Pärast seda
saab ka teha uuringu salvestuse. Võimalus on patsienti
positsioneerida ning valida arvutis õiged parameetrid.
Osakonda kuulumine ei ole sugugi hirmus vaatamata sellele, et tegevus käib radioaktiivsete isotoopidega. Praktikandile eraldatakse kaitsepõll, mida ta
peab kandma, lisaks saab praktikant ka individuaalse
dosimeetri. Kõikidele kaitsevahenditele lisaks räägib
praktikandi juhendaja kõikidest ohuteguritest.
Osakonnas on väga tore ja sõbralik meeskond.
Kõik on alati valmis seletama ja abistama, kui seda
vajan. Juhendaja on väga toetav ja isegi, kui teda ei
ole tööl, küsib ta pärast, kuidas on läinud. Teised
radioloogiatehnikud, kellega olen koos midagi teinud, olid ka väga toredad. Kui näitasin ning avaldasin
soovi midagi oma käega proovida, toetasid ja andsid
nad mulle võimaluse. Kui midagi jäi arusaamatuks,
sain küsida nii radioloogiatehnikute kui ka osakonda
kuuluvate arstide käest. Samas olen veendumusel, et on
hea, kui praktika jooksul vahetuvad juhendajad, sest siis
saab teada erinevaid nippe ning näha, kuidas üht tegevust
võib erinevalt sooritada.
Minu arvates on PERH väga hea koht õppimiseks. Kuna
haigla on nii suur, siis seal saab palju praktilisi oskusi, kuna tööd
on palju ning praktikant ei istu pool päeva tegevuseta. Kõikidele
meie kõrgkooli õppekavadele on praktikakohti ning ma soovitan
vähemalt ühe praktika sooritada PERHis. Ise olen PERHis juba teist
korda – esimene praktika oli kompuutertomograafias ning ka see jäi väga
meelde.
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Kliima soojenemine – kas
ja kuidas seda peatada?
Triin Veber,

tervisekaitse spetsialisti õppekava õppejõud

Mis on IPCC ja miks me peaksime seda
uskuma?
IPCC on kokku kutsutud selleks, et välja selgitada
võimalikult objektiivne ja erapooletu teadusinfo kliima soojenemise kohta, et selle põhjal teha poliitikutele soovitusi. IPCC ülesanne on koostada raporteid.
IPCC ei vii ise läbi uuringuid, vaid koondab kokku

siiani teadlaste poolt avastatu ja avaldatu.
Raportite kallal töötavad sajad teadlased, retsensendid ja valitsuste esindajad. Näiteks viimasel, 2018.
aastal avaldatud eriraportil on 91 juhtivat autorit ja
133 autorit, kes töötasid läbi 6000 teadustööd kliima
teemadel. Raport on üle vaadatud 1113 retsensendi
poolt. Autorite ja retsensentide valikul arvestatakse
sellega, et oleksid esindatud erinevad piirkonnad, et
vältida kallutatust. Loomulikult on raportid avalikud
ja kõikidele seal kasutatud teadustöödele on viidatud.
Kui ikkagi tekib kahtlus raporti kirjutajate kallutatuse osas, saab alati vaadata viite järgi, mis on kirja pandud algses uuringus. On väga ebatõenäoline, et kõik
need tuhanded teadlased, kelle tööde põhjal raportid
ilmuvad, on ära ostetud või isiklikust huvist kallutatud.
Allikas: www.ipcc.ch/report/ar5/syr

26. septembril tähistatakse keskkonnatervise päeva.
Rahvusvaheline Keskkonnatervise Föderatsioon (International Federation of Environmental Health) valis sellel aastal keskkonnatervise päeva teemaks kliima soojenemise.
IPCC ehk ÜRO Valitsustevahelise Kliimamuutuste Ekspertnõukogu (Intergovernmental Panel on
Climate Change) andmetel on kliima juba soojenenud 10C võrra võrreldes eelindustriaalse ajaga. Kui
jätkame samas vaimus, ootab meid aastal 2100 ees
temperatuuri tõus 40C, mis toob kaasa katastrofaalsed tagajärjed –toidu ja vee nappus, sagenenud loo-

duskatastroofid ning üleujutused, mis omakorda
toovad kaasa suure rahvaste rände, paljude inimeste vaesumise ning ka võimalikud sõjad. Samuti väidab IPCC, et kliima soojenemine on inimtekkeline
ning põhjustatud peamiselt energia tootmisest fossiilsetest kütustest.

Allikas: https://climate.nasa.gov/evidence/)
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Ometigi usuvad fossiilsete kütuste põletamisest
kasusaavate huvirühmade levitatavaid sellise sisuga
väiteid paljud inimesed, kes on valinud riigi poliitikat teostama just kliimaskeptikud. Nii on see juhtunud USAs, kus president Trump eitab kategooriliselt kliimamuutuste inimtekkelisust ja ka Eestis, kus
keskkonnaminister on kliimamuutuste inimtekkelisust eitavast parteist EKRE. Kliimaskeptikute lobitöö
on olnud siiani väga viljakas. Kliima muutustest hakkasid teadlased rääkima 40 aastat tagasi ning selle aja
jooksul on õhku paisatud rohkem kasvuhoonegaase
kui kunagi varem.

Lahendus peitub koostöös
Kliima soojenemise puhul ei maksa loota Schwarzeneggeri filmides nähtud stsenaariumile, kus üks tugev kangelane just viimasel hetkel maailma päästab.
Ka ei maksa loota andekale teadlasele, kes hoolimata tagakiusamisest ja raha puudusest enne suuremat
katastroofi oma supertehnoloogiaga välja ilmub. Lahendus peitub koostöös.
Koostööd peavad tegema valitsused ja rahvas,
erinevad ettevõtted ja organisatsioonid ning riigid omavahel. Selleks, et saavutada rahvusvahe-
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list koostööd, on 1992. aastal Rio de Janeiros vastu võetud kliimamuutuste raamkonventsioon ning
aastal 2015 Pariisi kliimalepe, milles enamike riikide valitsused võtsid kohustuse vähendada kasvuhoonegaaside emissiooni nii palju, et maakera
temperatuur ei tõuseks ideaalis rohkem kui 1,50C,
maksimaalselt 20C võrra. Pariisi kliimaleppest on
siiani ainsana taganenud USA ning Venemaa pole
seda ratifitseerinud.
IPCC on välja toonud neil olulisemat suunda, mida
peaksime tegema: kasutama efektiivsemalt energiat,
kasutama senisest rohkem taastuvenergiat, muutma
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elustiili ning leidma võimalusi süsiniku sidumiseks.
Head süsiniku sidujad on rabad ja vanad metsad, seega tasub neid hoida.
See kuidas täpsemalt saab neid meetmeid Eestis
rakendada, on visioneeritud mitmetes dokumentides. Üks selline on Eesti Taastuvenergia koja aastal
2012 välja töötatud kava „Taastuvenergia 100% - üleminek puhtale energiale.“ Selles leiti, et kogu Eestis
vajaminev elekter on võimalik toota kasutades tuulegeneraatoreid, biomassi ja –gaasi koostootmisjaamasid, pump-hüdroakumulatsioonijaama ning väiksemal määral hüdro- ja päikeseelektrijaamasid. Leiti,
et Eesti kõige perspektiivikamaks energiaressursiks
on tuul, sest Eestis on palju tuult nii rannikualadel
kui ka avamerel. Kava arvutuste kohaselt oleks taastuvenergiale üleminek ka majanduslikult riigile tulusam kui praegune põlevkivienergeetika.
Aastal 2017 valmis energiamajanduse arengukava, mille kohaselt peaks moodustama kodumaine
taastuvenergia 50% elektri ja 80% sooja tarbimisest
aastal 2030. Eesmärgiks on seatud kasvuhoonegaaside heitkoguste vähenemine energiasektoris aastaks
2030 vähemalt 70% võrreldes aastaga 1990. Kasvuhoonegaaside vähendamise eesmärke on seadnud ka
varasemad arengukavad alates kliimakonventsiooni ratifitseerimisest 1994. aastal, kuid sellest hoolimata on Eestis kasvuhoonegaasidest tingitud saaste näiteks ajavahemikul 2000-2014 suurenenud 23%
võrra. Arengukava 2030 näeb põlevkivi põletamise
asendamist põlevkiviõli tootmisega kui üht olulist
keskkonnasõbralikku meedet. Põlevkiviõli tootmisel saadakse ühest kilogrammist põlevkivist kätte
rohkem raha, sama koguse õhku paisatud CO2 juures teenitakse rohkem kasumit.
Hiljuti valminud SEI (Stockholm Environment
Institute, www.sei.org/centres/tallinn-et/) Tallinna
raport „Eesti kliimaambitsiooni tõstmise võimaluste
analüüs” aga vaidleb sellele vastu ja leiab, et põlevkiviõli tootmine suurendab kasvuhoonegaaside emissiooni ja ei pruugi olla tulevikus ka majanduslikult

Kliima soojenemise puhul ei
maksa loota Schwarzeneggeri
filmides nähtud
stsenaariumile, kus üks tugev
kangelane just viimasel hetkel
maailma päästab.
tasuv. Peamiste elektriallikatena näeb analüüs Eestis tuult ja tuumajaamasid. SEI analüüs leiab, et esimestel aastakümnetel on vajalikud investeeringud
kliimaneutraalsuse saavutamiseks küll suured, aga
aastaks 2050 peaksid olema kulutused ennast ära tasunud ning mida rohkem viivitame investeeringute
tegemisega, seda kulukamaks see muutub.
IPCC rõhutab, et majanduslik kahju, mis tuleneneb kliima soojenemisest, näiteks tormikahjustused,
toidu- ja veepuudus, on igal juhul suurem kui praegu vajaminevad investeeringud suurema soojenemise
ära hoidmiseks. Kuna valdav osa Eesti kasvuhoonekaasidest (89%) on CO2 ja peamiselt tekib see elektri tootmisel põlevkivist (89%), on kõige olulisemad
hoovad kliimaneutraalsuse saavutamisel poliitikute
käes, kes saavad suunata meie elektri tootmist. Millised poliitikud saavad teha otsuseid – see valik on
omakorda jällegi rahva kätes.
Lisaks süsinikuheite vähendamisele näeb SEI analüüs olulisena ka vajadust süsinikku siduda, mis tähendab, et vaja on muudatusi põllumajanduses ja suurendada metsavaru. Raiemahud peaksid lähimatel
aastakümnetel vähenema ja oluline on raiutud puitu
väärindada, näiteks sellest mööblit toota. Põllumajanduses peetakse kõige mõjukamaks happeliste muldade neutraliseerimist lupjamisega, mis muudab mulla
rohkem süsinikku siduvaks ja soodustab ka taime-
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de kasvu. Transpordis on oluline suunata liikumine
maanteedelt elektrirongidesse ning selles on oluline
osa ka Rail Balticul, kuna see on planeeritud elektriraudteena. SEI analüüs soovitab lisada Rail Balticule peatuseid, et kohalikku transporti veelgi rohkem
suunata maanteedelt raudteele.

Mida iga inimene ise saab ära teha?
SEI analüüs nävitab, et üsna suur CO2 kokkuhoid
tuleb elamute paremast energiatõhususest. Et muuta maja energiatõhusamaks, on vaja korralikku soojustust, kasutada õhk- ja maasoojuspumpasid, vältida külmasildu ning üleüldse planeerida maja nii, et
suured aknad jäävad lõuna suunas. Eraisikule pikaajaliselt tasuv on juba täna hankida ka majale päiksepaneel, mille toodetud elektrit saab majas kasutada
ja ülejääki müüa võrku. Nii saab luua endale nullenergia või lausa plussenergia maja.
Üksikisikute käitumisest sõltuv oluline osa CO2
emissioonist tuleb lisaks elamutele ka transpordist.
Iga inimene saab kaasa aidata, kui ta vähendab autoga sõitmist, näiteks sõidab rattaga või kasutab ühistransporti. Võimalikult suurte ja kütusemahukate
autode kultus võiks asenduda keskkonnasõbralike
autode moodi tulemisega.
SEI analüüs näeb tulevikus ette oluliselt suurema
osakaalu surugaasil töötavatele autodele. Surugaasi
saab toota jäätmetest ning Eestis on ka juba esimene
biometaani tehas püsti pandud, mis toodab autodes
kasutatavat CNG-d lauda jääkidest (Balti Biometaan
OÜ). Praegu on CNG autosid ja tanklaid veel vähe,
Tartuski on vaid üks tankla. Ka elektriautod aitaksid süsiniku heidet vähendada, juhul kui läheme üle
taastuvenergiale. Linnaõhu saastatust terviseohtlike
ainetega, näiteks peentolm, lämmastik- ja vääveloksiidid, ning müra aitavad vähendada ka hetkel kasutusel olevad elektriautod. Heitgaase tekib vähem
ka LPG ehk vedelgaasiautode puhul, mille tankimise võimalused on juba täna üsna head.
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Jäätmekäitlus Tartu
Ülikooli Kliinikumis
Ragne Õitspuu, õe õppekava 4. kursuse tudeng
Fotod: Lella Pruuli, õe õppekava 3. kursuse tudeng

Järjest enam on hakatud tähelepanu pöörama keskkonnale. Pakendivaba elu ja taaskasutus muutuvad
üha populaarsemaks ning iga päev mõeldakse välja uusi võimalusi, kuidas loodussõbralikumalt elada. Mitmetes eluvaldkondades on juba välja töötatud võimalusi, kuidas jäätmeteke oleks minimaalne:
moodi on läinud riidest kotid, metallist kõrred, bambushambaharjad jpms. Kuidas on lood haiglates, kus
on kasutuses väga palju ühekordseid tarvikuid ning
tekib erikäitlust vajavaid jäätmeid?

Abiks jäätmekäitluseeskiri
Tartu Ülikooli Kliinikumi jäätmekäitlust ja keskkonnaalast järelevalvet korraldab ja teostab TÜ Kliinikumi keskkonnaosakond. Välja on töötatud jäätmekäitluseeskiri, mille eesmärk on puhta ja tervisliku
keskkonna tagamine TÜ Kliinikumi haldusterritooriumil ning jäätmete taaskasutamise soodustamine.
Eeskirjas on välja toodud jäätmekäitluse üldnõuded,
jäätmehoidlate ja taaskasutatavate jäätmekonteinerite
asukohad ning selgitused, kuidas erinevaid jäätmeid
pakendada ja transportida.
Haiglas tekivad erinevat liiki jäätmed. Kõige
rohkem kerkivad esile olmejäätmed, mida ei saa

taaskasutada. Näiteks 2015. aastal tekkis Tartu Ülikooli Kliinikumis olmejäätmeid 2,39 kg/voodipäeva kohta, kokku 618 tonni. Seevastu taaskasutatavaid jäätmeid tekkis 215 tonni. Taaskasutuseks
lähevad papp- ja paberpakendid ning klaaspakendid ja segapakendid, mis peavad olema tühjad ja
puhtad (nt infusioonipudelid). Taaskasutatavad
jäätmed kogutakse kliinikumi juures olevatesse konteineritesse ja need viiakse edasi taaskasutusse. Sorditakse välja eraldi kõik pakendiliigid
(kile, plast jne). Veel tekib haiglas erikäitlust vajavaid meditsiinilisi jäätmeid. Siia alla kuuluvad
vere, vereproduktide, muude kehavedelike ja eritistega küllastunud materjalid. Neid jäätmeid tekkis kliinikumis 2015. aastal 196 tonni.
Erikäitlust vajavad meditsiinilised jäätmed viiakse jäätmekäitluskeskusesse, mis avati 2003. aastal.
Keskuses on autoklaav, milles kahjutustakse ohtlikke meditsiinilisi jäätmeid: ühekordseid meditsiinilise kasutusotstarbe kaotanud jäätmeid, mis
sisaldavad kehavedelikke või mis on küllastunud
patsiendi kehavedelikega; mikrobioloogilised kultuurid; teravad esemed, nagu kasutatud süstlad,
nõelad, skalpelliterad, ampullide tükid, verega saastunud klaasitükid.
Erikäitlust vajavad teravad jäätmed tuleb panna kollasesse erimärgistusega kanistrisse. Teised
erikäitlust vajavad jäätmed kogutakse igas struk-

Käitluskeskuse autoklaav.
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Purustatud jäätmed, mis autoklaavist
välja tulevad (süstlad, kitlid jne).

tuuriüksuses tugevatesse kollast värvi kilekottidesse ning suletakse plastist sulguriga. Jäätmeid
transporditakse konteinerites, mis peale kasutamist pestakse kahjutustamiskeskuse spetsiaalses
pesumasinas. Keskusesse tuuakse ka ravimijäägid,
mis antakse edasi jäätmekäitlejatele. Amputeeritud
kehaosad lähevad TÜ kliinikumi keldris olevasse
jäätmeruumi, kus asuvad suured sügavkülmkirstud. Koostöös Kliinikumi partneriga need jäätmed põletatakse.

Ära pane pakendit olmeprügisse!

Klaasi taga on esemed, mis on sattunud aastate jooksul käitluskeskusesse, kuid tegelikult on nende koht mujal.

Jäätmeautoklaavi kogu töötsükkel toimib kinnises
anumas, milles on kõrge rõhk ja temperatuur. Autoklaav purustab ja steriliseerib jäätmed. Sellesse
mahub kolme rohelise konteineri jagu jäätmeid.
Autoklaav töötab 12–16 tundi päevas, masina üks
töötsükkel kestab ligi 35 minutit, mis tähendab, et
autoklaav tegutseb üle 20 korra päevas. Autoklaavi tööl hoiavad silma peal kaks operaatorit. Purustatud jäätmed, mis autoklaavist välja tulevad,
pannakse suuremasse konteinerisse. Kui see täis
saab, siis läheb see edasi ettevõttele, mis valmistab kõnealusest massist jäätmekütust. Kogu käitluskeskuse töö toimub maagaasi toel.
Tartu Ülikooli Kliinikumi keskkonnaosakonna peaspetsialisti Tiina Tederi sõnul on kliinikumi töötajad enamasti eeskujulikud jäätmete sorteerijad. Keskkonna teema on hetkel aktuaalne
ning noorem põlvkond, kes haiglas tööle asub, on
selles vallas üha teadlikum. Murekohaks on see,
et olmesse satub pakendeid, mida tegelikult saab
taaskasutusse saata.
Kuigi haiglas tekivad mitut eriliiki jäätmed,
on jäätmekäitlus väga arenenud ning suurem osa
jäätmeid läheb taaskasutusse. Iga tervishoiutöötaja ülesanne on jäätmeid sorteerida vastavalt eeskirjadele, et jäätmekäitlus saavutaks maksimaalse efektiivsuse.
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Intensiivravi osakonnas testitakse uut prügikotisüsteemi. Neid kotte on erinevate jäätmete jaoks. See on
hea lahendus, sest kasutatakse täpselt nii palju kilet,
kui vaja. Hetkel on prügikotid, mis konteineritesse
visatakse tihti pooltühjad.
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Sügisõhtud seiklusrikkaks
Grete-Kai Saar, ämmaemanda õppekava 1. kursuse

üliõpilane

Aina rohkem pimedusse vajuvad õhtud on märk sellest, et aeg on üles otsida mõni hea raamat või linateos.
Mis on väärt süvenemist ja millega aega sisustada
tasub?

Kohvikusse
raamatut nautima!
,,Sõnakehv”, Henri Zeigo
Istud koolis ja mõtled, kuidas
veeta paar tundi enne järgmist
toimetust. Õppimistuju pole,
Facebook ja Instagram on juba kolm korda läbi vaadatud.
See pisike raamat, kus
lehekülgi natuke üle saja, on selliseks olukorraks
ideaalne. Paari tunniga
õpid tundma Tartus elavat Martin Messingut,
kelle pead vaevab writers
block. Loomekriis on
olukord, milles kindlasti kõik nii
mõnigi kord olnud on. Loe, kuidas üks juhuslik kohtumine Martini balletimaailma viib ja hoopis uue
suuna annab. Seega jooksuga lähimasse kohvikusse,
võta mõnus tass kohvi, tükk kooki ja asu lugema vähemalt seda soovitab autor.

Huumoriga vürtsitatud õudukas
sõprade seltsis
‘’Pulmaöö peitusemäng’’
(‘’Ready or Not’’)
Lavastajad: Tyler Gillett, Matt Bettinelli-Olpin
Osatäitjad: Samara Weaving, Andie MacDowell,
Mark O’Brien, Adam Brody
Pulmaööl peitust mängida ei tundu just kõige
parem idee, seda mõtleb ka filmi peategelane
Grace. Kuid mehe vanemate heakskiidu saamiseks on ta nõus kõike tegema ja nii algabki sündmusterohke öö. Grace’il on üks lihne ülesanne
- ennast ära peita ja oodata, kuni keegi ta leiab
või mäng läbi saab. Kui aga mängu tuuakse relvad ja kuulid lendama hakkavad, saab naine
kiiresti aru, et tegu ei ole enam lihtsalt peitusemänguga.
Kuigi tegu on õudukaga, saab seda vaadates
ka kõht kõveras naerda. See on ideaalne film,
mida sõpradega vaadata, kui tavaline komöödia või draama ei paku pinget!
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Evelin
Gross:
usu
endasse
ja saad
hakkama!
Foto: Helena Kukk
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Cätlyn Luik, ämmaemanda õppekava 1. kursuse üliõpilane

Tänavu aasta ämmaemandaks valitud Evelin Grossi päevad on tihedad. Kohtumiseks vaba aja leidmine on keeruline. Lõpuks lepime kokku, et kohtume ühel kolmapäeva hommikul – kui tal keegi
samal ajal juhuslikult ei sünnita. Aega rääkida on
napp tund, sest siis algab tal juba loeng Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis.
Kuidas möödus Teie lapsepõlv ja kelleks soovisite siis saada?
Mul oli õnnelik lapsepõlv Nõukogude Liidus. Me ei
olnud väga jõukad, olime täiesti tavalised inimesed.
Ma ei mäleta samas ka puudust, sest mu vanemad
pingutasid selle nimel, et meil oleks kõik olemas.
Ümbruskonnas oli tohutult palju lapsi, olime nagu Bullerby lapsed. Mõnes piirkonnas võib see nii
olla ka tänaseni, aga mul on tunne, et praeguse aja
lapsed seda eriti enam ei koge – lastega pered elavad eraklikult eramajades.
Tahtsin saada ajakirjanikuks. Tulin Tartu 8.
Keskkooli (praegune Tartu Forseliuse Kool – toim.)
pärast 8. klassi just selle mõttega, see oli ju kirjandusliku kallakuga kool. Tulin sinna õpetaja Vello
Saage pärast, ent täpselt siis lahkus ta koolist. Ta
oli tõeline korüfee. Sain endale sealt hoopis eluaegse sõbranna, klassijuhataja Ene Veenpere, tänaseks
on ta kahjuks meie hulgast lahkunud.
Lapsena sai palju mängitud ka kooli, aga tegelikult see ei tähenda, et oleksin tahtnud õpetajaks
saada.
Kuidas avastasite enda jaoks meditsiini ja läksite
õppima ämmaemandaks?
Mul ei ole suguvõsas meedikuid, aga soovisin arstiteaduskonda astuda. Proovisin ja ei saanud sisse.
Eks me keskkoolis peale luuletuste lugemise ja Eesti Vabariigi eest võitlemise keemiale ning füüsikale
eriti ei pühendunud.

Siis ma läksin sünnitusmajja tööle. Ma ei teadnud üldse, kus see asubki. Mulle öeldi, et Toomemäel. Läksin sinna, esimesest uksest sisse, trepist
üles, tuli valges kitlis naisterahvas vastu. Küsisin:
„Tervist, ma tahaks siia tööle tulla.“ Tema vastu:
„Kuhu sa soovid tööle tulla?“. Ega ma ei teadnud,
kuhu ma tahan. Ma tahtsin lihtsalt tööle minna ja
mind tõmbas rohkem sinna sünnituse poole. See
naine oli sünnitustoa sanitar ja ta viiski mu vanemämmaemanda juurde. See oli täiesti juhus, et
ma sattusin sünnitustuppa, hakkasin seal täiskohaga tööle.
Sünnitusi oli väga palju, hommikuti vahetuse
lõppedes oli väsimus nii suur, et ei mäletanud oma
ema nimegi. Sellegipoolest mulle sünnitusosakonnas väga meeldis. Kuna koormus oli suur, mõtlesin,
et ega ma teist aastat täiskohaga küll sinna ei jää, sest
tahtsin minna ämmaemandaks õppima.
Paraku selgus, et sel aastal ämmaemandaid Tartus vastu ei võetud, vastuvõtt oli üle aasta. Aga ma
ikkagi otsustasin, et lähen Tartu Meditsiinikooli
ja õpin hoopis sanitaarvelskriks. Mõned õppejõud
on tänaseni siin. Zinaida Läänelaid ja Merle Kolga
olid mu lemmikud. Ma sain anatoomias väga tugeva põhja nende õpingute ajal. Ma õppisin küll sanitaarvelskriks ainult ühe aasta, lõpetasin selle viitega. See on mulle andnud eluks nii palju! Kuna siis
hakati Tallinnas ämmaemandaid vastu võtma, jätsin Tartus õpingud pooleli ja läksin pealinna õppima. Praktikale tulin juba Tartusse ja siia ma jäin.
Milline näeb välja Teie kui ämmaemanda tavaline tööpäev?
Päevad ei ole sarnased.
Sünnitustoas alustan kell 8. Võtan valve üle ja
kui on sünnitajaid, hakkan nendega tegelema. Ämmaemandad teevad sageli 24-tunniseid valveid. See
on kehale, vaimule ja füüsisele ääretult raske, aga
see on vajalik, et naisel ei vahetuks nii palju inimesi sünnituse jooksul.
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Sünnitusjärgses osakonnas algab samuti päev kell
8. Seal on tavaliselt väga intensiivsed päevad. Tuleb
tegeleda imetamisprobleemidega ja sealsed äsja sünnitanud naised on väga õrnad.
Perekeskuses alustan kell 8 ja lõpetan kell 14. Ka
seal on päev intensiivne, kuna igale naisele on ette nähtud vastuvõtuks pool tundi. Selle ajaga peaks
ämmaemand aru saama, millised on naise mured
ja probleemid. Samuti leidma õiged inimesed, kelle juurde ta suunata ning nõustama kõikides valdkondades.
Vahel käivad naised koos peredega vastuvõtul.
Ma mäletan, et üks esimesi vastuvõtte oli selline, kus
patsient istus väga vaikselt. Ta oli tulnud just ultrahelist ja tal oli kaasas kaks väikest poega. Küsisin,
miks ta on nii murelik ja endasse sulgunud. Selgus,
et ta ootas kaksikuid. See oli tema jaoks täielik šokk.
See oli keeruline vastuvõtt, kuna pidin tegelema nii
naise kui ka lastega. Lastel hakkas igav ja nii andsin
neile oma templi ning paberi. Lapsed tegid templiga korralikku tikkimistööd, ka laua peale. Kui vastuvõtt lõppes, puhastasin tunnikese lauda.
Kas olete vahel mõelnud, et sooviksite töötada mõnel muul erialal?
Vot ei ole. Ma olen mõelnud, et sooviksin oma koormust vähendada. Mul on ainult üksikud pühapäevad
vabad. Ma ei kujutaks ette ennast 8st 17ni töötamas.
Mitu last Teil endal on?
Mul on kolm last. Vanem poeg saab 23, tütar on 18
ja noorem poeg 8-aastane. Ma arvan, et see oli elu
lahedaim otsus sünnitada 41-aastaselt pesamuna.
Meil ei ole aega vanaks jääda. Pühapäeviti kleebime ühiselt uurimistöid. Saime abikaasaga just eile
oma elu esimese viie.
Kuidas leidsite tee Tartu Tervishoiu Kõrgkooli ja
hakkasite siin õppejõuks?
Läksime koos ühe töökaaslasega ülikooli õendus-
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teadust õppima. Ma nominaalajaga ei lõpetanud,
sest sain sel perioodil esimese lapse. Siiri Põllumaa,
kes oli õppinud arstiteaduskonnas ja ämmaemandana tööle asunud, oli Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis õpetaja ja samas ka ämmaemanduse üliõpilane
– andis siin küll loenguid, ent vajas ämmaemanda
diplomit. Tema ütles, et kuna ma olen õendusteadust lõpetamas, võiksin tulla kooli ka ämmaemandaid õpetama. Sel ajal oli õppejõude siia väga vaja.
Mul ei ole vajadust, et keegi mind imetleks, aga tema sundis mind siia tulema. Tundsin, et võib-olla mul juba on, mida õpetada, ja nii ma siia kooli
1999. aastal jõudsin.
Kuidas valmistute loenguteks ette?
20 aastaga olen lugenud väga erinevaid
õppeaineid väga erinevatest valdkondadest. Hetkel annan loenguid ämmaemandatele, mida ma väga naudin.
Täiendan loengumaterjale pidevalt, lisan järjest näiteid juurde oma tööst
kliinikumis. Meditsiin uueneb kogu
aeg.
Siin teoorias loetud uued teemad
ma proovin tasapisi ära praktikas.
Viin teooriat ka kliinilisse meditsiini.
Olete väga hõivatud ämmaemand
ja ka õppejõud. Mis valmistab Teile
rõõmu ja mis kurvastab?
Mulle valmistab rõõmu, kui mu lastel
läheb hästi, hea teatrietendus ja loomulikult mu töö. Ma ei saa öelda, et
töö oleks mu elus number üks, kuigi
hõivatuse järgi võib see nii tunduda.
Kui su kodu on su kindlus, siis valmistab see rõõmu. Minu tagala on
minu pere.
Lollus, kurjus ja ülbus väga väsitab. Võin olla ise väga konkreetne,

aga ma ei talu eneseupitajaid. Mind teeb kurvaks töö
juures see, kui asjad ei lähe nii nagu tahaks. Näen
sageli seda, et vastutust oma keha ega lapse ees ei
taha keegi enam võtta.
Muidugi on minu töö juures rõõmu ja sünnipäevi tunduvalt rohkem kui kurbust.

Kas aasta ämmaemanda tiitel tuli Teile üllatusena?
Jah, muidugi tuli. Kuna ma olen suhteliselt sõnakas,
siis sõnakad ei ole kunagi lemmikud. Kõige suurem
üllatus tuli siis, kui saime osakonnas Liina Annukiga aasta ämmaemanda tiitlid. Hääletasid ainult
meie osakonna ämmaemandad ja hooldajad. See oli
üllatus. Võib-olla saime tiitli ja meid märgati sellepärast, et hakkasime tegema osakonnas
simulatsioonikoolitusi.
Kui läksin Eesti ÄmEVELIN GROSS
maemandate Ühingu
kodulehele, et anda sealTöökohad ja ametid
sel aasta ämmaemanda
• Aastast 1999 Tartu Ter
vishoiu Kõrgvalimisel hääl ühe ämkooli õppejõud
maemanda poolt, siis mi• Aastast 1993 SA TÜ
K Naistekliiniku
nu
jaoks oli üllatus, et miämmaemand
nu
osakond oli ka mind
Haridustee
sinna
nominendiks esita• 1989–1990 Tartu Me
ditsiinikool,
nud.
Mulle
tegelikult selsanitaarvelskri eriala
line
tähelepanu
ei meel• 1990–1993 Tallinn
a Meditsiinikool,
di
ja
ma
ei
oodanud
seda.
ämmaemanda eriala
Aga
armas
ikka!
• 1995–1999 TÜ ars

titeaduskond,
õeteaduse osakond, dip
lomiõpe
• 2006–2008 TÜ ars
titeaduskond,
rahvatervishoid, magis
triõpe
• 2019. aastal valis Ee
sti Ämmaemandate Ühing Ev
elin Grossi
aasta ämmaemandaks
• Abielus, kolme lapse
ema
• Hobid: teater, kino,
joonistamine,
reisimine

Kas ja kuidas on muutnud
aasta ämmaemanda tiitel
Teie elu?
Ei ole muutnud. Muidugi
on, sest ma pean praegu
Sinuga siin istuma (naerab). Ma õnneks ei ole pidanud minema televisiooni, nagu on pidanud teised
tegema.
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Millisel tasemel on meditsiin Eestis Teie arvates?
Väga kõrgel tasemel. Meil on heal järjel meditsiiniline tehnika. Olen kohanud, et meil tehakse meditsiiniturismi, näiteks Rootsist on tulnud sünnitajaid Eestisse.
Need, kes on käinud mujal, siis nad on näinud, et
välisriikides ei püüta patsiendile meeldida nii palju kui meil. Meil on tihti uuringupõhine meditsiin:
patsiendi jaoks on oluline, kui palju ta kiirgust on
saanud. Kui ikka arst pole teda kallile kompuuteruuringule saatnud, siis on halvasti.
Meie meditsiini viga on see, et pole selgroogu mitte reageerida jaburatele kaebustele. Tahaks
loota, et noortel kasvab selgroog, aga see tulebki ajapikku.
Me oleme väga töökad ja endale väga puhkust
ei anna. Tegelikult on meil meditsiiniga väga hästi.
Meil on väga palju individuaalset lähenemist.
Millised on Teie eesmärgid, mille poole püüdlete?
Mul suuri eesmärke ei ole. Mul ei olnud ka eesmärki
saada aasta ämmaemandaks. See oli mu jaoks üllatus. Mul on seesmine tahe teha asju nii, et ma olen
ise rahul. Sellel aastal annan esmakordselt avatud
kõrgkoolis koolitusi ja seda just teemadel, mis mind
ennast huvitavad.
Olen rääkinud 15 aastat, et võiks olla simulatsiooniõpe ja nüüd see on meil lõpuks olemas. Samuti sama kaua olen rääkinud, et ämmaemanda kõrval
võiks olla üks arst-resident. Hetkel see meil toimib
väga hästi ja residendid on ise väga rahul.
Minu väga suur eesmärk on see, et mu lapsed lõpetaksid koolid hästi ja oleksin edaspidigi sama õnnelik, kui olen seda praegu.
Lõpetuseks, palun öelge oma õpilastele midagi
motiveerivat.
Õpingute ajal võib olla palju pisaraid, aga tuleb uskuda endasse ja siis saad selle kuhjaga tagasi. See,
mis siin oli raske, tuleb tööle tugevusena kaasa.

IKKAGI INIMENE
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Jaan Looga

Küsitles Cätlyn Luik,

Tartu Tervishoiu Kõrgkooli arendusspetsialist
Tähtkuju: Skorpion
Minu kodu jagavad minuga: minu
pere ja võimalikult vähe asju.
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ämmaemanda õppekava
1. kursuse üliõpilane.

Parim kink, mille olen saanud:
kohvimasin. Ülikooli ajal jõin ainult 3in1
lahustatavaid kohvijooke ning imestan
praegugi, kuidas ma suutsin seda teha …

Kolm asja, mida võib mu seljakotist alati leida, on ... ma isegi tea, mis
mul seal on. Olen saanud kolleegilt ka
märkuse, et miks ma seljakotti kogu aeg
kaasas kannan.

Kui oleksin president, siis ... tegeleksin võimalikult palju ühiskonna valupunktidega.

Lapsena tahtsin saada ... korvpalluriks, minu üks õpetajatest (ei avalikusta
nime) arvas, et see pole mingi töö, sest
selle eest ei maksta.

Minu lemmikfilm on ... ühte lemmikut ei ole, meeldivad filmid, kus osalevad
näiteks Denzel Washington, Leonardo
DiCaprio või Robert De Niro.

Minu esimene töökoht oli ... väga
põnev, kuid mitte seotud korvpalliga.

Minu lemmikaastaaeg on ... suvi,
kui seda juhtub olema.

Vabal ajal tegelen ... perega.

Kui mul oleks tätoveering, siis see
oleks ... pigem väike kui suur.

Minu varjatud talent on ... pole talenti, kõik mida olen elus saavutanud, on
enamasti suure töö vili.
Olen väga “koba” ... mälu võiks kohati
parem olla.
Suurim pahandus lapsepõlves oli
... ma ei teinud pahandusi.
Hetk, mida tahaksin uuesti kogeda
... ülikooliaeg oli tervikuna väga hea.

Riik, kus tahaksin käia, on: USA.

Mind paneb naeratama ... viimati
mu laps, tal on selline kujutlusvõime, et
naera puruks, vahel hakkab aga lausa
hirm.
Unistus, mille poole püüdlen: teaduskraadi tahaks omandada.
Minu viimane mõte eile magama
minnes oli ... kas ma ikka kasutasin
peale hammaste pesu hambaniiti või
mitte.
Foto: erakogu
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Kõrgkool osales 26. septembril Teadlaste Öö Festivalil. Kõik
huvilised said läbi viia põnevaid katseid ja osaleda töötubades.

Kõrgkool võõrustas 21. oktoobril Soome rakenduskõrgkoolide rektorite nõukogu tegevjuhti Petri Lempineni, kes
osales ka rakenduskõrgkoolide rektorite nõukogu visioonipäeval.

Fotod: Jaanika Niinepuu, Richard Jalakas

Oktoobrikuus olid kõrgkoolis väga erilised külalised
- üheksaliikmeline institutsionaalse akrediteerimise
hindamiskomisjon, kuhu kuuluvad Joke Denekens (Belgia), Johanna Heikkilä (Soome), Lies van Gennip (Holland),
Jonathan Loose (Ühendkuningriik), Barbara Schildberger
(Austria), Julia Lezik (Eesti), Stella Polikarpus (Eesti), Andra Õismaa (Eesti), Rait Bessonov (Eesti).
Hea meel oli 17. oktoobril hindamiskomisjonil esmast
tagasisidet saades kuulda, et ka nemad on märganud, kui
tublid tudengid ja head koostööpartnerid meil on.
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KÕRGKOOLIS PEAGI TULEVAD SÜNDMUSED
2. detsembrist 5. jaanuarini toimub vastuvõtt kahele
õppekavale: õe rakenduskõrghariduse ja hooldustöötaja
kutseõppe õppekavadele. Lisainformatsioon:
www.nooruse.ee/vastuvott.
4. detsembril kl 10.00-14.00 heategevuslik jõululaat.
Info ja registreerimine: www.nooruse.ee/joululaat
13.-24. jaanuaril lõputööde kaitsmised.
31. jaanuaril kl 12.00 lõpuaktus.
6.-7. veebruaril rebaselaager esmakursuslastele.
10.veebruaril kl 12.00 õppeaasta avaaktus.

Foto: Lauri Veerde

VEEBIAJAKIRI
TERVIST! OOTAB
KAASTÖID
Veebiajakiri ootab kirjutisi kõrgkooli
personalilt ja tudengitelt, samuti
vilistlastelt, koostööpartneritelt ja
teistelt huvilistelt. Samuti on oodatud
ettepanekud lugude teemade osas.
Huvi korral võtta ühendust meilitsi:
jaanikaniinepuu@nooruse.ee
Veebiajakiri Tervist! ootab kaastöid.
Järgmine ajakirjanumber ilmub
14. veebruaril 2020.
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KUTSUME TEID
TÄIENDUSKOOLITUSTELE!
Tartu Tervishoiu Kõrgkool kutsub Teid osalema
täienduskoolitustel!
Lisainfot koolituste kohta leiad kodulehelt:

www.nooruse.ee/koolitused

Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis tegutsevad
mitmekülgsed koolitajad ning just seetõttu saame pakkuda Teile väga palju
erinevaid täienduskoolitusi. Vastavalt
inimese või asutuse soovidele ja vajadustele saame kokku panna just Teie
jaoks sobiva koolituse.

