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„Kasva siis suureks ja tugevaks!“, „Palju 
õnne!“, „Tugevat tervist, pikka iga!“ – 
need on tavapärasemad õnnesoovid sünnipäevalap-
sele. Õnn tähendab erinevatele inimestele erinevat 
asja, ent enamasti ongi õnnesoovi mõte soovida häl-
lipäevalapsele kõike seda, mis just teda õnnelikuks 
teeb. Õnn on inimese enda teha, sünnib tema mõte-
test ja teost, on öelnud Ellen Niit.

See, mida soovitakse, sõltub teinekord ka paljuski 
päevakangelase elatud aastatest. Milline on ideaalne 
sünnipäevapidu läbi elukaare, saad lugeda ajakirjast 
lk 95. Kas kõrgkool on noor või vana – on raske hin-
nata, nenditakse ka selles artiklis. Kuna kõrgkooli 
alguseks peetakse aastat 1811, on Tartu Tervishoiu 
Kõrgkool justkui vanim rakenduskõrgkool Eestis, 
ent maailma vanimad tegutsevad kõrgkoolid Fezis 
(859), Bolognas (1088) ja Oxfordis (1096) on meist 
oluliselt eakamad.

Kindlasti peaks sünnipäev olema meel-
dejääv, looma mälestusi.  Tartu Tervishoiu Kõrg-
kool tähistab tänavu novembris oma 210. aas-
tapäeva. Läbi ajaloo on kool mõjutanud 
tuhandete inimeste elusid. Nii mõnigi 
neist jagab enda lugu ja mõtteid selles, 
ajakirja Tervist! kõrgkooli juubeli eri-
numbris. Nii mõnigi neist on ooda-
nud kõrgkooli aastapäevapidustusi, ent 
nagu viimasel ajal tavapäraseks kujune-
nud, on ka kõrgkooli aastapäeva kont-
sertaktus seekord veebis. Oled ooda-
tud  kõrgkooli 210. aastapäeva kont-
sertaktusele, mis toimub 17. novemb-
ril kell 18.00 virtuaalselt aadressil noo-
ruse.ee/aktus. Õhtut juhivad Jal-
mar Vabarna ja Artur Linnus. 
Muusikalist elamust pakub 
Eesti Löökpillikvartett. 
Aktus on järelvaadatav.  

Aktuse päeval pakub juubilar kõrgkooli kohvikus 
kõikidele suppi ja kooki, ent ka ajakirjast (lk 98) leiad 
tervislike ja maitsvate roogade retsepte, et pidupäev 
erilisemaks muuta. Seniks, kui pirukas ahjus, loe 
kindlasti anekdoote (lk 96) ja pärast mängi sõpra-
dega tagakaanel olevat lauamängu, sest head emot-
sioonid mõjuvad hästi ka Sinu tervisele (loe lk 89). 
Sotsiaalsed suhted ja tervislik toit võivad olla üheks 
pikaealisuse saladuseks (lk 92). Seetõttu oled ooda-
tud külaline ka 17. juuni vilistlaspeol, loe täpsemalt 
nooruse.ee/210.

Persoonilugude kangelased, kolm viimase kursuse 
üliõpilast jagavad oma mõtteid (lk 65) sellest, kuidas 
on distantsõpe mõjutanud nende elu. Kõrgkooli rek-
tor Ulla Preeden meenutab intervjuus (lk 60), kuidas 
tema avastas gümnaasiumis, et kunst on tema jaoks  
üks viis ennast välja elada või oma emotsioone lah-
jendada ning ülikoolis geoloogiat õppides avas ta ka 
juba esimese kunstinäituse. Järgmisel kevadel avab ta 
esimese ühisnäituse koos oma pojaga. Samuti võtab 

sel suvel uueks, viieaastaseks ametiperioodiks 
valitud rektor kokku oma  peamised õnnes-

tumised ja ebaõnnestumised ning räägib 
sellest, millises suunas on kõrgkool edasi 
liikumas. 

Ajakirjast saad lisaks ajaloolisele üle-
vaatele ning vilistlaste ja õppejõudude 
meenutustele lugeda ka õppekavade 
arengutest, põnevatest sündmustest 
ja uuringutest ning päevakajalistest 
teemadest. 

Palju õnne, armas kõrgkooli -
pere! 

Jaanika niinepuu, 
kommunikatsioonijuht

Järgmine veebiajakiri ilmub 13. juunil 2022.
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Retk läbi kahe sajandi 
“Sünnitis asutisest” 
Tartu Tervishoiu 
Kõrgkoolini
margus Paaliste, ajaloolane ja ajakirjanik

Tänavu 210. aastapäeva tähistava Tartu Tervishoiu 
Kõrgkooli lugu kätkeb endas kahe sajandi jagu tead-
misi meditsiiniajaloost Eestimaa pinnal. Algselt äm-
maemandate koolitamiseks mõeldud asutus on kä-
sikäes Eesti Vabariigiga murdnud end läbi nii Vene 
keisririigi kui ka Saksa ja Nõukogude okupatsiooni 
aegadest. Iga režiimi ajal on asutus kandnud isemoo-
di nime. Tartu linna erinevates majades tegutsenud 
kool on alates 1976. aastast leidnud omale kodu Noo-
ruse tänaval. Alates 2005. aasta 28. augustist kannab 
kool nime Tartu Tervishoiu Kõrgkool (TTK). Heida-
me põgusa pilgu TTK värvikirevasse ajalukku.

Ämmaemandate koolitamisest 19. sajandil

Leidmaks hilisema TTK alguspunkti, peame mine-

ma 19. sajandi algusesse – aega, mil haigeid ravides ei 
tuntud veel tänapäevast antiseptikat, rääkimata vii-
rustest ja vaktsiinidest. Meie mõistes lapsekingades 
arstiteadus oli baltisaksa kultuuriruumis siiski võrd-
lemisi hästi arenenud. Enamik Eesti aladel tegutse-
nud arstiteadlasi oli hariduse saanud prestiižsetest 
Saksa või Vene keisririigi ülikoolidest.

1802. aastal taasavatud Tartu Ülikoolis pandi kolm 
aastat hiljem alus uuele õppetoolile, mis sai nimeks 
“Sünnitusabi ja loomaravi”. Osakonda kutsuti juh-
tima baltisaksa meditsiiniteadlane Christian Fried-
rich von Deutsch (1768–1843). Soola tänaval asunud 
eramaja neljas toas tegutsenud raviasutust (tollase 
nimega “Sünnitis asutis”) peeti esimeseks omataoli-
seks Vene keisririigis.

1809. aastal, mil riiklikul tasandil võeti vastu otsus 
hakata rajama ämmaemandate koole, oli von Deut-
sch taas õige mees õiges kohas. Nii asutaski teenekas 
teadlane 1811. aastal Tartu Ülikooli sünnituskliiniku 

Tartu ülikooli  
rektor ja Tartu ülikooli 
naistekliiniku juhataja 

Christian Friedrich 
von Deutsch. 1804-

1833 (Tm F 687:9); Tartu 
Linnaajaloo muuseumid / 

Tartu Linnamuuseum 
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juures ämmaemandate kooli, mida peetakse Tartu 
Tervishoiu Kõrgkooli vanimaks eelkäijaks.

Paberil oli ämmaemandate kool mõeldud maapiir-
kondades kohalikule sünnitusabile ligipääsu paran-
damiseks. Esialgu see aga ei õnnestunud. Kooli pää-
sesid vaid need, kes oskasid lugeda ja kirjutada ning 
kogu õpe oli saksakeelne. Naised, kes kriteeriumite-
le vastasid ehk peamiselt mitte-eesti päritolu, läbisid 
(vaid!) 7 kuud kestnud õppe, mille tulemusena omis-
tati neile “privilegeeritud ämmaemanda” tunnistus. 
Igaks õppeaastaks soovijaid aga ei jätkunudki. On 
teada, et esimese 15 aasta jooksul lõpetas kooli kok-
ku 27 ämmaemandat.s

Ülikooli hallatava kõrvalasutusena oli kool 19. sa-
jandi teises pooles pidevalt rahalistes raskustes. Kooli 
astuda soovijaid oli endiselt vähevõitu. Ämmaeman-
date kool oli sunnitud aastail 1881-1882 suisa oma te-
gevuse peatama. 

Järgneval aastal aga võttis kooli juhtimise üle Max 
Runge, temalt omakorda Aleksandr Muratov. Mu-
ratovi-aegsest koolikorraldusest teame me seda, et  
9 kuud kestnud õppe jooksul omandati aineid nii  
eesti kui ka läti keeles. Lisaks varasemale pidi õpi- 
lane kooli kandideerimisel tundma aritmeetikat. Vi-
salt liiguti ämmaemandate hariduse parandamise 
poole.

1919. aastal toodi Tallinna ämmaemandate kool 
Emajõe-linna üle ning liideti siinse naistekliinikuga. 
Ühendatud õppeasutust juhtis üks esimesi naistehai-
guste eriarste Rudolf Bernakoff.

eesti-aegne õdede kool

Paralleelselt ämmaemandatega arenes 19. sajandi 
jooksul ka meditsiiniõe elukutse. Esialgu oli veel te-
gemist halastajaõdedega, keda Eestis hakati koolita-
ma alates 19. sajandi teisest poolest. Eelkõige toimus 
väljaõpe kohalike kirikute ja kloostrite juures seotuna 
religioossest kombestikust. Sarnaselt ämmaemanda-
te koolile õpetati ka halastajaõdesid saksa keeles. On 

teada, et alates 1912. aasta lõpust võeti Tartus Melli-
ni erakliinikusse vastu eesti tütarlapsi.

Vabadussõja keeristes tekkis kiiresti meditsiiniõde-
de puudus. Selle leevendamiseks korraldati Viljandis 
esimesed eestikeelsed kursused õdede ettevalmista-
miseks. Sõja järel muutus õe elukutse populaarsus 
hüppeliselt. Eesti Vabariigi Tervishoiu Peavalitsuses 
otsustati õe kutse tunnistada arsti, ämmaemanda jt 
meditsiiniliste kutsetega samaväärseks.

Suure panuse õe professiooni edendamiseks sõda-
devahelises Eesti Vabariigis andis Anna Erma (1884-
1974). Hiljem õdede kooli juhatajana ülelinnalist aus-
tust ja kuulsust kogunud Erma omandas hariduse 
Peterburis ning osales operatsiooniõena Esimese il-
masõja ajal Saksamaal sõjaväehaiglas. Kogenud dia-
konissina (halastajaõena) asutas ta 1923. aastal ko-
dumaale naastes Eesti Õdede Ühingu (EÕÜ). 1925. 
aastal otsustas erialaliit rajada õdede kooli, mille ju-
hatajaks sai EÕÜ president Erma.

Õdede kool oli vormilt iseseisev, kuid igapäeva-
töös suuresti seotud ülikooliga, sest õppetöö toimus 
peamiselt ülikooli ruumides ning klassi ees seisid üli-
kooli õppejõud. Õppetöö kvaliteedile mõjus see aga 
hästi: varasemalt sõja ajal oli õdedele korraldatud lü-
hiajalisi kursuseid, kus saadud teadmised ei olnud 
sedavõrd põhjalikud kui kaasaegne meditsiin oleks 
eeldanud. Ülikoolis sai lisaks teoreetilisele osale ra-
kendada õpitut ka praktiliselt, osaledes kliiniku iga-
päevatöös. Praktika oli õppuritele tasuta - küll aga 
pidid nad nõus olema mistahes ülesannete täitmise-
ga, mis kliinik neile seadis.

Kooli võeti igal aastal vastu 12-15 tütarlast. Soo-
viavaldusi oli kordades rohkem, kuid noorte tüdru-
kute haridustase ei vastanud sageli kooli ootustele. 
1925. aasta detsembris ilmus ajalehes Postimees üles-
kutse kandideerimaks viimastele vabadele kohtade-
le meditsiinikoolis.

Anna Erma karmi, kuid õiglase käe all õppimist 
on meenutanud mitmed hilisemad vilistlased. Näi-
teks oli Ermal kombeks sisseastumiseksamite asemel 

eesti Õdede Ühingu Õdedekooli asutaja Anna erma (THm F 
788); eesti Tervishoiu muuseum SA
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Anna erma koos õpilastega õhtusöögilauas. Autori ülesvõte säilikust eAA.T-1055.1.442.
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vestelda iga õppida soovijaga eraldi. Diakonissihariduse saanuna väärtus-
tas ta koolikorralduses kristlikku moraali. Õpilased pidid nii koolis kui ka 
linnaruumis kandma koolivormi: tumesiniseid mantleid ning sama värvi 
tanu või baretti. Samuti oli kooli internaadis vaja õpilastel endil teha kõik-
võimalikke majapidamistöid, sest kooli palgal oli vaid üks keetja-perenaine. 
See pidi arendama tulevastes õdedes kohusetunnet ning korraarmastust.

24. mai 1939 Postimehes kirjutatakse: “Distsipliin on aga vajalik õe kut-
ses rohkem kui kusagil mujal, sest alaline valvelolek kaasinimeste aitami-
seks nõuab pidevat ja kindlat iseloomu ja vastupidavust.”

1930. aastal koondusid õdede tiiva alla ka seni sünnituskliiniku juu-
res baseerunud ämmaemandad. 1932. aastal koliti aadressil Veski 4 asu-
nud majja, kus elas aastatel 1867-1876 tuntud embrüoloog Karl Ernst von 
Baer. Järgnevatel aastatel kujunes ämmaemandusest justkui meditsiini-
õdede kursuse kõrgem aste. Kui kolmeaastase õppe esimesed kaks kur-
sust oli koolis nimetatud vastavalt kliiniliseks ja hoolekandekursuseks, siis 
kolmandal aastal õpiti lisaks ämmaemandust. Kooli lõpetanul oli õigus 
töötada nii õe, hooldaja kui ka ämmaemandana. Lisaks said kõik lõpeta-
jad soovi korral Eesti Õdede Ühingu liikmeteks. Sageli suundusid kooli 
lõpetanud maakohtadesse tööle - see tähendas, et õdesid oli vaja ette val-
mistada võimalikult laiapõhjaliselt, mh õpetada, kuidas arsti asemel sün-
nitust vastu võtta.

Kool sõja ajal ja pärast sõda

Teise maailmasõja ajal oli Tartu Meditsiinilises Keskkoolis hariduse oman-
damine piiratud. Nii praktiseerivad kui juba kooli lõpetanud õed olid ra-
kendatud sõjameditsiini etteotsa.  Medõdede kõrval õppisid ka velskrid 
- mõlema eriala õppeaega lühendati kahele aastale, et saaks võimalikult 
kiiresti ja palju personali tööle suunata. Senise keskkooli diplomi ette-
näitamise asemel võis kooli õppima asuda juba pärast 7. klassi. 1941. aas-
ta 26. veebruaris reorganiseeriti senine õdede kool Tartu Meditsiiniliseks 
Keskkooliks.

Saksa okupatsiooni ajal (1941-1944) veeti suur osa kooli mööblist ning 
tehnilisest aparatuurist Saksamaale. Pärast sõda tuli koolikorraldus põ-
himõtteliselt nullist üles ehitada. Ruume oli kasutada piiratud arv, õppe-
vahendeid polnud saada - meditsiinikoolist vaatas vastu sõjajärgne nuk-
ker kitsikus. Esimestel sõjajärgsetel aastatel oli tavaline see, kui õpetajad 
(sh tollane direktor Pärtelpoeg) koos õpilastega käisid üheskoos metsast 
küttepuid hankimas, et klassiruumi sooja saada.

Ainult kaks õpetajat töötas koolis täiskohaga, ülejäänud 36 õpetasid muu 

Õdede kooli õpilased praktikal maarjamõisa närvikliinikus, keskel professor Ludvig 
Puusepp. Autori ülesvõte säilikust eAA.T-1055.1.442.
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töö kõrvalt. Õdede professiooni mai-
ne pärast sõda langes - selle põhjuseks 
on peetud seda, et jätkati, nagu sõja 
ajal oli tavaks, õpilaste vastuvõtmist 
pärast 7. klassi. Taas lahutati ka äm-
maemandate ettevalmistamine med-
õdedest. Õppeaastal 1945/1946 oli 
erialasid kokku viis: koolitati velsk- 
reid, velskreid-akušööre, medõde-
sid, proviisoriabisid ja medlaborante. 
Kokku õppis koolis 224 õpilast. 1950. 
aastate lõpul oli laual ka plaan tuua 
meditsiinikooli tagasi stomatoloo-
giaosakond. Leiti, et linna hambara-
vipolikliinik ei suudaks niivõrd pal-
ju praktikakohti õpilastele pakkuda.  
Hambaarstide koolitamine jäi vaid 
Tartu (Riikliku) Ülikooli pärusmaaks.

nõukogude aja iseärasused meditsiinikoolis

Ligi viis aastakümmet kestnud Nõukogude okupat-
siooniaega jäi lugematu hulk olulisi sündmusi ja ini-
mesi. Seepärast piirdun vaid väikese osa nimetami-
sega. Valitud teemad on tänapäeva tudengile tuttavad 
ainuüksi (vana)vanemate heietustest.

Nõukogude ajal peeti kooli sünniaastaks 1925. 
aastat, kui asutati EÕÜ õdede kool. Asutuse juubelit 
peeti ikka sama suure innu ja kohusetundega, kuid 
sündmus oli muuhulgas rakendatud ka ideoloogia-
vankri etteotsa.

17. detsembril tähistati tavapäraselt aastapäeva 
ateismi konverentsiga. Näiteks 1964. aastal esines 
konverentsil Tartu Riikliku Ülikooli matemaati-
ka-füüsika teaduskonna dekaan seltsimees Anatoli 
Mitt. Kooliaasta kroonikas on kirjutatud nii: “Selt-
simees Mitt vastas esitatud rohketele küsimustele, 

Tartu meditsiinikool, praktikum. I kursuse õed Aime valme, Anneli Kutsar ja 
Ly Sander õpetaja Juta Oja (vasakult 2.) juhendamisel. 1979, Tm F 935:129, Tartu 
Linnaajaloo muuseumid / Tartu Linnamuuseum.

Tartu meditsiinikool (nooruse t). Tartu, 1999. Foto Aldo Luud., Tm F 1069:79, Tartu Linnaajaloo muuseumid / Tartu Linnamuuseum.
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kuid küsimusele: “Mis usku on mustlased?” jäi ka 
tema vastuse võlgu.” Kas sina oskaksid sm Mittile 
esitatud küsimusele vastata?

1960. aastatel olid sagedased õpilaste teadustöö-
de konverentsid. Olgugi et õpilaste uurimusi hinnati 
kõrgelt üle Baltikumi, leidus tõsiteaduslike uurimus-
te kõrval ka argisemaid, meditsiini teaduslikust poo-
lest kõrvale kalduvaid teemasid. Mõningaid pealkir-
ju 1968. aasta õpilastööde konverentsist: “Nõidadest 
ja nõiarohtudest eesti rahvameditsiinis”, “Saunakul-
tuurist maal”, “Sauna füsioloogilisest toimest”. Muu-
seas on viimase kahe töö kaasautor aastatel 1960-1972 
direktoriametit pidanud Villu Parvet.

Õpilased pidid käima (eriti sügisel) ümberkaud-
setes majandites hooajalistel töödel abiks. Näiteks 
osaleti 1980. aastal kokku neljas majandis saagiko-
ristustöödel. Igasse majandisse suunati 25 õpilast, 
kes aitasid kartuleid ja suhkrupeete võtta, sorteeri-
da, põhku kokku panna, lina koristada jm.

Kooli lõpetanud suunati tervishoiuministeeriumi 
jaotuskavade alusel töökohtadesse üle Eesti. Evi Sa-
marüütel on meenutanud: “Koos meditsiiniõe dip-
lomiga sain töölemääramise Hiiumaale, Emmastes-
se. Olin vaid 17-aastane. Vanemad olid minu pärast 
väga mures, sest Hiiumaa oli meile sama tundmatu 
kui Ameerika.”

Nõukogude ajal oli koolis läbivaks probleemiks 
ruumipuudus. Õpilaste arv suurenes pidevalt, kuid 
vajalikke ruume, kus saaks õppida, süüa ja magada, 
ei olnud piisavalt. 1949. aastast alates oli võimalik li-
saks Veski tn ruumidele kasutada ka aadressil Pälso-
ni (tänapäeva Pepleri) 32 asunud Tartu Sanitaarhari-
duse Maja teist ja kolmandat korrust.

1968. aastast on teada, et ühiselamud asusid üle lin-
na kuues erinevas kohas, mahutades vaid napilt sada 
õpilast. Üle 200 õpilase pidi ulualuse leidma erakor-
terites. 1976. aastal kolis Tartu Meditsiinikool aadres-
sile Nooruse 9, viis aastat hiljem valmis kooli kõrvale 
ühiselamu, kuhu mahtusid kõik elamispinda vajanud 
õpilased. Märkimisväärse panuse uue ühiselamu ra-

jamisse andis toonane direktori asetäitja majandus-
alal Kaljo Sastok.

euroopaliku meditsiinikooli viimased 
30 aastat

Eesti Vabariigi iseseisvuse taastamise järgne kooli-
korraldus on praegusele tudengile tuttavam. Tuleb 
silmas pidada, et tänased mitmekülgsed võimalused 
hariduse omandamiseks on kujunenud kogu taasise-
seisvumisaja jooksul.

Eesti Vabariigi taasiseseisvumine tähendas hari-
duses muuhulgas läänelike õppeviiside integreeri-
mist õppesüsteemi. 1992. aastal alustatigi õdede koo-
litamist eksperimentaalkursusena Taani õppeplaani 
alusel. 1992/1993. õppeaastast hakati kooli taas vas-
tu võtma keskhariduse saanud õpilasi.

1990. aastatel lõpetati velskrite ja sanitaarvelskrite 
ettevalmistus. Uue erialana oli koolis võimalik õppi-

da põetajaks. Omaette õppekava vajasid radioloogia-
õed, keda seni koolitati vaid lühiajaliste kursuste abil 
medõdesid ümber õpetades. 1999. aastal loodi eraldi 
radioloogiatehniku õppekava.

Käesoleva sajandi esimesel kümnendil muutus 
kool ka vormiliselt tänapäevasele sarnaseks. Aasta-
kümneid Tartu Meditsiinikooli nime kandnud asu-
tus nimetati 2005. aastal Tartu Tervishoiu Kõrgkoo-
liks. Muudatus viidi sisse seoses kuue õppekava (õde, 
ämmaemand, bioanalüütik, tervisekaitse spetsialist, 
radioloogiatehnik, füsioterapeut) akrediteerimisega 
rakenduskõrghariduse tasemele. 2008. aastal otsus-
tas Vabariigi Valitsus rahastada TTK uue õppehoo-
ne ehitamist. TTK tudengite koduks ja koolimajaks 
olev hoone Nooruse tänaval tähistab tänavu 10. sün-
nipäeva.

Kasutatud allikad

Tiiu Kõrran, et al. Sammud käänulisel teel. Eesti õenduse arengust 
21. sajandini. Tartu: Eesti Õdede Liit, 2008.

Heidi-Maarja Melts. C. F. von Deutsch - Tartu esimene pediaater - Uni-
versitas Tartuensis: Tartu Ülikooli ajaleht, nr. 15, 19. aprill 2002, 3.

Inna Põltsam-Jürjo. … sest ämmaemandad pole linna heaks vähem 
vajalikud kui kaplan. Ämmaemandatest Eestis keskajal ja varauu-
saja algul - Tuna, nr. 4, 2019, 19-32.

Taimi Tulva, et al. Eesti õendus ajas ja muutumises. Tallinn: Tallin-
na Tervishoiu Kõrgkool, 2020.

Rahvusarhiiv (edaspidi RA), EAA.T-1055.1.311. Kirjavahetus ENSV 
Kõrg- ja keskhariduse ministeeriumiga fi nantseerimise, tööta-
jate autasustamise, ühiselamu olukorra ja muudes küsimustes, 
1980-1981.

RA, EAA.T-1055.1.67. Kirjavahetus med-kooli juurde stomatoloogia 
osakonna asutamisest 1957. a.

RA, EAA.T-1055.1.439. Kroonikaraamat 1963-1981.
RA, EAA.2100.4.164. Kirjavahetus õdede kooli asutamise kohta üli-

kooli arstiteaduskonna juurde, 1925.
RA, R-2139.2.109. Tartu Meditsiinikooli õpetajate ja õpilaste töid, 1968.
RA, EAA.T-1055.1.442. TRÜ diplomitöö Tartu meditsiinikooli aja-

loost 1925-1967, 1968.

SÕJAJÄRGSe TARTU 
meDITSIInIKOOLI 
(HILISemA TTK) KOOLIJUHID: 

Valter Pärtelpoeg 1945-1946
Richard Freiman aprill-juuni 1946
Morris Eitelberg 1946-1950
Martin Boston 1950-1958
Uno Meikas 1958-1859
Irina Tammekand 1959-1960
Villu Parvet 1960-1972
Ivar Vaasa 1972-1978
Heinar Tedrema 1978-2000
Anneli Kannus 2000-2016
Ulla Preeden 2016-...
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Pille Teesalu, Tartu Ülikooli Kliinikumi naistekliiniku 
ülemämmaemand 
evelin Gross, Tartu Ülikooli Kliinikumi naistekliiniku 
ämmaemand
Reet Tohvre, Tartu Ülikooli Kliinikumi  
psühhiaatriakliiniku ülemõde
Ilona Pastarus, Tartu Ülikooli Kliinikumi õenduse ja 
patsiendikogemuse juht

Paar sajandit tagasi algselt ämmaemandatele loodud 
koolist on käesolevaks ajaks saanud Eesti õenduse ja 
ämmaemanduse edukas ning silmapaistev taimela-
va. Arvukaim õeskond Kliinikumis on Tartu Tervis-
hoiu Kõrgkooli vilistlased ja aastaid oleme olnud kooli 
jaoks suurim praktikabaas. Tänu sellele oleme saa-
nud värvata kooli parimaid ja edukamaid lõpetajaid.

Kuidas siis paistab praegu meie silmis hea kaas-
teeline? Nooruslik, edumeelne ja tänapäevane. Taga-
sihoidlik, väärikas ja kohati ka pisut konservatiivne. 
Küllap see väike kogus konservatiivsust on tingitud 
vanast heast Tartu vaimust, kes enne, kui oma saavu-
tustest hüüab, vähemalt kümme korda kõik üle kont-
rollib, tegevused ja tulemused veatuks timmib ning 
veel ka akadeemilisse keelde ja võtmesse vormistab. 
Ehk Tartu vaim aitab meid selleski, et püsiks tasakaal 
nii konservatiivsuse, väärikuse kui ka uuenduste, in-
novatsiooni ja enesereklaami osas.

Kuna kool alustas ämmaemandate koolina, siis 
keskendume kooli juubeli puhul kahele olulisele eri-
alale: ämmaemandusele tema ajaloolises ja tänapäe-

vases tähenduses ning vaimse tervise õendusele, pi-
dades silmas eriala kiiresti kasvavat populaarsust.

Kliinikumi naistekliinikus mäletatakse äm-
maemanda praktikante 1986. aastast, mil naise voo-
di kõrval seisti koos spordimeditsiini tudengitega. 
Tol ajal käidigi kambakesi praktikal, istuti vana Too-
mel asunud haigla aknalaual ja arutleti toimuva üle. 
Naise õigused ja privaatsus ei olnud toona esikohal. 
Õpetajateks olid ainult arstid. Meie paljude „akadee-
miline ema“, Lille Rikas, kes töötas kõrge vanuseni, 
meenutas oma esimest praktikapäeva, kui juhendaja 
küsis: „Noh, lilled ja õied, kes tahab võtta vastu oma 
esimese sünnituse?“ Lille tahtis. Hiljem selgus, et oli 
oma väimehe ämmaemand.

Koos Eesti Vabariigiga saabus ka ämmaemandate 
iseseisvus ning hakati arvestama naiste soovide ja va-
jadustega. Sealt edasi lõppes mitmekesi sünnituse juu-

res viibimine. Ustele hakati koputama ja naistelt luba 
küsima, kas üliõpilane võib sünnituse juures viibida.

Mäletame aega, kui kittel ja mütsid olid tärgeldatud 
ning marlimaskid värvilised, värv olenes kellaajast, 
millal seda tuli kasutada. Kui saabus vabadus, saabus 
ka vaesus. Kitleid ei olnud ning kui vedas, sai selle 
oma tuttavalt lüpsjalt või Rootsi sotsiaalabist. Tuden-
gite sukkpüksid olid toona võrgust ja kingad kullast… 

Selle loo tarbeks lugusid kogudes kohtusime ka 
Tallinna Pelgulinna haigla ämmaemandusjuhi Heli 
Rannuga, kellel palusime iseloomustada meie üliõpi-
lasi. „Tartu üliõpilased on vägagi silmapaistvad oma 
teadmiste ja hoiakute poolest,“ ütles ta. Ajatelge pi-
di on üliõpilased muutunud nõudlikumaks nii enda 
kui oma juhendaja suhtes, sageli kuuleb nende suust 
küsimust „Miks?“. Tugevaid kolleege kasvatab asja-
olu, et paljud õppejõud on meie endi seast.

Nii nagu pole tervist ilma vaimse terviseta, poleks 
Kliinikumi vaimse tervise õendust, vähemalt sellisel 
tasemel, ilma kõrgkoolita. Eelmisel aastal, õenduse ja 
ämmaemanduse aasta raames, otsisime psühhiaatria-
õenduse pika ajaloo tarbeks materjali, kuid kõik leiud 
olid seotud arstidega. Abi sai küsitud isegi Rahvusar-
hiivist, kuid materjalid kajastasid vaid arstiteadlas-
te töid ja tegevusi. Meie suur soov on, et leiduks aja-
loohuvilisi üliõpilasi, kes huvitavad inimesed ja lood 
üles leiaksid ning need kirja paneksid. Veel on meie 
hulgas õdesid, kes mäletavad möödunud sajandi te-
gevusi ning ehk on mõnel meeles ka nende kunagis-
te kolleegide jutustused.

Kliinikumi naiste -
kliinikus mäletatakse 
ämmaemanda prakti-

kante 1986. aastast, mil 
naise voodi kõrval seisti 

koos spordimeditsiini  
tudengitega.

Koostööpartneri vaade: 
Tartu Tervishoiu Kõrgkool 210
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Tulles tagasi tänapäeva ja nendesse aegadesse, kus 
oleme kooliga koostööd teinud, hindame kõrgelt kooli 
valmisolekut hoolimata keerulistest aegadest säilita-
da psühhiaatria eriala õpetamine, selle edasiarenda-
mine ning praktika väärtustamine. Oleme püüdnud 

praktika osas olla koolile head partnerid. Üliõpilas-
te saabumine kliinikusse on alati ootusärevust teki-
tav rõõmus päev. 

Ilma põhiõppejärgse erialase koolituse võimaluse-
ta ei oleks vaimse tervise õdede teadmised ja oskused 
kindlasti praegusel tasemel. Eelmise sajandi 90nda-
tel sai selgeks, et ainult põhiõppest saadud teadmiste 
ja oskustega igapäevases töös toime ei tule. Koostöös 
psühhiaatria õppejõu Anu Vedleriga valmis 240-tun-
nine psühhiaatriaõdede kursus. Kursuse lõpetajate-
ga koos lõime Eesti Psühhiaatriaõdede Seltsi, millest 
käesolevaks ajaks on välja kasvanud Eesti Õdede Lii-
du juures tegutsev Vaimse Tervise Õenduse Seltsing.

Kui Eesti rahvatervise arengut hakkas toetama 
Norra riik oma finantsmehhanismide kaudu, oli aeg 
Põhjamaade ja Ühendkuningriigi eeskujul viia es-
matasandi vaimse tervise teenused abivajajate juur-

de. Tartu Tervishoiu Kõrgkool tuli ideega kaasa ning 
2015. aastal valmistas eriõe õpe vaimse tervise alal 
ette õed, kes asusid iseseisvalt tööle laste ja nooru-
kite vaimse tervise kabinettidesse. Kool on alati ar-
vestanud õdede hariduslike vajadustega, olnud loov, 
paindlik ja tegus partner.

Eesti tervishoiu eesseisvate suurte väljakutsete 
ees oleme ikka koos olnud. Kliinikumi õdede ja äm-
maemandate edulood on meie ühistöö. Aastaküm-
neid oleme koostöös õpetanud ja arendanud vajalikke 
erialasid, aidates meie õdedel ja ämmaemandatel kas-
vada tunnustatud ning iseseisvateks spetsialistideks. 

Meie pikaaegse ühise tee võib kokku võtta Hiina 
vanasõnaga: „Tarkus kuulub minevikule, tegevus ole-
vikule ja rõõm tulevikule.“

Palju õnne meie heale kaasteelisele ja koostöö-
partnerile!

Mäletame aega, kui kit-
tel ja mütsid olid tärgel-
datud ning marlimaskid 

värvilised, värv olenes 
kellaajast, millal seda 

tuli kasutada.

Foto: Tartu Ülikooli Kliinikum
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dVilistlaste lood: Robert Trink
Velskri eriala lõpetaja 
aastast 1950

Kärt Oras, tervisekaitse  
spetsialisti õppekava 2. kursuse üliõpilane

Robert Trink (03. juuni 1929 – 30. juuni 2019) sündis 
Venemaal Vjatka kubermangus eestlaste külas, ku-
hu tema vanavanemad 1907. aastal olid elama asu-
nud. Algkooli (neli klassi) lõpetas 1940. aastal. Kooli 
lõpetamisel soovitas õpetaja Roberti vanematele, et 
poiss peab kindlasti edasi õppima. Siis tulid vahele 
sõja-aastad ja õpingutega sai jätkata alles 1944. aas-
tal Gordinos. Kool oli kodust kaugel ja õppetöö toi-
mus vene keeles. Gordino koolis õppis Robert kaks 
aastat. Pärast sõja lõppu koliti Eestisse ja 7. klassi lõ-
petas ta juba eestikeelses koolis Tabiveres. Robert oli 
terane ja taibukas ja tahtis väga edasi õppida.

Lisaraskusi valmistas, et alghariduse oli Robert 
saanud vene keeles ja eestikeelsed terminid olid kõik 
uued. Hea vene keele oskus andis siiski edaspidiseks 
teadustööks suure eelise, sest sel ajal oli peamiseks 
teaduskeeleks Eestis vene keel.

Õpingud jätkusid Tartu Meditsiini Keskkoolis 
velsk  ri erialal. Kooli lõpetas Robert 1950. aastal kii-
tusega. Edasi õppima läks ta Tartu Riikliku Ülikoo-
li arstiteaduskonda, mille lõpetas 1956. aastal. Pärast 
ülikooli pidi Robert jääma Tartusse teadustööle, aga 
parasjagu kohta ei olnud ja läks ajutiselt Rakverre. 
Töötas seal jaoskonnaarstina ja sisearstina. Asjaolud 
muutusid ja teadustööd hakkas ta tegema hoopis Pär-
nus. Aastast 1961 oli Robert Trink Pärnus Eesti Ekspe-
rimentaalse ja Kliinilise Meditsiini Instituudi kurorto-
loogia osakonna teadur ja 1968. aastast vanemteadur.

Tema peamine uurimisvaldkond oli erinevate ra-
vimudade uurimine ja nendest valmistatud preparaa-
tide toime ja efektiivsuse selgitamine reumaatiliste 
haiguste korral. Töös kasutati meremuda Haapsalu 
ja Mullutu Suurlahest, järvemuda Värska ja Er-
mistu järvest. Ta oli Füsioteraapia ja Ku-
rortoloogia Teadusliku Seltsi sekretär ja 
Vabariikliku Ravimudade Ekspert-
komisjoni liige.

Kaitses väitekirja teemal: „Hai-
gusprotsessi aktiivsuse ja neeru-
pealiste koore talitluse muutused 
reuma- ja reumatoidartriidihai-
getel kompleksse kuurortravi toi-
mel Haapsalu meremuda kasuta-
mise korral”.

Miks just meditsiinikool?
Roberti vanem poeg vastas järg-

nevalt. Peres oli viis last ja majan-
duslik olukord keeruline. Eks alg-
kooli lõpus oli kodus peamurdmist, 

kuidas edasi. Raha ju ei ol-
nud. Üks variant oli me-

rekool, et riie, toit ja öö-
maja riigi poolt. Sattus 
aga kellegagi kaasa 
„medkooli” ühikas-
se. Kaarte mängima.

Ja nii ta läks....
Bridži mängis 

hiljem ka.

II kursuse velskrid Tartus 20. november 1948.
Robert Trink, Liidia vein-
palu, endel veinpalu
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dVilistlaste lood:  
Tähti Kips (Kolk)
Velsker-laborandi eriala 
lõpetaja aastast 1962

Minu kooliaeg meditsiinikoolis algas 1960. aasta  
septembris ja lõppes 1962. aasta kevadel. Õppisin 
velsker-laborandi erialal keskkooli baasil. Nii alus-
tasime teiselt kursuselt, kuna keskkool oli meil läbi-
tud. Sisseastumiseksamiteks olid eesti keeles kirjand 
ja NSV Liidu ajalugu.  Kirjand sai paljudele komis-
tuskiviks ja ajalooeksamile nad enam ei pääsenud.

Ühiselamukohti oli väga vähe ja nii tuli ise elupaik 
otsida. Asusime ühe teise neiuga otsima ja paari päe-
vaga leidsime elujärje ühe toreda memme kööginurgas 
kardina taga. Üks öö tuli siiski tukkuda rongijaamas.

Kooli direktoriks oli tol ajal rõõmsameelne ja sõb-
ralik dr. Villu Parvet. Meile ta tunde ei andnud. Te-
ma toimetas rohkem õdedega. Meie kursuse juhataja 
oli dr. Talussaar, tema õpetas meile mikrobioloogiat, 
mis oli üheks põhiaineks. Meisse suhtus ta väga osa-
võtlikult, aitas meie muresid lahendada.

Kõige värvikam õppejõud laborantidele oli dr. Eu-
gen Allik. Temale võlgnesime oma õpihimu ja distsip-
liinitunde ning seda alates esimesest loengust, kuigi 
seal ainult konspekteerisime. Järgmisel tunnil asus dr. 
Allik küsima, mida oleme esimesest loengust oman-
danud. Keegi ei osanud midagi karta enne, kui hak-
kasid „lendama“ ühed ja kahed. Kas keegi positiivset 
hinnet sai, seda ma ei tea, aga kahe sai, kes mõne sõ-
nagi julges öelda, ühe sai kohe see, kellel püsti tõus-
misega aega läks. Edaspidi jalad värisesid juba enne 

tundi, hiljem harjusime ära. Ainult 
need vaesekesed, kes esimesel kor-
ral halvad hinded said – neid küsi-
ti rohkem. Meie hirmud tegid õpe-
tajale nalja. Kui üleminekueksamil 
öeldi esimese punkti vastamise ajal 
„kaks“, siis tähendas see, et tuleb 
teist punkti vastama hakata, aga 
mitte ära ehmatada… Riigieksamil 
enam nalja ei tehtud, seal oli kohal 
riiklik komisjon eesotsas Tartu Sa-
nitaarepidemioloogia Jaama juha-
taja dr. Tammega. Tookord vasta-
sid kõik hästi ja väga hästi.

Kliiniliste uuringute praktiku-
mi õpetas meile õpetaja Kottisse, 
kes oli ise noor ja armas inimene. 
Temaga käisime kuu aega Laeva  
sovhoosis kartuleid noppimas.

Õpetaja, kes meile kõik keemia-

Tartu meditsiinikooli õppehoone Pälsoni tänaval

1961. aasta talvel pühade meeleolus.

Õppepraktikal kalakombinaadis 1961. 
aasta kevadel Tartus. Pildil 2. kursuse 
velskerlaborandid Tähti Kolk, viire 
Peterson ja Helgi Ollino. 
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tarkused selgeks tegi, oli õpetaja Kuiv. Keemiat oli meil 
päris palju: anorgaaniline, orgaaniline, analüütiline 
ja biokeemia. Õpetaja Kuiv oli range, kuid õiglane.

Üks meeldejäävam õpetaja oli õpetaja Korb. Tema 

võttis meid vastu sisseastumiseksamil ajaloos. Korb 
õpetas meile ladina keelt ja Nõukogude Liidu Kom-
munistliku Partei ajalugu. Tema tunnid olid väga hu-
vitavad. Õpetaja Korb võis aeg-ajalt tunniteema unus-
tada ja rääkida meiega igal teemal, need võisid olla 
kasvõi linnauudised. Õpetaja oskas kõik nii huvita-
vaks teha ja nii läks vahel terve tund, nii et lõpuks üt-
les õpetaja, et loeksime ise edasi. 
Õppeaine ise oli väga tähtis, sest 
lõppes eksamiga.

Õppetöö koolis toimus ka-
hes majas. Meie klassi loengud 
olid Pälsoni tänava koolimajas. 
Praktikumid aga Burdenko tä-
nava koolimajas. Ma arvan, et 
see võis olla ajalooline Baeri ma-
ja, väga huvitava arhitektuuri-
ga. Tol ajal oli see maja roheli-
se hoovi sees. Allkorrusel olid 
klassid õdedele, teisel korru-
sel ärklikambris asusid meie 
laborid kliiniliste uuringute, 
mikrobioloogia ja hügieeni 
laboratoorseteks töödeks. Sa-
muti toimusid seal histoloo-
gia ja parasitoloogia prakti-
kumid. Ainet õpetas meile 
kooli õppealajuhataja. Kutsu-
sime teda papa Horniks, tema 
proua õpetas meile sisehaigus-
te praktikumi Maarjamõisas. 
Õppepraktika toimus  meil samuti Maarjamõisas, ve-
terinaarinstituudis, Tartu leiva-, liha- ja kalakombi-
naadis. Esimest korda nägime Maarjamõisas FEK-i 
(foto elektri kolorimeetrit) ja meile väga meeldis, et 
see „imemasin“ luges nii kiiresti kokku erütrotsüü-
did, mis oli väga aeganõudev töö mikroskoobiga Gor-
jajevi kambris. Haiglatel läks veel kaua aega, kui saa-
di muretseda FEK-id. 

Tootmispraktika, nagu sel ajal nimetati enne rii-

gieksameid toimuvat praktikat, läbi-
sime linnades üle Eesti – kuhu meist 
keegi sattus. Mina olin Tallinna Va-
bariiklikus Keskhaiglas ja Tallin-
nas Sanitaarepidemioloogia Jaamas. 
Pärast riigieksameid olime valmis 
tööle asuma. Mina läksin tööle 

Saaremaa 
Haiglasse, 
kus tööta-
sin küm-
me aastat. 
E l u k o h a 
muut m i-
sel sain 
tööd Pai-
de Haiglas, 
sealt jäin 
pensionile.

Kool ist 
saime kaasa 
h inda ma-
tu pagasi, 
mida jätkus 
kogu eluks. 
Ei saa unus-
tada, et käed 
tuleb pesta 
alati enne la-
borist lahku-
mist. Prakti-
kumi ajal olla 

ikka esireas, et näha, mida õpeta-
takse ja ise ka ära proovida, kui või-
malik.

Mälestused Meditsiinikoolist ja 
õpetajatest on mind saatnud kogu 
elu ja kui kursusekaaslastega kok-
ku juhtume, alati meenutame koo-
liaega.

Ajaleheartikkel 12.04.1962 Õhtulehes. 

1961. aasta kevadel õppepraktikal maarjamõisas. Siin 
toimusid sisehaiguste praktikumid, samuti labori jt prak-
tikumid.

velsker-laborandid Tartu meditsiinikoolist 1962. aasta 
aprillis vabariikliku Keskhaigla laboris.
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aastast 1962

Triinu Avans, füsioterapeudi õppekava  
1. kursuse üliõpilane

Olen juba varasest lapsepõlvest teadlik, et 
minu vanaema Helvi Avans (snd. Helemets) on me-
ditsiinilise haridusega. Ka minu mänguasjade hul-
ka kuulusid igasugused meditisiinivahendid – ste-
toskoop, süstlad, vereülekande kott jne.

Minu enda esimeseks kõrghariduseks sai hoo-
pis prantsuse keel ja kirjandus Tartu Ülikoolist. 
Nüüd aga olen leidnud tee Tartu Tervishoiu Kõrg-
kooli (TTHKK) füsioterapeudi erialale. Sellega seo-
ses tekkis mul veelgi suurem huvi oma samas koo-
lis õppinud vanaema õpingute ja kogemuste vastu.

Kui palun oma vanaemal meenutada, mis ja kui-
das tollal kooliõpingud ja elu Tartus oli, jääb ta mõt-
tesse. Esialgu tundub, nagu polekski niiväga millestki 
erilisest rääkida. Jutu arenedes mõistan, et tegelikult 
on seal minu jaoks ikka väga palju huvitavat.

Kuidas tollal õpingud välja nägid

Praegu peab TTHKK-sse sisseastumiseks sooritama 
üldteadmiste testi, lisaks on mõnel erialal vestlus (nt 
ämmaemandad) ja füsioterapeudi erialale soovijad 
pidid sellel aastal läbima ka kehalised katsed. Mi-
nu vanaema alustas meditsiinikooli õpinguid süga-
val nõukogude ajal, peale keskkooli lõpetamist 1959. 
aastal akušööri ehk tänapäevase nimetusega äm-
maemanda erialal. Kool kandis sel ajal Tartu Medit-
siinilise Kooli nime. Sisseastumiseks tuli teha eksa-

mid ajaloos, keemias ja eesti keeles ning lisaks viidi 
isiklikult kõigiga läbi vestlus. Kokku alustas sel eri-
alal õpinguid umbes 25 inimest.

Koolimaja asus siis Burdenko tänaval, mis oli ni-
me saanud arst Nikolai Burdenko järgi. Praegu on see 
Veski tänav. Meditsiinikooli ühiselamu oli aga Üli-
kooli tänaval. 

Nagu praegugi, oli ka siis kindel tunniplaan, mi-
da pidi järgima. Kui praegu on üliõpilastel võima-

lus oma soovi kohaselt siiski lisaks 
valik- ja vabaained võtta, siis tollal 
mingeid valikaineid polnud, täita 
tuli täpselt etteantud õppeainete-
ga õppekava.

Tunnid kestsid kella kaheksast 
kuni kolme-neljani. Vanaema dip-
lomist näen, et õppekava on aja jook-
sul mõningal määral muutunud, ka-
he ja poole aastane õpe on pikenenud 
nelja ja poole aasta peale. Samuti on 
erinevusi õppeainetes. Sarnasustena 
võib välja tuua nt ladina keele ning 
erialased ained anatoomia ja füsio-
loogia, günekoloogia ja farmako-
loogia. Veel oli õppekavas nt kirur-
gia, füsioteraapia, silmahaigused jne. 
Vastavalt ajastule tuli siis õppida ka  
NLKP ajalugu, samuti oli tunniplaa-
nis kehaline kasvatus. Lõpetamiseks 
tuli sooritada neli riigieksamit: sise-
haigused, kirurgia, lastehaigused ja 
sünnitusabi-günekoloogia.

Praeguse ajaga võrreldes erine-
sid ka nende praktikumid, kus käi-
di näiteks lahanguid vaatamas. Va-
naema mäletab, kuidas seal võeti 
kulbiga verd nagu mustikakisselli. 
Anatoomia klassides olid purkides 
igasugused prepareeritud elundid 
ja looted, mõned neist väärarengu-
ga. Farmakoloogia tunnis purusta-
sid õpilased ise uhmriga ravimeid.  
Neile õpetati ka, kuidas pulbreid pa-
kendada ja muid vajalikke oskusi.

Vilistlaste lood: Helvi Avans

vormiriietes ämmaemandate kursus. Tagapool on pisut 
näha ka kooli nimega silt. minu vanaema, Helvi Avans 
esimeses reas paremalt viies.

Farmakoloogiatund 
1960. aasta aprillis.
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vormiriided pidi ise tegema

Praegu saavad esimese kursuse tudengid praktika-
riided kooli tellimusena. Tollel ajal pidid kõik kand-
ma  koolivormi, milleks oli tumesinine valge kraega 
kleit ning praktikariieteks valge kittel, mis nägi pi-
sut teistsugune välja, kui praegu – eestpoolt kinnine 
ja tagantpoolt lahtine, peal vöö. Vormiriideid polnud 
kuskilt saada, need tuli õpilastel ise valmis õmmel- 
da. Õnneks oskas minu vanaema ema väga hästi õm-
melda, nii valmistas ta mõnele teiselegi vajalikud rii-
ded.

Praktikad toimusid peamiselt Tartus

Kui praegused tudengid saadetakse praktikale üle 
Eesti laiali, siis tollel ajal toimusid praktikad enamas-
ti Tartus. Minu vanaema käis praktikal Toomemäel, 
kus asus siis sünnitusmaja. Kuid diplomieelse prak-
tika sooritasid õpilased erinevates haiglates üle Eesti. 
Alguses tegid praktikandid sanitaritööd, hiljem pat-
siendi läbivaatust ning anamneesi ehk patsiendi kü-
sitlust. Minu jaoks tundub hirmutav, et teisel kursu-
sel hakkasid meditsiinikooli õpilased haiglates tegema 
öövalveid. Kindlasti on päris karm päeval õppida ja 
öösel valves olla. Aga saadi hakkama ja praktilistest 
kogemustest õpiti palju.

Diplomieelse praktika tegi minu vanaema kodu-
kohas Võrus. Kuna õpingud lähenesid lõpule ning 
teadmisi ja praktilisi kogemusi omandatud piisavalt, 
siis juhendaja jälgimise all pidi praktikant nüüd tege-
ma kõike, mida ämmaemand oma töös tegema peab.

Kuigi suurem osa minu vanaema ajast kulus õppi-
misele, siis vahetevahel oli siiski vaja endale ka pisut 
puhkust lubada. Minu vanaema on alati olnud suur 
kultuurihuviline ning tihti käis ta vaatamas teatri-
etendusi, samuti käis ta palju kinos.

Et Tartu Meditsiinilise Kooli õpilased olid eelkõige 
neiud, korraldati vahetevahel koos mõne teise kooli-
ga tantsuõhtuid, ämmaemandatel oli näiteks kohtu-

misõhtu Tartu Riikliku Ülikooli matemaatikaosa-
konnaga, kus õppis palju noormehi.

Üks huvitavamatest mälestustest on seotud stipen-
diumipäevadega. Nimelt oli nende kursusel traditsioo-
niks käia selle puhul Riiamäel Rahvaköögis söömas 
ning sel päeval võis endale lubada ka paremaid pala-
sid. Kui tavaliselt istusid kõik alati sõbralikult koos ühe 
söögilaua taga, siis igal stipipäeval tellis üks nende kur-
susekaaslane oma lemmiktoiduna looma ajusid. Teised 
ei suutnud sellist vaatepilti välja kannatada ja sel päeval 
saadeti erilise hõrgutise tellija alati eraldi lauda.

Tööle sai suunamisega

Nõukogude ajal suunati kooli lõpetajad kohustuslikult 
minimaalselt kolmeks aastaks tööle. Paremate õpitu-
lemustega lõpetajatel oli eelis – nemad said valida en-
dale sobiva pakutava töökoha üle Eesti esmajärjekor-
ras, teistele jäi valikuvõimalusi mõnevõrra vähem.

Minu vanaema lõpetas Tartu Meditsiinilise Koo-
li 1962. aastal ja sai keskerihariduse. Meie saame lõ-
petamisel rakenduskõrghariduse, sest kooli staatuse 
muutumisega kutseõppeasutusest rakenduskõrgkoo-
liks nimetati Tartu Meditsiinikool 2005. aastast üm-
ber Tartu Tervishoiu Kõrgkooliks. 

Töökohaks valis vanaema kodukohale lähima va-

riandi, milleks oli Võru tervishoiu 
osakond Antslas. Seal haiglas töö-
tas ta alates meditsiinikooli lõpeta-
misest 1962. aastal kuni pensionini 
2000. aastal. 1970. aastast töötas ta 
ka naiste nõuandlas. Toreda üllatuse-
na sain teada, et 90ndatel läbis vana-
ema füsioteraapia täiendõppe kursu-
sed ning paralleelselt ämmaemanda 
tööga pakkus ka füsioteraapiat. 

Oma lapsepõlvest on mul äh-
maselt meeles arsti vastuvõtukabi-
net, kus minu vanaema töötas ning 
kus minagi vahetevahel ringi jook-
sin. Eriti on meeles üks füsioteraa-
pias kasutatav masin – kvartslamp, 
millega soojendati kurku ja nina.

Võin endalt küsida, kas vanaema 
kaudu meditsiiniga lapsepõlves kok-
ku puutumine suunas alateadlikult 
minu valikuid või on tegemist lihtsalt 
kokkusattumusega. Vanaema kiitis 
minu otsuse igatahes heaks ja lõpe-
tas oma meenutused lausega: “Tartu 
Meditsiinilisest Koolist sai hea hari-
duse, et igal pool elus läbi lüüa”.

Lõpupilt, kus on koos nii ämmaemandad kui ka sanitaarvelskrid. esimeses reas keskel mustas ülikon-
nas on direktor villu Parvet, minu vanaema Helvi Avans on üleval viimases reas vasakult neljas. 
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Vilistlaste lood:  
Annely Hordo (Kalvik)
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Õe eriala lõpetaja  
aastast 1988

Asusin õppima Tartu Meditsiinikooli aastal 1986 üs-
na juhuslikult: pärast keskkooli lõpetamist üritasin 
sisse astuda Tartu Ülikooli hoopis eesti keelt ja kir-
jandust õppima. Sinna ma sisse ei saanud. Sugulaste 
mahitusel ja soovitusel, et minust võiks saada kosmee-
tik või grimeerija, asusin õppima medkooli õe eriala-
le, kus lisaks lubati anda ka kosmeetiku ja massööri 
oskusi. Need jäid küll paraku väga tagasihoidlikeks, 
sest olid lihtsalt fakultatiivsed ained, ei räägitud na-
gu väga millestki...

Alustas meid üsna palju, kuna mitmed olid selli-
sed, kes ülikooli arsti erialale sisse ei saanud. Veetsid 
aasta medkoolis ja proovisid siis uuesti.

Keskkooli baasil mindi kohe 2. kursusele. Meie 
kursuse juhendaja oli Riina Pulges, oftalmoloog, an-
dis meile kirurgia loenguid. Meil oli ka üks medvend, 
tema vist kadus juba pärast esimest semestrit ära.

Kitlid ja mütsid pidime ise hankima. Kitli saamist 
ma ei mäleta, kuid mütsi õmblesin ise. Samuti soo-
vitati endile osta stetoskoobid. Tartus oli üks medit-
siinitarvete pood, aga saada polnud sealt suurt mi-
dagi, kõik oli defitsiit.

Põetamise tunnis õppisime süsti tegema, algul 
mulaažile, siis üksteisele. Õpetajaks Juta Oja, legen-
daarne õpetaja oma nõudlikkuse ja ka ärrituvuse 
poolest. Kordasime nagu mantrat: „Pesen käed, pa-
nen ette maski, ...”. Liigutused süstekoha puhastami-

seks olid ka täpselt välja mõõdetud, eksida liigutus-
te arvus või vales suunas pühkida ei tohtinud. Aga 
süstisime vist novokaiini, mitte füsioloogilist lahust, 
ja sellest tekkis mõningaid taluvuse  probleeme, õn-
neks väga halvasti ei läinud meist kellelgi.

Farmakoloogia õppejõud Edgar Madis oli palju-
de lemmikõpetaja. Väga rahulik ja väga mõistlik – 

tegi igavast kuivast ainest üsna hu-
vitavad tunnid. Kui nägi, et kellegi 
mõte läheb uitama ja tunni jälgimi-
ne teeb raskusi, virgutas meid mõ-
ne nalja või tõestisündinud looga. 
Õpetas meid koostama eriti häid ja 
süstemaatilisi konspekte.

Rebaste pidu.
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Elasime Nooruse 5 ühikas. Sealne kord oli range 
– sissepääs vaid ühikapiletiga, all istusid kurjad val-
vurionud. See ei takistanud 8. klassi baasil tulnud 
kodust pääsenud lõbusatel tüdrukutel poistega koh-
tumast, sest olid ju olemas rõdud. Nägin ise ka 7. kor-
rusel elades rõdult laskumist. Vilekoor või nimepidi 
kutsumine rõdu all toimis samuti.

Ülemistele korrustele ei jätkunud alati vett, eriti 
kitsas oli sooja veega. Õnneks oli all korrusel üks duši-
ruum, mida lubati kasutada. Pesuvahetus oli kindla-
tel aegadel, intervalli ei mäleta. Lift ei pruukinud ka 
alati töökorras olla.

Korruse peale oli kaks kööki, need väga ei toimi-
nud. Süüa tehti ühikatoas väikesel elektripliidil või 
käidi koolisööklas. See oli üsna taskukohane. Para-
ku sai sealt liiga tihti saiakesi või magustoitu ostetud. 
Lemmikud olid muna majoneesiga ja kakaotarretis.

Vabal ajal käidi üksteise tubades lobisemas ja linna 
peal, näiteks kinos. Ei tea, et oleks olnud mingeid hu-
viringe. Populaarne koht oli EPA klubi, kuhu õnnestus 
mõnikord sisse pääseda, kuigi nõuti üliõpilaspiletit.

Esimene haiglapraktika oli mul Vallikraavi tänava 
vähikliinikus. Juhendas keegi venekeelne proua, kes 
ei saanud vist päris hästi aru, et meil on vaja tutvu-
da põetamisega ja pani mind keset talve aknaid pe-
sema. Või siis tegema protseduuri, millest meil veel 
aimugi polnud. Seal nägin ka esimest operatsiooni, 

pilt kippus taskusse minema ja selle 
vaatamine jäi pooleli... Ka sidumi-
sed jätsid kustumatuid pilte mällu.

Pikem õe praktika 3. kursuse lõ-
pus oli gastroenteroloogia osakon-
nas. Seal „õnnestus” mul tekitada 
korralik majanduslik põnts, nimelt 
tõmbasin kuumkapi uksega ma-
ha klaasist süstlaid täis sterilisaa-
tori – süstlad katki, nõelad kõve-
rad. Muidu protseduuridega sain 
hästi hakkama.

Lõpetamisele eelnes suunamine. 
Olin kokku leppinud ühe maa-ars-
tiga, et lähen tema juurde õeks,  Vi
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Põetamise tunnid. 
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tegelema piirkonna lastega. Kuid suunamiskomisjon 
jättis meid pika ninaga ja mind suunati hoopis Vil-
jandi haiglasse. Kuna kodu jäi lähemale kui 25 km, 
siis ei pakutud ka korterit. Maalt bussidega õigeks 
ajaks vahetustesse jõuda ei olnud võimalik. Nii ma 
siis vaatasin seda punast ehk kiitusega diplomit eest 
ja tagant ning otsustasin, et tuleb minna edasi õppi-
ma. Sel ajal sai kiitusega diplomiga ülikooli sisse vaid 
ühe eksamiga. Pidasin arsti eriala siiski liialt keeru-
liseks ja kuna kätt ning silma ka oli, valisin stoma-
toloogia. Siin ma olen – hambaarst juba 28 aastat...
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Õed 1986. aastal. Annely Hordo ja direktor Heinar Tedrema lõpuaktusel, juuni 1988.
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Õppejõudude
Jaanika niinepuu, kommunikatsioonijuht

Ühel päeval tööle tulles ootas 
mind kabinetis üks ajaloo-

line pilt. Mingil põhjusel 
paelus see mu tähelepa-

nu – ühelt poolt tun-
dus see päris vana, 

samas oli pildil pä-
ris mitu tuttavat 
nägu. 

Tuvastasin 
kolleegide abiga 

pildilt ka praegu meil töötavad õppejõud: Kristii-
na-Maria Lorenz, Inga Ploomipuu, Piret Simm-Pärle, 
Ülle Parm, Kristi Vahur, Mare Remm, Anne Vahtra-
mäe, Aivar Orav, Terje Arula, Erle Remmelgas, Eve-
lin Gross, Inge Paju, Liana Kurg, Siret Läänelaid, Ja-
nika Pael, Maiken Jaanisk, Reet Urban, Merle Varik 
ja Merle Kolga. Kirjutasin neile palvega meenutada, 
mis ajast pilt pärit on ja kas neil on sellest ajast ka 
muid mälestusi. 

Piret Simm-Pärlelt sain vastuseks, et tema oli oma 
kabinetti koristanud, leidnud foto ja minu ruumi too-
nud. Pildil kevadsuvine lõpetamine kõrgkoolis 2005. 
aastal – siis, kui õpiti veel Nooruse 9 õppehoones. 

Kristiina-maria Lorenz

Selle pildi tegemise ajal (2005. aasta) andsin tunde 
tervislikust toitumisest. Tervisliku toitumise algtõed 
hõlmavad taldrikureeglit, toidupüramiidi, toitainete 
õiget tasakaalustamist oma toitumises, mõõdukust 
jne. Analüüsisime tudengitega tundides muuhulgas 
ka enda isiklikku toidusedelit ja püüdsime leida la-
hendusi tervislikuma valiku poole. Toonitasin alati 
tervisliku toitumise suurt rolli inimese hea käekäi-
gu ja tervislikuma elu suunas.

Selle kõige taustal olen aga ise olnud läbi ae-
gade väga suur (loe: liiga suur) magusasõber, kes 

 meenutused
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vahetunni 
lõpul hiilis 

sööklasse ja 
sõi alati suure 

kiiruga (et tu-
dengid ei näeks) 

hulga magusaid 
saiakesi ja šokolaa-

di. Eks mul oli vahest 
piinlik ka ja mõtlesin ikka, 

et kui keegi peaks seda saia-
hulka nägema, siis peaks ütlema: 

„Käige ikka minu sõnade, mitte tegu-
de järgi!”

Liana Kurg

Pildil peaks olema minu kõige esimene tööaasta tol-
lases Tartu Meditsiinikoolis. Olen seal 25-aasta-

ne. Kirgastuvad sellised emotsioonid nagu 
aukartus, ühtekuuluvustunne, ägedad 

kolleegid ja minu sügavat austust päl-
vinud rektor. 

Kerge kramp oli sees, et kui-
das ma tulevikus ikka hakka-

ma saan, kas olen piisavalt 
tubli. Kuid ind oli suur, te-
gutsemistahe meeletu ja 
nüüd ma siin siis olen, 15 
aastat hiljem tõdemas, et 
olingi õigel ajal õiges ko-
has ja ilmselt jään siia veel 
pikaks ajaks.

 
Kristi vahur

Mina tulin Tartu Meditsii-
nikooli õppima 1999. aastal. 

Majja sisenedes oli kohe tunne, 
et oleks nagu koju tulnud. Hil-

jem ema-
ga arutades 
leidsime, et 
see võis ol-
la seotud sel-
lega, et ema, kes 
samuti on lõpeta-
nud Tartu Meditsiini-
kooli, oli viimase kursuse 
tudeng, kui ta rasedaks jäi. Nii et 
juba kõhubeebina käisin ma nii tundides kui labo-
ris õppepraktikal. 

Õpetaja ametist ma lapsena ei unistanud, see mõ-
te ja äratundmine tekkis bioanalüütikuks õppimi-
se ajal. Lisaks soovitas mul hakata õpetama ka mi-
nu juhendaja, mentor Mai Treial. Ja oma esimesed 
tunnid andsin juba viimasel kursusel olles ja peale 
lõpetamist 2003. aasta talvel, asusin sama aasta sü-
gisel tööle  nooremõpetajana. Bioanalüütiku ja tervi-
sekaitse spetsialisti õppekava meeskond võttis mind 
hästi vastu, kõik olid sõbralikud ja abivalmid. Nii 
tööruum kui õppelaborid asusid tollel ajal Nooru-
se 9 neljandal korrusel. Olime n-ö omaette, teistes 
eraldi, hästi kokkuhoidev meeskond või õigem oleks 
öelda naiskond. Sellest ajast on mul lisaks toredatele 
kolleegidele ka juures kaks väga head sõbrannat: In-
ga Ploomipuu ja Mai Treial, kellega koos oleme käi-
nud jalgrattamatkadel ja teinud ühteteist toredat siis 
ja teeme ka praegugi. 

Pildil on üks esimesi aktusi, kus ma osalesin õp-
pejõuna. Sellest ajast on meeles üks lause, mida üks 
kursus ütles: „Pole vahet, kas Vahur või Ploomipuu“. 
Ilmselt see ei saanud puudutada välimust, sest olgem 
ausad, me ei ole sarnased (vaadake pilti ja muid para-
meetreid). Äkki siis hoopis õpetamist? Võta sa nüüd 
kinni, ilmselt oskasid kõige paremini kommenteerida 
seda need, kes selle lause ütlesid. Aeg, mille ma olen 
veetnud tudengina Tartu Meditsiinikoolis ja õppe-
jõuna Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis, on olnud tore ja 
mulle väga meeldib.

merle varik

Minu esimene aasta siin koolis oli aas-
tal 2001, andsin õendustoiminguid, sot-

sioloogiat ning tollastele sotsiaalhooldaja-
tele sotsiaalaineid. Mäletan, et sain iga aine 

ettevalmistamiseks jaopärast lüümikuid ehk 
siis kilesid, kuhu sai markeriga kirjutada-joonis-

tada ning kujutist näidati  grafoprojektoriga seina-
le. Mis tähendas seda, et kirjutamisel eksida ei toh-
tinud. Esimesteks tundideks kirjutasin lüümikuid 
öösel, et järgmisel hommikul oleks õpilastel lihtsam 
teemat jälgida. Mäletan ka oma esimest kohtumist 
valge tahvliga, kuhu olid võimalus kirjutada marke-
riga. Tunni teema oli furunkul ehk siis rasu-, higi-
näärme või karvajuuretupe bakteriaalsest põletikust 
tekkiv mädakolle ning illustreerisin tahvlil oma jut-
tu mitmete joonistega. Tunni lõppedes oli tahvel täis 
igasuguseid läbilõikeid. 

Õpilaste lahkudes alustasin tahvlil kustutustöö-
dega ning selgus, et laualt haaratud markeril oli tä-
his „permanent“ ehk siis ei švammiga nühkimine 
ega vee lisamine ei andnud loomulikult mingit tu-
lemust. Lahenduse sain lõpuks laborist, kus siis pii-
rituse ja eetri seguga oma teose sain likvideeritud. 
Järgmisesse tundi tulevad õpi-
lased said imestada, miks 
küll laborist on aurud 
sellesse klassiruumi 
nii võimsalt üle-
kandunud. Sel-
lest alates viskan 
aga ka praegu 
pilgu kirjutus-
vahendile, kui 
tahvlile mida-
gi kirjutan – et 
veenduda kirja 
„board marker“ 
olemasolus.
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Anne vahtramäe

Olin noor õpetaja, tööl alles esimest aastat. Teiste 
kursuste kõrval olid mul üldpatoloogia tunnid ka 
velskrite kursusele. Velskreid ei koolitata enam am-
mu, kuid toona olid need inimesed, kes seisid otse-
kui arsti ja õe vahepeal – õest suuremate pädevus-
te ja õigustega võisid nad iseseisvalt patsiente vastu 
võtta, haigusi diagnoosida ja teatud ulatuses ka ravi 
määrata. See konkreetne kursus oli eriline – see oli 
väga ühtehoidev kursus ja seal oli mitu noormeest, 
kes moodustasid omaette meeskonna. Nüüd olid nad 
otsustanud mind täiesti siira silmavaate ja sõbraliku 
naeratusega proovile panna. Ja nii algaski esimene 
tund elava vestlusega päevakajalistel teemadel, mille 
need noored mehed olid selleks otstarbeks välja va-
linud. Ja neid tundus vägai huvitavat, mida õpetaja 
Vahtramäe asjast arvab. Rääkisime eetikast, liikluse 
korraldusest, filmidest, raamatutest, ajaleheartikli-
test jne. Ja siis, kui ma avastasin, et tunni ajast oluli-
ne osa oli ei-tea-kuhu kadunud, sain kiiruga ka veidi 
patoloogiat käsitleda. Sama juhtus teises tunnis. Kui 
tegin suu lahti, et teemat alustada, tuli kuskilt küsi-
mus: “Aga õpetaja Vahtramäe, mida te sellest arva-
te, et…?” No ja seletasingi siis püüdliku noore peda-
googina, mida arvan ühest… ja siis teisest… ja siis 
kolmandast… kuni tund oli märkamatult raisatud. 
Kui ka kolmanda tunni algus samasse ratta kiskus, 
sain aru. Vaatasin neile otsa ja teatasin: “See on libe 
tee ja ma ei lähe enam sellele!” Nägin siis ühe noor-
mehe noogutust teisele ja kuulsin ta pisut rahulole-
matut pominat: “Aru sai!”

Kui see kursus edaspidi mind “libedale teele” mee-
litas, andsin sellest neile otsesõnu teada. Nii jäigi meie 
omavahelise suhtluse üheks väljendiks “libe tee”, mi-
da nad isegi pärast lõpetamist mulle meelde tuletasid. 

• • •

Olin pälvinud kooli juhtkonna usalduse ja mulle oli 
antud oma kursus. Päris oma. Seni olin kursuseju-

hendajana kolleege asendanud või töölt lahkunud 
kolleegi kursuse üle võtnud, aga mitte kunagi koos 
kursusega algusest lõpuni kaasas käinud. Nüüd siis 
oma. Meil oli tore koostöö, sest tegemist oli vahvate 
noorte inimestega, kel keskkool selja taga ning pa-
rasjagu täikasvanulikkust ja vastutust juba olemas. 

Ühel varahommikul tuli aga kolleeg õpetajate tup-
pa ning teatas mulle tõsisel näol ja häälel, et direk-
tor tahab mind kohe näha. “Kohe!” lisas ta igaks ju-
huks veel otsa. 

Läksingi siis. Süda sees ärevil, sest oli selge – kuskil 
on mingi jama, millest mul pole õrna aimugi. Oligi 
jama. Ühiselamu kasvataja oli ühest tütarlaste toast 
tabanud magava noormehe. Vara hommikul. Tütar-
lapse voodist. Tüdruk ise oli täisriides rõdul juuk-
seid kamminud. Nüüd küsiski direktor minult: 
“Mida tegi noormees tüdruku voodis?!?!?” 

Põrnitsesin direktorit. “Kuidas saan mina se-
da teada?”

“Aga see on sinu kursuse tüdruk!!!”
“Nii? Aga ikkagi – ma ei tea. Ma olen õpetaja ja 

õpetan aineid ja ei käi ühiselamus hiilimas, kes kel-
le voodis magab.” Asi hakkas muutuma halenalja-
kaks. Mult oodati vastust millelegi, millele ma esi-
teks vastust ei teadnud, aga teiseks – ei tahtnudki 
teada.  Täiskasvanud inimesed teavad ise, mida tee-
vad. Loodetavasti.

Siis sain direktorilt teada, et kursusejuhataja vas-
tutab nõukogude noorte moraalse palge eest ise-
gi siis, kui nad on 20 aastat vanad, ja et ma peaksin 
neiu vääritu käitumise pärast tema koolist väljavis-
kamise taotluse esitama. Ma keeldusin. Nii mõned-
ki kolleegid seisid minuga samale poolele ja lõpuks, 
pärast pikki arutelusid ja mitmeid suuri koosolekuid, 
piirdus asi kirjaliku noomitusega. Vahel mõtlen sel-
lele tagasi ja olen südamest topeltrõõmus. Rõõmus, 
et neiu koolis edasi sai õppida, et hiljem õena tööta-
da. Rõõmus, et sellisel moel enam kellegi moraalse 
palge eest vastutama ei pea. See ei tähenda, et üld-
se ei vastuta. 

• • •

Pidin vormistama lõputunnistused. Neile oli vaja 
üliõpilase nimi kaunilt peale kirjutada ja selleks oli 
hea kasutada viltpliiatsit. Viltpliiatsid olid aga tol ajal 
haruldus ja defitsiit. Aga me kõik teadime, et direk-
toril on selliseid. Läksingi siis direktori käest pliiat-
sit küsima. Ta uuris mind pika pilguga, otsekui mu 
usaldusväärsust kontrollides, keeras siis oma tooli 
kõrval seisva šeifi lahti ja võttis sealt vajaliku viltp-
liiasi. Veidi justkui kahetsust tundes uuris ta pliiat-
sit pikalt, ulatas selle siis ohates mulle ja ütles: “Aga 
pärast too tagasi!”.

Mõtlen sellele juhtumile iga kord, kui oma 
kiipkaardiga meie töövahendite ruumi lähen 

ja riiulte vahel seistes endale pastakat, vildi-
kat või kiirköitjat valin. Vahetevahel isegi 
pomisen endamisi: “Aga pärast too tagasi!”

• • •

Meil oli ees suur arvestus – teooria ja prak-
tiline osa koos. Ja hindamas kaks õppejõudu – mina 
ja kolleeg Ülle Pruks. Kursus oli nii närvis, et juba 
konslutatsioonil olid mõnel silmad vees ja käsi väri-
ses. Meie ei saanud aru, miks see neile nii hirmutav 
tundus. Olime ju kõvasti õppinud ja harjutanud, kor-
damisküsimused ammu jätte jaganud ja teemagi pol-
nud mingi tuumateadus. Äkki tuli kolleegile mõte, et 
üllatame neid – ehk maandab veidigi pinget. Ta tu-
ligi järgmisel päeval kooli, kotis kaks parukat - üks 
sinine ja teine oranž. 

Eksamiruumi sisenedes vajus õpilastel suu lahti, 
kui õpetajad neid pikkade, pisut sorus sini-oranžide 
juustega vastu võtsid. Eksam läks hästi, keegi ei kuk-
kunud läbi ja häid hindeid oli palju. 

Hilisemas tagasisides ütles üks õpilastest, et need 
parukad asja tegelikult paremaks ei teinud. Tema esi-
mene mõte oli hoopis, et ah, siis nii hullusti on asjad. 
Aga pärast oli kõigil naljakas küll. Rohkem me eksa-
mil parukaid kasutanud ei ole. Igaks juhuks.  
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Millistes koolides oled õppinud?
Õppima läksin 1970. aasta sügisel Rakvere Majan-
dustehnikumi eelarveliste asutuste raamatupidamist. 
1972. aastal reorganiseeriti kool Rakvere Pedagoogi-
kakooliks. 

Kuidas sattusid tööle tolleaegsesse Tartu Medit-
siinikooli?
Praktikale sattusin 1973. aasta 15. jaanuaril 
Tartu Meditsiinikooli juures asuvasse tsent-
raliseeritud raamatupidamisse (Tartu Medit-
siinikool, Tartu Kunstikool ja Tartu Muusi-
kakool). Praktika ajal juba „moositi“ mind 
tööle - Tartu Meditsiinikooli direktor kut-
sus mind kooli raamatupidajaks. 1977. aastal 
pandi mind pearaamatupidajaks (Kõrgkooli 
arhiivis on näiteks olemas Eesti NSV Kõrge-
ma ja Kesk-erihariduse Ministeeriumi poolt 
välja antud käskkiri seltsimees L. Aru pearaa-
matupidajaks nimetamise kohta 07.02.1977 – 
toim.). 

Kuidas võrdleksid enda praegust tööd selle-
ga, mida tegid siis, kui siia tööle tulid?
On toimunud üks huvitav muutus. Tsentrali-
seeritud raamatupidamine lõppes vist 1991. 
aastal. Nüüd on siis jälle tsentraliseeritud raa-
matupidamine – aga vähemalt paberivaba 
(arvete haldamiseks kasutame praegu e-ar-
vete keskust – toim.). Tööle tulen rõõmuga!

3 küsimust: 
fi nantsspetsialist Leili Aru

FAKTe TARTU TeRvISHOIU KÕRGKOOLI TööTAJATeST
•  Tänavu saavad pikema kui 10-aastase staažiga Tartu Tervishoiu Kõrgkooli töötajad tunnustuseks hõbemärgi (51 inimest) ja pikema kui 25-aastase staažiga töötajad kuldmärgi: fi nantsspetsialist Leili Aru (tööstaaž 48 aastat), vanemõpetaja Maie Timm (43), laborant Sirje Tiisler (40), vanemlektor Mare Remm (39), lektor Merle Kolga (39), kaaspro-fessor Ülle Parm (38), juhtivlektor Anne Vahtramäe (33), lektor-osakonna juhataja Zinaida Läänelaid (33), lektor Inge Paju (31), kaaslektor Mai Treial (30), vanemlektor Tiina Kukkes (30), lektor Terje Arula (30), asjaajamise spetsialist Ene Linnok (29), kaaslektor Erle Remmelgas (29) ja õppetöö spet-sialist Ave Pärand (28).•  Aastal 2021, mil Tartu Tervishoiu Kõrgkool tähis-tab 210. aastapäeva, tähistavad oma juubelit ka 35 kõrgkooli töötajat 138-st: noorimad neist said 25-aastaseks, eakaim juubilar tähistab 70. sünni-päeva.

•  Kõrgkooli kõige noorem töötaja seisuga 01.10.2021 on IT spetsialist-kasutajatugi Kaarel Vent (23) ning eakaim kaasprofessor Mary Anne Coff ey (74). 



ehtel Tuisk, Aire Härmask, raamatukoguhoidjad
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Raamatukogu pakub kõrgkooli õppuritele ja õp-
pejõududele tervishoiualast õppe- ja teaduskir-
jandust. 

Laenutada saavad ka Tartu Ülikooli üliõpi-
lased ja õppejõud ning raamatukogu on avatud 
kohapeal lugemiseks kõigile soovijatele. Samu-
ti saavad kõrgkooli õppurid ja õppejõud kasuta-
da ka Tartu Ülikooli, SA Tartu Ülikooli Kliini-
kumi, Tartu linna raamatukogu ja andmebaase.

Eelmisel aasta lõpu seisuga oli raamatukogus 
1913 lugejat ning 15 389 teavikut. Millised on 
aga olnud viimase kümne aasta populaarsemad 
teosed, saad teada juuresolevatest infokastidest.

enIm LAenUTATUD TeAvIKUD SePTembeR 2011 – SePTembeR 2021 
1. NANDA Internationali õendusdiagnoosid [2012-2014] : definitsioonid ja klassifikatsioon 2012-2014 / [Nanda International] ; toime-

tanud T. Heather Herdman ; [tõlge eesti keelde: Tiina Kukkes, Ede Kärner, Kati Saara Vatmann]
2. Inimese füsioloogia ja anatoomia / Walter Nienstedt, Osmo Hänninen, Antti Arstila, Stig-Eyrik Björkqvist ; [tõlkija Heli Kõiv ; toimetaja ja 

eessõna: Georg Loogna]
3. Lapseea iseärasused / Terje Arula, Ene Linn, Kadri Paal
4. Lühiülevaade üldpatoloogilistest protsessidest / Ülle Parm
5. Lingua latina in medicina : ladina keele õpik arstiteaduskonna üliõpilastele = Учебник латинского языка для студентов 

медицинских факультетов / Lalla Gross, Richard Kleis, Ülo Torpats
6. Õenduse alused : elamise mudelil põhinev õendusmudel / Nancy Roper, Winifred W. Logan, Alison J. Tierney ; [tõlge: Eha Org]
7. Anatoomia atlas / Georg Loogna
8. Tervisedenduse teooria ja praktika. I, Sissejuhatus salutoloogiasse / Anu Kasmel, Andrus Lipand
9. Patoanatoomia : [õpik kõrgkoolile] / Ingrid Mesila, Enn Jõeste, Mari-Ann Reintam ... [jt. ; toimetanud Ingrid Mesila ; kaane kujundanud 

Kalle Paalits]
10. Sisehaigused : käsiraamat õdedele / Tiiu Jaanson

TOP 10 enIm LAenUTATUD TeAvIKUT LUGeJARÜHmADe ALUSeL

bIOAnALÜÜTIK: 
Meditsiiniline mikrobioloogia : II osa, / Ir-
ja Lutsar, Marika Mikelsaar, Tõnis Karki ; Tartu 
Ülikool, mikrobioloogia instituut bakterioloogia ja 
mükoloogia

FÜSIOTeRAAPIA:
Inimese anatoomia. 1. [osa] / A. Lepp, E. 
Lepp-Kogerman, O. Maimets... [jt.]

RADIOLOOGIATeHnIK:
Pocket atlas of radiographic positioning / 
Torsten B. Möller, Emil Reif

TeRvISeKAITSe SPeTSIALIST:
Lapseea iseärasused / Terje Arula, Ene Linn, 
Kadri Paal

ÕDe JA ÄmmAemAnD:
NANDA Internationali õendusdiagnoosid 
[2012-2014] : definitsioonid ja klassifikat-
sioon 2012-2014 / [Nanda International] ; toime-
tanud T. Heather Herdman ; [tõlge eesti keelde: 
Tiina Kukkes, Ede Kärner, Kati Saara Vatmann]

TeGevUSJUHenDAJA:
Hoolides ja hoolitsedes : õpik-käsiraamat 
hooldustöötajale / Maiken Jaanisk, Marju Koor, 
Kaidi Kübar...jt.; [koostaja: Merle Varik ; retsen-
dendi.: Kaja Solom, Merike Siht ; fotod: Anne 
Rosenberg]

mASSööR:
Sinu lapse areng esimesel eluaastal / Hille 
Maas ; [konsulteerinud lastearst Reet Raukas, 
logopeed Birgit Kaasik ja psühholoog Mare Re-
vin ; toimetanud Malle Kiirend ; kujundanud Päivi 
Palts ; fotod: Tõnu ja Päivi Palts]

LAPSeHOIDJA:
Laps ja lasteaed : lasteaiaõpetaja käsiraamat 
/ [koostajad Lilian Kivi, Helgi Sarapuu ; toimetaja 
Kairit Henno]

HOOLDUSTööTAJA:
Õenduse alused : elamise mudelil põhinev 
õendusmudel / Nancy Roper, Winifred W. Lo-
gan, Alison J. Tierney ; [tõlge: Eha Org]

eRAKORRALISe meDITSIInI TeHnIK:
Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat / 
koostajad: Andras Laugamets, Pille Tammpere, 
Raul Jalast ... [jt.] ; toimetaja Raul Adlas

Raamatukogu top 10



TeRvIST! / nOvembeR 2021 / nr 32 AKTUAALne 27

„Pärle“ raamatu-
kogu seinte vahelt
Raamatukogule saabunud kiri 14. juuni 2012. aastal 

Tere.

Olen XXX bioanalüütik III kursuselt.
Laenutasin esmaspäeval raamatu „Medical Micro-

biology”.
Tagastamistähtajaks sai pandud küll 14.06.2012, 

ent lubasin tookord tagastada raamatu juba kolma-
päevaks.

Kahjuks küll kolmapäeval ei tulnud raamatu ta-
gastamisaeg üldse pähegi, sest olin keskendunud nii 
eksamile. Ning peale eksami sooritamist (Sain B), 
jällegi olin ekstaasis, nii et ei tulnud tagastamine jäl-
le pähegi.

Neljapäeval on selline vaikne päev, mis on meile 
tehtud vabaks päevaks, ja seda et valmistuda reede-
seks eksamiks kliinilise keemia valdkonnas.

Kuna täna, 14.06, kooli ei ole, siis otseselt Mul ei 
olekski tarvis üldse kooli tulla.

Mistõttu küsingi. Ega Te ei pahandaks, kui Ma 
tooksin raamatu tagasi homme hommikuks? See ei 
ole kindlasti küll raamat, mille järgi oleks suur nõud-
lus, seda enam, et uuema väljalaskega raamatuid Ma 
just ei laenutanud, sest mul vaja just varasemaid fak-
te teada.  Homme on ta mul kindlasti meeles, et ta-
gasi tuua. Igaks juhuks kirjutan suurelt ka toaseina-
le „raamat tagastada!”. Mõistagi tasun ära ka viivise, 
palju iganes ühe päevaga ta tiksuda jõudis.

Samas kui ikkagi täna oleks vaja ikkagi tagastada, 
eks Ma siis selle sõidu ka ette võtaks.

Andke teada, mida Te ideest arvate,
XXX

Foto: Kadri Audova
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In memoriam
Helin Eelsalu
27.08.1937-21.07.2021

Kõrgkooli auliige aastast 2011, esimene õendusteoo-
ria õppejõud ja rahvusvaheliste suhete innukas eest-
vedaja, Eesti Õdede Ühingu liige, Euroopa Ühtsete 
Õendusdiagnooside, -sekkumiste ja -tulemuste As-
sotsiatsiooni liige, Akadeemilise Eesti, Balti-Saksa 
Kultuuriseltsi ning Õpetatud Eesti Seltsi liige.

Helin sündis jõukasse riigiteenistuja perekonda ja 
vaatamata isa ja ema varasele kaotusele ning sõjaaja 
rasketele oludele tundis ta ennast alati hoituna. 1944. 
aastal algas tema  koolitee ja kooliõpingute kõrvalt 
õppis ta ka muusikakoolis viiulimängu. 1956. aastal 
lõpetas ta Tallinna II Keskkooli ning 1959 Tallinna 
Meditsiinilise Keskkooli.

Aastal 1965 lõpetas Tartu Riikliku Ülikooli ars-
titeaduskonna ja töötas Tartu vabariiklikus kliinili-
ses haiglas lastekirurgina, traumatoloogina, vereüle-
kande jaamas ning tegi aktiivselt  ametiühingu tööd.

Alates 1985. aastast alustas Helin tööd pedagoo-
gina Tartu Meditsiinikoolis, kus ta oli mitmete õde-
de haridust käsitlevate projektide ja rahvusvaheliste 
suhete innukas eestvedaja, uute õppekavade arenda-
ja, konverentside korraldaja, õendusteooria ja  õen-
dusterminoloogia arendaja.

Helin oli elukestev õppija ja tema huvi rahvatervi-
se teemavaldkonnast viis teda õppima  Põhjamaade 
Rahvatervise Kõrgkooli Göteborgis.  Õpingud kest-

sid kaheksa aastat, lõppesid 2001. aastal magistri-
kraadi kaitsmisega. 

Töötades Heliniga pikki aastaid ühes kabinetis, 
meenuvad pikad arutelud ja mõtisklused erinevatel 
filosoofilistel ja pedagoogilistel teemadel. Helin pi-
das ennast suureks individualistiks,  töötas süvene-
nult, põhjalikult ja usaldas oma vaikivat teadmist ja 
intuitsiooni.

Ta osales  aktiivselt enesetäienduskoolitustel ja 
konverentsidel nii Eestis kui ka välismaal ning on 
publitseerinud paarkümmend artiklit eesti, soome 
ja inglise keeles. Ta tundis siirast huvi Eesti õenduse 
arengu vastu ja lootis väga, et õe kutseala ka Eestis 
väärtustatakse, see iseseisvub ja on hästi tasustatud. 

Helin oli musikaalne ning suurepärase klaveri- 
ning viiulimängu oskusega, juhatas  laulu- ja pilli-
mänguansambleid ja  rahvatantsurühma. Eakamas 
eluperioodis suurenes tema kontakt elusloodusega 
ning kirikueluga. 

Helin oli kui täht põhjataevas, mis vilkus ja plin-
kis, täis huvi elu ja õppimise vastu.

Kõikide kolleegide nimel soovin talle HEAD 
TEED!

Inge Paju, õppejõud
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„Eestimaa õpib ja tänab“ aasta õpetaja galal pärjati 
aasta haridusteo tiitliga Tartu Tervishoiu Kõrgkooli 
ja Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli asendamatu panus 
pandeemiakriisi leevendamisel. 

Koroonapandeemia esimestest päevadest alates 
on Tartu ja Tallinna Tervishoiu Kõrgkool vabataht-
like tegevuste ja praktika koordineerimise kaudu ol-
nud abiks tervishoiusüsteemile. Kriis andis õppuri-
tele parima praktika. Tervishoiukõrgkoolide õppurid 
abistasid viiruse leviku ajal rohkem kui sadat asu-
tust. Õppurid suundusid appi uskumatu innukuse-
ga – analüüse võtma, Terviseametit toetama, hool-
dekodudesse tööle jne. Samal ajal jätkati õppetööd, 
mis ühtlasi tähendas, et lisaks praktilistele oskustele 

ja teoreetilistele teadmistele õpiti ka ajaga toimetule-
kut ja pinge talumist.

Pandeemia olukorras on abikäte vajadus ajakrii-
tiline. Seetõttu pakkusid tervishoiukõrgkoolid täien-
duskoolitusi ka arstitudengitele ja hoolekandeasutuste 
töötajatele. Tervishoiukõrgkoolid ja asutused on koos-
töös teinud ära suure töö viiruse vastu võitlemisel.

Kunagi varem pole vajadus tervishoiutöötajate jä-
rele olnud nii kriitiline, mistõttu on tervishoiukõrg-
koolide missioon – pakkuda olukorrale üliolulist lee-
vendust – imetlust väärt.

Järgmisel lehel olevas galeriis on vaid mõned näi-
ted nendest, kes on oma panuse andnud, aga: suur 
aitäh teile kõikidele!

Aasta tegu hariduses: 
asendamatu 
panus 
pandeemiakriisi 
leevendamisel

ja teoreetilistele teadmistele õpiti ka ajaga toimetule-

Pandeemia olukorras on abikäte vajadus ajakrii-
tiline. Seetõttu pakkusid tervishoiukõrgkoolid täien-
duskoolitusi ka arstitudengitele ja hoolekandeasutuste 
töötajatele. Tervishoiukõrgkoolid ja asutused on koos-
töös teinud ära suure töö viiruse vastu võitlemisel.

Kunagi varem pole vajadus tervishoiutöötajate jä-
rele olnud nii kriitiline, mistõttu on tervishoiukõrg-
koolide missioon – pakkuda olukorrale üliolulist lee-

Järgmisel lehel olevas galeriis on vaid mõned näi-
ted nendest, kes on oma panuse andnud, aga: suur 

Aasta tegu hariduses: 

pandeemiakriisi 
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Kirke Kalde 
ja marike 
Peedosaar

Ave-Ingrid 
veskimägi

marit 
Kiljako

Getter 
Kuldmäe

Piia Puudersell

Kristjan 
Laubholts

Anna-Liisa Tamm 
ja Karmen Goldin

vIIS FAKTI 
KOROnAAJAST (2020 mÄRTS KUnI 2021 OKTOObeR)
1.  2021. aasta oktoobriks oli 97% kõrgkooli töötajatest vaktsineeritud COVID-19 vastu.
2.  Vähemalt iga kuues kõrgkooli õppur on andnud teada oma vabatahtlikuna te-gutsemisest erinevates hoolekande- ja tervishoiuasutuses. 2020. aasta sügisel tegutses Terviseametis „koroonadetek-tiivina“ 13 meie tervisekaitse spetsialisti õppekava üliõpilast.

3.  Kõrgkool on korraldanud täiendavaid abiõe või hooldaja tööks ettevalmista-vaid kursusi, kokku 145 osalejale, 65 Tartu Ülikooli arstiteaduskonna üliõpila-sele. See teeb kokku 3261 täienduskoo-litustundi.
4.  Ainuüksi 2021. aastal on kõrgkooli kor-raldatud (ja Sirje Sammuli läbiviidud) 32-tunnise immuniseerimise baaskooli-tuse läbinud 139 praktiseerivat õde (sh 17 meie kõrgkooli õppejõudu), kes said koolituse läbimise järgselt õiguse immu-niseerimisi läbi viia. Kõik osalejad kokku läbisid kokku 4448 koolitustundi. 52-tun-nise immuniseerimise valikaine läbis 2021 .aastal 48 õe õppekava üliõpilast, kes saavad kõrgkooli lõpetades koos õe diplomiga tunnistuse, mis kinnitab nende õigust immuniseerimist läbi viia.5.  Kõrgkooli praktikaklassides kulub ühes kuus ligikaudu kümme korda rohkem kirurgilisi maske kui koroonaeelsel ajal kogu õppeaasta peale kokku.

Fakte kogus õppeprorektor Kersti Viitkar

Hannaliis Luts

marina Kõva
Helina 

Kosemets
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Airin Treiman-Kiveste, lektor

Selle aasta märtsis sain oma esimese COVID-19 vakt-
siini ning aprilli lõpus teise. „No ja siis, mina sain ka,“ 
tahad Sa mulle ilmselt öelda! Erinevus seisneb selles, 
et enamus meist, kes vastavatud vaktsineerimiskesku-
ses ennast vaktsineerimas käisid, ei läinud sinna ta-
gasi, aga mina läksin. Sel samal päeval, kui olin oma 
teise doosi kätte saanud ja kõndisin väljapääsu poo-
le, kohtusin oma hea kolleegi Tiina Tederiga, kelle-
le sai öeldud, et kui vajate vaktsineerijaid, tulen appi. 
Mõttes lisasin, et süsti ma ju ikka teha oskan! Tegin 
oma niigi tihedas ajakavas ruumi ühele vaktsineeri-
mise koolitusele, läbisin selle ning jäin ootele. 

Suvekuud A. Le Coqi keskuses

Juunis, kui väljas oli juba suur suvi, alustasin mina 
Tartu A. Le Coqi spordihoonesse rajatud vaktsinee-
rimiskeskuses tööd. Mäletan, et esimesel päeval oli 
ikka ärevus sees. Hommikul, lühikesel motiveerival 
töökoosolekul, korrati kiirelt kõik oluline üle. Nõus-
olekulehed, allkirjad, templid, kõrvaltoimed jne. Rää-
giti ka võimalikust klientide arvust, aga „rohelisele“ 
vaktsineerijale ei öelnud see suurt midagi.

Õnneks ei saanud minu ärevus kaua kesta, sest 
hakkasime tööd tegema. Kui küsid, mitu vaktsiini-
süsti ma päevas keskmiselt tegin, ma vastan, ei tea, 
polnud aega lugeda. Küll aga kogu meeskonnaga te-
gime juunis-juulis päevas üle 1000 doosi, minu re-
kordpäev oli üle 1500 doosi. Mäletate, päris mitmeid 
kordi sattusime ka ajakirjanduse hammaste vahele, 
sest vaktsiini tahtjatest olid tekkinud pikad järjekor-
rad ja süsti tuli oodata. 

Augustis hakkasime lisaks tegema mobiilseid väl-
jasõite Tartu linna ja maakonda, lihtsamalt öeldes 
sõitsime bussiga klientidele lähemale. Bussiga maa-
konda vaktsineerima sõita oli hoopis teistmoodi. Alati 
oli sees väike ärevus, iial ei teadnud, milline on ilm, 
milline vastuvõtt, millised inimesed ees ootavad. Aga 
oma meeskonna toele sai alati kindel olla. 

Läbilõige eesti ühiskonnast

Nendel kuudel, mil ma olen käinud vaktsineerimas, 
olen näinud läbilõiget Eesti ühiskonnast. Enamus ini-
mesi on meeldivad ja tänulikud ning kiidavad, kui 
hästi on kõik korraldatud. Muidugi on tunda ka na-
tuke ärevust, sest kes see ikka süsti saamist naudib 
ja eks vaktsiinidest on kuuldud ka nii mõndagi: kõr-

valtoimeid ning lisaks ka seda jälitamise ja helenda-
mise teemat. Aga pärast süsti ollakse rahul.

Sekka satub ka inimesi, kes on kurjad, et neid on 
sunnitud süsti tegema. Ja kelle peal sa ennast ikka 
välja elad kui õe peal, kes vaktsineerib. Algatuseks 
lausutakse paarkümmend kurja sõna, kas enda ra-
hustuseks või õigustuseks ja siis nõustutakse süs- 
tiga. Nii mõnigi ähvardas, et kui temaga peaks  
midagi halba juhtuma, siis jääb see minu hingele. 
Lisaks tuli ette „huvitavaid“ ettepanekuid, millest 
ilmselt üks sagedasemaid oli, et ärme süsti tee, aga 
paneme doosi kirja. Vaktsineerimisbussis töötades 
puutusin inimeste ebameeldiva käitumisega roh-
kem kokku. 

Siinkohal tuleb mainida, et ebameeldivad olid 
need, kes ise vaktsineerida ei soovinud, vaid hõiku-
sid inetusi anonüümselt ja kaugelt. Kostitati erine-
vate tiitlitega, mõni leidis, et oleme saatana käsila-
sed, teised jälle, et mõrtsukad ja inimkatsete tegijad. 
Mobiilsetel väljasõitudel tuli ette ka kliente, kes olid 
liialt vägijooki tarbinud. Enamasti olid nad lihtsalt 
nagu purjus inimesed ikka, tüütud ja ei saanud aru, 
miks neile ei taheta süsti teha. Nemad on rõõmsalt 
ja vabatahtlikult kohale tulnud ning naps on julgus-
tuseks, sest kardetakse hirmsasti süsti. 

Vaktsineerima,  
bussita ja bussiga



Kõrgkooli õppejõud 
Siret Läänelaid 
(vasakul) ja Airin 
Treiman-Kiveste on 
käinud vaktsineeri-
mas nii bussiga kui 
bussita. 

Foto: erakogu
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Korra pidin kutsuma ka politsei. Seisi-
me peatuses ja tõstsime väljasõidu jaoks 
asju bussi, kui üks vanem härrasmees 
samuti bussi tuli ning keeldus kate-
gooriliselt maha minemast. Tema 
tahtis sõita „vsjoravno kuda“. 
Selgitasime, palusime ja kee-
litasime, vanahärra keeldus 
bussist maha minemast. 
Kui politsei saabus, lah-
kus ta bussist kohe ja va-
batahtlikult. Lõpp hea, 
kõik hea, meie jõud-
sime napilt, aga õi-
geaegselt maakonda 
vaktsineerima ning 
meeskonna tuju see 
vahejuhtum kuida-
gi ei mõjutanud.

Täna teeme li-
saks esimesele ja 
teisele doosile ka 
kolmandat, tõhus-
tusdoosi. Tartus on 
vaktsineerimine vä-
ga hästi kättesaada-
vaks tehtud, isegi ae-
ga ei pea broneerima. 
Lisaks kutsuvad erine-
vad asutused kohapea-
le töötajaid vaktsineeri-
ma. Mina tänan ja kiidan 
meie imevahvat vaktsinee-
rimise meeskonda, kes vaa-
tamata pingelisele tööle on 
jäänud heatahtlikuks ja profes-
sionaalseks: kliendid on nõusta-
tud, süstitud ja head soovid kaa-
sa antud. 

Olge kõik hoitud ja terved!
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Sirje Sammul, vanemlektor

Inimestele, kes on sündinud 20. sajandi 
teisel poolel, on olnud rängim inimelu-

de kaotusega (75 miljonit) sündmus Teine 
maailmasõda. Aastatel 1918-1919 nelja lainena kul-
genud Hispaania gripp, põhjustatuna gripiviiruse A 
alatüübist H1N1, on olnud surmavaim (hinnanguli-
selt 50 miljonit) pandeemia inimajaloos. Kuigi maa-
ilmas manustati esimene gripivastane vaktsiin 1930. 
aastatel, algas vaktsineerimise ajalugu juba 1796. aas-
tal Inglismaal, kui Edward Jenner alustas rõugete vas-
tase kaitsepookimisega. Rahvatervise seisukohast on 
parim meede võitluses vaktsiinvälditavate nakkus-
haigustega vaktsineerimine. 

Näide epideemiast Eestis. Terviseameti avaldatud 
ülevaate „Nakkushaiguste tõrje tulemusi Eestis“ alusel 
registreeriti aastail 1954-1958 Eestis 1657 poliomüe-
liidi haigusjuhtu ning märkimisväärne osa neist lõp-
pes paralüüsiga: ainuüksi 1958. aastal oli see 462 pat-
siendil poliomüeliidi tüsistuseks. Vaktsiini manustati 
lausimmuniseerimisena aastail 1958-1961, saavuta-
des 70% hõlmatuse elanike seas vanuses 3 kuud kuni 
45 aastat, sealhulgas oli revaktsineerituid 75%. Kaks 

viimast poliomüeliidi haigusjuhtu Eestis registreeri-
ti 1961. aastal. Vaatamata vaktsineerimisega saavu-
tatud heale epidemioloogilisele olukorrale on polio-
müeliidivastane vaktsiin Eesti immuniseerimiskavas 
tänaseni, seda manustatakse lapseeas ja vaktsineeri-
mine on taganud elanikkonna pikaajalise kaitse po-
liomüeliidi suhtes. 

COvID-19 kui raskekujuline haigus

2019. aasta 31. detsembril Wuhanis tuvastatud CO-
VID-19 iseloomustab vireemia, erinevaid organeid 
haarav põletik, suurenenud vere hüübimisvõime ja 
hulgiorganite düsfunktsioon. Erinevates teadusuu-

ringutes on kirjeldatud mikrovaskulaarset tromboosi 
isegi kuni 80% haigusjuhtudest. Lähtudes Johns Hop-
kinsi Ülikooli andmetest seisuga 25.10.21 on maail-
mas diagnoositud enam kui 243 miljonit COVID-19 
juhtu, registreeritud enam kui 4,9 miljonit surma 
ning manustatud veidi enam kui 6,8 miljardit vakt-
siinidoosi. Vastavalt Terviseameti statistikale seisuga 
25.10.21 on Eestis registreeritud 183 320 haigusjuh-
tu, surnud 1469 koroonaviirusega nakatunud ini-
mest ning elanikkonna hõlmatus vaktsineerimisega 
on 58,8%, seahulgas täiskasvanute seas 68,6% ja 65+ 
vanusgrupis 71,8%. 

Ehkki COVID-19 vastased vaktsiinid on kätte-
saadavad, on Eestis suhtumine vaktsineerimisse am-

mRNA vaktsiini platvormi eeliseks on heal tasemel  
ohutusprofiil, mis ei sisalda haiguste endotoksiine, ei tekita 

genoomset integratsiooni ja võimalikku muutust rakus, vaktsiini 
kõrge efektiivsus ja standardiseeritud tootmise protsess.

Jätkuvalt: 
COVID-19 vastasest 
vaktsineerimisest



Foto: Pixabay, Angelo esslinger
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bivalentne. Pandeemia vastu võitlemisel on ainsaks 
efektiivseks meetmeks laialdane elanikkonna vakt-
sineerimine, et tekiks kogukonna immuunsus – nii 
saame vältida haiguse levikut, sealhulgas haiglate üle-
koormust COVID-19 haigetega ja hoida meie kõigi 
elu võimalikult tavapärasena. Ka täisskeemiga (kaks 
doosi, v.a. Jansseni vaktsiini puhul üks doos) vakt-
sineeritud inimene võib nakatuda COVID-19-sse 
(tuntakse kui läbimurdeinfektsioon), kuid nakatu-
mine on kordades madalam ja haiguse kulg kergem, 
mida on näidanud Eesti statistilised andmed. Läbi-
murdeinfektsiooni soodustavaks teguriks on vanus 
(65+), kaasuvad kroonilised haigused ja töötamine 
eesliinil, kus on tööalane kokkupuude paljude võõ-
raste inimestega. Tähelepanuta ei saa jätta elustiilist 
tulenevaid COVID-19 raskekujulise põdemise riski-
tegureid, nagu suitsetamine ja rasvumus.

mRNA vaktsiinidel on hea ohutusprofiil

Teatud hulk inimesi populatsioonist ei saa vaktsii-
ni kindlatel meditsiinilistel näidustustel, kuigi vas-
tunäidustusi COVID-19 vaktsiinide manustamiseks 
on vähe. Hetkel puudub teadmine, kui kõrge peaks 
olema kogukonna immuunsuse tase COVID-19 suh-
tes, et populatsioon oleks kaitstud. See sõltub naka-
tumiskordajast R - mitu inimest nakatab keskmiselt 
üks nakatunu -, mida omakorda mõjutab koroona-
viiruse uute tüvede nakkavus ja uute nakkusjuhtu-
de arv riigis. Rahvusvahelised eksperdid on pakku-
nud võimaliku kogukonna immuunsuse tasemeks 
80-95%. Mõned riigid Euroopas on selle lävendi alu-
misele tasemele suhteliselt lähedal (andmed 19.10.21 
seisuga), näiteks Taani (77%), Soome (76%), Ühend-
kuningriik (73%). Kuigi tõhustusdoosi saamise või-
malus on vajalik (2. doos Jansseni vaktsiini korral ja 
3. doos teiste vaktsiinide puhul), ei lahenda see ainu-
üksi madala hõlmatusega seotud probleemi, sest olu-
lisim on, et võimalikult suur hulk inimesi oleks vakt-
sineeritud esmaste vaktsiinidoosiga.

Rahvusvahelistes uuringutes on eristunud seisukohad 
ja põhjused, miks kardetakse olla vaktsineeritud CO-
VID-19 suhtes. Enim tekitab kõhklejates muret see, 
kuidas oli vaktsiine võimalik nii kiirelt välja töötada 
ning samuti on osadel kahtlus vaktsiinide vajalikku-
ses, nende ohutuses ja efektiivsuses. mRNA vaktsiini 
platvormi on maailmas arendatud alates 1990. aasta-
test ning viirus-vektor vaktsiini (Janssen ja Vaxzer-
via) platvorm on kasutusel olnud Ebola viiruse vas-
tase vaktsiini välja töötamisel. Seega ei olnud vajalik 
COVID-19 vaktsiini arendamist alustada laboritin-
gimustest. Eestis on kõige enam manustatud mRNA 
vaktsiine (Comirnaty ja Spikevax), sealhulgas ma-
nustatakse ka tõhustusdoos mRNA  vaktsiiniga sõl-
tumata sellest, millist vaktsiini on inimene saanud 
esmas(t)e doosi(de)na. mRNA vaktsiini platvormi 
eeliseks on heal tasemel ohutusprofiil, mis ei sisalda 
haiguste endotoksiine, ei tekita genoomset integrat-
siooni ja võimalikku muutust rakus, vaktsiini kõr-
ge efektiivsus ja standardiseeritud tootmise protsess.

Euroopas, sealhulgas Eestis kasutusel olevad vakt-
siinid on kõik läbinud kolm kliiniliste katsetuste faasi, 
mis on kinnitanud nende ohutust inimestel. Kiirenda-
tud  vaktsiiniarenduse korras (nt. pandeemia) lubatakse 
vaktsiinid turule paralleelselt müügiloa järgsete uurin-
gute läbiviimisega. Rahvusvahelised müügiloajärgsed 
uuringud on tõestanud Euroopas tingimusliku müü-
giloa saanud vaktsiinide ohutust ja efektiivust, seal-
hulgas ka deltatüve (India tüve) suhtes. Ükski vaktsiin 
ei saa tagada 100% kaitset spetsiifilise nakkushaiguse 
suhtes, ka COVID-19 vaktsiinide eesmärk on ära hoi-
da ennekõike raskekujulise haigusjuhu teke. 

Tee tõenduspõhisel teabel põhinev otsus!

Vaktsiin on ravim ja igal ravimil on kõrvaltoimed. 
Siinkohal on asjakohane hinnata, kas võimalikud 
kõrvaltoimed vaktsiini manustamisest kaaluvad üles 
COVID-19 läbipõdemisest tekkida võivad tüsistused. 
Lisaks tuleb eristada ühelt poolt vaktsiinist tekkinud 

niinimetatud lubatud (sagedasi) kõrvaltoimeid, mis 
leevenduvad 24-48 tunni jooksul peale vaktsiinidoosi 
manustamist ning teiselt poolt tõsiseid kõrvaltoimed: 
näiteks surmajuhtumid, eluohtlikud reaktsioonid, pü-
sivad tervisehäired vms. Perioodil 27.12.20-17.10.21 on 
Ravimiamet saanud kokku 5357 teatist Eestis tehtud 
COVID-19 vaktsiinide osas (0,38% kõikidest manus-
tatud vaktsiinidoosidest), sealhulgas on Ravimiametile 
saadetud 206 teatist (0,01% kõikidest manustatud vakt-
siini doosidest), milles kirjeldati vähemalt ühte tõsist 
kõrvaltoimet, mille puhul esines ajaline seos vaktsiini 
manustamisega. Enim esines allergilisi reaktsioone.

Igal inimesel on õigus autonoomiale, isiklikule 
otsusele teha nii, nagu ta hetkel paremaks peab. Sa-
mas, olles tervishoiutöötaja või õppides selleks, kehtib 
printsiip: „mitte kahjustada“. Juhul kui enda tõeks-
pidamistest lähtuv otsus läheb vastuollu meditsiini 
põhiprintsiibiga „mitte kahjustada“, siis on tegemist 
meditsiinieetika valdkonda kuuluva probleemiga, 
mis nõuab paremat lahendust, et ennetada ohtu pat-
siendile ja kaastöötajatele kliinilises praktikas. Šoti-
maal teostatud esindusliku valimiga uuring 194 362 
tervishoiutöötaja pereliikme hulgas näitas, et tervis-
hoiutöötaja enda vaktsineeritus oli seotud vähene-
nud dokumenteeritud COVID-19 haigusjuhtudega 
tervishoiutöötaja pereliikmete hulgas ehk vähene-
nud oli peresisene transmissioon¹.

Vaktsiinide väljatöötamine on olnud üks suurema-
test meditsiinilistest saavutustest ja rahvatervise nur-
gakividest vaktsineerimise 223-aastase ajaloo jooksul. 
COVID-19 haiguse läbipõdemine võib olla raskekuju-
line, tüsistused võivad häirida tervisega seotud elukva-
liteeti. Tõenduspõhistel andmetel on COVID-19 vakt-
siinid ohutud, seega on iga kodaniku kohus teha õige 
valik, mõeldes iseenda kõrval ka pereliikmete, kaas-
kodanike, patsientide ja töökaaslaste ohutusele. Krii-
tilist ja tõenduspõhisel teabel põhinevat otsust kõigile!

¹ Shah, A.S.V., Gribben, C., Hanlon, P., Caldwell, D., Wood, R. (2021). Effect of 
Vaccination on Transmission of SARS-CoV-2. The New England Journal of Me-
dicine,8
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eve Lõo, õe õppekava  
2. kursuse üliõpilane
Diana Stanevitš, õe õppekava 
3. kursuse üliõpilane
 

Koroonapandeemia valguses on teravalt esile kerki-
nud tervishoiutöötajate puuduse probleem, eelkõige 
õdede vähesus. Uurisime Eesti Õdede Liidu (EÕL) 
presidendilt Anneli Kannuselt, kui kriitiline olukord 
on ja millised on võimalused olukorra lahendamiseks.

 
Anneli Kannus, millistes riikides peale Eesti on veel 
õdede puudus?
Maailma Terviseorganisatsioon andis 2020. aastal välja 
raporti, mis kinnitas, et õdesid on puudu kogu maa-
ilmas, kokku 6 miljonit. Pandeemia ajal raportit kor-
rigeeriti, kuna pingelise töö ja suurenenud töökoor-
muse tõttu lahkuvad pensionärid tervishoiust ning 
paljudes maades, sh Eestis, loobuvad  õed oma tööst 
–  nüüdseks on maailmas õdede puuduse prognoos 
aastaks 2030 juba 9 miljonit.

 Soome on välja öelnud, et vajavad 2030. aastaks 
30 000 tervishoiu- ja sotsiaaltöötajat lisaks, ka teised 
Põhjamaad on kinnitanud, et õdesid on rohkem va-
ja. Eesti õdede ettevalmistus on nii hea, et lõpetajaid 
töötab üle maailma, sh ka näiteks USAs ja Kanadas, 
rääkimata Põhjamaadest.

Milline oleks optimaalne õdede arv Eestis?
Hetkel on töötavaid õdesid Eestis ligi 9000, registris 
on neid rohkem kirjas, kuid  kahjuks pole tervishoiu-
töötajate register täna kõige täpsem allikas ja seega ei 
teata, kas need ülejäänud registris kajastuvad tööta-
vad mujal, on pensionärid, või on Eestist üldse lah-
kunud.  Tervishoiuasutustelt koondab statistikat Ter-
vise Arengu Instituut, mis kinnitab töötavate õdede 
arvuks samuti ligi 9000.

 Arvestades Euroopa Liidu keskmist ning õdede 
arvu suhet elanikega, on meil tervishoiusüsteemis 
puudu ligi 4000 õde. Olulist paranemist tänasele olu-
korrale, ehk koormuse normaliseerumist, tooks juba 
1000 uue õe lisandumine. 

Kõikide uute tegevuste katmiseks, mida õdede-
le teha tahetakse anda, on õdesid juurde vaja ideaalis 
ikka pigem 4000 õde, mis võimaldaks tervishoiusüs-
teemi muuta tõesti inimkesksemaks.

 Kiirabi, kooli- ja koduõendus on vaid kolm konk-
reetset valdkonda, kus veel kümmekond aastat tagasi 
tegutsesid arstid, aga täna tegutsevad hoopis õed. Veel 
viis aastat tagasi oli perearstil üks õde,  täna saab pe-
rearst tööle võtta kaks pereõde, mida üle poolte pe-
rearstidest on ka teinud. Samas arutatakse juba kol-
manda pereõe vajaduse üle ning tervisekeskustes on 
lisandunud võimalus vaimse tervise õe tööle raken-
damiseks. Valdkondi, kus õde saab iseseisvalt tegut-
seda, järjest lisandub.

Miks paljud õed kolivad Soome?
Hetkel ei saa öelda, et Soome tööle asumine oleks 
hüppeliselt kasvanud. Küll aga otsivad päris paljud 
õed ka Eestis päevast tööd ehk siirduvad tervisekes-
kustesse ja erameditsiini asutustesse, kus ööd, pühad 
ning nädalavahetused on vabad.

 Soomes on töökorraldus ja tööjaotus selgemad, 
asendussüsteemid töötavad ning õe töökoormus osa-
konnas pole nii suur kui Eestis, näiteks õe kõrval töö-
tavad väljaõppinud hooldustöötajad ning ühel õel po-
le nii palju patsiente, kui Eestis. Palk ei ole peamine 
põhjus Eestist väljaspool töö otsimiseks.

 
Mida tuleb teha olukorra stabiliseerimiseks ning 
mida on juba tehtud?
Eestis tuleb tõsta õdede õppekohtade arvu ning pa-
randada olemasolevate õdede töötingimusi. Töötin-
gimuste alla käivad nii töökoormusele vastav töötasu, 
puhkuse ja tööaja tasakaal, võimalus oma pädevust 
maksimaalselt rakendada ja ennast edasi arendada, 
võrdne suhtumine kõikidesse tervishoiutöötajatesse 
ning vajadusel vaimse tervise tugi. Oluline on keh-
testada õde-patsient suhtearvud ehk sisuliselt koor-
musnormid kõikides tervishoiuasutustes ühtlaselt.

 Nende küsimustega tegeleb põhiliselt EÕL, olles pi-
devas dialoogis nii sotsiaalministeeriumi, haigekassa 
kui ka tööandjatega. Mida rohkem on liidus õdesid, se-
da rohkem tuleb ametnikel ja poliitikutel meid kuulata.

Anneli Kannus: tulevik 
saab olla vaid parem
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Kuidas on mōjutanud COVID-19 õdede tööd?
Ühelt poolt on COVID tõstnud õdede keskmist tööta-
su, koroonaosakondades makstava lisatasu tõttu. Tei-
salt on see õed üle koormanud. Õed töötavad praegu 
kurnatuse piiril.  Covid-pandeemia on üle maailma 
toonud õdede töö rambivalgusesse ja aidates väär-
tustada õe tööd, rõhutades õdede olulisust ja suu-
rendanud tähelepanu nende rollile. Loodame jõuda 
ka meie poliitikuteni, kes lõpuks otsustavad nii õp-
pekohtade arvu rahastamise kui ka õdede töötingi-
muste parandamise üle.

 
Kas tänapäeva noored ei taha õppida õeks, sest nen-
de palk ei ole piisavalt kõrge, võrreldes teiste Euroo-
pa riikidega?
Õeks õppida soovijaid jätkub, mida kinnitavad vas-
tuvõtukonkursid tervishoiukõrgkoolidesse. Õdede 
õppekohtade arvude tõstmine ehk õppekohtade ra-
hastamise puudumine on riigi tegemata jätmine. Õp-
pekohtade arvu oleks pidanud tõstma jõuliselt juba 
varasemalt. Kahe kõrgkooli peale kokku on olnud 
vastuvõtt viimastel aastatel pisut üle 500 õe, vajadus 
oleks võtta igal aastal õppima vähemalt 700 õde ning 
seda juba vähemalt viis aastat tagasi.

 
Kas õed on rahul oma palgaga? 
Õed ei ole rahul oma palgaga, kuna see ei vasta täna-
sele töökoormusele. Õe tunnipalk on täna 8 eurot ja 
40 senti, mis tõuseb 1. aprillist 2022 kollektiivlepingu 
alusel vähemalt 9,05 euroni. Tõsi, paljudes asutustes 
(eriti Põhja-Eestis) on täna õe tunnitasu juba oluliselt 
kõrgem – meil on ka infot nii 10- kui ka 12-14-euro-
sest tunnipalgast, räägin siinkohal töölepingus ole-
vast tunnitasust, mitte lisatasudest.
 
Mida saab teha, et tervishoiutöötajate palk kasvaks?
Ühelt poolt – mida rohkem on EÕL liikmeid, seda 
enam tuleb tööandjatel ja riigil meiega arvestada. Tei-
selt poolt – õed peavad julgema tööandjaga vaielda 
oma töötingimuste üle ehk küsimus pole vaid palga-

numbris, vaid palga ja töökoormuse teinetei-
sele vastavuses. EÕL annab õdedele hääle, 
usaldusisikud töökohtadel saavad aidata 
probleemide lahendamisega, mida ise 
ei julgeta tõstatada.

 EÕL juhatuse liikmed ja eksper-
did on kaasatud ministeeriumi, 
haigekassa jt organisatsioonide 
algatatud arengukavade ja sea-
dusemuudatuste väljatöötamis-
se, mille kaudu jõuavad õde-
de mured, rõõmud ja ideed 
riiklikule tasandile. Ühtla-
si on EÕL kollektiivlepin-
gu läbirääkimiste osapool, 
seistes nii töötasu miini-
mumi tõusu kui ka teiste 
töötingimuste paranemi-
se eest. Viimasel neljal aas-
tal on riik kutsunud EÕL-i 
osalema kõikidesse aren-
dustesse. Lisaks on EÕL 
aktiivselt suhtlemas nii rii-
gikogu liikmete, erinevate 
ministrite, kui KOV polii-
tikutega, et õdede töö olu-
lisust, rolli inimkeskse ter-
vishoiusüsteemi loomisel 
teadvustada.

  
Kuidas saab noori meelitada 
õeks õppima?
Hetkel tundub, et neid pole vaja 
meelitada, soovijaid on piisavalt. 
Vajalikul arvul pole õppekohti, ku-
hu kõik soovijad ära mahuksid. 

 Kindlasti on oluline märkida, et see 
on töö kogu eluks. Töökohti ilmselt on 
alati rohkem kui selles valdkonnas tööte-
gijaid. Elanikkond vananeb, elatakse kauem, Anneli Kannus
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aga ollakse haiged ja vajatakse abi. Samuti on olu-
line õdede rolli tõstmine inimese tervise hoidmisel 
ja tema terviseteekonna toetamisel. Õendus areneb 
kogu maailmas tugevamini ja kiiremini kui kunagi 
varem. ICN on kokku leppinud eriõdede suurenevas 
rollis ka krooniliste haigete jälgimiseks, mida püüa-
me Eestiski rakendada.

2015. aastal on Tartu Ülikooli sotsiaalteaduslike 
rakendusuuringute keskus RAKE uurinud tervis-
hoiutöötajate lahkumise põhjuseid. Selle järgi oli 
arengu-, karjääri- ja eneseteostusvõimaluste puu-
dumine üheks oluliseks põhjuseks, miks õendus-
eriala omandanud erialalt lahkusid. Mida on teh-
tud olukorra leevendamiseks?
Viimase viie aasta jooksul on olukord väga oluliselt 
muutunud. Paljud viidatud uuringuga seonduvad kü-
simused oleks mõistlik esitada poliitikutele, sotsiaal-
ministeeriumile ja haigekassale. Tervishoiutöötajate 
puudus oli oluline siis ja on ka praegu. Olukord on 
muutunud halvemaks, kuna õdede puudus näiteks on 
kõige suurem hetkel hoopis Tallinnas. Esmakordselt 
paarikümne aasta jooksul on tekkinud õdede puu-
dus ka Tartus! Üleüldiselt on õdede töökoormus jär-
jest suurenenud.

 Praktika juhendamise küsimus pole siiani lahen-
dust leidnud. Tervishoiuasutused on olukorra lahen-
danud erinevalt, on kohti, kus praktika juhendamise 
eest saadakse lisatasu ja kohti, kus seda tehakse ta-
suta. Kas ja kuidas seda arvestatakse töökohal, sõl-
tub tööandja ja töötajate vahelisest kokkuleppest igas 
konkreetses asutuses, kuid otseselt ka asutuse finant-
sidest ning hoiakutest.

 EÕL tegeleb kõigi nende probleemidega igapäeva-
selt. 2020. aastal kohtusime kõikide riigikogu frakt-
sioonidega. 2021. aastal oleme korduvalt kohtunud 
president Kersti Kaljulaidi, peaminister Kaja Kalla-
se ning töö- ja terviseminister Tanel Kiigega, et kõi-
ki neid probleeme käsitleda ning lahendusi leida. Ok-
toobris esitas EÕL peaministrile, rahandusministrile, 

töö- ja terviseministrile viis tegeliku olukorra kirjel-
dust ning viis lahendusettepanekut. Loodame, et need 
on poliitikutele arusaadavad ja ellu viidavad.

 
Millised riigid võiksid olla Eesti tervishoiu jaoks 
heaks näiteks?
Hetkel on valmimisel Eesti Haiglavõrgu Arenguka-
va 2040, milles otsiti eeskujuriike ning tutvuti mit-
mete erinevate riikide süsteemidega. Eeskujuriigid 
on hetkel pigem Taani ja Rootsi, kuid ka Norra, Soo-
me jt riigid.

 Eesti väiksust arvestades ei saa ühtki konkreetset 
riiki võtta eeskujuks selliselt,  et lihtsalt teise riigi mu-
del siia üle tuua.  Õppida parimatelt saab aga kind-
lasti, ent tuleb luua oma mudel. Võrdluses on posi-
tiivne, et nii arstide, kui õdede õpe on reguleeritud 
Euroopa direktiividega. Samas on näiteks suurema-
tel riikidel võimalusi rohkem õdede kitsamaks spet-
sialiseerumiseks. Eestis on õenduses vaid neli eriala 
– terviseõendus, kliiniline õendus, intensiivõendus 
ja vaimse tervise õendus.

EÕL on viimased kolm aastat intensiivselt tegele-
nud eriõdedele rakenduse leidmisega Eesti tervis-
hoiusüsteemis. Kas on olnud edusamme?
1. septembrist 2019 on kehtestatud sotsiaalministee-
riumi määrus, mis määratleb eriõdedena õed, kes on 
lõpetanud üheaastase spetsialiseerumise või magist-
riõppe tervishoiukõrgkoolides ühel neljast erialast – 
terviseõenduses, vaimse tervise õenduses, kliinilises 
õenduses või intensiivõenduses. Vastavad erialad on 
eraldi välja toodud ka tervishoiutöötajate registris. 
Seega esitas EÕL 2019. aastal eriõe teenuse taotluse 
tervishoiuteenuste loetelu komisjonile. 2020. aastast 
alates menetlevad komisjon, haigekassa ja sotsiaal-
ministeerium eriõe teenuse küsimust. Eriarvamusi 
on nii Eesti Haiglate Liidu kui Eesti Arstide Liiduga.

 2021. aasta sügisest algas siiski lõpuks haiglates 
eriõe teenuse piloteerimine. Kevadel 2022 on tervis-
hoiuteenuste loetelu komisjonis eriõe teenus uues-

ti arutelus, et hinnata, kuidas projekt lahendas kü-
simused, mis on siiani tekkinud. EÕL omalt poolt 
jätkab teenuse hinnakirja saamiseks igakülgse tege-
vusega – informeerides nii poliitikuid ja ametnikke, 
korraldades arutelusid ja infovahetust.

Ühtlasi on 2021. aasta kevadel loodud sotsiaalmi-
nisteeriumis õenduse arendusnõukogu, mis käsit-
leb õenduse arengus olulisi teemasid ning planeerib 
nende lahendamist koos teiste riiklike institutsioo-
nidega. Õenduse arendusnõukokku kuuluvad peale 
õdede liidu veel haigekassa, terviseameti, TEHIKu 
esindajad ning loomulikult kõrgkoolide, õendusjuh-
tide, ämmaemandate ühingu esindajad. Arendus-
nõukogu esimees on sotsiaalministeerium, aseesi-
mees EÕL president.

 
Kuidas on lood õdede vastuvõtulävendi, üliõpilaste 
motiveerituse ja tasemega – on see piisavalt kõrge?
Kõrgkoolid on öelnud, et vaatamata kõrgele huvile, 
ei ole võimalik kõiki soovijaid vastu võtta, seega vas-
tuvõtulävendit ei peaks alandama. Kindlasti on kõi-
gil osapooltel lihtsam kõrgemaid nõudmisi esitada, 
kui õdede töökoormuse ja töötingimuste küsimu-
sed on lahenenud või lahenemas. Hetkel ei saa töö-
andjad valida, keda tööle võtta või mitte võtta, kuna 
õdesid lihtsalt ei jätku.  Tööle saavad kõik, kes vähe-
gi tööd tahavad teha ning õe diplomit omavad. Igas 
ametis on mõningane konkurents tervitatav, hetkel 
seda lihtsalt pole.

Olen ise olnud õppejõud 15 aastat ning tervishoiu 
kõrgkooliga seotud 25 aastat. Juba 20 aastat tagasi ot-
sustasid Tartu Tervishoiu Kõrgkooli õppejõud ühi-
selt, et oluline pole alati hinne, küll aga on üliõpilaste 
tulemuste üle otsustamisel oluline määratleda: „kas 
ise julgen olla patsient, kui see inimene minu voodi 
kõrval seisab?“. Loodan, et see põhimõte on säilinud 
ka täna, kui oluline sisemine kvaliteediindikaator.

Jaksu õppimisel ning lõpetamisel. Kuna hetkel on 
tervishoius olukord hull, siis tulevik saab olla vaid 
parem.
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Neljas aasta terviseteaduse magistriõpet

Magistriõppe läbimine 
annab julguse 

muutuste elluviimiseks 
ja meeskonnatöö 

eestvedamiseks, süvendab 
teadusliku teabe kasutamise 

oskust ja valmidust 
arendustööks.

Reet Urban, juhtivlektor

 Käesoleval õppeaastal alustas õpinguid 
neljas lend terviseteaduse magistrante, 

kellest saavad magistrikraadiga eriõed 
või ämmaemandad. See on staatus, mis annab või-
maluse võtta suurem vastutus oma erialasel tööl. 

Kolm aastat on olnud piisavalt pikk aeg, et anda 
õppekavale põhjalik eneseanalüüsil põhinev hinnang, 
samas on see liiga lühike, et teha põhjalikke järeldu-
si tulemuslikkusele tervishoius. Eneseanalüüs või-
maldas teha esmased järeldused õppekava edasiseks 
arenduseks ning saada tunnustav tagasiside rahvus-
vaheliselt välishindajate ekspertrühmalt. Kolme aas-
ta tagasivaate põhjal tehtud eneseanalüüs kinnistas 
teadmist, et oleme õigel teel tegemas õigesti õiget asja. 

Kvalitatiivne mõju tervishoiusüsteemile

Erineval haridustasemel jätkuhariduse pakkumi-
ne on osa kõrgkooli missioonist võimaldada pari-
mat tervishoiuharidust. Erialase põhikoolituse järgne 
akadeemiline  jätkukoolitus on võtmetegur, et taga-
da tegevuse teaduspõhisus järjest kiiremini muutu-
vas maailmas. Eriti tähtis on see valdkondades, mis 
on seotud inimeste tervisega. Erialast põhikoolituse 
järgset akadeemilist haridust on Eesti õenduses aas-
taid tähtsaks peetud. Nii areneski nelja erineva eriala 
ühe-aastasest erialakoolitusest terviseteaduse magist-
riõppekava. Selle eesmärk on süvendatult ja integree-
ritult omandada õendus- ja meditsiinialaseid tead-
mised, et neile tuginedes toetada ja juhtida patsiente 
nende raviteekonnal ning oskus olla meeskonnatöö 
eestvedajaks tõenduspõhises arendustegevuses. 

Inimeste järjest suuremad tervisevajadused ja -oo-
tused esitavad nõudluse nii tervishoiuteenuste laienda-

miseks kui ka süsteemi tõhustamiseks. Tänases maa-
ilmas vajatakse erineva ettevalmistusega spetsialiste, 
kuid järjest jõulisemalt tajutakse vajadust selliste spet-
sialistide järele, kes on valmis reageerima paindlikult 
muutustele, aitama teisi muutuva olukorraga kohane-
misel ning kes on eestvedajaks ja suunajaks parima 
võimaliku lahenduse leidmisel ja elluviimisel. 

Vajadus õenduse erihariduse järgi on ülemaailm-
ne ja nii on rahvusvaheline õdede nõukogu (Inter-
national Council of Nurses – ICN)  2020. aastal välja 
andnud  soovitusliku juhise eriõe (Advanced Practice 
Nurse – APN) pädevustest, mis on aluseks võetud ka 
Eestis. Kuid mitte kõikides riikides ei ole eriõe põhi-
õppejärgne haridus magistritasemel. Samas on jõutud 
veendumusele, et üksnes erialaspetsiifilisest mittea-
kadeemilisest põhiõppejärgsest koolitusest ei piisa, et 
saavutada pädevused, mis võimaldaks laiaulatuslik-
ku kvalitatiivset mõju tervishoiusüsteemile. Magist-
ritasemel eriõendus on tervishoiusüsteemi üks lüli, 
mis süsteemi ümberkorraldamisel võimaldab muu-
ta selle efektiivsemalt toimivamaks.

Olulised enesearenguga seotud väljakutsed

Maailmas on tehtud mitmeid eriõdede rakenduse tasu-
vusuuringud, mille tulemused tõendavad õige planee-
rimise korral nii majanduslikku kasu tervishoiusüs-
teemile kui ka teenuse kvaliteedi tõusu patsiendi jaoks. 
Samas on paljudes riikides, sealhulgas ka Eestis, eriõe 
roll kohati ebamäärane ja mõneti ka alarakendatud. 

Sellele vaatamata on meie vilistlaste tagasisidest jä-
reldatav, et orienteeruvalt 30% on pool aastat pärast 
lõpetamist vahetanud töökohta, mis on võimaldanud 
neil teha karjääris muutuse ja 30% planeerib tööko-
havahetust või edasiõppimist kraadiõppes. Kui siia li-
sada veel üle 80% vastanute hinnang, et magistriõp-
pe läbimine on neid piisavalt ettevalmistanud uuteks 
tööalasteks rollideks või arenguga seotud väljakutse-
teks, siis tõendab see õppekava tähtsust eneseteostuses. 

Paludes vilistlastel nimetada 3-4 olulisemat tead-
mist, oskust või hoiakut, mida magistriõppe läbimine 
toetas, saime valdavalt vastusteks, et see andis julgu-
se muutuste elluviimiseks ja meeskonnatöö eestveda-
miseks, süvendas teadusliku teabe kasutamise oskust 
ja valmidust arendustööks, andis nõustamisoskuse ja 
avardas silmaringi, mis aitab näha laiemat tervikpilti. 
Aga samuti õpetas ajaplaneerimist, enesereflektsiooni 
ja -väljendust ning suurendas eneseusku ja -kindlust. 

Õppekava on valmis vaid üheks perioodiks, mil ta 
on äsja kinnitatud ja tunnustatud. Juba samal hetkel 
tuleb hakata mõtlema järgmise arenguperioodi pea-
le. Nii nagu on pidevas arengus erialavaldkonnad, nii 
peab ka akadeemiline õpe arenema ja isegi sammu 
võrra ees olema. Seisame praegu järgmise arenguetapi 
lävel ja oleme valmis koostöös oma heade partnerite-
ga panustama tulevaste erialaspetsialistide arengusse. 
Magistriharidusega eriõed on tulnud, et jääda ja kin-
nistada oma koht Eesti tervishoiusüsteemis.
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Siret Kivistik, vanemõpetaja

Tänavu veebruaris alustas Tartu Tervis-
hoiu Kõrgkoolis rahvusvahelise radio-

graafia magistriõppe teine kursus kiiri-
tusravi suunal ning esimene lend kaitseb magistritöid 
juba 2022. aasta alguses. Teades, kui pikk ja kohati 
käänuline on olnud tee õppe avamiseni, on  see kaht-
lemata väga suur saavutus. Peatselt on ees ootamas 
õppekava akrediteerimine, milleks ettevalmistumi-
ne ja enesehindamine on hea võimalus pöörata pilk 
seni tehtule ning märgata nii tugevaid kui ka nõrku 
külgi ning arenguvõimalusi.

Rahvusvahelised lektorid ja õppurid

Võib julgelt öelda, et magistriõppe programmi oluline 
tugevus sisulise poole pealt on muljetavaldav lektorite 
meeskond, kellest osa on ka rahvusvahelisel tasemel 
tunnustatud ja pikaaegse erialase kogemusega oma 
ala asjatundjad. Näiteks prof. Mary Coffey, Michelle 
Leech, Anita O´Donovan, Ainars Bajinskis, Eduard 
Gerškevitš, Mari Karm, Dr Jana Jaal, Eija Metsälä 
ning samuti Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rektor Ul-
la Preeden. See nimistu ei ole veel kaugeltki lõplik. 
Kaasatud on ka õppepraktikabaasid Tartu Ülikooli 
Kliinikumis ja Põhja-Eesti Regionaalhaiglas, kellega 
on koostöö väga hästi sujunud. Samuti väärib märki-
mist, et lektorite nimistu ei ole kahe kursuse õpeta-

misel oluliselt muutunud, ehkki muuhulgas on tegu 
ka kliinilise tööga hõivatud spetsialistidega. Oleme 
suutnud tagada õppe järjepidevuse ja saanud kahe 
aasta vältel palju väärtuslikke kogemusi, mida edas-
pidi õppekorralduses rakendada. 

Vestlustes tööandjatega on valdavalt jäänud kõla-
ma, et kindlasti on vaja seesugust õpet, mis sisaldaks 
nii spetsialiseerumist kui ka teadustöö tegemist. Kii-
ritusravile spetsialiseerumist muul kujul täna Eestis 
ei ole ja selle peamise põhjusena võib välja tuua meie 
riigi väiksuse. Kiiritusravi osakondi on ainult kaks ja 
minimaalset arvu õppekohti ei suudetaks ainult ko-
halike, juba kiiritusravis töötavate õppuritega täita. 
Seetõttu ongi õppekava rahvusvaheline ning magist-
randid on lisaks Eestile pärit näiteks Lätist, Bangla-
deshist ja Nigeeriast. 

muutustes olev valdkond

Radioloogiatehniku põhiõppes on kiiritusravi osa-
kaal väga väike ning seda spetsialiseerumiseks või 
väljaõppeks nimetada oleks ilmselge liialdus. Peami-
ne kiiritusravi õpe on toimunud töökeskkonnas ko-
hapeal ja olgugi, et see praktika on juba aastaküm-
neid tavaks, tuleb nentida, et niisugune õppimine ei 
kata enam tänapäeva kiiritusravis töötava radioloo-
giatehniku vajadusi.

Samuti on üha intensiivsema töö kõrvalt osakon-
dades keeruline leida aega koolitamiseks. Ravitehni-

ka muutub iga päevaga täpsemaks ehk tegelikult kee-
rulisemaks ning kiiritusravi teoreetilist külge ning 
tõenduspõhist lähenemist tundmata, on ettevalmis-
tus ebapiisav ja enda tegevust väga raske kriitiliselt 
hinnata. Samuti on oluline mõista, et tegemist on pat-
sientide ravimisega ja tähtis pole mitte ainult tehni-
line täpsus ja taip simulaatoris või lineaarkiirendil, 
vaid ka ravi holistiline pool ning kogu patsiendi ra-
viteekonna tundmine, mõistmaks näiteks kombinee-
ritud ravi olemust. Patsiendi jaoks on olulised kõik 
sammud tema raviteekonnal ning professionaalne lä-
henemine on turvalise ja patsiendikeskse ravikesk-
konna loomiseks hädavajalik.  

Ei ole midagi uut arusaamas, et kiiritusravis töö-
tav radioloogiatehnik, keda mujal maailmas kutsu-
takse ka terapeutiliseks radioloogiatehnikuks (ingl. 
k therapeutic radiographer) või kiiritusravi terapeu-
diks (ingl. k radiation therapist), vajab eraldi välja-
õpet ning võimalusel ka täiesti eraldiseisvat eriala. 

Siin on tegemist samuti väga aktuaalse temaati-
kaga. Üha rohkem kõneainet pakub tõsisasi, et üle 
Euroopa ja ka üle maailma on kiiritusravis töötava-
te spetsialistide õpetamise tase väga erinev ning see 
toob kaasa ebaühtluse vähiravi kvaliteedis. Põhjused 
on ilmselt riigiti erinevad, kuid peamiselt on nen-
deks  rahvaarv ja õppe rahastamine. On näiteid sel-
lest, et vastavale spetsialiteedile on pühendatud ter-
ve bakalaureusetaseme programm (Iirimaal, UK-s, 
Austraalias, osades USA osariikides), aga ka aastane 

Kiiritusravi magistriõppest  
ja arengusuundadest 
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spetsialiseerumine radioloogiatehniku õppekava osa-
na (Belgias) või siis praktiliselt puuduv spetsialisee-
rumisvõimalus. On ka selliseid riike, kus kiiritusra-
vi protseduure viivad läbi meditsiiniõed. 

Väärib märkimist, et Tartu Tervishoiu Kõrgkooli 
magistriõppe programmi on rahvusvaheliselt mitu 
korda esile tõstetud kui eeskujulikku näidet spetsia-
liseerimisvajaduse tunnistamisest ja selle nimel te-
gutsemisest. Tegelikult ei olegi küsimus selles, kellel 
on parem programm, vaid oluline on see, et Eesti vä-
hipatsient ei erine mitte kuidagi USA või Iirimaa vä-
hipatsiendist ning samuti on Eestis kasutusel vägagi 
muljetavaldav kiiritusravi tehnikapark, võrreldes nii 
mõnegi muu Euroopa või maailma riigiga. Samuti on 
igati tasemel teostatavad ravitehnikad. 

Oluline tööandjate panus

Miks on meie  vastuvõtuarvud siis ikkagi seni võrd-
lemisi tagasihoidlikuks jäänud? Eestlaste seisukohalt 
on kõik eeldused õppima asumiseks justkui olemas: 
põhimõtteline vajadus spetsialiseeru-
mise järele, et osakondade töökvaliteeti 
tõsta, rahvusvaheline toetus ja eeskuju 
ning oma ala spetsialistidest lektorid. 

Võimalik, et põhjus ei seisnegi po-
tentsiaalse õppuri jaoks niivõrd eelni-
metatud aspektides, vaid hoopiski aru-
saamas, mida magistriõppe läbimine 
oma erialal töötades annab. Millised on 
lõpetaja võimalused karjääriredelil kut-
sealases tegevuses? Kui keegi spetsiali-
seerumist ei nõua, siis miks peaks õppi-
misega vaeva nägema? On ilus mõte, et 
inimesed suunduvad edasi õppima tah-
test saada juurde teadmisi ja oma eri-
alal areneda. Kindlasti on ka selliseid 
õppureid, kuid enamasti on motivaa-
toriks pigem muud väljavaated. Seega 
on oluline  tööandjate toetus spetsiali-

seerumisel ja edasiõppimisel. On ilmne, et juhtivaid 
positsioone kõikidele ei jagu, kuid magistriõppe lõ-
petanu on kindlasti tugev spetsialist kvaliteedialas-
tes tegevustes või uurimistööde teostamisel. 

Lisaks vajaks välja arendamist pideva kutsealase 
arengu süsteem kas asutuste tasemel või miks mit-
te ka üleriigiliselt (ingl. k continuous professional  
development - CPD). See muudaks igasuguse edasiõp-
pimise ja arengu nimel pingutamise elementaarseks 
ning oleks oma erialal töötamise eelduseks. Kutseko-
jas on võimalik taotleda atesteerimist ja saada kutse-
tunnistus, kuid see on praegu siiski vabatahtlik. Ehk 
vajaks see muutmist?

Ükskõik kui palju kõrgkool oma õppeprogrammi 
ei tutvustaks, propageeriks või õigustaks, ei ole para-
ku võimalik, et haridusasutus üksi suudaks seista sel-
le jätkusuutlikkuse eest. Kohalikul tasandil on töö-
andjate panus siin kriitilise tähtsusega. 

Välistudengite arvu tagasihoidlikkust selgitab 
programmi senine vähetuntus, konkurents erineva-
te õppeasutuste vahel ja ka see, et õppe kvaliteeti näi-

tab potentsiaalse õppuri jaoks see, kui kaua on õpet 
läbi viidud ja kui jätkusuutliku programmiga on te-
gu. Akrediteerimisprotsessi edukas läbimine on siin-
kohal väga oluline. Välistudengitega infopäevadel 
vesteldes on nii mõnigi öelnud, et ta uurib sel aastal 
erinevaid võimalusi, et siis järgmisel või ülejärgmi-
sel aastal kandideerida. Magistriõppesse astumine, 
eriti kui sellega kaasneb teise riiki elama asumine ja 
tasuline õpe, on õppuri jaoks hoolikalt kaalutletud 
samm. Seega on programmi seisukohalt tähtis olla 
kogu aeg rahvusvaheliselt nähtav. 

Rahvusvahelise õppe korraldamine on Tartu Ter-
vishoiu Kõrgkooli jaoks uudne kogemus ja paraku 
sattus selle algus ka ajale, mil koroonaviirus mõnin-
gad kitsendused seadis. Kontaktõpet sai läbi viia vaid 
väga lühikest aega ja distantsõppele üleminek vä-
hendas individuaalse lähenemise võimalust, mis äs-
ja võõrasse riiki saabunud tudengi jaoks oleks olnud 
hädavajalik. Ka tudengite viisaprobeemid ja  majan-
duslikud raskused  said osaks õppe läbiviimise iga-
päevast. Väga suur toetus välistudengitele olid nende 

eestlastest õpingukaaslased, mis annab 
tunnistust, et rahvusvahelised õppeg-
rupid toimivad hästi. Peale selle too-
vad erinevatest kultuuridest ja erineva 
taustaga õppurid mistahes õppeaine-
tes grupiaruteludesse ja seminarides-
se väga mitmekülgseid vaateid, arva-
musi ja kogemusi. 

Lõpetaksin mõttega, et arenguruu-
mi meil kindlasti on, sest ükski õppe-
kava ei saa ilmselt kunagi päriselt val-
mis. Niikaua kui areneb kutseala, peab 
arenema ka õpe. Üks tulevikku vaatav 
mõte on, et praegu parimate spetsialis-
tide teadmistest ja kogemustest õppi-
vad tudengid asuvad kunagi ise oma-
korda magistriõppes õppejõududena 
tööle ja moodustavad meeskonna, kelle 
toel õpet veelgi efektiivsemalt läbi viia.  

 Foto: Kadri Audova



TERVIST! / noVEmbER 2021 / nr 32 AKTUAALNE 42

Triin Kasesalu, õppejõud

November on radioloogia sünnikuu.  
8. novembril tähistavad radioloogiateh-

nikud radiograafiapäeva. Sel puhul lähme külla SA 
Tartu Ülikooli Kliinikumi radioloogiakliinikusse ka-
hele meie kooli õppejõule, Greta Seimile ja Epp Lin-
nasmäele, kes töötavad nukleaarmeditsiini osakon-
nas radioloogiatehnikutena.

mis on nukleaarmeditsiin?

Nukleaarmeditsiin on tervishoiuvaldkond, kus kasu-
tatakse väikestes kogustes radioaktiivset ainet erine-
vate haiguste ja muude organismis esinevate kõrva-
lekallete uurimiseks ja ravimiseks.

Nukleaarmeditsiini osakonnas on radioloogili-
ne aparatuur, mille abil saab diagnoosida ja hinnata 
mitmesuguseid haigusi. Nii kuuluvad nukleaarme-
ditsiini valdkonda kilpnäärme ja kõrvalkilpnäärme 
funktsionaalse seisundi hindamine, kopsude ventilat-
siooni- ja verevarustuse hindamine, neerufunktsioo-
ni hindamine, põletikukollete ja verejooksu asukoha 
leidmine, dementsusseisundite hindamine, Parkin-
soni tõve varajane diagnoosimine ja eristamine teis-
test parkinsonistlikest sündroomidest, südameliha-
se verevarustuse hindamine jne.  Vähidiagnostikas 

on antud uuringutest abi kasvajakollete otsimisel üle 
keha, samuti saab hinnata vähiravi toimet kasvaja-
kolletele, otsida luusiirdeid või neuroendokriinkas-
vajaid jne. Nukleaarmeditsiini abil saab teostada ka 
raviprotseduure, milleks kasutatakse radioaktiiv-
seid aineid (hea- ja pahaloomuliste kilpnäärmehai-
guste ravi, luusiirete ravi teatud vähivormide korral 
ja neuroendokriinkasvajate ravi).

Kuna kiirgus võib avaldada inimese organismile 
kahjulikku toimet, siis määratakse patsiendile nukle-
aarmeditsiiniline uuring või raviprotseduur vaid ju-
hul, kui sellest saadav kasu on suurem kui ionisee-
riva kiirguse kasutamisega seotud võimalik kahju.

Nukleaarmeditsiinilise uuringu käigus kasutata-
vad radioaktiivsed ained ei tekita harilikult kõrval-
nähte. Radioaktiivne aine kas süstitakse veeni, ma-
nustatakse suu kaudu või tuleb radioaktiivset ainet 
hoopis sisse hingata. Enamik nukleaarmeditsiinili-
si uuringuid on aeganõudvad ja võivad kesta poolest 
tunnist kuni kuue tunnini. 

SA TÜ Kliinikumi radioloogiakliiniku nukleaar-
meditsiini osakonnas on patsientidele uuringu läbi-
viimiseks moodne PET/KT aparaat, kus piltkujutise 
saamiseks süstitakse patsiendile väike kogus radioak-
tiivset märkainet  (18F-FDG). 18F-FDG on oma ole-
muselt glükoositaoline aine, mis koguneb kudedes-
se ja haiguskolletesse, kus on suurenenud glükoosi 

tarbimine. Aine imendumisel organismis tekib väga 
täpne pilt, mis võimaldab hinnata raku ainevahetu-
se tasemel kudede eluprotsesse, eriti haiguskolletes. 
Sama uuringu käigus tehakse patsiendile kompuu-
tertomograafiline (KT) uuring, millest saadav ana-
toomiline kujutis liidetakse PET kujutisega. Vajadu-
se korral on võimalik lisaks teha diagnostiline KT 
uuring, mille käigus süstitakse patsiendi veeni joodi 
sisaldavat kontrastainet.

Radioloogiatehnik versus õppejõud

Epp Linnasmägi on väga kogenud radioloogiatehnik, 
kes enne nukleaarmeditsiini osakonda tööle asumist 
töötas pikka aega radioloogiakliiniku kompuuterto-
mograafia kabinetis. Peale nukleaarmeditsiinile spet-
sialiseerumist Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis asus Epp 
tööle vastutava radioloogiatehnikuna, kelle ülesan-
deks on töö koordineerimine nukleaarmeditsiini osa-
konnas. Samuti teeb Epp ise uuringuid ja raviprot-
seduure patsientidele. Epp on radioloogiatehnikuna 
töötanud 17 aastat, nendest üheksa aastat on Epp töö-
tanud ka kõrgkoolis õppejõuna. Epp koordineerib 
üliõpilaste nukleaarmeditsiini õppepraktikat Eestis, 
juhendab lõputöid ja muidugi mõista õpetab nukle-
aarimaailma tõdesid.  Üliõpilased on iseloomustanud 
Eppu kui tasakaalukat ja oma erialal pädevat õppe-

Lähme külla: 
nukleaarmeditsiini osakond



epp Linnasmägi demonstree-
rib PeT/KT aparaati. 
Fotod: Jaanika niinepuu

PeT/KT tööjaam, kus radioloogiatehnik viib 
läbi uuringuid.

Tõmbekapp, kus on näha süstlakaitsmed ja 
preparaatide keetmise aparaat.
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jõudu, kellel on alati üliõpilase jaoks aega. 
Greta Seim liitus nukleaarmeditsiini osakonnaga 

aasta eest. Greta ülesanneteks on kvaliteetsete uu-
ringute teostamine PET/KT aparaadil ja radioaktiiv-
sete preparaatide ettevalmistamine enne uuringut. 
Greta on olnud aastaid kompuutertomograafi a kabi-
netis radioloogiatehnik, varasem töökogemus tuleb 
uues osakonnas kuhjaga kasuks. Õppejõuna on Greta 
kõrgkoolis tegutsenud kuus aastat. Ta õpetab tulevas-
tele radioloogiatehnikutele topograafi list anatoomiat, 
kõhuõõne organsüsteemi patoloogiaid, urotrakti or-
gansüsteemi patoloogiaid ning kompuutertomograa-
fi a aparatuuri käsitlemist. Õppejõutöö kõrgkoolis on 

Gretale õpetanud, et radioloogiatehnik õpib kogu 
elu. Aparatuur areneb radioloogias lausa hirmu-
äratava kiirusega ja seega on vajalik pidev enese-
täiendamine, et toime tulla tänapäeval tööturul ja 
olla pädev oma eriala õppejõud. 

Allikad: 

www.kliinikum.ee/patsiendiinfo-andmebaas/positrone-
missioontomograafi a-pet-uuring/
www.regionaalhaigla.ee/et/nukleaarmeditsiini-osakond

KAS TeADSID, eT:
• Esimene nukleaarmeditsiiniosakond loodi Vabariiklikus Tartu Kliinilises Haiglas (Maarja-mõisa Haiglas) 1957. aastal.• Eestis on nukleaarmeditsiinikeskused Tartu Ülikooli Kliinikumis, Ida-Tallinna Keskhaiglas ja Põhja-Eesti Regionaalhaiglas.• Eestis vurab ringi ratastel mobiilne veok, milles asub PET (positronemissioontomograafi a)  seade. Veok alustas ringsõitu juba aastal 2002.

• Nukleaarmeditsiini kõige suurem erine-vus seisneb võrreldes teiste radioloogiliste meetoditega selles, et kui röntgenis tekitab  kiirgust röntgeniseade, siis nukleaarmeditsiinis kiirgab patsient peale seda,  kui patsiendile on manustatud radioaktiivseid ained. Radioaktiiv-sed ained erituvad neerude kaudu ja väljuvad organismist. Väljutamise kiirendamiseks tuleb juua palju vett peale uuringuid/protseduure.  • Banaanid sisaldavad isotoopi K 40. Banaanid on tavaliseks taustkiirguse allikaks. Radioak-tiivseid kaaliumiisotoope saavad banaanitai-med pinnase kaudu, kust taimede juurtesse imendub pinnasest raadiumit. Toiduainete radioaktiivsuse näitlikustamiseks on käibele võetud isegi mitteametlik mõõtühik BED — Ba-nana Equivalent Dose ehk ioniseeriva kiirguse doos, mis saadakse ühe banaani söömisest. See aga ei tähenda, et banaani süüa ei tohiks. Allikas: forte.delfi .ee/artikkel/71661063/banaan-kiiri-tab-viis-koige-radioaktiivsemat-asja-meie-kodudes
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Zinaida Läänelaid, radiograafia ja 
bioanalüütika osakonna juhataja

Tartu Tervishoiu Kõrgkooli ajalugu ter-
vishoiutöötajaid koolitava õppeasutusena 

on muljet avaldavalt pikk, tähistame ju käesoleval 
aastal kõrgkooli 210. aastapäeva. Selles valguses on 
kohane meenutada kõrgkooli ühe noorima õppeka-
va, 1999/2000. õppeaastal avatud radioloogiatehni-
ku õppekava arengut. Nagu pidupäevadele kohane, 
peatume eelkõige positiivsetel sündmustel. 

mitmekülgne meeskond

Õppekava on edukalt läbinud kolm rahvusvahelist 
välishindamist (2005, 2012, 2019), mis tõendab, et õp-
pekava, õpetamise kvaliteedi ja korralduse vastavus 
kõrgharidusstandardi nõuetele ei ole juhuslik. Tege-
mist on eesmärgistatud süstemaatilise ja intensiivse 
töö tulemusega. 2020/2021. õppeaastast on uuenda-
tud õppekava seoses kõrgharidus- ja kutsestandardi 
uuendamisega. Väga edukalt juhtis õppekava mees-
konda selles pingelises töös lektor Janelle Märs.  

Kõrgkooli radioloogiatehniku õppekaval oman-
datud kutsealaste pädevuste taset hindavad tööand-
jad kõrgelt. Kõrgkoolil on 2021. aastast esmataseme 
radioloogiatehniku kutse andmise õigus tasemel 6. 
Siinkohal on kohane tänada ja kiita õppejõude Janel-
le Märsi ja Terje Markust. 

Õppetöös rakendatakse kaasaegseid õpetamise ja 
hindamise meetodeid. Näiteks objektiivne struktu-
reeritud kliiniline eksam, mis võeti kasutusele juba 
2014. aastal ning mida valmistasid ette ja on kasu-
tanud kõik õppekava õppejõud. Eksam annab vä-
ga hea ülevaate üliõpilaste teadmistest ja hoiakutest 
ning nende rakendamise oskustest kindla kliinilise 
juhtumi lahendamisel, lisaks annavad eksami tule-
mused väga hea ülevaate õpetamisest ja õpetamisel 
parendamist vajavatest põhimõtetest ja õpimeetodi-
test.  2015. aastal alustati ajakirjaklubi (Journal Club) 
meetodi rakendamist õppeaines „Uurimistöö alu-
sed“. Meil on mitmeid e-õppe arendajaid, näiteks õp-
pejõud Epp Linnasmägi, kes on siiani üllatunud, kui 
häid tulemusi on võimalik saada e-õppega ja kui pal-
ju informatiivsem on e-õppes hindamine. 

Aastatel 2019-2021 võeti kasutusele virtuaalsi-
mulatsioon õppeainetes „Magnetresonantstomograa-
fia“ ja „Kompuutertomograafia“ ning kõik vaevad, 
alates programmide kättesaamisest USA-st kuni üli-
õpilastele kättesaadavaks tegemiseni ja loomulikult 
õpetamise iseärasuste omandamiseni oli õppejõudu-
de Triin Kasesalu ja Greta Seimi kanda - seda järje-
kindlalt ja rõõmsameelselt. Õppekava üldpädevused 
on põhjalikult uuritud, on tehtud korrektuurid vasta-
vate õppeainete sisusse. Üldpädevuste õpetamine ja 
hindamine on integreeritud radiograafia õppeaine-
tesse ja õppepraktika õpiväljunditesse. Seda ulatus-
likku tööd on edukalt, väga malbelt, rahulikult  ja nii 

õppijatesse kui ka õppejõududesse toetavalt suhtudes 
teinud õppejõud Ewa Roots.

Õppekava õppejõud on edukalt kirjutanud ja 
juhtinud mitmeid projekte. Aastatel 2009-2013 vii-
di koostöös tööandjate ja kutseühingu esindajatega 
ellu Euroopa Sotsiaalfondi projekt RADEK: radio-
loogiatehnikute erialase koolituse õppekava koosta-
mine ja rakendamine kolmes valdkonnas Tartu Ter-
vishoiu Kõrgkoolis. Kõrgkool mõistis radioloogilise 
aparatuuri ja tehnoloogia ülikiiret arengut ning spet-
sialiseerumisvajadust kutsealal ja vastavate õppeka-
vade väljatöötamise vajadust. Nii töötatigi projektis 
välja radioloogiatehniku erialase koolituse õppeka-
va kolmes valdkonnas: kiiritusravi, nukleaarmedit-
siin, ultraheli. Koolituse läbis 42 spetsialisti. Kahjuks 
ei saanud kõrgkool Teadus- ja Haridusministeeriu-
mist rahastust õppekava avamiseks, küll aga soovi-
tuse kuulutada õpe välja tasulise õppena. 

Aastatel 2015-2018 juhtis rahvusvahelist, viie rii-
gi ja seitsme asutusega projekti „Education and trai-
ning in early detection of breast cancer for health 
care professionals (Ebreast)“ lektor Tiina Kukkes, 
SA Archimedes on kutsunud teda oma projekti-
juhtimise kogemust jagama ka teistele kõrgkooli-
dele ning tunnustanud õppejõudu väga kvaliteetse 
töö eest.  2019. aastal käivitus rahvusvaheline pro-
jekt Ebreast2, mille kirjutamist juhtis jällegi Tiina 
Kukkes ja mida nüüd juhib õppejõud Siret Kivis-
tik. Projektijuhi vahetus on ilmne tõendus, et pro-

Radioloogiatehnikutest 
kolmanda kümnendi lävel
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jektide kirjutamine ja juhtimine õppekaval on jät-
kusuutlik tegevus.

Järgmine arendus oli seotud rahvusvahelise ma-
gistriõppega. Magistriõppekava väljatöötamiseks, 
rahvusvaheliseks hindamiseks ja õppe avamise lo-
aks kulus ligi kümme aastat. 2019. aastal anti luba 
ja 2020. aasta veebruaris alustas ka esimene kursus 
õpingutega. Seda huvitavat perioodi peaks küll tal-
letama pikema artikliga…

Õppekava õppejõud osalevad ka kõrgkooli prak-
tikaprojektides. Janelle Märs on tervishoiuasutuste 
praktikajuhendajate väga hinnatud koolitaja ka ko-
roona-infektsioonist tingitud distantsõppes. Õppe-
kava juht on algatanud kõrgkooliülese praktikabaa-
side auditi töörühma loomise, kus osalevad aktiivselt 
ja innuga ka õppekava õppejõud. Töörühma eesmär-
giks on tagada kvaliteetne praktikajuhendajate koo-
litus, kaasata õppetöösse praktikuid ja luua Eestis 
ainulaadne praktikabaaside õppekeskkonna hinda-
mise süsteem, mis võimaldaks praktikabaasidel hin-
nata oma tugevusi ja nõrkusi ning vastavalt vajadu-
sele õppekeskkonda arendada. 

Juba 2015. aastal vormistati üliõpilase õppeprak-
tikaraamat keskkonnas Moodle. Selle ülemineku üle 
rõõmustavad küll kõik osapooled. Kuigi arenguruu-
mi ja seega ülesandeid jätkub endiselt õppepraktika-
raamatule sobivama ülesehituse leidmisega. 

Üliõpilased edukad lõputöödes ja 
konverentsidel

Rõõmu ja rahulolu valmistavad üliõpilased. Õppu-
rid esinevad juba aastaid rahvusvahelistel üliõpilas-
te teaduskonverentsidel nii meie kõrgkoolis kui Riia 
Stradiņši Ülikoolis. Ettekanded on valminud lõpu-
tööde baasil ja õppejõud Kalle Kepleri juhendamisel. 
Riias esinesid 2018. aastal ettekannetega E. Arusoo 
ja S. Gratšova, 2019. aastal J. Ohrimenko ja G. Po-
rokhnovetš, 2020. aastal E. Kürsa ja E. Landõr – vii-
mased on saanud ka Rakenduskõrgkoolide Rektori-

te Nõukogu stipendiumi lõputöö teema olulisuse ja 
originaaluurimuse eest. 

Edukad on olnud ka üliõpilaste ettekanded Balti 
Radioloogia ja Radioloogiatehnikute Kongressidel. 
Üliõpilane D. Koštšejev läbis Šveitsis väga edukalt 
rahvusvahelise kursuse “Forensic Radiolography”, 
koostas seejärel valikainekursuse ja õpetas seda aas-
taid. Valikainet hindasid üliõpilased kõrgelt.  

Üliõpilaste lõputööd on olnud väga olulistest õppi-

mist ja õpetamist mõjutavatest teguritest:  2021. aastal 
E. Saarejõe ja J. Jõelaid „Erialaspetsialisti üleminek 
kliinilisest keskkonnast haridussüsteemi: radioloo-
giatehnikust õppejõuks“, K. Süda ja K. Kors „Radio-
graafia üliõpilaste hinnang oma õppimisele kliinilisel 
õppepraktikal“, P. Ignatjeva ja M. Tamm „Radioloo-
giatehniku kutseidentiteet ja kutsealane roll ning nen-
de kujunemine ja tähtsus“, aastal 2020 J. Gremova ja 
E. Mõttus „Radioloogiatehniku üleminek erialaspet-
sialistist õppejõuks“, L. Päss ja H-L. Peberg „Hinda-
mine kliinilisel õppepraktikal“, aastal 2019 M. Tilgar 
„Radioloogiatehniku õppekava üliõpilaste arusaamad 
simulatsioonõppe mõjust“. See töö sai rahvusvaheli-
sel üliõpilaste konverentsil „Health in Our Hands“ 
eripreemia innovatiivse uurimistöö eest. Samuti on 
õppimist ja õpetamist kajastanud aastal 2018 E. Kull 
ja J. Reimaa lõputööga „Simulatsiooniõpe radioloo-
giatehnikute koolituses“ ning aastal 2016 S. Kibena 
ja I-L. Verst oma töös „Radiograafia üliõpilaste ko-
gemused kliinilisel õppepraktikal“. 

Üliõpilased on osalenud teenus kogukonnale suu-
natud ürituste ettevalmistamisel ja läbiviimisel, näi-
teks „Rinnavähi varajane avastamine“ õppejõud Erika 
Tallo juhendamisel, „Meditsiiniline kiirgus: kasulik 
vs kahjulik“ õppejõud Janelle Märsi juhendamisel. 
Samuti on üliõpilased igal aastal korraldanud rah-
vusvahelist radiograafiapäeva, mis on seotud just 
sellel aastal eriti aktuaalse radiograafia teemaga. Pi-
kaajaliselt on üliõpilasi selles protsessis toetanud õp-
pejõud Triin Kasesalu ja viimastel aastatel õppejõud 
Kuldar Rahuelu.

Rahvusvahelistumisel oluline roll
Kahtlemata on olnud põnev õppekava rahvusvahelis-
tumise lugu. Õppekava rahvusvahelistumisest saab 
rääkida ajast, kui 2006. aastal õnnestus kõrgkoolil lii-
tuda  PHARE projektis üle-euroopalise  töörühmaga,  
millest kujunes Euroopa Radioloogiatehnikute Ühin-
gute Föderatsiooni juures haridussektsioon (educa-

Foto: martin Kaljuorg
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tional wing). Seal esindas õppekava esialgu osakon-
najuhataja Zinaida Läänelaid ja seejärel ka õppejõud 
Tiina Kukkes. 

2009. aastal osalesid kõrgkooli rahvusvahelisel 
konverentsil “Kümme aastat  radioloogiatehnikute 
koolitust Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis“ nii Euroopa 
Radioloogiatehnikute Ühingu (EFRS) kui ka maail-
maorganisatsiooni esimehed, haridusasutuste sekt-
siooni juhataja Valerie Challen ning paljude Euroopa 
õppeasutuste esindajad. Ettekanded olid erakordselt 
huvitavad. Järgnevalt konkureeris õppejõud Tiina 
Kukkes kahel korral haridusasutuste sektsiooni juhti-
mismeeskonna liikmeks, sai valitud, tema tehtud töö 
oli erakordselt kõrgelt hinnatud ning ta on saanud ka 
väärtuslikuima liikme tunnustuse. Ta osales EFRSi 
haridussektsioonis  uurimistöös, millega kaardistati 
radioloogiatehnikute koolituse sisu ja korraldus Eu-
roopa riikide ülikoolides ja rakenduskõrgkoolides. 
Tulemused on avaldatud  mitmes artiklis ajakirjas 
„Radiography“.  

Osalemisest EFRSi haridusektsioonis saime ka 
meie innustust ja esinesime mitmetel Euroopa ja maa-
ilma kongressidel ettekannetega, mis algusaastatel 
olid pühendatud väljundipõhise õppekava koostami-
sele ja rakendamisele meie kõrgkoolis. Kuna teema oli 
aktuaalne, oli huvi meie ettekannete vastu suur. Meil 
kujunesid erakordselt soojad tööalased suhted Vale-
rie Challeniga, kes analüüsis meie radioloogiatehni-
ku õppekava ja andis sellele tagasiside, mis oli väga 
põhjalik, asjakohane ja edasiviiv. Ta koolitas meie õp-
pekava õpetajaid uute õpetamismeetodite ja hinda-
miste osas, mis kõik said ka õppekaval rakendatud. 

Koostöö jätkamine ja tõenäoliselt ka meie kasva-
mine viis ühise uurimistöö, „Radioloogiatehniku õp-
pekava üliõpilaste ja radioloogiatehnikute arusaamad 
professionaalsusest“ koostamisele. Selle tulemused on 
ette kantud nii Euroopa Radioloogia Kongressil, maa-
ilmakongressil, kõrgkooli teaduskonverentsil,  Eesti 
haiglates ja on avaldatud ajakirjas „Radiography“. Uu-
rimistööle viidatakse teiste uurijate uurimistöödes. Ka 

on Tiina Kukkes Ebreast projektis osalenud märki-
misväärse arvu  uurimistööde läbi viimisel, tulemu-
sed on ilmunud artiklitena ainukeses erialases ing-
liskeelses eelretsenseeritud ajakirjas „Radiography“. 

Uurimistööga on tegelenud õppejõud K. Kepler 
ja J. Märs, kelle uuring „Patsiendi kiirgusdoosi opti-
meerimiseks vajalike andmete kogumine ja võrdlev 
analüüs tavaradiograafias“ on radioloogiatehnikutele 
väga olulise tähtsusega. Autorid on esinenud teema-
ga Balti Radioloogia Kongressil ning avaldanud ar-
tikli kõrgkooli uurimistööde kogumikus.

See kõik on avardanud meie maailmapilti nii õpe-
tamise kui ka teadustöö tegemisel, oleme saanud uu-
si teadmisi. Meil on olnud võimalus osaleda ja oma 
arusaami lisada ka  rahvusvaheliste dokumentide val-
mimisse: radioloogiatehniku definitsioon, roll, õppe-
kava pädevused 6. ja 7. tasemel, praktikal õppimine, 
simulatsioonõppe plussid ja miinused jne.

Kuidas edasi?

Kõigele sellele peaks lisaks vaatama, mis meid ees oo-
tab. Millised on need aktuaalsed teemad, millega me 
tegeleme praegu. Kõige teravam on tööandjate sur-
ve – radioloogiatehnikuid napib kõigis Eesti tervis-
hoiuasutustes, kus rohkem, kus vähem. 

Vaatamata Eesti Radioloogiatehnikute Ühingu ja 
tööandjate pöördumisele Haridus- ja Teadusministee-
riumisse, ei ole suurendatud meie kõrgkooli finant-
seerimist. Kuna me kõik mõistame, et kõrgkoolid on 
finantseerimise ulatuses haridustellimuse täitjad, ei 
ole kõrgkoolil võimalik suurendada radioloogiateh-
nikute vastuvõttu. Ent saades aru, et me töötame ju 
tervishoiuasutustele nende normaalse töö tagamiseks 
ja tervishoiuteenuste kättesaadavuse parandamiseks, 
on kõrgkool koos tööandjatega algatanud radioloo-
giatehnikute koolituse regionaalpoliitilistest vajadus-
test lähtuvalt. 

Sel, 2021/22. õppeaastal avasime radioloogiateh-
niku õppe rühmad lisaks Tartule ka Virumaal kol-

me haigla baasil (Rakvere Haigla, Ida-Virumaa Kesk-
haigla ja Narva Haigla) ning Tallinnas Põhja-Eesti 
Regionaalhaiglas. See on koostöö, kus kulusid ka-
tavad nii kõrgkool kui ka tervishoiuasutused. Tõe-
näoliselt regionaalpoliitika jätkub, aga aru peab saa-
ma, et pikaajaline oma ressurssidega koolitamine ei 
ole jätkusuutlik. 

Me saame aru, et tervishoiuasutuste tööjõu puu-
dujääk on ohuks nii inimeste tervisele kui ka riigi 
julgeolekule. Seega me tegeleme mikrokraadide väl-
jatöötamisega, et leida veelgi võimalusi inimeste õpe-
tamiseks, kes soovivad tervishoiuasutustesse tööle 
minna ja seda kiiresti. 

Eks see protsess on keeruline, kuid oleme teadvus-
tanud, et meie õppejõudude osa on tagada õpetamise 
kvaliteet. Samas oleme mures, kas meid võetakse tõ-
sise partnerina Ida-Virumaa  õiglase ülemineku fon-
di projektis. Kas nähakse, et igasugune tööstuse üm-
berstruktureerimine, uute, teadusmahukate tööstuste 
rajamine eeldab terveid inimesi, kes selle kõik ka el-
lu suudaksid viia? Selles protsessis on kõrgkooli osa 
ületamatu tähtsusega.

Kas riik on mõistnud, et oluliste tervisega, aga ka 
õppimise ja õpetamisega seonduvate rakendusuu-
ringute jaoks vajavad kõrgkoolid ka finantseerimist? 
Kõrgkoolides ehk meie õppejõududel on rakendusuu-
ringute tegemise pädevus, aga ainult õhinapõhiselt 
pole seda võimalik lõputult teha.

Ma loodan, et Eesti riik on avatud ja jääb avatuks 
rahvusvahelisele koostööle nii õpetamisel kui ka tea-
dustöö korraldamisel, seda eriti tingimustes, kus ees 
ootab radiograafia rahvusvahelise magistriõppekava 
kordushindamine.

Lõpetuseks ma tänan kõrgkooli juhtkonda, et õp-
pekavale on loodud silmapaistev õpikeskkond si-
mulatsioonõppe läbiviimiseks. Samuti tänan kõiki 
kaasteelisi radioloogiatehnikute õpetamisel: koos-
tööpartnereid, üliõpilasi, õppejõudusid, tugipersona-
li. Soovin teile kõigile rõõmsat, kordaminekuteroh-
ket  ja pidulikku kõrgkooli 210. aastapäeva.
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Aivar Orav, juhtivlektor, eesti  
bioanalüütikute Ühingu juhatuse esimees

Bioanalüütik on spetsialist, kes on saanud 
põhjaliku väljaõppe ja ülevaate inimesest alates ra-
kutasandist ning biokeemiast, lõpetades teadmistega 
haigusi või seisundeid peegeldavatest labormarkeri-
test. Bioanalüütik ei ole pelgalt laboris töötav abitöö-
line, kes vajutab laboriaparatuuril nuppe, vaid labori 
valdkonna asjatundja, kes valdab kogu laboratoorset 
protsessi patsiendi ettevalmistamisest proovivõtmi-
sel kuni analüüsitulemuste valmimise ja kvaliteetse 
mõõtetulemuse väljastamiseni. Tänapäeva laborite 
tehnoloogiad on väga keerulised ja vajavad seetõttu 
pika koolitusajaga spetsialiste. 

Milliseid teadmisi ja millist ettevalmistust bioana-
lüütik tänapäeval üldse vajab, mida tööandja bioana-
lüütikult ootab, millised on bioanalüütiku enda oo-
tused, kuidas bioanalüütiku kutseoskusi säilitada ja 
kaasajastada— need on kõik need küsimused, mille-
ga Eesti Bioanalüütikute Ühing igapäevaselt tegeleb, 
luues samas dialoogi erinevate huvigruppide (Tartu 
Tervishoiu Kõrgkool, tööandjad, bioanalüütikud) va-
hel. Siinkohal tuleb ära märkida kutsestandardi väl-
jatöötamine ja kutsete andmise süsteemi loomine, 
kus ühingu roll on olnud toekas ja väga suur töö on 

ära tehtud. Kutsete andmise süsteem põhineb Eesti 
Vabariigi kutseseadusel ja on laiapõhjaline, esinda-
des kõigi osapoolte huve.  

Eesti Bioanalüütikute Ühingu väljapaistev saavu-
tus on kuulumine Euroopa Bioanalüütikute Ühin-
gusse (European 
Association for 
Biomedical Labo-
ratory Scientists, 
EPBS), kuhu saa-
vad ainult nen-
de liikmesriikide 
bioanalüütikute 
ühingud, kus on 
kõrgharidustase-
mele vastav bioa-
nalüütikute ette-
valmistus. Eesti 
bioanalüütikud 
on seega Euroo-
pas tunnustatud 
kutse! 

Suurim mure 
on täna bioana-
lüütikute puudus 
Tallinnas ja te-
gelikult ka piir-

kondlike haiglate laborites. Väga keeruline on saada 
bioanalüütikuid Põlvasse, Rakverre või Ida-Virumaa-
le. See pole muidugi ainult bioanalüütikute kutseala 
probleem, Eestis on puudus teadupärast ka õdedest 
jt tervishoiutöötajatest. 

Bioanalüütikute kutseala: põhimure 
spetsialistide puudus Tallinnas 
ja maakondades, hea meel kõrge 
professionaalsusega bioanalüütikutest
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Triin Aasmäe, eerik Jõgi, marika Külm, mare 
Remm, bioanalüütiku õppekava õppejõud

Bioanalüütiku erialas kui ka  õppes on väga kiire 
areng toimunud ainuüksi viimase 15 aasta jooksul. 
Varasemalt ei olnud pooltki nendest tehnoloogilis-
test võimalustest nagu praegu. Analüsaatorite hulk 
õppelaborites on oluliselt kaasajastatud ja mitme-

kordistunud. Kõiki vahendeid on rohkem ja need 
on kaasaegsemad. 

Kui 15 aastat tagasi esimesel kursusel mikroskoo-
bi kasutamist õpiti pildil oleva mikroskoobiga, oli see 
hoopis teistmoodi kui nüüd. Mikroskoobil oli üks 
okulaar ja valgusallikat ehk lampi mikroskoobil üld-
se polnud, valgus tuli mikroskoobi küljes oleva peeg-
li abil suunata kondensorisse, et preparaati valgusta-
da. Peegliga tuli valgus püüda mõnelt valgusallikalt 
ja suunata kondensorisse ja sealt see koondus juba 
preparaadile. Seejärel sai tegeleda preparaadi pildi 
leidmise ja teravustamisega. Kogu tegevust hinna-
ti ja see käis aja peale. Suurepärase hinde saamiseks 
pidid preparaadi pildi kätte saama ühe minuti jook-
sul. Tänasel päeval alustavad esmakursuslased kohe 
moodsate valgusmikroskoopidega ja ei pea peegliga 
valgust püüdma. Praegu kasutuses olevatel mikros-
koopidel on kaks okulaari, mis teevad mikroskopee-
rimise olulisemalt lihtsamaks, sest ei pea ühte silma 
koguaeg kinni pigistama. 

mIKRObIOLOOGIA

Arengud infektsioonide tekitajate kindlaksmäärami-
sel lähtuvad mitmest oluliselt põhimõttest – esmalt 
peavad uuringud olema usaldusväärsed ja tõesed ning 
teiseks on vaja tulemused saada võimalikult kiires-

ti. Need on ka põhjused, miks aja jooksul on muutu-
nud töös kasutatavad vahendid.  

Bioanalüütikutel on nüüd võimalik kasutada mik-
roobide identifitseerimiseks ning ravimtundlikkuse 
määramiseks kiiresti tulemusi andvaid analüsaato-
reid ning uuringute tegemiseks ühekordseid plasti-
kust ja juba eelnevalt steriliseeritud vahendeid klaa-
sist esemete asemel, mida oli vaja pesta, pakkida ja 
autoklaavida.  Paljude infektsioonitekitajate kinni-
tamiseks kasutatakse nüüdisajal klassikaliste mik-
robioloogia uuringumeetodite asemel nii tulemuse 
saamise kiiruse, ohutuse kui usaldusväärsuse taga-
miseks pigem immunoloogilisi ja molekulaardiag-
nostilisi meetodeid ja seetõttu neid uuringuid mik-
robioloogia osakondades ei tehtagi. 

Siinkohal püüame anda pisikese ülevaate sellest, 
milliste vahenditega töötati mikrobioloogia laborites 
varasematel aegadel ja praegu.

Petri tassid

Põhilised töövahendid bakterite ja seente isoleeri-
miseks on siiani Petri tassid. Neisse valatakse sööde 
ehk mikroobide toit käsitsi. Tänapäeval tehakse se-
da pigem automaatsete söötmevalmistamise masi-
nate ja dispenseritega. Need klaasist Petri tassid on 
praeguseks unustuse hõlma vajunud ja neid kasuta-

Bioanalüütika: 
võimalused enne ja nüüd

vanad mikroskoobid, mida ongi säilinud vaid kaks ja 
needki muuseumi eksemplarid, need oli monokulaarsed 
mikroskoobid ja kasutasid eelkõige päevavalgust. Praegu-
seks neid enam tõesti ei kasutata.   
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takse pigem lillepottide alusena. Nüüdisajal kasuta-
takse eranditult eelnevalt steriliseeritud ja ühekord-
seid Petri tasse. 

Pipetid ja automaatpipetid

Kõiki klaasist vahendid tuli varem enne steriliseeri-
mist autoklaavis pakkida kas jõupaberisse või mõn-
da teise tugevasse paberisse, mis auru toimel jäi ter-
veks ja tagas enne lahtipakkimist vahendi steriilsuse. 
Autoklaavid ei olnud tänapäevaselt automaatselt või 
poolautomaatselt töötavad. Nende tööd juhiti käsitsi, 
autoklaavijal pidi olema tema pädevusi kinnitav tun-
nistus ja tema teadmiste hulka kuulus sellise hääle ära 
tundmine, mille järgi sai otsustada, et aurukambrist 
on õhk välja läinud. Seejärel pidi ta teadma, milline 
kraan tuleb kinni keerata ja milline lahti teha. Pide-
valt pidi jälgima manomeetrite näite ja autoklaavimi-
se protsessi lõpus ei tohtinud  liiga vara autoklaavi ust 
avada – kogu autoklaavis olev kraam võis lennata vas-
tu lage. Automaatsete ja poolautomaatsete autoklaavi-
de protsessi ei pea masina kõrval jälgima ning ka ust 
ei ole võimalik enne aurukambri rõhu langust avada. 

Mitmeid mõõtmistöid tehti klaasist pipettidega, 
mis olid üldjuhul mõõteskaalaga märgistatud. Enne 
steriliseerimisprotsessi pidid pipetid olema puhtad, 
kuivad, nende suupoolsesse otsa pandi käsitsi vatti, 
sest pipeteeriti ju suuga ja vatt „vältis“ uuritava ma-
terjali otse suhu sattumist näiteks veeproovide pipe-
teerimise korral. Pipetid pakiti, steriliseeriti autoklaa-
vimisega või termostaadis.  Tänapäeval on uuritava 
materjaliga kokku puutuvaks osaks vaid automaatpi-
pettide ühekordsed steriilsed otsikud, mis peale ka-
sutamist bioloogilise ohu konteinerisse ära visatak-
se. Automaatpipettide kasutamisel ei ole vaja suuga 
materjali pipetti tõmmata ja see teeb bioanalüütiku 
töö ohutumaks. 

Pasteuri pipetid

Laialdaselt olid kasutusel klaasist Pasteuri pipetid, mi-
da siis tuli ka eelnevalt pakkida ja steriliseerida. Need 
on küll väga hea terava otsaga, kuid tänapäevased eel-
nevalt steriliseeritud ja ühekaupa pakitud plastikust 

Pasteuri pipetid ei jää neile enam oma omadustelt alla 
ja võimaldavad kiiresti töötada, näiteks samastamisel 
kasutatavate API mikrokatsutite täimisel.

Külviaasad

Mikrobioloogialabori  põhilised töövahendid on ka 
tänapäeval külviaasad, mida kasutatakse uuritava 
materjali inokuleerimisel. Need on ühekordsed ja 
kindla mahuga, enim on kasutusel külviaasad mahu-
ga 1 µl või 10 µl. Aasa kindel suurus võimaldab teha 
kvantitatiivseid külve, kus uuritava materjali hulk on Automaatpipett on täna-

päeva meditsiinilaboris 
samasugune edasiminek, 
kui võrrelda omavahel 
lendamist An-2 „metsavahi” 
ja kaasaegse reaktiivlen-
nukiga. mõlemaga saab 
vedelikke mahte mõõta, 
kuid automaatpipeti muga-
vus ja kiirus jätavad vanad 
tööriistad kaugele maha.
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mõõdetud. Eriti oluline on see uriini uuringute kor-
ral, kus hinnatakse haigustekitajate hulka ja otsus-
tatakse selle põhjal, kas on tegemist uroinfektsiooni-
ga või pigem mitte. 

Varem kasutuses olnud metallist külviaasasid ste-
riliseeriti leegis kuni metall omandas hõõguvpunase 
värvuse, seejärel jahutati ning võeti uuritavat mater-
jali. Peenemat sorti metallist külviaasade materjaliks 
oli plaatina, see kajastus ka nende külviaasade kõrges 
hinnas.  See hind oli koguni nii krõbe, et ühes ette-
võttes paigutati plaatinast külviaas nimetuse „loop“ 
all põhivahendite kategooriasse. Aasta lõpu inven-
tuuri ajal ei leitud kuidagi „loopi“ ning inventeerija-
tele näidati ühte vana luupi. Kõik olid rahul ja inven-
tuur edukalt läbitud. 

Kaalud

Bioanalüütikud kasutavad oma töös palju kaalusid, 
sealhulgas dehüdreeritud söötmepulbrite kaalumiseks 
ehk mikroobidele toidu valmistamiseks. Ka söötme-
te valmistamise protsess on oluliselt muutunud. Kui 
varem kuulus söötmevalmistaja tööülesannete hul-
ka turult ülimalt kvaliteetse liha hankimine ja sel-
lest lihapuljongi keetmine, siis tänapäeval ostetak-
se purgike dehüdreeritud söötmepulbrit, milles on 
kõik uuritava mikroobi kasvu ja paljunemise jaoks 
olevad vajalikud ained õigetes proportsioonides ole-
mas, lahustatakse see destilleeritud veega ja sterili-
seeritakse.  Pulbri kaalumiseks läheb ikka kaalusid 
vaja, kuid kaalude käsitsemine on väga mugav, ei pea 
otsima õiget arvu vihtisid ühele kaalukausile ja tasa-
kaaluasendit kahe kaalukausi vahel. 

Durani pudelid

Söötmed pannakse steriliseerimiseks kolbidesse. Va-
rem olid selleks kas koonilised või ümarkolvid või 
pudelid, mis kaeti kas käsitsi valmistatud vatikorgi 
või hiljem ka fooliumiga. Tänapäeval on mugavam 
ja ohutum ning steriilsuse säilitamiseks parem ka-
sutada spetsiifilisi korgiga pudeleid (nimetatakse ka 

Durani pudeliteks) ehk siis varem kuulus mikrobio-
loogia laborandi tööülesannete hulka ka vatikorki-
de valmistamine.

Kui söötmed valmis, tehakse esmakülvid ja iso-
leeritakse haigustekitaja, mis on vaja identifitseeri-
da ehk samastada ja lõpuks määrata isolaadi ravim-
tundlikkus. 

Mikroobide identifitseerimine biokeemilise 
rea ja API testi abil 

Biokeemiline rida katsutites on mõnes väiksemas klii-
nilises laboris  tagavarameetodina bakterite identi-
fitseerimiseks kasutusel ka praegusajal, kuid pigem 
eelistatakse vähem materjali (söötmeid) ja ruumi 
võtvaid lahendusi ning kiiremini tulemusi andvaid 
meetodeid. Biokeemilise rea üks minivariantidest on 
API test, kus katsutite asemel toimuvad biokeemili-
sed reaktsioonid mikrokatsutites. Mõlemal juhul on 
tegemist bakteri fenotüübiliste tunnuste kindlaks-
määramisega ning nende tunnuste mustri põhjal uu-
ritava bakteri identifitseerimisega.  Paraku mõlemad 
meetodid on juba tasa-pisi ajaloo hämarusse vajumas, 
neid asendavad kiired ja võimsad analüsaatorid.  Sel-
liseid analüüse läbi viivaid seadmeid on erinevaid, 
enam levinud on ilmselt MALDI-TOF, mis määrab 
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haigustekitaja valkude mustri, võrdleb seda andme-
baasis olevaga ning annab selle põhjal mikroobi lii-
gile nime. Ravimtundlikkuse määramine aga vajab 
ikka teatud kindla vanusega, standardsete mikroo-
birakkude olemasolu ka siis, kui selleks kasutatak-
se analüsaatori abi,  disk-difusiooni või minimaalse 
inhibeeriva kontsentratsiooni määramise või mõnda 
muud praegusajal tunnustatud meetodit ja selle tõt-
tu ei saa me veel bakterite kasvatamisest labori sööt-

metel loobuda. 
Bioanalüütika kutsealana on jätkuvalt väga kiires-

ti arenev valdkond, see nõuab pidevat õppimist, uute 
teadmiste ja ka oskuste omandamist, teravat mõistust, 
erksust, tähelepanu, uueneva teabega pidevat kursis 
olemist ning järjepidevat materiaal-tehnilise baasi 
uuendamist.  Bioanalüütikud ei saa lubada ajale jalgu 
jäämist kutseala ülikiiresti uueneva teabe valguses. 

PATOLOOGIA

Patoloogialabor on üks laboritest, kus töötavad tä-
napäeval lisaks patoloogidele ka bioanalüütikud. Kui 
käsitleda patoloogia labori varustatust vahenditega, 
siis ausalt öeldes oli päris kaua reegliks, et patoloo-
gia laboris on palju käsitsi nikerdamist. Mõnes mõt-
tes kehtib see ka praegu, kuid siiski mitte sedavõrd 
kui paarkümmend aastat tagasi. Kui võrrelda tingi-
musi varasematus ja praegustes kliinilistes laborites, 
siis on suurte Eesti patoloogialaborite varustatus pal-
ju täienenud. Ja ka meie laboris on kasutusele võetud 
uusi aparaate ja kuigi kasutame praegu küll osalt sa-
ma nimega aparaate, kuid sisult on need kaasaegsed 
aparaadid. Nii on meil praegu olemas koeprotsessor, 
mis teeb ära preparaadi valmistamise protsessi ma-
terjali fikseerimisest üle veetustamise, intermeediu-
mi ja parafiini viimise. 

Sõltuvalt vajadusest võime koeprotsessori seada 
nii, et koe tükike oleks järgnevaks töötluseks val-

mis kas järgmisel hommikul või ka järgmise näda-
la esmaspäeva hommikul kella kaheksa kolmeküm-
neks. Sama protsess võis võtta varasematel aastatel 
aega kas terve nädala või ka enam, sõltuvalt tundi-
de sagedusest. Igas anumas pidid koetükid seisma, 
sõltuvalt kemikaalist millesse need pandi, poolest 
tunnist kuni kahe tunnini. Nii võttis kogu rea läbi-
mine väga palju aega. Liiati oli kemikaale samuti pal-
ju: fiksaator, fiksaatorist vabastamine, veetustamine  

Kaasaegne koeprotsessor, mis töötab iseseisvalt valmista-
des koematerjali ette järgnevateks töötlusteks.

varasemalt tõstsime koetükke pintsettidega ühest anu-
mast teise, seejärel kolmandasse jne. 

Selline ongi meie parafiini valamise aparaat: ülal vasa-
kul asub mootori osa ja tabloo mille abil saame aparaati 
seadistada, ülal keskel kuuma parafiini vann, ülal vasakul 
vormide hoidmise kuum kamber. All vasakul on kuum kam-
ber parafiiniste kassettide ja vormide hoidmiseks, keskel 
valamise mehhanism ja paremal külm laud temperatuuriga 
-8 °C.

meie praegusaegsed mikroskoobid, mis on binokunaarsed, 
kasutavad elektrivalgust ja kõikide mikroskoopidega on 
võimalik ka pildistada nähtut. 
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varem kasutatud mikrotoomid ja noad. Üks näide värvitud histoloogilisest lõikepreparaadist.

läbi alkoholi üleva rea (reas kolm, neli alkoholi), eda-
si intermeediumisse viimise rida, seejärel parafiini 
viimise rida (muidugi sulasse parafiini, seega toimus 
see termostaadis).

Kui koetükid tulevad sulast parafiinist, valatak-
se need vormidesse ja tahkestatakse. Ka seda teeme 
nüüd aparaadiga. Varem aga toimetasime termostaadi 
juures, mis oli seatud hoidma temperatuuri 58-59 °C. 
Kuna termostaat hakkas jahtuma niipea kui uksed 
avada, oli üsna palju selgitamist, kuidas tuleks tööta-
da nii, et ka järgmisele üliõpilasele jääks termostaat 
endiselt samale temperatuurile: uks lahti, uks kinni, 
tõsta ümber järgmisesse parafiini, uks lahti, parafiin 
kappi, uks taas kinni. Ja nii tuli läbida kolm parafiini 
kokku ühe kuni kahe ööpäeva jooksul. Praegu teeb 
parafiinis hoidmise ära koeprotsessor ja valamisapa-
raadi juures vajutame aparaadi nupule ja sealt tuleb 
sula parafiin vormi, kuhu asetame ka koetüki, selle-
le kasseti ja paneme vormi koos koetüki ja kasseti-
ga külmale lauale tahkuma, mõne aja pärast võtame 
tahke ploki vormist välja. 

Järgneb lõikamine mikrotoomidega. Hetkel on 
meil neli uut mikrotoomi. Omal ajal oli vaid kaks, 
üsnagi ohtlikku mikrotoomi, millel tegelikult ei ol-
nud mingeid ohutuse tagamise vahendeid. Aga ku-
na noad olid nii siis, kui on ka praegu äärmiselt te-
ravad, on ohutuse tagamine väga oluline. 

Ka nüüd töötame nii kelk- kui ka rotaatormikro-
toomidega kuid praegusaegsetel mikrotoomidel on 
olemas nii noa katikud kui ka noa lukustussüsteemid, 
mis aitavad vältida endale sisse lõikamist. Paraku on 
aga paari mikromeetri paksusega lõigu kättesaami-
ne ka tänapäeval esialgu päris keerukas. See on oskus, 
mida tuleb õppida ikka veel ja veel ning juhul kui ei 
lõigata päevast päeva, kipub see oskus ka tuhmuma. 

Tõsi, ka meil on automaatne mikrotoom, aga ise-
gi selle mikrotoomiga lõikamiseks tuleb eelnevalt 
teada, missugune kude missugust lõikamist vajab. 
Õppimise jooksul jõuavad üliõpilased selgeks õppi-
da kogu koematerjali töötlemise põhiprotsessi, kuid 
automaatset mikrotoomi kõik üliõpilased proovida 
ei olegi saanud, sest lihtsalt aega ei jätku.

Küll aga saavad üliõpilased automaatset mikro-
toomi kasutada lõputööde uuringute puhul. Ja kui  
üliõpilane on edukas, siis võib ta juba ka II kursu-
se aine raames proovida lõikamist automaatse mik-
rotoomiga. 

Edasi toimetame samuti nagu varem käsitsi, ehk 
värvimisaparaati meil esialgu ei ole. Seetõttu värvi-
me nii üldvärvinguid kui erivärvinguid käsitsi tõs-
tes preparaate ühe värvi seest teise värvi sisse ja va-
hepeal preparaate ka loputades ning vajadusel neid 
protsessi jooksul mikroskoopidega uurides.  

Lisaks vaatame valminud preparaate, hindame 
mis on õnnestunud ja millised on vead, õpime ka 
hindama preparaate, sest ka laborites kontrollitak-
se, milline on valminud preparaatide kvaliteet. Vaa-
tamise käigus saame oma preparaate ka teistele näi-
data, sest  mikroskoobid on ühendatud omavahel ja 
õppejõu mikroskoobiga süsteemi, milles on võima-
lik kõikides mikroskoopides olevaid pilte näidata nii 
õppejõule, kui ka ekraanile, kui ka seada enda ekraa-
nipilt kõikide kaaslaste ekraanidele. 



Anna-Liisa Tamm, füsioteraapia ja  
tervisekaitse osakonna juhataja
eva mengel, juhtivlektor
marit Salus, lektor

Tartu Tervishoiu Kõrgkool on füsioterapeute põhi-
õppes koolitanud alates 2001. aastast. Selle aja jook-
sul on õppekava läbinud olulisi arenguetappe käsi-
käes füsioteraapia eriala ja elukestva õppe arengutega 
ning see jätkub sama sihikindlalt. 

Õppekava arengut suunab 2021. aasta alguses 
koostatud ja kinnitatud osakonna tegevuskava aas-
tateks 2021–2025. Vaadates lühiajaliselt tagasi, on elu-
kestvat õpet silmas pidades õppimisvõimalused avar-
dunud ning alates 2018. aastast saab füsioterapeudi 
haridust omandada osakoormusega õppes Tallinnas. 
Lähitulevikus on eesmärgiks koolitada füsioterapeu-
te ka kõrghariduse teise astme õppes, mille väljun-
diks on magistrikraadi saamine. 

Olulised teenused kogukonnale

Lisaks teoreetilistele teadmistele peavad füsioterapeu-
dil olema väga head praktilised oskused. Oluliseks 
uuenduseks võib pidada kogemusõpet, millele oleme 
viimastel aastatel õppetöös suurt rõhku pööranud. See 

tähendab, et õppe-
jõudude juhenda-
misel pakuvad tu-
dengid õppetöö 
osana kogukonna-
le erinevaid teenu-
seid. Näiteks tegut-
ses koroonaviiruse 
eelsel ajal kõrgkoo-
lis neuroloogilise 
kahjustusega pat-
sientidele teraa-
piarühm ja toimu-
sid ka iganädalased 
võimlemistunnid 
eakatele, väikelas-
tele ja rasedatele. 

Arvatavasti on 
kuri viirus tulnud 
meie juurde selleks, et jääda oluliselt kauemaks, kui 
endale tunnistada tahame. Me ei saa oma tööd selle 
pärast pausile panna – üliõpilastele tuleb luua tingi-
mused õppimiseks ja vajalike pädevuste omandami-
seks. Seega on paaril viimasel aastal olnud oluliseks 
õppekava arenduseks regulaarne praktikumide ja õp-
pepraktikate sooritamine kõrgkooli kompetentsikes-

kuses. Kõik tegevused on kliendi- ja patsiendiohutust 
silmas pidades korraldatud äärmise ettevaatlikkusega.

Näiteks eelmisel õppeaastal pakuti ravimassaaži 
õppepraktika ajal kogukonnale kõrgkooli kompetent-
sikeskuses kokku 338 massaažiseanssi ja lõpuprak-
tikana 85 füsioteraapia individuaaltundi, 8 rühma-
tundi (selja- ja jõutreeningut) ning 7 konsultatsiooni. 
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20 aastat füsioteraapia õpet 
Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis – 
arengud ja tänapäev 

Füsioterapeudi õppeka-
va töökas ja ühtehoidev 
õppejõudude mees-
kond.



Teenuste maht kasvab igal aastal jõudsalt ning taga-
siside nii õppuritelt kui ka teenuse saajatelt on äär-
miselt positiivne ja tunnustav. 

Kiire kohanemisvõime

Õppepraktika osatähtsus füsioterapeudi eriala õp-
pes on alati olnud suur, moodustades ligi kolmandi-
ku. Tavapäraselt on kliinilised praktikad toimunud 
praktikabaasides. Käsikäes tervishoiu ja füsioteraa-
pia valdkonnas toimuvate arengutega (kaugteenuste 
kasutuselevõtt), on info- ja kommunikatsiooniteh-
noloogiate (IKT) kiire areng (ja muidugi COVID-19) 
ajendanud tegema innovaatilisi kohandusi ka õp-
pepraktikate sisus ja vormis. 

Kui n-ö esimesel koroona-aastal oli üliõpilaste-
le praktikabaasidesse ligipääs suures mahus takis-
tatud, pidid praktiliste kogemustega õppejõud enda 
loovuse proovile panema. Niisiis sooritasid üliõpi-
lased õppepraktikaid digitehnoloogiliste vahendite 
ja meetodite abil, kuid mitte veel kaugteenuse vor-
mis. Kohanemisvõime on tähtis ning kui hea pin-
nas on loodud ja kogemused saadud, toimub arene-
mine kiiresti ning mitmest olulisest uuendusest pole 
enam põhjust taganeda.

Seoses IKT arengute ja jätkuva ülemaailmse CO-
VID-19 olukorraga hakati analoogselt ülejäänud 

maailmaga kõrgkooli 
kompetentsikeskuses 
õppepraktikate raa-
mes pakkuma füsio-
teraapia kaugteenust 
(samuti telerehabi-
litatsiooni, e-prakti-
kat; 2021. aasta keva-
del kokku 41 korda). 
Ehkki hirm uud-
se teenuse pakkumi-
se ees oli suur, selgus 
hiljem teenuse saajate 
seas tehtud rahulolu-
küsitlusest, et kaug-
teenust hinnati sama 
tõhusaks kui kontakt-
teenust. See on väga 
heaks ajendiks kaug-
teenuse võimaluste 
edasiseks arendamiseks meie praktikabaasis. Selleks 
andis panuse ka mõttevahetus Türgi Hatay Mustafa 
Kemali Ülikooli välislektori, professor Esra Dogru 
Huzmeliga, kes külastas kõrgkooli sel sügisel seoses 
koostööprojektiga „Electrical Stimulation“. 

Esimest korda käivitati eelmisel õppeaastal ka tas-
kuhäälingute seeria – teemadel „Vaimne tervis“ ja 
„Ülekoormusvigastused“ osales kokku 4000 kuulajat.

Seega on praegu füsioteraapias suurimaks võt-
mesõnaks tehnoloogiate arendamine, kuna rehabili-
tatsioonipatsientide maht vanusespektris on kasvu-
trendis. Piiratud ressursside ja ajaga tuleb saavutada 
maksimaalseid tulemusi. Robootika ja virtuaalreaal-
sus on tänapäeva füsioteraapias laialdased ning nende 
osakaal tõuseb kindlasti veelgi. Tehnoloogia arenda-
mine pole võõras ka meie osakonnale. Koostöös Tar-
tu Ülikooli teadlaste ja osaühinguga GVcorrect  on 
hoogsalt käimas x-jalgsuse korrigeerimiseks mõeldud 
patendeeritud seadme ja meetodi arendustegevus.

Õppekaval on alati olnud prioriteediks pakkuda 

meie õppuritele võimalust osaleda uurimistöödes ja 
empiirilistes lõputöödes. Sel kevadel lükati õppekava 
õppejõudude eestvedamisel käima jällegi kolm uut ra-
kendusuuringut. Näiteks alustati füsioteraapia eriala 
üliõpilaste elustiili ja tervisenäitajate ning tervishoiu-
töötajate skeletilihasvaevuste kaardistamist. Borealis 
Holding OÜ ühe eestvedaja Peeter Kümmeli initsia-
tiivil asusid õppejõud sel sügisel selgitama massaaži-
toolide eeliseid ja puudusi. Uurimistööde tulemu-
si saab lugeda muu hulgas kõrgkooli uurimistööde 
kogumist, aga ka füsioteraapia ja tervisekaitse osa-
konna loodud hea nõu blogist: nooruse.ee/heanou.

„Aeg ei loe midagi. Üks päev võib tähendada pal-
ju, ja hulk aastaid mitte midagi. Ainult seal, kus sei-
savad arengu viidapostid, on toimunud midagi, mis 
jääb“ (Manfred Kyber). Toimunud on palju ja areng 
ei peatu. Meie ülesandeks ei ole kindlasti mitte ainult 
ajaga kaasas käia, vaid olla ka sammuke ees, et õige-
aegselt saaks tööandja vajadused kaetud. 

Tugevat tervist meile kõigile!
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Massaažiklass TTHKK 
kompetentsikeskuses.

Kõrgkooli kompetentsikes-
kuse teraapiakabinet.



Selle loo on loonud Taimi, maire, maiken,  
Kristiina, Liana, Airi, Aleksandra, Ott-Kaspar, 
martin ja Tiina ehk kõrgkooli kutseõppeosakond

Jõulude ja juubelite eel on inimestel kombeks enda-
le ja oma lähedastele otsa vaadata ning mõtiskleda 
selle üle, kas ja kuidas me oma igapäevases toimi-
mises hakkama saame ja mis meid selle juures toe-
tab ja rõõmustab. Täiskasvanud inimene veedab tööl 
ja töistes tegevustes üsna suure aja oma elust. Samas 
võib juhtuda, et igapäevases töörutiinis hindad oma 
teekaaslasi peamiselt selle põhjal, kui lihtne on saa-
vutada kokkuleppeid ning kui sujuvalt saavad täide-
tud tööülesanded. Kuidagi iseenesest mõistetav on 
see, et möödaminnes saad teada, kes kampsuni ku-
dunud, metsas käinud, end mõnel õppusel proovi-
le pannud, kassiga arsti juurde sattunud või midagi 
põnevat kogenud. Ühise tegutsemise muudab mõ-
nusaks ja nauditavaks just üksteise varjatud „aare-
te“ jagamine. Nõnda siis otsustasimegi lauale laduda 
„palatis“ 308 ja „staabis“ 328 ehk siis kutseõppe osa-
konna ruumides peituvad varandused, et neid kõrg-
kooliperega jagada.

Meie loos (ehk kutseõppeosakonnas) on 123 aktiiv-
set peategelast (loe: õppurit) ja kümme nööritõmbajat 
(loe: õppejõudu): seitse lumivalgekest, kaks vägilast 
ja kunksmoor. Me juhtusime kokku väga erinevatel 
aegadel ja erinevatest kohtadest ning oleme nüüd ju-

ba mõnda aega üsna sujuvalt kutseõppe võluköögis 
tarkusi ja oskusi seganud, sobitanud ning kogukon-
na teenimiseks ja toetamiseks õppekavadele elu sis-
se puhunud. Meie keskmine vanus kõrgkooli täna-
vusel juubeliaastal on 45,666... aastat – pole ju paha, 
ei noor ega vana. Seda enam, et seda arvu võib lõp-
matuseni venitada ja valeks ta ikkagi ei muutu. Selle 
suurepärase vanuse varjus oleme kogunud teadmisi 
ja oskusi eripedagoogikast ja vaimsest tervisest, psüh-
holoogiast, ämmaemandusest, õendusest ja õendus-
pedagoogikast, füsioteraapiast ning hooldamisest, 
kasvatusteadusest ja ergonoomikast, õmblemisest, 
müümisest, sekretäritööst ja aedviljade konserveeri-
misest ning oskame kõigis neis valdkondades kõhk-
lematult ka kõrgetasemelist esmaabi anda.

Sellel aastal jõuab ümmargusse ikka mitu meie 
võluköögis vormitud ja küpsetatud õppekavapirukat. 

Väärikalt vanima, hooldustöötaja õppekava (21 aas-
tat), järel sai täis 15 aastat esimesest lapsehoidja õppe 
avamisest. Kümme aastat on hädalisi abistanud meie 
vormitud erakorralise meditsiini tehnikud ning  viis 
aastat pehmendavad kangeid kaelu massöörid ja te-
gevusjuhendajad, kes aitavad intellektuaalses tasa-
kaalutuses inimestel toime tulla oma igapäevaeluga.  

Loomulikult on meil terve kari tugitegelasi, kes ai-
tavad meil töökorras, liikuvad ja hea tuju lainel  pü-
sida. Suur roll selles vallas on cupidel ja kaladel, kes 
üldtunnustatult saadavad ümbritsevasse keskkonda 
rahustavaid laineid. Tähtsa tugiisikute kogukonna 
moodustavad koerad, alustades kahest puudlilaad-
sest rosinasilmsest (koer)poisit, jätkates kääbuspuudli,  
labradori ja täiesti puhtatõulise valge kranzeriga ning 
lõpetades 55-kilose imehapra ja leebe bernikaga.  Tä-
nu nendele liikuvatele tugijõududele suudame suure-
pärase spordiinitsiatiiviga varustada kogu kõrgkooli. 

Sugugi vähem oluliseks pole põhjust pidada viit 
kassi, kes lahkelt lubavad oma pererahval endalt 
paindlikkuse taha peidetud sihikindlust ja isepäi-
sust õppida. Suuremõõtmelist rahulolukoolitust ta-
sub taotleda kuuelt Prantsuse pässilt (jänesed), kes 
oma sooja sõbralikku seltsi on jaganud isegi kõrg-
kooli töötajate laste jõulupeol. Ja loomulikult kajab 
üle kogu seltskonna kanaarilindude vadin, mis vai-
kib, kui kate üle puuri laotada – väärt kogemus vaid-
luste lõpetamiseks, muide.

Juubelimõtisklused 
palatis 308 ja staabis 328 

TERVIST! / noVEmbER 2021 / nr 32 AKTUAALNE 55



Peale nende hädavajalike taustajõudude, kes meie 
vaimse ja füüsilise tervise eest hoolitseda aitavad, 
on meie nööritõmbajate seltskonnal kokku kümme  
last vahemikus kolm kuud kuni 35 aastat ja kaks  
lapselast. 

Enesehindamistesti sooritamise käigus saime ise 
enda kohta teada, et meie hulgas on: üks maru ra-
hulik ja üks kirglik (kergesti ärrituv) tegelane, üks 
andekas taaskasutaja ning üks värvib kõike ja kõiki. 
Üks liigutab kõrvu ja on aastate jooksul korraldanud 
2011 lasteüritust, kaks korraldavad ja organiseerivad 
edukalt, üks tegeleb kunstiga ning kolmel kolleegil 
on mitmeid seni avastamata andeid.

Eeltoodud annete kinnituseks tegeleme terve rea 
hobitegevustega, mille hulka kuuluvad kõige erineva-
mad käsitööliigid, lugemine, reisimine, sport ja liiku-

mine, korilus, kaunid kunstid, foto- ja videograafia, 
bändi tegemine ja muud muusikalised harrastused, 
kokkamine ja loomulikult söömine.

Arutluses selle üle, kuhu meie värvikas ja mit-
mekülgsete annetega seltskond reisida sooviks, sel-
gus, et reisiunistusteks on ülekaalukalt Island ja 
Norra ning tasakaalu võiks pakkuda Uus-Mere-
maa ringreis. Ja juba järgmisele küsimusele oma 
lemmikpaiga kohta maailmas, kostsid kõik nagu 
ühest suust: „KODU“. 

Kas ei pane mitte imestama, et me kogu selle ku-
patuse kõrval ikka tõesti ka töistesse tegevustesse 
panustame? Ometi on see täiesti tõsi ja kutseõppe 
peategelased, meie õpilased hooldustöötaja, tegevus-
juhendaja, lapsehoidja, erakorralise meditsiini tehni-
ku ning massööri õppekavadelt, on juba palju aastaid 

leidnud oma lemmikud just oma osakonna õpetajate 
hulgast. Taimi (2020) ja Liana (2021)  on nomineeri-
tud  ka Tartu linna aasta kutseõpetaja tiitliga. 

Loo lõpetuseks tasub siin ära tuua motod, mida 
ise järgime ja lugejalegi soovitame: 

• Koledat konna suudle kohe, ta ei muutu oodates 
kaunimaks.

• Püüa mõista, mitte hukka mõista.
• Naudingu ja tänutundega paku tasakaalu iseenda-

le ja teistele.
• Koos on kõik võimalik.
• Ela ise ja lase teistel elada.
• On võimatu olla masenduses, kui sul on õhupall.
•	“Today I will do what others won’t, so tomorrow  

I can do what others can’t.” – Jerry Rice.
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Pille Tammpere, lektor

14.-16.10.2021 toimus õppus MO-
DEX21 (täpsemalt: Eesti Päästemees-

konna välihaigla õppus). Stsenaariumi 
järgi oli ühte suhteliselt heal järjel olevat riiki, Mo-
dulistani räsinud ektreemsed ilmastikuolud. Taristu 
oli kahjustatud, tervishoiusüsteem ei toiminud, oli 
hukkunuid ja palju vigastatuid. Eesti Päästemees-
kond oli oma välihaiglaga Modulistanile abis, va-
lihaiglasse hakkasid saabuma patsiendid erineva-
te probleemidega.

Abistajatele võimalikult tõetruu keskkonna teki-
tamiseks kasutati rollimängijaid, kellest suure osa 
moodustasid meie kooli üliõpilased. Õppusel osale-
nud üliõpilased tõid esile, et nüüd teavad, kuidas tun-
neb ennast patsient. Õpiti juurde nii haiguste kui ka 
abi osutamise osas, nt:

• … õppisin erinevate haiguste sümptomeid ja kui-
das haigus väljendub.

• .. et õed ja arstid peavad olema väga teadlikud, 
missuguseid ravimeid nad kasutada saavad erine-
vate haiguste juures.

• ... et isegi, kui asi tundub täiesti tavaline, siis tu-
leb veenduda, et põhjuseks pole midagi muud.

• … sain tunda, kuidas on oodata kurnatud, väsi-
nuna ja söömata oma operatsiooniaega.

• … kui tähtis on koostöö ja et üksinda ei saa keda-
gi efektiivselt aidata.

• … sain aru, kui vähe on vaja, et tekiks eluohtlik 
viga.

• ... et seoste loomiseks peavad olema väga head 
teoreetilised teadmised.

Ka nii on võimalik õppida
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Anne vahtramäe, lõputult tänulik  
õppija, juhtivlektor

Kõrgkoolis on kogu tegevuse 
põhialuseks õppekava ja konkreet-

se aine õpetamise juhiseks ainekava. Mõlemad on 
ametlikud, kinnitatud ja korduvalt kontrollitud doku-
mendid, kus eesmärk ja teemad lahti kirjutatud ning 
tegevusplaan “puust ja punaseks” joonistatud. Kui 
õppehoonesse tulevad ministeeriumi ametnikud või 
akrediteerijad, siis on õppekavad ja ainekavad need,  
mida kõigepealt näha küsitakse. Õppekavast ja aine-
kavast saab õppima tulija teada, mida ja kuidas õpe-
tatakse ning õpetaja saab näpuga järge pidada,  et kui 
kaugel juba ollakse. Igati vajalikud dokumendid mõ-
lemad.

Aga siis õpitakse koolis veel asju, mida ei saa eriti 
aine- ega õppekavasse kirjutada. Neid on raske pla-
neerida ja keeruline hinnata. Neid valdkondi ei saa 
enamasti kodus konspekte lugedes õppida ning nen-
de õppimisest ei anta aru, ei kirjutata referaate, ei väl-
jastata tunnistusi. Peenemas keeles on selle nimi mit-
teformaalne õppimine.

Mida saab kõrgkoolis niimoodi õppida? Mida sel-
lest väärtuslikuks pidada? Sest ega’s kõik, mida on 
võimalik õppida, pole väärtuslik – näiteks viilimi-
ne, vastutustundetu laisklemine, reeglite ja kokku-
lepete mittetäitmine on ju ka õpitavad. Aga pole se-
da väärt. Samas on väärtuslikku, eluks vajalikku ja 
rõõmupakkuvat tunduvalt rohkem.

Võtan mõned asjad ette. Need pole järjestatud 
tähtsuse, vaid pähetulemise järgi.

Esmalt tuleb pähe ühtekuulumine ja akt-
septeerimine. Kui tahan töötada inimestega, ja se-
da tervishoiutöötaja ju teeb, peab see pakkuma mulle 
endale ja ka teistele rõõmu. Seega pean omaks võtma 
hoiaku, et me kuulume kokku – kui sõbrad, kui kur-
susekaaslased, kui tartlased, kui eestimaalased, kui eu-
rooplased, kui inimesed. Kõlab suureliselt? Ehk jah, 
aga nii on. Me inimestena kuulume kokku ja vastuta-
me mitte üksnes enese ees, vaid kaudselt kõikide ees. 
Meil tuleb läbi saada ja üksteist aktsepteerida ilma vi-
ha ja kurjade sõnadeta, ilma vihkamise ja vaenuta. 
Enamgi veel,  meil peaks olema siht elu tervemaks ja 
rõõmsamaks muuta.

Et pole just kerge ülesanne? Aga kes ütles, et peab 
kerge olema? Peab olema huvitav, põnev, vahel ka ras-
ke ja ennast ületav, et tulemus saaks siirast rõõmu 
pakkuda: ma suutsin agressiivse inimesega hästi toi-
me tulla, pahura pahast meelt jahutada, vaktsineeri-
misvastase vaktsiiniusku veenda,  lootusetule lootust 
pakkuda, tõrksa koostööle meelitada… See on rõõm 
– olen saanud maailma pisut paremaks teha. Ja seda 
õpitakse läbi elu. Ka meie kõrgkoolis. 

Kohtudes siin õppetöö käigus kaaslaste, õppejõu-
dude, juhendajate või  patsientidega, saan harjutada 
leppimist erinevate seisukohtade ja maailmavaade-
tega, erinevate suhtlusviiside ja koostöövalmidusega  
ja ikkagi säilitada endas soovi olla parem, teha pa-
rimat.

Või võtame hoolimise ja empaatia teema. Se-
da ei saa kuidagi loengus õpetada, vaid saab suheldes 
avastada ja harjutada. Pannes tähele nõrgemat, abi-
tumat, haigemat, oskamatumat ja pakkudes oma abi, 

märkan järgmisel korral abivajajat varem ja hooman 
sekkumisvõimalusi olukordades, kus enamus inime-
si mööda astub. Mitte et nad halvad oleksid, vaid nad 
pole õppinud märkama ja reageerima. Teooria on sa-
muti vajalik, kuid ilma praktikas rakendamata on see 
tühine.

Või hoopis vabaduse ja vastutuse teema. Kui 
palju olen ma vaba tegema, mida tahan? Kas minu 
vabadused on ainult minu enda asi või puudutavad 
need ka kedagi teist? Kuidas puudutavad? Mille eest 
ma vastutan ja kelle ees ma vastutan? Kas eksamil spi-
kerdades petan ma üksnes õppejõudu? Ennast? Või ka 
seda patsienti, kes vaadates mu vormirõiva nimesildil 
olevat “õde”, bioanalüütik”, “füsioterapeut”, loeb sealt 
välja ka garantii abi kvaliteedi osas. Ta usaldab kutse-
ala esindajat, teadmata tegelikult, milline on konkreet-
se inimese ettevalmistus. 

Ehk on sellega seotud kogu meie väärtussüsteem 
ja hoiakud, harjumused, kombed, tavad? Ehk siit 
saabki alguse arusaam, kes me päriselt oleme? Mis 
on meie võimalused elu paremaks muuta ja miks me 
seda teeme?

Et selle kõigega lisaks õppeainetele tegeleda, on vaja 
paras ports eneseusaldust, enesejuhtimist ja proovi-
misjulgust. Ka julgust eksida. Ja seejärel uuesti proo-
vida. Ikka nii, et lõpuks ka ise rahule jääksime ja teis- 
te usaldust ei reedaks. Vahetevahel on vaja enese-
kindlust ja vahel enesekriitikat. Aga alati on vaja  
sihti silme ees ja usku, et püüdes need sihid ka saa-
vutan.

No kuidas saab kirjutada õppekavasse, et tagame 
meie lõpetajate ideaalseks inimeseks, kodanikuks, 

Ainekavata õppeained
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kaaslaseks olemise? Ei saa ju! 
Aga õpetatakse ja õpitakse se-
da meie koolis sellegipoo-
lest. Läbi õppeprotsessi, 
läbi ühiste tegemiste, 
läbi vabatahtlikutöö,  
läbi linnakodani-
kele teenuste pak-
kumise, läbi va-
baajategevuste, 
läbi arutelude 
ja probleemi-
de lahenda-
mise õpi-
vad seda nii 
meie kõrg-
kooli õppu-
rid kui ka 
õppejõud. 
Vähemalt 
mina olen 
neid asju 
õppida saa-
nud.

M i d a 
see meile 
lisaväärtu-
sena annab? 
S õ b r a s u h -
teid, tuttavaid 
ja häid kolleege 
kogu eluks.  Sel-
gema arusaamise 
oma kohast maail-
mas ja oma piirama-
tutest võimalustest olla 
hea südamega inimene. 
See on – lisaks õppeka-
vas pakutavale – väärt õppi- 
mine. Foto: Kadri Audova



Jaanika niinepuu, kommunikatsioonijuht

Räpina servas sinine maja, mida ümb-
ritseb kõik, mida üks nelja-aastane võib 

elult tahta: lustakas piraadilaev, teepervel 
sõitu ootav jalgratas, aia taga tiigike ning ohtralt puh-
kenurki, värsket õhku ja ehedat loodust. Suvi hoiab 
küll veel kümne küünega aiailust kinni, kuigi kalen-
der hakkab tasapisi novembrit ette keerama. „See on 
esimene aasta, kui saan oma aiast lilled tuppa vaasi 
tuua,“ selgitab perenaine, Tartu Tervishoiu Kõrgkoo-
li rektor Ulla Preeden (41) aias ringi vaadates, samal 
ajal, kui Gregor (4) päevast sammunormi täis silkab.

Toas ootavad meid varahommikul küpsetatud 
kringli hõng ja inglid: sinised ja roosad, kuldsete täp-

pide ja südametega. Igaüks eriilme ja -palgeline – neid 
maalivad ema ja poeg, koos. 2022. aasta kevadel on 
neil plaanis avada ka ühine kunstinäitus.

Ulla, miks te Gregoriga olete otsustanud just ing-
leid maalida? 

Kui Gregor oli väiksem ja ma maalisin, tahtis te-
magi värvida. Ehk umbes natuke rohkem kui aasta 
tagasi hakkasimegi siis koos just maale tegema. Te-
ma teeb värvilised põhjad, või siis teeme koos, ja mi-
na täiendan hiljem detailidega. See on lihtsalt minu 
lemmikhobi ja tundub, et talle ka värvid meeldivad. 

Inglite värvimise juurde jõudsime me nüüd, ke-
vadisel koroonaperioodil. Mulle endale meeldivad 
peamiselt kaks motiivi, mida ma olen joonistanud ja 
maalinud – nendeks on inglid ja linnud. Teen mõni-
kord ise sünnipäevadeks ja jõuludeks kingitusi, ena-
masti küll kõige lähedasematele inimestele. Nii olen 
kinkinud teistele enda maale, aga juba aastaid tagasi 
tegin ka paar väikest inglit kingituseks. 

Aasta alguses oli mul põhjust külastada Timo-Ke-
raamika lehte. Nägin seal valgeid, suuri ja väikseid 
küünlaalusega ingleid. Mulle tundus seda nähes, et 
saan hobi ja hea funktsiooni ühendada. Väga palju-
dele meeldib pimedal perioodil küünlaid põletada. 
Mina aga saan teha koos Gregoriga midagi, saame 
värvida, olla loovad ning samal ajal – need inglid on 
dekoratiivsed. Kui sinna õhtusel ajal teeküünlad sis-
se panna, siis nad on väga armsad. Igal inglil on just-
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Ulla Preeden: loov nii  
maali- kui juhtimiskunstis 

Me teeme kindlasti 
väga palju rohkem 

kui tegelikult kasvõi 
tegevustoetusest tulenev 

eelarveline ressurss üheski 
teises koolis 
võimaldaks.



kui oma iseloom, igaüks on eri värvi. Enamasti tee-
me ingleid minu lemmikvärvi, sinisega, aga kui me 
oleme teinud neid mõeldes, kellele see kingiks läheb, 
siis on tulnud ka rohelist, roosat jne.

Mulle tegelikult väga meeldib neid ingleid teistele 
kinkida. Maale kinkides on kingi saajal neid teinekord 
väga raske interjööri sobitada. Ega endalgi seinaruumi 
nii palju pole, kui on neid maale seismas seina ääres…

 
Kuidas näituse planeerimise juurde jõudsite?
Kui ma kord tegin postituse Facebooki meie ühisest 
hobist, siis minu hea tuttav Leo Kütt Räpina Loome-
majast märkas seda ja tegi kohe ettepaneku, et me 
võiksime Gregoriga koos ühisnäituse teha. Nüüd on 
aeg kokku lepitud: näitus on seal üleval 16. märts 
kuni 30. aprill. Ma olen ühe korra varem Loomema-
jas oma maalide näitusega olnud ning mitmetes teis-
teski kohtades. Nüüd siis saame nii maalid kui ing-
lid välja panna. 

Milline on üleüldse sinu suhe kunstiga?
Ma ise hakkasin natuke teadlikumalt oma joonistusi 
alles hoidma Räpina Ühisgümnaasiumis õppides põ-
hikooli lõpus ja peamiselt gümnaasiumi ajal, siis olid 
mu joonistused tehtud küll pliiatsi või tindipliiatsiga. 
Kui ma nüüd neid joonistusi vaatan, siis mulle tundub, 
et see oli üks viis ennast välja elada või oma emotsioo-
ne lahjendada. Hiljem juba ülikoolis olles hakkasin 
ka värve kasutama ning sealt jõudsingi just akrüül-

värvideni. Olen ka ühe kursuse ülikooli ajal läbi tei-
nud, mis oli kindlasti oluline kogemus mulle, kuid 
kuna mulle meeldib rohkem selline abstraktne, värvi-
de või kujunditega väljendusviis, siis selline inimeste 
maalimine ja reaalsete asjade komponeerimine mul-
le väga ei sobinud. Seega, täna meeldibki mulle kom-
bineerida nii maalimise tehnikaid kui joonistamist. 

Kuidas pojal on kunstihuvi tekkinud?
Gregor kindlasti tuleb kaasa siis, kui ma ise aega sel-
leks võtan ja teinekord ka avastan ta oma laua taga joo-

nistamas või värvidega mängimas, aga ma ei tea, kas 
see ükspäev ka alles jääb. Eks näha ole. Mina kind-
lasti pigem lasen tal värvida üle joonte, ei sunni te-
gema mingeid kindlaid kujundeid, julgustan ise vär-
ve valima, erinevaid tehnikaid ja pintsleid kasutama, 
et näha, milline see joon või muster tuleb. 

Mitu kunstinäitust ja kus sul on olnud?
Ma arvan, et näitusi on seitse-kaheksa. Kunagi üli-
kooli ajal oli Tartu Linnaraamatukogus esimest korda 
- siis just need joonistused või pigem graafika. Hilise-
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Mulle endale meeldi- 
vad peamiselt kaks motiivi, 

mida ma olen joonistanud ja 
maalinud - nendeks on inglid 

ja linnud.

 Ulla ja Gregor maalivad ingleid peamiselt teistele kingituseks.



matel näitustel olid juba maalid. Põlva maavalitsuses 
töötamise ajal tegime näitused koos Andres Lehes-
tikuga (kaguelu.blogspot.com/2013/09/raamatuko-
gus-kohtusid-maalid-ja-luule.html) , kes valis oma 
kirjutatud luuletused või siis kirjutas need spetsiaal-
selt mõne mu maali juurde.  

See oli selline põnev projekt, kuna mind kutsuti 
näituseid tegema erinevatesse Põlvamaa raamatuko-
gudesse, aga ka Võrumaale. Toona mulle tundus, et 
ma pole ju mingi kunstnik - miks ma seda teen. Aga 
meid viis Andres Lehestikuga kokku tore juhus. Ni-

melt, kui ma läksin Põlva maavanemaks, siis inter-
vjuudes küsiti minu hobide kohta ning kuuldes minu 
kunstilembuse kohta, tuli Andres kord minu juurde 
palvega, et ma teeks ühe maali tema vennale kingi-
tuseks, kes elab välismaal. Ma tegingi ja tema kinkis 
mulle tänutäheks oma luuletuse. 

Milline näitustest on sinu jaoks olnud kõige meel-
dejäävam või olulisem?

Kindlasti on mulle eredalt meelde jäänud näitus 
Tartu Linnaraamatukogus, sest see oli esimene. Tege-

likult on väga palju häid emotsioone kõikidelt näitus-
telt, kuna tavapäraselt kaasneb näituse ülespanemise-
ga ka väike avamisüritus, siis need on olnud sellised 
soojad ja väga lahedate inimestega kohtumised. 

Samas, kui tuua välja just olulisuse poole pealt,  
siis eelmine näitus Räpina Loomemajas nüüd juba 
aastaid tagasi oli seotud ka väikese heategevusliku 
oksjoniga, kus ma selle raha andsin sealsamas Loo-
memajas lastele kunstiringi eestvedavale juhendajale, 
et ta saaks vajalikke materjale ja vahendeid osta las-
tele ja noortele.
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Rektori kodus on 
kunstiteoseid rohkem 

kui seinapinda
Fotod: Jaanika niinepuu



Millised kunstinäitused sulle endale meeldivad? 
Ma ei saa öelda, et ma olen suur näituste külastaja. 
Aga näiteks, kui mul on valida, millisesse muuseumi 
ma lähen, kui külastan uusi linnu või riike, siis kind-
lasti eelistan just kunstimuuseume. Ajaga on neid kü-
lastusi ikka kogunenud ka. Viimane elamus oli kaht-
lemata Eestis Fotografiska külastusega seotud.

Mida soovitad algajale kunstihuvilisele, millest 
alustada?
Ma arvan, et oluline on lihtsalt võtta see pliiats või 
värvid. Vahendid ongi ehk siinkohal need, mis soo-
dustavad alustamist, sest kui neid käeulatuses pole, 
siis on lihtne ka edasi lükata seda proovimist ja kat-
setamist. Mina näiteks praegugi koosolekutel või ka 
koolitustel osaledes sirgeldan aeg-ajalt oma kausti-
kusse. Kui ma muidugi ise just seda koosolekut või 
koolitust ei juhi – siis paraku ei saa. 

Mul oli alles hiljuti ka üks kogemus, kus mind 
kutsuti juhendajaks, et üks juba aastakümneid 
koos olnud abielupaar saaks aastapäevaks mi-
dagi erilist ja oma kätega teha: maalid. Nad pol-
nud sellega kunagi tegelenud ja tundus, et neis 
oli palju ebakindlust selle suhtes, kas saab hästi 
või õigesti, aga mina ei arva, et kui sul on hobi, 
siis seal on õiget või valet lahendust. See on ene-
seväljenduse viis ja kui sa vähemalt alustad, siis 
lõpptulemus on ka tegelikult väga äge. Kindlasti 
on värvidega alustada lihtsam – siis saab alusta-
da nii, et valid oma lemmikvärvid ja teed kujun-
deid, mis sulle meeldivad. 

Millised hobid sul veel on ja kui tihti jõuad nende-
ga tegeleda?
Mul on juba kooliajast olnud üks sportlik hobi: korv-
pall. Seda on pärast ülikooli olnud järjepidevalt kee-
rulisem harrastada, aga olgu siis meie kõrgkooli esin-
dades või muidu suvel niisama palli viskamas käies 
– ikka saab! Nüüd on õnneks juba enam kui aasta 
minu kodukohas, Räpinas väike naiskond – kõik sel-

lised harrastajad ja huvilised, mina tõenäoliselt siis 
kõige eakam hetkel nende hulgas. Meil on äge ning 
kord nädalas käin mängimas. 

Niisamuti meeldib mulle päris raamatuid luge-
da, kuigi tööga seoses tuleb ka erialast kirjandust üs-
na palju veebis lugeda. Hetkel saab igapäevaselt pä-
ris raamatuid lugeda lapsele ja neid lasteraamatuid 
on ka juba üksjagu kogunenud. Minu arvates peab 

kodus olema raamaturiiul, kus on lemmikud aas-
tate tagant, kohustuslikku kirjandust, aastate jook-
sul kingitud raamatuid või muid toredaid mälestusi. 
See riiul ei peaks olema seal mitte ilu pärast, vaid ik-
ka selleks, et aeg-ajalt mõni raamat jälle kätte võtta, 
sest kui raamatud on käeulatuses, siis on ikka liht-
sam neid ka kätte võtta. Samas, kui vaja ja aega, olen 
olnud ka usin raamatukogu kasutaja.

Ulla Preeden leiab, et kodus peab olema raamaturiiul, kus raamatute kõrval ka muid toredaid mälestusi. Tema riiulis on 
kivid, mis meenutavad õpinguid geoloogia alal, aga näiteks ka raamitud foto sellest, kuidas ta toonaselt Tartu Ülikooli 
rektor Alar Kariselt saab kätte doktorikraadi lõpudiplomi.
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Oled olnud nüüdseks rektor Tartu Tervishoiu Kõrg-
koolis viis aastat. Mida pead enda suuremaks õn-
nestumiseks ja ebaõnnestumiseks? 
Suurimad õnnestumised pole minu õnnestumised, 
need on alati koos meeskonnaga, kus ma olen saa-
nud olla lihtsalt toeks. Kindlasti viieaastase perioo-
di sisse jääb magistriõppekavade välja töötamine ja 
elluviimine meie kõrgkoolis – see, et nad üleüld-
se tervishoiukõrgkoolis ja rakenduskõrgkoolis on!  
Ma väga eredalt mäletan esimesi kohtumisi hari- 
dus- ja teadusministeeriumis või ka tegelikult töö-
andjatest partneritega. See polnud sugugi iseenesest-
mõistetav, miks me seda teeme  ja kas on ikka vaja 
või kellele.

Isiklikult olen ma tahtnud olla nii palju toeks  
ja eestvedajaks teemadel, kus minu roll on just vaja- 
lik. 

Eelmise perioodi lõppu jäi kõrgkooli uue arengu-
kava loomine ja kui need seatud sihid saavad teoks, 
siis olen teise perioodiga oma ametiajast rahul.

Õnnestumiste ja ebaõnnestumiste hulka saan pa-
raku liigitada konsensusleppe. Sellega kaasnes palju 
positiivset nii ühiskondlikus plaanis kui ka koostöös 
praktikabaasidega, aga paraku ka küllaga neid aspek-
te, mis jätsid kõrgkooli n-ö võitlema ja oma igapäe-
vast tegevust justkui õigustama. Ehk on selles olnud 
ka õppetund, et kui pole mustvalgelt kirjas, siis häid 
sõnu alati uskuda ei tasu.

Ma olen ääretult tänulik, et meie kõrgkoolis on nii  
pühendunud, väga suure missioonitundega inimesed 
– me teeme kindlasti väga palju rohkem kui tegeli-
kult kasvõi tegevustoetusest tulenev eelarveline res-
surss üheski teises koolis võimaldaks. Me ise teame, 
et tervishoiusüsteemis on meie panus asendamatu, 
seetõttu pingutame ka rohkem, aga lihtsalt tunnen, 
et nii iseenesest mõistetav pole see väljaspool kõrg-
kooli ning minu missioon on seda arusaadavaks te-
ha ametnikele ja poliitikutele, olgu tervishoiu vald-
konnas või kõrghariduses laiemalt. See on omaette 
kunst kindlasti.

Millisena kirjeldad Tartu Tervishoiu Kõrgkooli ja 
siinseid inimesi – millised on meie tugevused ja nõr-
gad kohad? Mis sa arvad, kas me ka väljapoole sel-
lised paistame?
Meie tugevus on meie inimeste tahe, kollegiaalne 
toetus. Teadmine, miks me oleme ja tegutseme, kõr-
ge missioonitunne. Nii meie töötajad, aga ka laiemalt 
õppurid ja vilistlased on valdkonnas tuntud ja hinna-
tud. Meil on tõenäoliselt vaja rohkem väljapoole ku-
vada meie tegemisi, kuid samas lähiaastate valguses 
– väljakutseid ja muudatusi on nii palju, et aeg-ajalt 
tahaks lihtsalt rahu ja kohanemiseks rohkem aega. 
Ka see ootus on mõistetav, samas tuleb teadvustada, 
et kui me väljapoole ei tegutse, siis meid pole laiemalt 
ühiskonnas justkui olemas. Siinkohal tooksin välja 
just otsustajate tasandi ja poliitikute kujundatavate 
otsuste vaates: me peame olema nähtavad. 

Tervishoiu valdkonnas kitsamalt ma tean ja usun, 
et paistame väga hästi silma, meie vilistlased on oo-
datud ja tööturul väga hinnatud. Mina ise kindlas-
ti olen nende aastatega näinud, et väga palju tuleb 
tööd teha tervikuna selles osas, et kuna me oleme rii-
gi rakenduskõrgkool, siis laiemalt rakenduskõrgkoo-
le väärtustataks ja hinnataks rohkem. Meil on näi-
teks tegelikkuses rohkemgi anda kui Eestile vajalike 
spetsialistide koolitamine, meil on kindlasti suurem 
potentsiaal ja võimekus teadus- ja arendustegevuses, 
aga ka rahvusvahelistumises.

Millisena näed kõrgkooli rolli Eesti tervishoiu- ja 
haridusmaastikul?
Meie kõrgkoolil on väga oluline roll. Ühelt poolt me 
oleme riigi rakenduskõrgkool, kus koolitatakse Ees-
ti riigile vajalikke enamuses elutähtsa teenusega seo-
tud valdkondades – tervishoiuspetsialiste. 

Niisamuti on erialad, kus just meie kõrgkooli kom-
petentsi toel toimub ka nende arendamine. Selle kõi-
ge kõrval on aga ka ühiskondlik roll, me saame oma 
teadmiste ja kogemustega – neid siis jagades ja kogu-
konda teenides – mõjutada sõna otseses mõttes iga 
eestimaalast. Nii väikeste kui suurte inimeste elusid, 
parandades terviseteadlikkust, kujundades hoiakuid 
või õpetades vajalikke oskusi.

Kus võiks kõrgkool olla viie aasta pärast? 
Viie aasta pärast on kõrgkool kindlamas positsioonis, 
seda eriti Eesti haridusmaastikul, aga ka palju oluli-
sem partner tervishoiu valdkonnas. Oleme suutnud 
murda mõtteviisi, et tervishoiukõrgkoolid vastuta-
vad Eesti tervishoiusüsteemi jätkusuutlikkuse eest 
spetsialistide koolitamisel – et me ei saa tegelikku-
ses seda teha ilma partneriteta. Meie inimesed ei tee 
tööd töö pärast, vaid meile tõesti läheb väga korda, 
mis toimub meie kõrgkoolis, meie ümber ning me 
saame olla siinkohal oma pädevusvaldkonnas liidrid.

Loomulikult on mitmed eesmärgid palju detailse-
mad, eriti süsteemide ülesehitamisel või kvaliteedi ta-
gamisel protsessides, aga ma ise arvan, et meie kõrg-
kooli arengukavasse (nooruse.ee/kvaliteet) on need 
hästi kirja saanud ning kui keegi loeb seda artiklit, 
aga samas pole veel lugenud kõrgkooli arengukava, 
siis soovitan väga seda teha. See annab üsna hea üle-
vaate, aga ka teadmise ja tunnetuse, kuhu kõrgkool 
lähiaastatel liigub.

Minu isiklik eesmärk on see, et kõrgkoolis toime-
tavad inimesed oleksid rohkem rahul sellega, et nad 
tegutsevad  just Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis ning 
et nad tunnevad seejuures, et nad on hinnatud ning 
väärtustatud.

Meie inimesed ei tee  
tööd töö pärast, vaid meile 

tõesti läheb väga korda,  
mis toimub meie kõrgkoolis, 

meie ümber.
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Kõrgkooli viimase kursuse tudengid: 
distantsõpe  vs  lähiõpe

Jaana Otsa, õe õppekava  
2. kursuse üliõpilane

“Hambad ristis läbi tule, vee ja vaskto-
rude”. Kas tõesti nii raske see distantsõpe 

ongi? Lähi- ja distantsõpet võrdlevad omavahel kolm 
viimase kursuse Tartu Tervishoiu Kõrgkooli tudengit. 
Loe ja saa teada, kuidas on nad tulnud toime lähiõp-
pelt üleminekuga distantsõppele. Küsimuste vastus-
test järeldub, millise õppega soovivad mõlemat õpet 
kogenud noored tegelikult eriala omandada.

Gerda Frederike Enok
Gerda on kogenud kontaktõpet pool aastat enne, kui 
ta suundus peamiselt digiõppele.

Tutvusta ennast, palun.
Olen 22-aastane ja õpin kolmandat ehk viimast aastat 
tervisekaitse spetsialistiks – olin lähiõppel pool aas-
tat enne, kui suundusime distantsõppele. Olen koo-
lis üliõpilasesinduse aseesimees. Samuti olen koroo-
nadetektiiv: käin esmaspäevast kolmapäevani koolis 
ja neljapäevast pühapäevani töötan Terviseametis. 
Vabal ajal olen liikuva eluviisiga ja tegelen spordi-
ga, mille jaoks on mul hetkel õppimise kõrvalt väga 
raske aega leida.

Kuidas leidsid tee erialani?
Kõigepealt läksin õppima Tallinna Tehnikakõrg-
kooli hoonete ehitust, kuid üsna pea sain aru, et ma 

ei sobi inseneride keskele ja tundsin end olevat lii-
ga võõras seltskonnas. Ma arvan, et see ei olnud ise-
gi võib-olla niivõrd eriala, vaid linna probleem. Ma 
olen küll Tallinna külje all üles kasvanud, kuid Tal-
linn tundus minu jaoks siiski liiga rohmakas linn ole-
vat ja otsustasin, et tahan minna teise linna õppima 
ja selleks linnaks osutus Tartu. Kandideerisin põhi-
liselt kõikidesse koolidesse, aga Tervishoiu 
Kõrgkool oli kõige südameläheda-
sem, sest mu ema on olnud vara-
semalt tervishoiutöötaja ning 
tundsin, et see pisik on ka 
mul küljes. Teadsin, et 
õeks saada ma ei taha. 
Bioanalüütikutest ja 
radioloogiatehni-
kutest ei teadnud 
ma too hetk mi-
dagi ja tervise-
kaitse spetsia-
list tundus minu 
jaoks täpselt õige, 
sest ta puudutab 
nii keskkonda kui 
ka inimest ennast.

Kas Sa oled siiani 
erialaga rahule jää-
nud?
Mulle väga meeldib mu 
eriala, sest see on laialdane.

Millised olid Sinu esmased emotsioonid, kui toimus 
üleminek lähiõppelt distantsõppele? 
Alguses ma sain selle vajalikkusest sajaprotsendili-
selt aru. See ei hirmutanud mind. See oli harjumatu, 
aga see ei olnud ka tüütu. Eks me kõik olime n-ö sa-
mas paadis, nii õppejõud kui ka tudengid, ning me 
pidime üheskoos ja üpris kiiresti sellega ära harjuma.

Kui kaua võttis aega, et harjuda uue elu-
korraldusega?

Tol hetkel see harjumine ei võtnud 
väga kaua aega ja suhteliselt hästi 

harjusin uue olukorraga. Nüüd 
on lihtsalt läinud natukene 

keerulisemaks.

Praegustele emotsiooni-
dele tuginedes, kas Sa 
igatsed lähiõpet?
Absoluutselt. Sada prot-
senti.

Mida Sa lähiõppe juu-
res täpsemalt igatsed?

Vahetut suhtlust õppe-
jõududega. Seda, et saaks 

talle silma sisse vaadata ja 
küsida küsimusi. Seda, et ma 

saaks täielikult kaasa arutada. 
Ma saan netis ka kaasa arutada, 

aga see ei ole see – ei tea, millal õp-
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pejõud lause lõpetab, millal vahele segada. Õppejõud 
annavad küll veebis tundi, aga seal vahel tundub, et 
puuduvad emotsioonid. Ma näen ka seda, et meie eri-
ala õppejõud pingutavad meeletult selle nimel, et an-
da meile võimalikult kontaktilähedane õpe, aga me 
ei saa ikkagi seda maksimaalselt nautida, sest ekraan 
on vahel. Ma igatsen koolielu. Ma igatsen seda, et ma 
kõnnin õppejõule vastu ja ütlen talle tere. Nüüd, kui 
ma olen üle pika aja paari õppejõudu näost näkku näi-
nud, läheb lausa süda seest soojaks, sest me oleme ter-
visekaitsega nagu üks suur pere koos õppejõududega.

Mis on Sinu jaoks peamised plussid ja miinused lä-
hi- ja distantsõppe vahel?
Mu elu käib kolme linna vahel ja distantsõppega pole 
vahet, kus linnas sa asud. Peaasi et ekraani taha tun-
di õigeks ajaks jõuad. Kui sa oled sama aktiivse elu-
stiiliga inimene nagu mina, siis distantsõpe on hea, 
sest ma saan näiteks vahepeal minna vanaema juurde 
külla, keda ma pole pikka aega näinud. Lähiõppe pu-
hul ma ei saanud alati minna koju või vanavanema-
te juurde, kui ma pidin olema koolis. See on võib-ol-
la ainuke puudus lähiõppel, aga ma ei nimetaks seda 
otseseks puuduseks, sest ma saan alati vajadusel ka 
enda elu muud moodi organiseerida. Lähiõppel roh-
kem miinuseid ei olegi. Lähiõppel on ülejäänud kõik 
plussid: et ma näen õppejõudu vahetult, ma saan tun-
dides väga aktiivselt osaleda, ma näen enda kursuse-
kaaslasi ja kui meil tekib kursusega ühine olemine ja 
ühtsustunne. Distantsõppega seda tihti ei pruugi tek-
kida. Distantsõppe miinuseks on see, et tehnoloogia 
ei pruugi vastu pidada. Teiseks, minu puhul täieli-
kult kaob ära tähelepanu. Esimesed viis minutit ma 
kuulan ja siis ma enam ei suuda.

Kas suhted kursusekaaslastega on jäänud kauge-
maks?
Võib-olla vähekene, aga mitte märgatavalt palju. Nä-
ha tahaks ikka neid rohkem, see on fakt, aga ka tege-
likult see aasta, kuna meid on vähe ja ma olen kur-

susevanem, siis ma isegi korraldasin kursuse kokku 
saamise ja läksime piljardit mängima. Seda me ikka 
teha saime ja selles mõttes on kõik hästi. Kui me se-
da teha ei oleks saanud või meil ei oleks olnud või-
malust kohtuda, siis võib-olla selle õppeaasta jooksul 
polekski me veel teineteist näinud. Kui nüüd mõelda, 
siis tegelikult oleme ka kahel õpperännakul käinud 
ja oleme ka seal üksteist näinud. Seal sa küll väga ei 
suhtle. Pigem käid õpperännakul ära ja siis ütled kõi-
gile “Tsau!”, aga ikka on hea meel kõiki enda kursu-
sekaaslasi näha. Me saame tegelikult kõik väga häs-
ti läbi ja meil on meeletult kokkuhoidev kursus. Me 
kõik toetame üksteist ja ma usun, et mu kursusekaas-
lased teavad ka, et kui kellelgi mingi mure on, siis me 
alati saame üksteise poole pöörduda.

Kuidas on lood vaimse tervisega?
See on olnud vaimse tervise poolest tegelikult alla-
käigu trepp. Ükskõik, kui palju ma sellest üritan tä-
na aru saada, et meie koolis on distantsõpe, ma ei saa 
sellest aru, sajaprotsendiliselt kindlasti mitte ja ma te-
an, et ma ei ole üksi, kes sellest aru ei saa. 

Minu vaimse tervisega on täpselt niimoodi, et kui 
ma istun arvuti taha ja ma tean hommikul juba, et 
mind on ootamas pikad ja mitmetunnised loengud, 
siis ma tunnen, et ma ei taha seda ja kuna ma juba 
olen sellise tundega, siis vahepeal tekib mul mõte, et 
kas see eriala on ikkagi minu jaoks. Sellises olukorras 
pean endale tihti meelde tuletama, et Gerda, see on 
see, mida sa tegelikult tahad ja mis sulle väga meel-
dib. Et see on lihtsalt periood, mis ei kesta igavesti. 
Täna ma olen väga väsinud ja mul on väga kahju, et 
ma ei saa kolmandat õppeaastat niimoodi nautida 
nagu teised tudengid teistes koolides saavad. Vaimse 
tervise poole pealt veel seda, et arvuti taga istumine 
kaotab mu tähelepanuvõime ja ma ei jaksa seal olla. 
Täna olen olukorras, kus ma olen pidanud alterna-
tiivina muid lahendusi enda jaoks välja mõtlema. Ma 
kuidagi ei suuda oma närvisüsteemi tasakaalus hoi-
da, sest mul on nii meeletult ebamugav istuda arvuti 

taga terve päev. Lisaks töö, mida ma veel kooli kõr-
valt teen, on ka arvuti taga. Ma istun päevas umbes 
12-14 tundi arvuti taga.

Kas kannatada on saanud ka füüsiline tervis?
Kindlasti need sammud, mida ma koolis teeksin 
klassist klassi kõndides, jäävad täna tegemata. Kohe, 
kui koroona tekkis ja arvutis istumist oli rohkem, 
siis ühel hetkel ma pidin kasutama pöidlaortoosi, 
mis hoiaks mu pöialt paigal. Arvutis klõbistamine 
tekitas mu pöidlasse ja kahte näppu valu ja õlavööt-
mes on pinged, mis on tänaseks päevaks päris suu-
reks probleemiks saanud. Mul ei ole kunagi neid 
probleeme olnud. Tervisekaitse spetsialistina ma ju 
tean päris hästi, mida tuleb teha, et arvuti taga is-
tumine oleks võimalikult ergonoomiline ja mini-
maalse tervisekahjuga. Sellegi poolest mul on tun-
ne, et kui istuda päevas keskmiselt kuus tundi arvuti 
taga, siis tervisekahjud on vältimatud. Silmanäge-
misega seonduvalt tegin enne pandeemiat endale 
prillid ja täna on mul vaja kõvasti kangemaid prille.

Kas Sa tunned, et koolielu oli lähiõppe ajal elavam?
Distantsõppe ajal on see kindlasti jäänud soiku, sest me 
ei saa ju kooli. Praegu on tegelikult päris paljud üritu-
sed ära jäänud ära, kas või meie enda üliõpilas esinduse 
filmiõhtud, mida kõrgkoolis varasemalt korraldasime, 
sest praegu neid ei tohi ju korraldada. Need tegelikult 
tooksid kogu koolirahva kokku. Tänu sellele, et me ei 
saa neid üritusi koolis korraldada, on ka näiteks üli-
õpilasesinduse tegevus jäänud soiku. Me oleme küll 
kokku hoidnud, aga me ei ole jällegi üksteist näinud. 
Aga me ei ole alla andnud ja anname endast parima. 
Rebaste ristimist oleme korraldanud nii palju ja nii 
vingelt, kui me oleme saanud. Siis, kui kõik kevadel 
netis istusid, korraldasime ühel kuul viktoriini ja tei-
sel kuul sammude võistluse. Need sujusid väga hästi.

Mida Sa teed selleks, et motivatsiooni hoida?
Väga palju. Ma lähen hästi kriitiliseks enda osas, kui 
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ma tunnen, et ma ei tee midagi hingega või kui mo-
tivatsioon hakkab langema. Siis ma üritan olukorda 
päästma hakata. Ma näiteks loen eneseabi raamatuid 
väga palju. Praegu on mul käsil Jay Shetti “Mõtle na-
gu munk”. See aitab keskenduda iseenda mõttemaa-
ilmale. Siis olen teinud hommikuti viit tiibetlast. See 
turgutab keha ja vaimu. 

Ühel hetkel, kui tundsin kogu õppetöö koormu-
se tõttu pinget, hakkasin õhtuti jooksmas käima, et  
seda füüsiliselt vabaneda. Lisaks ostsin tuppa õli- 
lambi, mis peaks kaasa aitama iseenda ja toa aura  
parandamiseks. Ma ei tea, kui hästi see toimib,  
aga ma tunnen, et sellel on mingisugune hea mõ-
ju. Üleüldiselt saan öelda, et ma pole paigal istunud, 
vaid olen proovinud mitmel viisil enda vaimset ter-
vist hoida.

Kas Sul on praegu vaba aega rohkem või vähem?
Lähiõppe ajal oli mul seda rohkem. Võib-olla mõju-
tab hetkel vaba aja olemasolu tööl käimine või see, 
et distantsõppest tingitult on mul väsimus nii suur, 
et kui ma päeva lõpuks olen arvuti kinni pannud, ei 
jaksa ma enam midagi teha.

Kas muudaksid midagi praeguse distantsõppe juu-
res? Mida?
Ma arvan, et siiani, mis on tehtud, on tehtud hästi. 
Ma vähemalt loodan, et kõik, kes on panustanud, on 
panustanud võimalikult hästi. Muidugi, kui ma käisin 
koolis, võtsin kaasa vihiku ja kirjutasin sinna märk-
meid ülesse. Täna ma seda ei tee. Ma lihtsalt vaatan 
ekraani. Seega, mingil määral märkmete tegemine ja 
konspekteerimine on jäänud ära, millest ma tegeli-
kult tunnen puudust. Aga samuti tegin ka lähiõppe 
ajal märkmeid rohkem arvutisse, sest ka praegu, sa-
mal ajal, kui õppejõud räägib, on suhteliselt keeru-
line samal ajal konspekteerida, sest neid kahte tege-
vust korraga tehes ma ei näe nende slaide hästi, näen 
väiksemalt või ei näe neid üldse ja see informatsioon 
läheb kergelt kaduma.

Kui Sa peaksid lühidalt võtma kokku enda õpingud, 
siis mis on kõige olulisem teadmine või oskus, mis 
Sa kõrgkoolist kaasa võtad?
Ma arvan, et mul on kui mitte Eesti, siis maailma pa-
rimad õppejõud. Tervisekaitse õppejõud on nii lah-
ked ja kindlasti oskan nimetada iga õppejõu kohta 
mitu olulist omadust/oskust, mille ma oma ellu kaa-
sa haaran. Nad on targad ja toredad, suhtlus nende-
ga on olnud meeletult hea. Meil on üksteise mõistmi-
ne ja ma saan nendega mõnusalt suhelda, mida ma 
arvan, et iga tudeng peaks õpingutest kaasa võtma. 
Oma kogemuste põhjal tean, et selline mõnus ja va-
hetu suhtlus õppejõududega ei ole iseenesestmõistetav 
ja see on pigem haruldasem nähtus. Seega olen tänu-
lik, et ma olen siit koolist sellisel määral tuge leidnud. 
Õppejõud on andnud mulle enesekindluse, mille ma 
võtan endaga edaspidisesse ellu kaasa.

Kuidas Sa näed enda elu viie aasta pärast?
Ma olen lihtsalt õnnelik. Mul on oma kodu ja mul on 
magistriõpingud lõpetatud. Ükskõik, mis tööd teen, 
ma olen suhteliselt kindel, et see meeldib mulle – olen 
võtnud enda elus sellise eesmärgi, et ma ei tee asju, 
mida ma teha ei taha. Ma arvan, et mulle endale tuleb 
see nii vaimselt kui ka füüsiliselt väga palju kasuks. 

Mul on valik, kas minna Tartu Ülikooli rahvater-
visesse või Maaülikooli ergonoomikasse. Tahaksin 
minna ergonoomikasse, aga ma ei taha ergonoomi-
kat õppida nii, et ma pean seda läbi ekraani tegema. 
See on minu üks kriteeriume. Siis tuleb lihtsalt elu na-
tuke edasi lükata. Samuti on mind terve elu ka huvi-
tanud ökoloogiline seis ja keskkond ja nüüd ma tun-
nen, et tegelikult tahaksin ma ikkagi seda ka õppida. 
Võib-olla ei saa minust kunagi mingit tervise vald-
konna inimest ja võib-olla lähen õppima hoopis mi-
dagi, mis puudutab keskkonda ja looduse säilimist.

Milliseid soovitusi jagaksid neile, kellele käib dis-
tantsõpe üle jõu?
Hambad ristis läbi tule, vee ja vasktorude. See on te-

gelikult väga hea point, mida tuleks ka omal kuklas 
hoida. Kui sa tunned ennast halvasti, siis mõtle selle 
peale, kas sa saad seda muuta. Kui ei saa, siis proovi 
kuidagi leppida sellega või teha nii, et võtaksid sel-
lest oma maksimumi, mis võtta annab. Kui me ei saa 
seda muuta ja see pole meie võimuses, siis me peame 
sellega leppima. Kui sa saad seda muuta, siis loomuli-
kult muuda. See on asi, mida mina proovin ka prae-
gu teha – iseasi, kui hästi see mul välja tuleb. Näiteks 
ka praegu olen ma üliõpilasesinduses ja koosolekutel 
tudengite eest rääkinud, et me tahaksime kõik roh-
kem kooli kohapeale tulla. Nii palju, kui ma olen te-
ha suutnud, siis on minu töö tehtud ja kui muutust ei 
ole, siis see tähendab seda, et ma pean sellega leppima.

Oksana Lõssenko
Oksana oli lähiõppes 1,5 aastat enne, kui ta suundus 
peamiselt digiõppele.

Tutvusta ennast, palun.
Olen neljanda kursuse tudeng õe erialal ja töötan ju-
ba koheselt aasta aega kardioloogia osakonnas. Teen 
lisavalveid ka Covid osakonnas ja teen massaaži ka 
veel nii palju, kui mul aega on. Tantsin ja käin esine-
mas ja teen lihtsalt jõusaalitrenni.

Kuidas leidsid tee enda erialani?
Kui aus olla, siis terve koolitee oli mu unistus, et ma 
tahan saada juristiks. Ma olin täiesti kindel, et mi-
nust saab advokaat. Kõige huvitavam oli see, et kui 
ma gümnaasiumi lõpetasin, kadus mul igasugune 
huvi selle vastu. Ma isegi ei proovinud sellega seon-
duvalt kuskile sisse saada. Mu pere ei saanud samuti 
aru, kuidas see võimalik on. Ma ei teadnudki, mida 
ma üldse teha tahan. Hakkasin vaatama erinevaid eri-
alasid ja siis sattusin kodulehekülje nooruse.ee peale, 
lugesin ja see tekitas huvi. Põhimõtteliselt – miks ma 
tegelikult seda eriala läksin õppima, on see, et lõpeta-
jana ma tahaks tegeleda esteetilise kirurgiaga, kus ma 
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saan tegeleda näo modelleerimistega ja teha täitesüs-
te jne. Mulle muidu meeldib Kliinikumis ka töötada. 
Ilmselt ma kombineeringi seda kuidagi.

Kas Sa oled siiani oma erialaga rahule jäänud?
Jaa, väga rahul. Ilmselgelt iga aastaga on huvi suu-
renenud selle vastu. See, kui sa õpid midagi juurde, 
hakkab järjest rohkem huvi tekitama, sest hakkad as-
jadest paremini aru saama. Ma olen isiklikult selline 
inimene, et kui ma millestki aru ei saa, siis ma pean 
selle endale selgeks tegema.

Millised olid esmased emotsioonid distantsõppe-
le asumisel?
See oli huvitav, teistmoodi. Teistmoodi oli see, et 
hommikul ärgates ei pea kuskile kaugele minema ja 
sättima hakkama. Sa võid panna näiteks loengu käi-
ma ja rahulikult hommikusööki süüa. Saad kombi-
neerida mitut tegevust korraga, aga eks nii lähiõppes 
kui ka Zoomi vahendusel õppides on omad plussid 
ja miinused.

Kui kaua võttis aega, et harjuda uue elukorraldusega?
Tegelikult ma ei ütleks, et see oli midagi väga keeru-
list. Ma kohanesin kuidagi maru kiiresti sellega. Ma 
praegu tagantjärele mõeldes ei ütleks küll, et “Issand, 
kui nõme see oli!”. Vahepeal oli ikka selliseid hetki, 
kus mõtlesin, et hommikul hakkavad vara tunnid, 
siis ärkad ülesse, oled uimane ja oled ikkagi koduses 
keskkonnas, kust tahaks samas kuidagi välja saada. 
Vahepeal tekitas see tunde, et enam ei jõua.

Kas Sa igatsed lähiõpet?
Ma ütleks praegu vist, et ei, sest ma olen niivõrd sel-
lega ära harjunud. Mul on hetkel palju kergem oma 
aega planeerida. Näiteks, kui ma olen kodus ja mul 
loeng lõpeb, siis ma saan kodust kohe edasi minna, 
kuhu mul vaja on. Muidu üldjuhul, ajalist faktorit ar-
vestades, oli elu üsna samasugune. Erinev oli see, et 
järsku pidi hästi palju iseseisvalt õppima. Loengus ko-

hapeal seletatakse uut teemat lahti ja praktiseeritakse 
see koos läbi, kuid järsku tuli väga palju ise teha: kõi-
ke ise otsida, materjali ise õppida, ise vaadata. Siis oli 
küll niisugune tunne, et ma pigem oleks koolis, kus 
õppejõud seletavad ja näitavad, kuidas mingid asjad 
käivad selle asemel, et ma teen seda iseseisvalt kodus.

Millised on Sinu jaoks plussid ja miinused nii dis-
tantsõppel kui ka lähiõppel?
Lähiõppel kindlasti keskkond: sa tead, et oled koo-
lis, tulid siia õppima, keskendud, oled oma sõprade-
ga. Samal ajal tegelikult sõpradega olemine on ka mii-
nus, sest kui te olete näiteks loengus ja istute koos, 
siis äkki tuleb mingi hea idee ja hakkate rääkima ja 
juba lähebki õppejõu jutt kõrvust kaduma. Kindlasti 

distantsõppe plussiks on, et sa saad ajaliselt mitut te-
gevust korraga teha. Mul on hästi raske distantsõppe 
puhul see, et istun laua taga ja kuulan loengut, kus ei 
pea midagi kirja panema ja niimoodi lihtsalt istudes 
avastad järsku, et sul on igav ja ei teagi, millest räägi-
takse. Olen tähele pannud, et kui selle kuuldud sõnu-
miga tuleb midagi teha, siis see kinnistub paremini.

Kas suhted kursusekaaslastega on jäänud kauge-
maks?
Kindlasti on. Muidu sõime pauside ajal koos, käisi-
me poes või rääkisime, mis vahepeal toimunud on. 
Distantsõppel see suhtlus kaob ikkagi mingil moel 
ära. Need, kes kõige lähedasemad kursusekaaslased 
on, nendega olen ikka alternatiive leidnud, et kohtu-
da, aga need, kellega lihtsalt koolisiseselt suhtlen, siis 
nendega tegelikult väga mitte.

Kuidas on lood vaimse tervisega?
Ma arvan, et olen pigem niisugune inimene, kes kui-
dagi ei süvenda endale midagi halba. Kui midagi ka 
halba on, siis ma ei mõtle seda veel hullemaks enda-
le. Kindlasti tekitavad pikad päevad arvuti taga vä-
simust ja siis ma ei taha seal üldse olla. Eriti veel siis, 
kui pärast tuleb ekraani taga ka iseseisvaid töid te-
ha. Üldiselt ei ole viga ja võin öelda, et see ei ole kui-
dagi mu vaimset tervist mõjutanud.

Kuidas on Sul lood füüsilise tervisega?
Sellega ka ei ole probleeme. Trennis olen alati käinud. 
Asi on ajaplaneerimises pigem. Trennis saab käia ka 
pärast loenguid või kahe loengu vahel.

Kas Sa tunned, et koolielu oli lähiõppe ajal elavam 
kui praegu?
Ma ei oska selle koha pealt väga kaasa rääkida, sest ma 
ei osalenud ka esimestel kursustel väga nendel üritus-
tel. Mul on niivõrd aktiivne elutempo, et kahjuks või 
õnneks igale poole ei jõua. Tegelikult ei peagi, sest täh-
tis on enda jaoks prioriteetsemate tegevustega tegeleda.
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Kas Sul on praegu vaba aega rohkem või vähem?
Praegu on natuke teistmoodi, sest et on käimas nel-
jas kursus ja tegelikult ega väga ei olegi mingeid tun-
de enam. Mul on põhimõtteliselt kõik läbi. Teen üksi-
kuid valikaineid ja neid on ka nädala sees võib-olla et 
üks kord ja sellega väga probleemi ei ole. Ma ei tun-
ne küll, et distantsõpe rõhuks mind või et mul oleks 
raske. Eks ongi rohkem aega tegeleda enda lõputööga.

Kuidas Sa hoiad enda motivatsiooni üleval, kui see 
hakkab langema?
Tegelikult ikkagi päris nii ei ole, et mul on motivat-
sioon kogu aeg ülimalt laes ja ma olen alati positiiv-
ne. On ette tulnud selliseid hetki, kus ma seisan sil-
mitsi raske kodutööga või hetkel lõputööga seoses, 
näiteks artiklid ja nende otsimised, mis mulle üldse 
ei sobi, sest see on nii keeruline mu jaoks – siis küll 
tekib selline tunne, et ma ei jaksa enam, miks ma ei 
saa sellega hakkama ja kuidas see küll nii keeruline 
on. Samal ajal – kui see tehtud saab, siis see isegi tõs-
tab motivatsiooni mitmekordselt. See ei tundu enam 
nii raske ja teeb tugevamaks. Ma arvan, et tahe õppi-
da on kindlasti langenud, aga kuna ma tean, et mul 
on viimane kursus ja mul on viimane panustamine, 
siis ma pean tubli olema.

Kas Sa muudaksid praegu midagi praeguse distant-
sõppe korralduse juures? Mida? 
Ma ei ütleks küll, et tegelikult midagi väga halvasti 
oleks. Väikesed tehnilised viperused käivad asja juur-
de, sest ei saagi olla nii, et kõik töötab alati ideaalselt. 
Ma mõistan ka õppejõude, sest nende jaoks on samuti 
kõik nii uus ja sellega kohanemine võib olla keeruli-
ne: et kuidas planeerida Zoomi tundi, kui varasemalt 
on olnud kõik lähiõppes. Ei saa alati enda seisuko-
hast mõelda – et mul on nii raske ja kuidas nad nii-
moodi teha saavad. Mõnikord tuleb ennast ka teise 
olukorda panna.

Kui Sa peaksid lühidalt kokku võtma enda õpin-

gud, siis mis on kõige olulisem teadmine või oskus, 
mis Sa kõrgkoolist kaasa võtad edaspidiseks eluks?
Ma ei oska siinkohal konkreetset aspekti välja tuua. 
Kliinikumis töötades ja praktikalt praktikale käies 
on neid teadmisi nii palju, ma olen kindlasti palju 
targemaks saanud.

Kuidas Sa näed enda elu viie aasta pärast?
Ma arvan, et viie aasta pärast võiks mul olla oma väi-
ke ettevõte, kus ma tegelen kõikide iluprotseduuride-
ga. Ma pole üldse kindel, et ma ei taha enam selleks 
ajaks Kliinikumis töötada. Ma arvan, et ikka tahan. 
Võib-olla lihtsalt kombineerin kuidagi.

Milliseid soovitusi jagaksid neile, kellele käib dis-
tantsõpe üle jõu?
Ma arvan, et tuleb leida enda sees sisemine tasakaal 
ja tegeleda selliste tegevustega, mis kindlasti meel-
divad. Kui sul on näiteks terve päev loengud ja nen-
de vahel pausid, siis mine välja – see reaalselt aitab! 
Ma tegin ise samamoodi ja see päriselt aitas. Ma ar-
van, et väga palju on mõtlemises kinni. Kui sa mõt-
ledki, et “Issand kui raske ja keeruline, ma pean jäl-
le siin ekraani ees terve päeva istuma!”, siis see teeb 
iseenesest juba õppimise palju keerulisemaks, aga kui 
sa mõtled, et “Loengud ja pikk päev - peame vastu ja 
saame juurde uusi teadmisi!”, siis see mõtteviis on ju 
hoopiski väga tore.

Anna-Britt Kivimägi
Anna-Britt osales lähiõppes ühe aasta enne, kui ta 
suundus peamiselt distantsõppele.

Tutvusta ennast, palun.
Olen 21 aastat vana. Õpin füsioteraapia erialal kol-
mandal kursusel Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis. Samu-
ti olen ka Tartu Tervishoiu Kõrgkooli spordiesinduse 
liige ja eelmisel aastal aitasin ka füsioteraapia magist-
riõpet ette valmistada ehk olen hetkeseisuga füsiote-

raapia õppekava nõukogus. Muidu olen sportlik, ak-
tiivne ja energiline neiu.

Kuidas leidsid tee enda erialani?
Minu mõte hakkas füsioteraapiale suunduma juba 8. 
klassist saati ehk siis, kui ma olin 14. Mäletan väga 
täpselt, et õppisin Laagri põhikoolis, meile tuli kül-
la Rajaleidja ja mul oli teadmine, et ma ei tea, mida 
ja kuidas ma tahan õppida, aga ma tean, et see võiks 
spordiga seotud olla. Siis jäigi nimekirjast silma fü-
sioteraapia ja ma teadsin, et see on mu unistus: õp-
pida füsioteraapiat. Tegin kõike, et olla füsioteraapia 
maailmaga seotud – olin tudengi- ja töövari, kirjuta-
sin gümnaasiumis uurimistöö füsioteraapiaga seon-
duvalt ja võtsin valikaineid bioloogia ja keemia tee-
madel ning siia ma saingi. Alguses ma küll ei saanud 
füsioteraapiasse sisse, sain bioanalüütikuks, aga siis 
ma sain ikkagi füsioteraapiasse ka. Ma teadsin kohe, 
et ma tahan just siia kooli tulla just selle pärast, et siin 
on praktiline õpe. Sain oma eluunistuse täide viidud.

Kas oled siiani rahule jäänud?
Ma ei kujutaks end üldse ette kellegi teisena kui fü-
sioterapeudina. Pärast esimest aastat mul oli juba üks 
klient, kelle juures ma kodus käisin. Kaks korda nä-
dalas tegime temaga füsioteraapiat. Pärast teise aas-
ta lõppu ma läksin täiskohaga Tallinnasse Medicumi 
tööle, olin noorem-füsioterapeut seal ja samaaegselt 
oli mul kaks klienti, kelle juures pakkusin kodus fü-
sioteraapia teenust.

Millised olid esimesed emotsioonid distantsõppe-
le asudes?
Mäletan seda, et meil pidi olema Merle Kolga eksam 
esmaspäeval ja reedel tuli eriolukord, nii et mingil 
määral oli see kergendus, et ei pea seda tegema. Aga 
siis see venis, venis ja venis ja lõpuks oli ikkagi Mood-
le’is see eksam.

See oli väga järsk ja muidugi väga ootamatu kõigile 
ja samuti proovin sellega endiselt adapteeruda. Siia-
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maani pole päris kohale jõudnud või harjunud selle-
ga, nii et uus olukord oli pigem ränk üleminek minu 
jaoks. Alles sügisel käisime kursusekaaslastega küsi-
mas, et kas ikka kooli ei oleks võimalik saada. Sellega 
seonduvalt olen muutunud ka palju mugavamaks õp-
pimise osas, millega kaasnes ka motivatsiooni langus.

Kas Sa igatsed lähiõpet?
Väga.

Mida Sa lähiõppe juures kõige rohkem igatsed?
Seda vestlust õppejõu ja üliõpilase vahel, sest läbi 
Zoomi sul ei ole endal tahtmist vahepeal rääkida või 
on lihtsalt vaikus ja see on alati selline piinlik vai-
kus. Mingil määral igatsen ka argumenteerimist või 
arutlemist õppejõu ja üliõpilase vahel. Näiteks, kui 
on mingisugune erialaspetsiifiline küsimus, siis se-
da oleks palju loomulikum teha näost näkku kui lä-
bi Zoomi. Ma arvan, et see on see, mida ma hetkel 
kõige rohkem igatsen.

Millised on peamised erinevused digi- ja lähiõppe 
vahel Sinu jaoks?
Kui ma tavaliselt kooli kohapeale läksin, tuli veidi va-
rem ärgata, rahulikult hommikust süüa, ennast val-
mis panna, kooli liikuda, aga nüüd ma ärkan viima-
sel minutil, lähen tundi ja võib-olla söön keset tundi, 
mis on väga ebaviisakas, aga kui mulle juba selline 
võimalus antakse, siis ma kasutan seda mugavalt ära. 
Mul on tegelikult nii meeletult kahju sellest. Pigem 
tundsin koheselt motivatsiooni langust, kui kõik muu-
tus distantsõppeks, sest ma ei naudi õppimist enam 
nii palju, kui ma seda esimesel aastal tegin. Kuna ma 
olen terve elu tahtnud füsioteraapiat Tartu Tervishoiu 
Kõrgkoolis õppida ja nüüd olen distantsõppes, siis ma 
ei saaks öelda, et see oleks pettumust valmistav, vaid 
lihtsalt kurb minu jaoks.

Mida Sa teed selleks, et mugavustsoonist välja tulla?
Ma olen hakanud viimasel ajal leidma sellist alterna-

tiivi, et ma ei õpi kodus, vaid kusagil mujal, näiteks 
raamatukogus. Ma tean, et mul on palju teha ja ma 
seda kindlasti kodus ei tee, seetõttu pigem vahetan 
keskkonda või õpin kursusekaaslastega koos, et oleks 
natukenegi kursuse tunne. Peamiselt õpime koos 
tööde jaoks. See on ka justkui tunne, et käid koolis. 
Muidu on oma kodutoolil istumine ja passiivne olek.

Millised on plussid ja miinused nii distants- kui ka 
lähiõppel?
Distantsõppe üks pluss ongi see, et saab veidi hiljem 
ärgata ja tegelikult on mõne jaoks pluss see, et ei pea 
kodust lahkuma. Mingil määral on suurem võima-
lus oma aega planeerida õppe ja vaba aja jaoks. Kui sa 

pead olema kahes kohas korraga, näiteks tööl ja kui 
sul on natukenegi rahulikum töö, siis sa saad samal 
ajal kuulata seminari või loengut. Miinuseid on jällegi 
väga palju. Näiteks motivatsiooni täielik kadu ja see, 
et muutud hästi mugavaks. Kui sulle on antud või-
malus tunda ennast mugavamalt, siis sa arvatavasti 
teed seda, sest inimene on loomult väga mugav. Lä-
hiõppe pluss on, mida ma ise tundsin, kui ma kon-
taktis õppisin, et ma õpin eriala kohta palju rohkem, 
kui ma õpin seda digitaalselt. Ma isegi ei oska lähi-
õppe miinuseid öelda, sest ma väga-väga igatsen seda.

Kas suhted kursusekaaslastega on jäänud kauge-
maks?
Meil on üpriski suur kursus. Suhtlen oma kursuselt 
mõne inimesega rohkem ning nad on minu jaoks vä-
ga lähedaseks saanud. Teiste kursusekaaslastega pole 
kahjuks seda sidet tekkinud. Esimesel aastal õppisi-
me üksteist tundma, käisime paar korda väljas, aga 
nüüd tuli distantsõpe ja see lõi mingil määral kõik 
sassi. Enamus on hoopiski kusagil oma kodulinnas 
oma kodus. Pigem on jäänud suhtlusringkond ikkagi 
väiksemaks, aga meie kursuse grupp, kellega me kõi-
ge rohkem viiekesi suhtleme, on ajaga muutunud ai-
na tugevamaks jällegi, sest me oleme alati üksteisele 
toeks. Ma olen ülitänulik nende üle, kuna nemad ala-
ti oskavad aidata motivatsioonilanguse perioodis või 
kodutöödega või näiteks mingite artiklite otsimisega.

Kuidas Sul on lood vaimse tervisega?
Kui koroona tuli ja algas eriolukord, siis vaimne ter-
vis sai päris palju kannatada. Sellega kaasnesid ka 
mingil määral füüsilised terviserikked. Ma vähemalt 
tunnen nii. 2021 suvi suutsin ennast uuesti viia en-
disesse mentaalsesse heaollu. Kooli tagasi tulles oo-
tas aga jällegi peamiselt digitaalne õpe, on viimane 
aasta ja ärevus suurem, mis on natuke nagu ups and 
downs ehk mõjub kerge lainetusena. Võib öelda, et 
koroona ja üldine karantiini minek lõi sellise olukor-
ra, kus kõik oli väga paigast ära.
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Kuidas on lood füüsilise tervisega?
Õnneks teise aasta alguses hakkasin tegelema selli-
se spordialaga nagu CrossFit, millega ma olen nüüd 
aasta aega tegelenud ja see pani mind nii heasse olu-
korda jällegi, sest ma leidsin sellise spordiala enda-
le, mida ma tõsiselt naudin. See on hästi väljakutsuv, 
hästi intensiivne ja just see, mida ma oma ellu vaja-
sin. Muidu olen viieaastasest peale ratsutamisega te-
gelenud. Ma arvan, et see jääbki läbi elu minu üheks 
spordialaks, aga CrossFit lisaks tugevdas kindlasti 
minu füüsilist vormi ja siiamaani ma tunnen pea-
le trenni, et see on tõusuteel. Alguses oli natuke ras-
ke, kuna see treening kasutab nii palju erinevaid li-
haseid ja seal on vaja kiirust, vastupidavust, jõudu ja 
lihtsalt võimu, aga iga kord ma lähen trennist ära hea 
tundega, et “Oh, jälle ületasin ennast!”.

Võib-olla ka selle pärast on mentaalne pool mul 
hetkel paranenud, sest iga kord, kui ma olen trennist 
tulnud, siis ma tunnen, et mu keha on tegelikult pal-
ju võimekam, kui olen ise arvanud.

Kas Sa tunned, et koolielu oli lähiõppe ajal elavam?
Jah, kindlasti. Esimesel aastal ehk siis lähiõppe aas-
tal ma ise olin hästi passiivne, sest ma teadsin, et al-
les järgnevatel aastatel ma tahan olla koolielus aktiiv-
sem. Siis oli uus kool, uus eriala, uued inimesed, uus 
keskkond, et pigem võtsin endale selle aja, et harjuda.

Teisel aastal ja nüüd kolmandal aastal, nii palju kui 
seda olnud on, olen tundnud, et kõik on veebi viidud, 
aga jällegi need üritused, mis on kohapeal, need on 
heal tasemel. Ma saan väga palju paralleele tuua Ylis-
pordiüritustega. Näiteks, iga kord, kui sa lähed Ylis-
pordi meeskonna korraldatud üritusele, siis kõik nii 
väga naudivad seda, sest nad näevad uuesti üksteist 
ja lasevad ennast vabaks.

Kuidas Sa hoiad enda motivatsiooni kõrgel, kui see 
hakkab langema?
Kuna ma olen üliaktiivne isik, siis ma tavaliselt teen 
trenni: jalutan veidi, lähen CrossFiti või hoopis uju-

ma, et hoida ennast mingil määral tegevuses. Siis lä-
hen koju ja mõtlen, et nüüd on aeg õppimisega tege-
leda. Ma pole üldse hommikuinimene, vaid täiesti 
ööloom. Mulle meeldib õppida õhtupoolikul: nii um-
bes kaheksast kuni kaheteistkümneni. See on per-
fektne aeg, mil õppida, sest siis ma olen juba natu-
ke väsinud ka, aga samas midagi muud teha ei taha 
ning just sellistel hetkedel tuleb jällegi inspiratsioon 
või motivatsioon.

Ütlen ausalt, et motivatsiooni hoida on hetkel üp-
riski raske ja selle jaoks proovingi lihtsalt teistmoo-
di end tegevuses hoida. Õppimise jaoks on olulised 
keskkonnavahetused.

Kas Sul on praegu vaba aega rohkem või vähem?
Võib-olla isegi, et vaba aega on tõesti rohkem. On 
rohkem võimalust leida aega endale ja on aega teis-
te tegevustega tegeleda peale kooli, aga ma tahaks, et 
seda vaba aega oleks veidi vähem, sest ma olen suur 
ülemõtleja ja vabal ajal tekib ülemõtlemist liiga tihti. 
Jällegi koolis on koolitöid alati palju ja suur osa va-
bast ajast ikkagi keskendun nendele.

Kas Sa muudaksid midagi praeguse distantsõppe 
juures? Mida?
Hetkel on meie ja Tallinna Tervishoiu Kõrgkool ai-
nukesed, mis on mingil määral rohkem distantsõp-
pes kui teised. Ma tunnen, et meie kool võiks anda 
natuke rohkem võimalust lähiõppeks.

Kui Sa peaksid lühidalt kokku võtma enda õpingud, 
siis mis on kõige olulisem teadmine või oskus, mis 
Sa siit koolist endale kaasa võtad?
Ma arvan, et kogu see ülikooliaeg on minu jaoks ol-
nud iseenda otsimine ja iseenda leidmine. Ma olen  
ülitänulik, et ma just siia kooli tulin, sest ma olen nii 
palju rohkem füsioteraapia ja enda kohta õppinud. 
Ma tunnen, et ma olen heas kohas võrreldes sellega, 
kus ma olin gümnaasiumis või põhikoolis.

Kuidas Sa enda elu viie aasta pärast näed?
Mõtteid on palju, mida ma tahaks teha. Tahaks loo-
ta, et mul on hea töökoht oma kodulinnas Tallinnas. 
Võib-olla isegi kaks töökohta, kuna mul on nii pal-
ju mõtteid, kus ma tahaks tööl olla: kas erapraksis 
või siis sporditiim. Mingi hetk tahaks teha magistri-
kraadi. Mõtteid on kindlasti palju rohkemgi, aga siht 
on üks: tulevikus avada erapraksis. Enamasti huvi-
tab mind sport või traumatoloogia-ortopeedia. Need 
huvitavad mind kõige rohkem, sest nendega oli mul 
ka suvel kõige rohkem kokkupuudet.

Milliseid soovitusi jagaksid neile, kellele käib dis-
tantsõpe üle jõu?
Kodu ei võrdu kool ehk siis vaheta keskkonda! See 
on ülioluline, sest siis sul ei kaldu tähelepanu kõrva-
le. Kodus ongi nii, et vahepeal läheb kõht tühjaks, lä-
hed külmkapi juurde, siis võtad telefoni kätte ja jäl-
le unustad end sinna. Kui sa vahetad keskkonda, siis 
tule näiteks kooliraamatukokku või -sööklasse. Või 
siis mine kuskile mujale raamatukokku või kohvi-
kusse. Nii palju võimalusi on hetkel veel õnneks ava-
tud, proovi sellega alustada.

TeRvIST! / nOvembeR 2021 / nr 32 PeRSOOn 71

DISTAnTSÕPe JA LÄHIÕPe

•  Lähiõpe /face to face learning/: õppevorm, kus õpe 

toimub ühises füüsilises ruumis: kõrgharidusasutuses 

üldjuhul auditooriumis.

•  Distantsõpe ehk kaugõpe /distance learning/: õp-

pevorm, kus õppijad ja õpetajad on füüsiliselt ükstei-

sest eraldatud.
•  Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis on 2020. aasta kevadi-

sest eriolukorrast alates teoreetiline õpe olnud vee-

bis, et maandada riske ja võimaldada prakilist õpet 

läbi viia lähiõppena.

Allikad: digipadevus.ee/sonastik, nooruse.ee/ohutus
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mairi Tamm, füsioterapeudi õppekava  
3. kursuse üliõpilane

Vihmasel ja pimedal 1. aprilli hommikul lendasin 
ma Erasmus+ programmiga praktikale Austriasse, 
Mittersilli. Pandeemia tõttu ei uskunud, et päriselt 
ka minna saan, kuni olin päriselt lennujaamas kohal. 
Öö enne väljalendu ma magama ei läinudki, pakki-
sin ja veetsin viimased tunnid oma poiss-sõbraga. 

Kui ma lõpuks Mittersilli jõudsin, olin juba 36 
tundi järjest üleval olnud. Kohalejõudmine tundus 
kõik nagu üks unenägu. Või aprillinali. Tulin koge-
mata rongist vales peatuses maha ja järsku olin oma 
kompsudega kuskil imedemaal, kus päike säras ere-
dalt, umbes 30 ⁰C sooja ning hiiglaslikud mäed igal 
pool. Lõpuks võttis mind üks koordinaatoritest au-
to peale ja viis mind sihtkohta. Sinna sõitsime elekt-
risinises Mini Cooper Cabrios orus oleval maanteel, 
suurimad mäed, mida minu silmad kunagi näinud 

on, igal pool meie ümber, tuul sasis juukseid ja päi-
ke küttis soojaks. Terve selle sõidu olin ma enam kui 
kindel, et see ei ole päris ja küll ma varsti üles ärkan.

Omanäoline praktikabaas mägede vahel

Ma läksin Austriasse karantiinikohustuse tõttu küm-
me päeva enne, kui mu praktika tegelikult algama pi-
di. Viini lennujaamas aga öeldi, et karantiin pole ko-
hustuslik, kuna praktika loetakse tööreisi alla. Seega, 
nüüd oli mul kümme päeva täielikku vabadust. 

Esimestel päevadel käisin ma igal võimalusel kus-
kil matkamas. Ma olen alati öelnud, et mulle meel-
dib matkata, aga Alpide vahel matkamist ei anna 
Eesti rabades jalutamisega siiski võrrelda. Eesti kõr-
geimaks tipuks loetakse Suurt Munamäge oma 318 
meetriga merepinnast ja nüüd ma elasin linnas, mis 
on juba niisama peaaegu kolm korda kõrgemal. Esi-
mese kuu jooksul oli mul raskusi isegi tasasel pinnal 

Vürtsikas 
mosaiigikild 
Austriast

Juhendajaga.
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mõne kilomeetri jooksmisega, kuigi ometi olen Ees-
tis isegi maratoni ära jooksnud.

Kuna ilmad läksid üsna pea pärast mu saabumist 
halvaks ja ko-
roonatesti tule-
muse sain nega-
tiivse, siis lasti 
mul praktikaga 
varem alustada. 
Minu suureks 
üllatuseks osu-
tus mu eelnev 
uurimistöö Vi-
kipeedias, mis 
väitis, et Aust-
ria on Euroopas 
top 6 riik oma 
inglise keelt kõ-
neleva populat-
siooni poolest, 
valeks. Vähe-
malt ei kehti-
nud see väide 
väikelinnade 
kohta. Haiglas 
rääkisid inglise 
keelt vaid noo-

remad füsioterapeudid ja teised praktikandid. Pärast 
esimest päeva haiglas, olin ma otsuses seal praktikat 
teha väga pettunud. Arvasin, et ma ei saa seal piisa-
valt kogemust ja kõik on vaid ajaraisk. Õnneks sai 
üsna kiirelt selgeks, et asi oli vaid esimeses päevas.

Praktikabaasiks oli üks väike haigla, mis kuu-
lub ühe suurema haigla alla – näiteks nagu Rapla 
Haigla, mis kuulub tegelikult Põhja-Eesti Re-
gionaalhaiglale. Seal olid lihtsamad haigus-
juhtumid ja tehti vaid kindlaid nii-öelda 
„rutiinseid“ operatsioone – proteesimi-
sed, luumurdude fikseerimised jne. Ena-
mus patsiendid olid eakad, vahel harva 
sattus sinna ka mõni noorem inimene, 
kuid nemad olid seal üldjuhul vaid paar 
päeva, kui sedagi. Suuremate trauma-
dega patsiendid (kukkumised, õnne-
tused) läksid kõik suuremasse haig-
lasse, seega mina neid lõpuks näha ei 
saanudki. Küll aga oli mul väga pal-
ju patsiente, kelle hobiks oli mägedes 
matkamine, mäesuusatamine või mä-
girattaga allamäge sõitmine (downhill 
mountain biking). Need viimased kaks 
olid muidugi kaasa toonud omajagu vi-
gastusi ja arme. 

Õnnelikud kolleegid

Kõige enam meeldis mulle seal haiglas see, 
kui õnnelikud ja toredad kõik töötajad olid. 
Absoluutselt iga töötaja, kes koridori peal vas-
tu tuli, ütles „Guten Morgen“ või „Grüß dich“ 
(eesti keeles – „tervitused sulle“) või lihtsalt 
naeratas. Selline sõbralikkus ilmnes tegelikult ka 
väljaspool haiglat, kuid kahjuks piirdus vaid sel-
le linnaga. Suuremates linnades ikka igaühte ei te-
reta. Alguses oli see kõigi teretamine väga võõras ja 
mul võttis paar nädalat aega, et üldse aru saada, mil-
lised tervitused on sobilikud ja kuidas neid hääldada. 

Esimese kuu jooksul oli mul 
raskusi isegi tasasel pin-

nal mõne kilomeetri jook-
smisega, kuigi ometi olen 
Eestis isegi maratoni ära 

jooksnud.

Austrias ümbritsesid mairit suuri-
mad mäed, mida ta näinud on.
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Kõige raskemad olid minu jaoks esimesed kolm 
nädalat. Koduigatsus oli suur ja tundsin end väga ko-
hatult, kuna enamus ajast ei saanud ma mitte midagi 
aru, mis toimub ja mida kõik räägivad. Mida aeg eda-
si, seda rohkem hakkasin sisse elama. Mul vedas to-
hutult sellega ka, et mu juhendajad olid noored ning 
veetsime koos aega ka väljaspool tööd. Need töövä-
lised tegevused aitasid meil lähedaseks saada ja see 
omakorda aitas mul paremini sisse elada. Ma matka-
sin igal võimalusel, otsisin uusi kohti ja küsisin teis-
telt ka soovitusi ehk tegemist jagus. Koos juhendaja-
te ja teiste praktikantidega tekkis meil ka oma väike 
punt, kellega olid meil vahel ka lauamängude ja kok-
kamise õhtud. Need olid väga lõbusad.

Umbes pärast 5-6 nädalat ei tundnud enam üld-
se nii väga koduigatsust. Tundsin, et olen tõesti sisse 
elanud – mul oli oma rutiin ja mitte millestki aru-
saamine sai ka juba harjumuseks. Teadsin alati, et 
saan ükskõik kellelt küsida nõu või abi, kui milleski 
päris kindel pole. 

väärtuslik kogemus

Üks patsient oli itaalia keele õpetaja ja tema ütles mul-
le „Language is speaking“ („Keel on rääkimine“) ja see 
kummitab mind veel pool aastat hiljemgi. Retrospek-
tiivselt soovin, et oleksin rohkem üritanud keelt rää-
kida. Eelviimasel praktikanädalal olid mõlemad mu 
juhendajad puhkusel ja pidin põhimõtteliselt üksin-
da tegutsema. Pidin tegelema kindlate patsientidega, 
kellest mõned ei osanud sõnagi inglise keelt ja selle 
ühe nädalaga ma õppisin lõpuks rohkem saksa keelt 
kui kõigi eelmistega kokku. Olin lihtsalt sunnitud 
päriselt sõnu kasutama ja seeläbi õppima.

Igaühe Erasmuse kogemus on täiesti erinev ja ma 
usun, et kõige õigem olekski minna avatud meele-
ga ja ootusteta. Miski ei lähe seal nagunii nagu pla-
neeritud. Kindlasti ei tasuks sealset praktikat liiga 
tõsiselt võtta – ei ole vaja kaheksatunniseid tööpäe-
vi teha, kui on ettenähtud vaid neli. Peaaegu medit-

siinitudengina on ka mulle sisse jäänud vajadus üle-
pingutada, aga Erasmusega Alpide vahel olles seda 
tegema ei peaks. Sain peaaegu iga päev kell 14 juba 
vabaks ja käisin siis kuskil matkamas, kui ilm seda 
lubas. Usun, et üksinda võõras kohas toimetulek an-
dis palju rohkem kogemust, kui haiglas rutiinselt üle-
tundide tegemine seda oleks andnud. 

Praktika Austrias oli minu jaoks kindlasti siia-
ni üks kõige mõjukamaid kogemusi mu elus. See ei 
olnud küll pikk aeg, aga see oli äärmiselt kvaliteet-
ne. Ma sain kogeda elamist teises kultuuris ja õp-
pida nii palju rohkem, kui ma seda kodumaa mu-
gavuses oleks saanud. Ma sain endale sõbrad, kes 
mind igas mõttes inspireerisid ning nagu öeldak-
se, siis iga inimene, keda kohtad, jätab tükikese 
endast ka sinule, mis teeb sinust justkui mosaiigi 

kõikidest, kellega kohtunud oled. Minu mosaiigi-
le lisasid nad küll omajagu vürtsi juurde. Mu aeg 
seal juhtus olema viimase 25 aasta kõige külmemal 
ja vihmasemal kevadel ja ülemaailmse pandeemia 
ajal, aga sellegipoolest tunnen, et sain teha kõike, 
mis tahtsin ja rohkemgi veel.

Kui ma peaksin tooma välja viis kõige tähtsamat 
mõttetera, mida ühele Erasmusega välismaale minev 
tudeng võiks kaasa võtta, siis need oleks järgmised:

Hoia meel avatud, ole ootusteta ja lihtsalt mine 
vooluga.

Loo suhteid eakaaslastega, võta osa sotsiaalsetest 
tegevustest.

Avasta selle riigi loodust ja käi teistes linnades ka.
Ära tööta üle, naudi seda kogemust täiega!
Keelt õpib keelt rääkides. 

Üks lauamänguõhtutest koos juhendajate ja teiste 
praktikantidega. Fotod: erakogu
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Soe ja ülitore suvi sai läbi, kogu Eestimaa rahvastik 
on selle ajaperioodi jooksul natukene välja puhanud 
ja osad on isegi päris vahva päevituse endale saanud. 
Kuid paljud kahjuks kipuvad unustama, et Eestis ja 

Põhjamaades on üks oluline oht, mis võib kaasa tuua 
ebameeldivaid sümptome nagu nõrkus, liigesevalud, 
peavalud, iiveldus jt. 

Selleks on D-vitamiini defi tsiit. Täieliku vitamiini 
puuduse ehk avitaminoosi tõttu võib tekkida osteo-
malaatsia, kus luud muutuvad pehmemaks ja lastel 
rahhiit, kus laste luud lihtsalt ei kannata keharaskust, 
tekivad luudeformatsioonid, kuna D-vitamiin on 
äärmiselt vajalik fosfori ja kaltsiumi imendumiseks. 

Eestis räägitakse tihti D-vitamiini tähtsusest. Vaa-
tamata sellele, et suvi oli eriti soe ja mõnus, ei piisa 
sellest, et D-vitamiini tase oleks aastaringselt stabiil-
ne. Paraku on inimesi, kes on sellest küll korduvalt 
kuulnud, ent ei tee midagi, et seda korralikult iga-
päevaselt tarbida. D-vitamiini saab piisavalt näiteks 
kalamaksaõlist, mis pole aga paljude jaoks eriti mait-
sev. Kui selline variant ka ei sobi – siis munakollas-
tes või piimas. Ent peamiselt sünteesitakse D-vita-
miini nahas just päikesevalguse toimel.

Aga miks see D-vitamiin siis nii vajalik on ning 
miks just Põhjamaades on tekkinud nii suur defi tsiit? 
Põhjus on lihtne – päikest on väga vähe aasta jooksul, 
välja arvatud suvel, ent paraku pole ka iga suvi piisa-
valt päikeseline. Nii ongi, et aastaringselt ei jõua UVB 
päikesekiirgus meieni ja kolesteroolist ei sünteesita 

edasi D-vi-
t a m i i n i . 
Sellisel vii-
sil tekib 
meil defi t-
siit, mis on 
üsna mär-
k a m a t u . 
Meid hak-
kavad vae-
vama pea-
valud, halb 
tuju - selle 
põhjus on 
tihtipeale D-vitamiini puudulikkus, mida tuleks kül-
mas ja päikesevaeses Eesti lisaks tarbida. 

Kui palju D-vitamiini võib igapäevaselt võtta? POT 
(päevane ohutu totaalkogus) on 4000 IU (100 mcg). 
Soovitatakse võtta  vähemalt 2000 IU - 50 mcg (sõl-
tuvalt patsiendi D-vitamiini tasemest võib see kogus 
olla ka 500-3000 IU vahel) igapäevaselt, välja arvatud 
suvekuudel. Seda soovitatakse tarbida rasvase toidu-
ga, et imendumine oleks tõhusam.

Ärge unustage nii väikest asja nagu D-vitamiin: 
see teeb teie elu palju lihtsamaks ja mõnusamaks!

D-vitamiin. 
Miks tekib defi tsiit 
ja kuidas tarbida?

KeS On ARTIKLI AUTOR?
Orina Jakovleva, Tartu Üli-kooli arstiteaduse 2. kursuse tudeng, kes muuhulgas jagab TikTokis oma kasutajanime oreo.kypsis alt tervisenõu ning arutleb aktuaalsetel tee-madel.
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Biosensoritega puutusin esimest korda 
kokku üle kümne aasta tagasi, kui Tar-

tu Ülikooli keemia instituudi tudengid soo-
visid abi, et kultiveerida spetsiifilisi baktereid, mille 
(terveid) rakke biosensorite valmistamisel kasutada 
saaks (Kibena jt 2013). Huvi selle teema vastu tekkis 
taas 2017. aastal, mil otsustasin astuda keemia insti-
tuuti doktoriõppesse, et seal just biosensoritega tege-
lema asuda. Et oma bioloogilist teaduspagasit kasu-
tada, keskendusin bakterite – täpsemalt Escherichia 
coli (tavalise soolekepikese) – tuvastamisele biosen-
sori abil. Suur oli lootus, et sellise põhjalikult uuritud 
mudelorganismi valik võiks tagada laialdased baas-
teadmised ja mõningase eelneva kogemuse. Hiljem 
muidugi selgus, et eeldused end paraku ei õigusta-
nud – uurimistöö pigem püstitas uusi küsimusi kui 
aitas lahendada vanu (Jõgi jt 2020).

vajalikud teadmised kolmes valdkonnas

Enne kui harutame lahti biosensori tööpõhimõtte, 
tuleb mainida, et tegemist on interdistsiplinaarse 

teadusega, mis on samal ajal selle ala tugevus kui 
ka nõrkus. Põhiliselt haarab biosensori arendus kol-
me teadusvaldkonda – bioloogiat, keemiat ja füü-
sikat. Hea saab olla töö tulemus siis, kui sinna õn-
nestub kaasata erinevate valdkondade spetsialiste, 
kuid tavaliselt kiputakse jääma „oma liistude juur-
de“ –  publikatsioonide autorid on reeglina ikkagi 
ühe valdkonna esindajad. Eristada saab seega bio-
loogide, keemikute ja füüsikute biosensoreid. Vas-
tavalt autoritele on alati kõige paremini lahenda-
tud oma erialaga seotud probleemid. 

Tavadefinitsiooni järgi on biosensor analüütili-
ne seade, mis kombineerib bioloogilist komponen-
ti ja füüsikalis-keemilist detektorit. Kui seda nüüd 
arusaadavamasse keelde tõlkida, on tegemist ana-
lüütilise mõõteseadmega, mis määrab mingi ana-
lüüdi (organismi, kemikaali jne) kontsentratsioo-
ni või olemasolu. 

Biosensori bioloogiline komponent on tavaliselt 
sensori võtmekomponent – see osa, mis tunneb ära 
spetsiifiliselt määratava ühendi. Sageli on see näi-
teks antikeha. Biosensori teine osa on detektor,  
mis töötab mingi füüsikalise või keemilise protses- 
si abil ning tekitab mõõdetava signaali vastavalt  
bioloogilise komponendi ja analüüsitava ühendi  

interaktsioonidele. Kõlab juba peaaegu arusaada-
valt...

Ajaloolises plaanis pole biosensor mingi eri-
ti uudne leiutis – biosensorite avastajaks peetak-
se Leland C. Clark jr-i, kes leiutas hapnikuanduri 
1956. aastal. Esimene kommertsiaalne biosensor ve-
re glükoosi taseme mõõtmiseks pärineb 1975. aas-
tast (Naresh ja Lee 2021). Vaatamata pikale ajaloo-
le on biosensorid jäänud laiema tähelepanuta ning 
pigem rakendusliku valdkonna alla liigituvaks tea-
dusharuks. 

Kui üritaks nüüd õige biosensori tööpõhimõtet 
kirjeldada? Biosensori bioloogiline komponent tagab 
spetsiifilisuse, et me mõõdaks ikka õiget molekuli 
või organismi. “Keemia keeles” peaks mõõdetava 
analüüdi ja bioloogilise komponendi omavahelise 
tugeva (ehk spetsiifilise) keemilise reaktsiooni ehk 
seostumise dissotsiatsioonikonstandi Kd väärtus 
olema alla 10-7. Lihtsustatuna tähendab see seda, et 
kui uuritavas proovis leidub ka üksikuid biosensori 
mõõdetavaid molekule, siis enam need selle bio-ära-
tundmiskomponendi küljest lahti ei tule. Või noh, 
teaduslikkuse huvides – lahti võib tulla üks mole-
kul kümnest miljonist... Sellise spetsiifilise reakt-
siooni tekitamisel on erinevaid mehhanisme, kuid 
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Biosensoritest  
ja kiirtestidest



tavaliselt kasutatakse kas mõõdetavale ana-
lüüdile spetsiifilist ensüümi (näiteks glükoosi 
oksüdaasi vere glükoositaseme hindamisel) 
või antikeha (bakterite, viiruste või keemi-
liste ühendite tuvastamisel). 

Üldpilt on justkui arusaadav, kuid kui de-
tailidesse laskuda, siis muutuvad asjad rut-
tu väga keeruliseks. Kui kasutada ensüümi, 
tekivad näiteks sellised küsimused: kas seda 
ensüümi suudetakse immobiliseerida (kin-
nitada biosensorile või kuskile maatriksisse 
– mingi analüüti läbilaskva kihi sisse „pei-
ta“), kui pikk on selle ensüümi eluiga senso-
ris jne. Antikehadega pole lood palju pare-
mad, nimelt jaotuvad kasutatavad antikehad 
kaheks – polüklonaalsed antikehad ja mono -
klonaalsed antikehad. Viimased neist on sel-
lised, mis tunnevad uuritaval molekulil ära 
alati ühe konkreetse piirkonna. Polüklonaal-
sed antikehad tuvastavad seevastu uuritava 
molekuli mitmeid eri piirkondi, tegemist on 
sisuliselt erinevate antikehade seguga. Ideaal-
juhul tuleks kasutada monoklonaalseid an-
tikehi – paraku seab siin nende kõrge hind 
piirid ette. Enamasti kasutatakse polüklo-
naalseid antikehi, mille hind on palju oda-
vam ning signaal tugevam kui monoklonaal-
setel antikehadel. Spetsiifilisus ehk see, kas 
tuntakse ära õige molekul või organism, võib 
see-eest madalam olla.

Odavamaid ja väiksemaid analooge an-
tikehadele on otsitud kaua – 1990. aastal 
leiutati sellised molekulid nagu aptameerid 
(Ellington ja Szostak 1990). Aptameerid on 
valdavalt lühikestest nukleotiidsetest järjes-
tustest (20-80 aluspaari) koosnevad mole-
kulid, mis sarnaselt antikehadele tunnevad 
erinevaid molekule spetsiifiliselt ära. Kui 
antikehade tootmine vajab elusorganisme 
või vähemalt elusrakkude kasvatamist, siis  

TERVIST! / noVEmbER 2021 / nr 32 MEIL JA MUJAL 77

enamik kiirteste töötab küll 
biosensori põhimõt tel, kuid 
kindlasti pole kõik biosenso-

rid kiirtestid. 
Foto: Pixabay_biggibe



aptameeride selektsioon ja tootmine on oluliselt liht-
sam ja odavam. Paraku kipuvad aptameerid antike-
hadele oma headuses ehk spetsiifilisuses alla jääma. 
Sel aastal ilmunud artiklis (Matsunaga jt 2021) aga 
kirjeldati uuel moel muudetud nukleotiide – nii-öel-
da viiendat ja kuuendat nukleotiidi (lisaks teada-
olevale neljale), mis võimaldasid biosensori spet-
siifilisust nihutada antikehadega samale tasemele. 

Biosensori detektorosa võib varieeruda alates 
suhteliselt lihtsast kiirtesti keemilisest värvusreakt-
sioonist, mis analüüdi äratundmisel bioloogilise 
komponendiga tekib, kuni keeruka impedantsi 
mõõtmisel baseeruva detektorini. Põhimõtteliselt 
on impedantsi puhul tegemist sellise elektrokeemi-
lise terminiga nagu näivtakistus ehk kui uuritaval 
analüüdil tekib vastastikmõju detektorile seotud 
antikehaga, siis mõõdetakse elektrilise takistuse 
(mahtuvuse) muutust. Nende kahe detekteerimis-
põhimõtte vahele mahub väga palju erinevaid de-
tektoritüüpe. Mitmed, näiteks nanoosakestel basee-
ruvad biosensorid suudavad töötada ka tavapärase 
bioloogilise komponendita.

Kõik biosensorid ei ole kiirtestid

Tihti kiputakse biosensoreid segi ajama kiirtestidega 
– enamik kiirteste töötab küll biosensori põhimõt-
tel, kuid kindlasti pole kõik biosensorid kiirtestid. 
Kiirtesti kompaktne suurus ja lihtne käsitsetavus 
loovad kasutajale petliku tunde, et tegemist on liht-
sa analüüsiseadmega. Meetodi loogika võib paraku 
tihti äraspidine olla – kui mingit analüüsi on lihtne 
läbi viia, siis analüüsi tegelik tööpõhimõte on lau-
sa peadmurdev; keerulise käiguga analüüsid või-
vad aga olemuselt üsna lihtsaks osutuda. Kiirtes-
ti puhul on reaktsioonide läbiviimiseks vajalikud 
komponendid tavaliselt seotud nitrotselluloosiriba-
le ning erinevad reaktsioonid hakkavad toimuma 
siis, kui sellele proovilahust peale kanda. 

Nüüd proovingi kirjeldada ühe suhteliselt liht-

sa, A- ja B-grippi tuvastava kiirtesti (Zhang jt 2019) 
põhimõtet. Nitrotselluloosiribale kantakse („trüki-
takse“) kolme erinevat antikeha – hiires toodetud 
A- ja B-gripi antikehad ning kontrolliks kitse hii-
revastased antikehad. HRP-ga (horse radish peroxi-
dase, maakeeli mädarõika peroksüdaas – lagundab 
H2O2) konjugeeritud hiirevastaste antikehadega im-
mutatud konjugaadipadjake asetub enne peale kan-
tud antikehasid. Proovi “pealekandmispadjake” im-
mutatakse „ilmutuskemikaalide“ uureaperoksiidi, 
dekstraansulfaadi, 3,3 ,́ 5,5́ -tetrametüülbensidiini 
(TMB) ja tsitraatpuhvriga. 

Mis juhtub, kui proovi kiirtestile pipeteerida? 
Proov imbub proovipadjakesse ja liigub kapillaar-
jõudude toimel piki nitrotselluloosriba koos seal 
asuvate kemikaalidega edasi. Kui proov jõuab kon-
jugaadipadjakeseni, lisandub reaktsioonisegusse 
hiirevastaste antikehadega konjugeeritud HRP. 
Järgmisena jõuab kogu reaktsioonisegu (koos vii-
rusosakestega) viirusspetsiifiliste antikehadeni. Pä-
rast viirusosakeste kinnitumist spetsiifilistele an-
tikehadele algab võimendav keemiline reaktsioon 
– HRP-ga konjugeeritud hiirevastased antikehad 
tunnevad ära antikeha-viirus kompleksi, peroksü-
daas hakkab oksüdeerima 3,3 ,́ 5,5 -̀tetrametüülben-
sidiini (TMB) ning moodustub värviline lahustuma-
tu produkt, mis tegelikult markeerib ja võimendab 
keemiliselt biosensori antikeha ja viirusosakese in-
teraktsiooni (tekib värviline triip, mis tähistab po-
sitiivset või kontrollreaktsiooni). 

Kui nüüd toimuvaid keemilisi reaktsioone kok-
ku lugema hakata, siis kiirtesti positiivse tulemuse 
tekkeks on vaja kolme erinevat reaktsiooni: viiruse 
antigeeni-antikeha ning viiruse antikeha ja hiire-
vastase konjugeeritud antikeha vahelist reaktsioo-
ni; kolmandat reaktsiooni põhjustab konjugeeritud 
antikeha küljes olev peroksüdaas, oksüdeerimise ta-
gajärjel tekib värvusreaktsioon. Viimase reaktsioo-
ni võimendav efekt seisneb selles, et kui antikehade 
vahelised reaktsioonid toimuvad reeglina vahekor-

ras 1:1-le, siis üks peroksüdaas suudab lagundada 
suhteliselt suure hulga peroksiidimolekule, mistõttu 
oksüdeeritakse suur hulk TMB-molekule ning mis 
tähendab, et kiirtest pruugib ka väheste viirusosa-
keste puhul anda positiivse tulemuse. 

Kokkuvõtteks võib öelda, et lihtsa nimetuse „bio-
sensor“ taga peidab end suur hulk väga erineva kee-
rukuse ja analüüsivõimekusega seadmeid alates kiir-
testist (mis ei ole sugugi nii lihtne kui paistab) kuni 
tehniliselt komplitseeritud analüüsiseadmeteni.
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osakonna juhataja

Genu valgum, rahvasuus tuntud kui „x-jalad“ (joo-
nis 1) on levinud alajäseme deformatsioon, mille ra-
vimata jätmine lapseeas võib põhjustada kogu alajä-
seme probleeme hilisemas elus. X-jalgsus on üheks 
peamiseks jala pikivõlvide lamenemise põhjuseks, 
mis omakorda põhjustab alajäseme amortisatsiooni 
vähenemist. Seismisel ja liikumisel tekkivate jõudu-
de ebaühtlane jaotumine põlve liigese pinnale võib 
põhjustada liigese kõhrkoe kulumist ja artriidi teket. 

Valgusasendi tõttu on põlveliigest ületavad lihased, 
nende kõõlused ja liigeste sidemed püsivalt ebaloomu-
likus asendis. Puusa, põlve ja hüppeliigese asend ning 
neid ületavate lihaste toonuse düsbalanss on kõik kaa-
sa rääkivad faktorid x-jalgsuse tekkes. Seega võivad 
kõnealuse seisundiga kaasneda ka rühihäired ja ala-
seljavalud, mis on tingitud vaagna anterioorse kalde 
võimendumisest ja nimmenõgususe suurenemisest. 

Lisaks eelnevale võivad kaasneda sotsiaalsed prob-
leemid (näiteks madal enesehinnang), mis on tingi-
tud erinevusest teiste lastega.

Lapse arengus omal kohal nii O- kui ka X-jalad

Läbi lapse arengu võib märgata alajäseme joonduses 
kõigepealt genu varum (o-jalad; joonis 1) asendit, mis 
hakkab tavaliselt taanduma lapse seisma ja kõndima 
hakkamisel. Ligikaudu 18 kuu vanuselt on alajäseme 
segmendid sirgelt joondatud ning  2.–4. eluaasta jook-
sul kujuneb välja genu valgum asend, mis on täies-
ti normaalne arengu etapp lapse alajäseme arengus. 
Hinnanguliselt on kerge genu valgum asend väljen-
dunud 75–80% kolme aastastest lastest. Pärast kol-
mandat eluaastat genu valgum asend üldiselt taandub 
ning 6.–7. eluaastal kujuneb välja alajäseme normi-
pärane joondatus. 

X-jalgsuse tekkepõhjustena tulevad kõne alla ske-
leti anatoomiline eripära ja alajäseme lihaste toonuse 
düsbalanss aga ka traumad, infektsioonid, kaasasün-
dinud arengu- ja ainevahetushäired ning ülekaalu-
lisus. Joonis 1. a -vaarusseis ja b- valgusseis (Hefti 2007).

B
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Seni kasutusel olnud korrigeerimise võtted ei või-
malda kontrollida põlveliigesele avalduvat simulat-
sioonisignaali astet. Genu valgum joondumise korri-
geerimise protseduur lastel peaks olema võimalikult 
kasutajasõbralik ja võimaldama korrigeerimise käi-
gus protsessi jälgimist soovitud ajahetkel olenemata 
uuritava ja uurija asukohast just stimulatsioonisig-
naali tugevuse  seisukohast. 

Toestavad retuusid ja patentne seade

2011. aastal alustati Tartu Tervishoiu Kõrgkooli ja 
Tartu Ülikooli rakendusuuringu projekti „Teipimis-
vahendite hetkelise ja kolmekuulise mõju hindami-
ne 5–7 aastaste laste genu valgum ja jala pikivõlvide 
korrigeerimisel”. Toestavate retuuside algse idee töö-
tasid välja kaks Tartu Tervishoiu Kõrgkooli füsiote-
rapeudi õppekava vilistlast. Kõnealuse projekti raa-
mes on kümne aasta jooksul kaitstud kuus lõputööd 
(Lukas 2013; Pielberg 2013; Nigulas, Laanesaar 2015; 
Pertel, Satsi 2018; Alviste 2021; Sild 2021) ja avalda-
tud kaks artiklit rahvusvahelistes teadusajakirjades 
(Tamm jt 2018; Tamm jt 2021). 

Seadmele saadi Euroopa patendiametist patent 
esmakordselt 2015. aastal ning seda uuendati aasta-
tel 2017 ja 2020. Alates 2014. aastast toetab projekti 
ka The Health Clinic. Retuusid uuritavatele on alates 
2013. aasta sügisest  õmmelnud OÜ Ermiine.

Kinesioteipimisega sarnaselt toestavad uurimistöö 
käigus välja töötatud korrigeerivad retuusid alajäse-
me liigeseid ning lihaseid füsioloogilisi protsesse häi-
rimata. Retuuside elastsed lindid kulgevad puusalii-
gese lateraalselt küljelt üle põlveliigese nii, et nende 
pingutamisel tekib frontaalsuunaline jõud mediaal-
selt lateraalsele, mis stimuleerib alajäseme joondust 
korrigeerivalt. 

Joonisel 2 on toodud elastsuskomponendiga retuu-
side esialgne versioon, kus elastne lint kulgeb retuu-
side värvlist alates puusa proksimaalsele lateraalsele 
küljele, sealt edasi mööda reie eesmist pinda põlvelii-

Joonis 2. esialgse disainiga elastsete survekomponentidega retuusid. 1 – elastsest materjalist rõivaese; 2 – surve meh-
hanism; 3 – registraator; 4 – elastsest materjalist lindid, mis omavad pinguse reguleerimise vahendit; 5 – lindi pingust 
reguleeriv vahend; 6 – kehaosa; 7 – sfäärisegmendi kujuline surve suurust reguleeriv mehhanism; 8 – elektromehaaniline 
andur; 9 – juhtmed, mis ühendavad elektromehaanilisi andureid registraatoriga; 10 - lüliti; 11 - valgus- või heliindikaato-
rid; 12 - juhtmete 9 pistikupesad; 13 – taskud juhtmetele ja anduritele.
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gese mediaalsele pinnale, ületades surveanduri ning 
liikudes edasi mööda sääre tagumist pinda jalalaba 
lateraalsele pinnale jalalaba alt läbi ning kinnitudes 
hüppeliigese keskel olevale kinnituskohale. Selline 
versioon oli aga lastele ebamugav, sest kinnituskoht 
jalalabal oli liialt paks ning tekitas raskusi jalanõu-
de jalgapanekul. 

Lisaks olid ebamugavad traksid, mis pidid pük-
se üleval hoidma, sest vertikaalsuunaline jõud, mille 
elastne lint tekitas, tõmbas ka pükse allapoole.

Arendustöö käigus korrigeeriti elastse lindi kulge-
mist, et muuta retuuse kasutajasõbralikumaks. Vii-
mase versiooni retuusidel algab elastne lint retuuside 
sääre alumisest osast hüppeliigese keskkohast, kul-
gedes kinnises kanalis jalalaba mediaalselt osalt ja-
latalla alla, sealt edasi mööda sääre lateraalset pinda 
sääre tagumisele pinnale, ületades põlveliigese me-
diaalse pinna ning kulgedes mööda reie eesmist pin-

Joonis 3. viimane 
versioon elast-
suskomponenti-
dega retuusidest 
(A) ning nende 
sees, põlveliigese 
mediaalsel pinnal, 
olevatest juhtme-
vabadest survean-
duritest (b).

Joonis 4. nutirakendusega surve tugevuse jälgimine 
reaalajas; A surve tugevus ei ole piisav, b surve on õiges 
vahemikus ja võib rakenduse käivitada.

Joonis 5. Survejõu jälgimine veebirakendusega. vasaku (punane) ja parema (roheline) alajäseme põlveliigese survejõu  
mediaanide graafi k registreerituna ajavahemikul 17.12.2019 – 19.03.2020.  
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da puusa lateraalsele proksimaalsele pinnale (joonis 
3). Elastse lindi surve tugevust on võimalik regulee-
rida tema kinnituskohas puusa lateraalsel proksi-
maalsel pinnal. 

Korrigeeriva toime saavutamiseks tuleks kirjel-
datud retuuse kanda igapäevaselt, vähemalt kahek-
sa tundi päevas, kolme kuu jooksul. 

Lisaks retuuside disaini muutusele on muutunud 
ka tehniline lahendus, kuidas elastse lindi surve pin-
get mõõta ja salvestada. Nimelt selgus algsete uurin-
gute tulemuste analüüsist, et mehaanoteraapilise sead-
me juhtmetega konstruktsioon (joonis 2 positsioon 
nr 13) ei sobi lastele. Samuti oli ebamugav vöökohal 
olev andmete registraator, mis segas igapäevategevusi. 

Koos juhtmevaba versiooniga töötati välja ka nu-
titelefoni android operatsioonisüsteemiga töötav ra-
kendus „GVcorrect“. Selline lahendus võimaldab me-
haanoteraapilise stiimuli jälgimist veebirakenduse 
kaudu ning vähendab korrigeerimisele kuluvat aega. 
Surveanduri signaali saab jälgida on-line režiimis nu-
titelefoni ekraanil retuuside paigaldamisel (joonis 4) 
ning surve väärtuse valimisel ja korrigeerimisel va-
jalikul ajahetkel (joonis 4). Rakendus võimaldab hin-
nata stiimuli keskväärtust iga viimase 15 minuti koh-
ta ning saadab need veebirakendusele (joonis 5), mis 
salvestab kogu retuuside kandmise perioodi ja põl-
veliigesele avalduva surve tugevuse.

Tänaseks päevaks on uuringus kokku osalenud 
25 last, kelle genu valgum on hinnatud mediaalse-
te malleoluste vahekauguse (enam kui 50 mm) ja ti-
biofemoraalnurga suuruse (väiksem kui 165°) järgi, 
ning kes on kandnud elastsuskomponendiga retuu-
se keskmiselt neli kuud. 

Senised uuringud on näidanud, et lastel, kes olid 
mõõduka x-jalgsusega ja kandsid retuuse 6–8 tundi 
päevas korrigeeriva jõu väärtusega soovitud vahemi-
kus, x-jalgsus vähenes. Optimaalse stiimuli väärus on 
vahemikus  1000 kuni 1500 mN. Näitena on toodud 
ühe uuritava jälgimine (joonis 5, 6, 7). Samuti saa-
me öelda, et enamikul lastest retuuside mittekand-

mise järel toimus tagasiminek alajäseme joonduses, 
kuid mitte algasendisse. 

Jooniselt 5 on näha, et keskmine põlveliigesele aval-
duv jõud oli ajavahemikus 17.12.19 kuni 26.01.20 – L 
(vasak) 980 mN, R (parem) 1207 mN, X-jalgsus vä-
henes 20 mm, hinnatuna mediaalsete malleoluste va-
hekauguse vähenemise järgi; 11.02.20 kuni 19.03.20 
– L (vasak) 753 mN, R (parem) 828 mN, X-jalgsus vä-
henes 16 mm, hinnates mediaalsete malleoluste va-
hekauguse järgi.

Ka tibiofemoraalnurga muutused näitavad samal 
uuritaval alajäseme joonduse paranemist (joonis 6).

Oma seniste uuringutega oleme jõudnud järelduse-
le, et x-jalgsuse puhul on põlveliigest ületavate lihaste 
toonus (m. sartorius, m. rectus femoris, m. gastrocne-
mius, m. biceps femoris m semimembranosus) (joonis 
7)  liialt madal. Oleme tuvastanud, et joonduvuse pa-
ranemisega retuuside kandmise järgselt kaasnes põl-
veliigest ületavate skeletilihaste toonuse tõus. Viima-
ne stabiliseerib korrigeerimise tulemuse. 

Joonis 6. vaatlusperioodil  saavutati alajäseme joonduvuse  paranemine retuuside kandmisel  (vaatlused 1 kuni 3). Retuusi-
de mittekandmise teisel poolel esines joonduvuse halvenemist.
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Hetkel saame öelda, et arendatud elastsuskom-
ponendiga retuusid on lapsesõbralikud, kandmisel 
mugavad ning põlveliigesele mõjuva surve mõõt- 
mise tehnika lubab mugavalt jälgida korrigeerimis-
protsessi ning võimalusel kiirelt sekkuda. Samas  
tuleb märkida, et retuuside kandmine ei vabasta  
last järgimast igapäeva aktiivsussoovitusi, mis ta-
gab kogu organismi, sealhulgas ka skeleti ja lihas-
konna arengu.

Lapsevanematelt saadud tagasiside põhjal tuleks 
retuuse veel täiendada. Nimelt selgus, et lapsed ei saa 
iseseisvalt retuuse hästi jalga nende liialt jäiga struk-
tuuri tõttu. Mainiti ka, et laps ei saanud iseseisvalt 
„GVcorrect“ rakendust tööle ning liialt sageli esines 
probleeme põlveliigese mediaalsel pinnal oleva an-
duri töökindluse ja ka andmete üleslaadimisega nu-
titelefonist veebirakendusse. 

Seega on rakendusuuringu algava etapi eesmärk 

arendatut täiustada ning töökindlamaks ja veelgi mu-
gavamaks muuta.

Täname kõiki koostööpartnereid ning eriline tänu 
kannatlikkuse ja koostöövalmiduse eest läheb meie 
uuritavatele ning nende vanematele! Ikka jõudu ja 
jaksu sirgete jalgade poole püüdlemisel!
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Virtuaalreaalsed  
töötoad noortele

Gerit Dreyersdorff, kvaliteedijuht

Tartu Tervishoiu Kõrgkool viis 2019. 
aasta algusest kuni 2021. aasta augusti-

ni Haridus- ja Noorteameti (varasemalt Eesti Noor-
sootöö Keskuse) tellimusel läbi praktilise väljundiga 
virtuaalreaalseid töötubasid noortele, mis tutvusta-
sid bioanalüütiku ja õe ametit. Töötubade eesmärk 
oli siduda omavahel haridus- ja tööelu, suurendades 
nii noorte kokkupuudet töömaastikuga, tõsta kon-
kurentsivõimet kui ka anda suuniseid teadlikuma 
karjäärivaliku tegemiseks. Peamiseks sihtrühmaks 
olid 15–19 aastased noored, kuid töötubades osales 
ka nooremaid ja vanemaid.

Töötubade käigus oli noortel võimalik vir-
tuaalreaalsete prillide vahendusel sattuda õe ja bioa-
nalüütiku igapäevatöö keskmesse ning jälgida nende 
tegutsemist kriisisituatsioonis. Lisaks oli töötubades 
võimalik saada ülevaade nende ametite haridus- ja 
töövõimalustest ning praktiseerida erialaseid töö-
võtteid. Nii oli võimalik bioanalüütiku töötoas ana-
lüüsida kunstvere- ja bakteriproove ning ära tunda 
vähkkasvajat, õe töötoas harjutada õigeid elupääst-
vaid esmaabi võtteid. Töötubasid viidi läbi nii ava-
tud noortekeskustes, üldhariduskoolides, aga ka ma-
levates, laagrites, karjäärimessidel ja infopäevadel. 

Kuigi viimase pooleteise aasta jooksul seadis ko-
roonaviiruse levik töötubade korraldamisele suu-
red piirangud, sai tänu heale koostööle Haridus- ja 
Noorteametiga ning töötubadest huvitatud asutuste-

ga projekt edukalt ellu viidud. Projekti käi-
gus jõuti töötubasid läbi viia kõikides Ees-
ti maakondades ja 40 erinevas kohalikus 
omavalitsuses. Kokku korraldati 137 töö-
tuba, nendest 70 bioanalüütiku ja 67 õe 
ametit tutvustavad. Kuna huvi töötu-
bade vastu oli äärmiselt suur, siis jõu-
ti esialgu planeeritust palju rohkema-
te noorteni – töötubadest sai osa 1787 
noort, mis on 587 noort rohkem kui 
esialgu planeeritud (1200).

Koostöö erinevate asutustega oli 
kogu projekti vältel sujuv ja noorte ta-
gasiside töötubadele ainult positiiv-
ne. Nii mõnigi noor jäi pärast töötu-
basid pikemalt vestlema ja tundis huvi 
sisseastumise vastu. On teada, et paar 
noort on töötubades osalemise põhjal 
tulnud kõrgkooli õppima, mille üle on 
siiralt hea meel. Võimalusel jätkame töö-
tubade jätkusuutliku pakkumisega pro-
jektiväliselt.

Suur kummardus töötubade läbiviijate-
le: Janika Pael, Siret Läänelaid ja Kaido Liiv.

Töötubade toimumist rahastati haridus- 
ja teadusministri kinnitatud ning Haridus- ja 
Noorteameti poolt elluviidava ESFi kaasrahasta-
tud programmis „Tõrjutusriskis noorte kaasamine 
ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“ kirjel-
datud tegevuste raames. Virtuaalreaalsuse videode 
looja oli Civitta koostöös Maru VR Productioniga.

Alatskivi malev.
Foto: Gerit Dreyersdorff
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Tartu Tervishoiu Kõrgkooli 
õppurite töötamine ja selle 
mõju õppimisele 
Grete Pärna, tervisekaitse spetsialisti  
õppekava vilistlane
Helen Udras, ester Jaansoo, õppejõud

Õppurite tööle asumine on kujunenud viimastel aas-
tatel väga tavapäraseks.  Õppuritele töötamise võimal-
damine on oluline, kuna on õppureid, kes ei saaks il-
ma tööl käimata majanduslikult hakkama, kuid samas 
võib töölkäimine osutuda takistuseks õppetöös osale-
misel. 2021. kevadel kaitstud lõputöö eesmärgiks oli 
selgitada Tartu Tervishoiu Kõrgkooli (TTHKK) õppu-
rite töötamise sagedus ja töötamise mõju õppimisele. 

Õppimine ja töötamine kõrgkoolis

TTHKK-s oli 2021. aasta jaanuari seisuga 1309 õpi-
last. Uuringu jaoks täitsid küsimustiku 255 TTHKK 
õppurit. Vastajatest 5,9% moodustasid kutseõppe õpi-
lased, 93,3% olid üliõpilased. Vastajate seas oli kõige 
rohkem õe õppekava tudengeid (29,4%). Pea neljan-
dikul (23,5%) õppuritest on lapsed. Üle poole vasta-
nutest (88,2%) elavad juba iseseisvalt. Kõige rohkem 
vastajaid oli kolmanda kursuse üliõpilaste (alustanud 
eriala õppimist 2018. aastal) seas. 

Üle poole vastanutest (80,8%) töötavad õppimisega 
samaaegselt. Töötavatest õppuritest 58,7% töötas juba 

enne õppima asumist ning 20,9% töötavad samaaeg-
selt rohkem kui ühel töökohal (2-3 töökohal). Peaae-
gu kolmandik (28,6%) töötavatest õppuritest suudab 
õppetööd ühildada täiskoormusega tööl käimisega (40 
h nädalas), kusjuures 7,3% (15) õppuritest käivad tööl 
enam kui täiskohaga. Kõige rohkem (29,6%) käiakse 
tööl poole kohaga (20 h nädalas). 

Töövahetuste pikkused olid õpilastel väga variee-
ruvad, olles minimaalselt 1 tund ja maksimaalselt 32,5 
tundi. Paljud vastajad teevad 24-tunniseid vahetusi 
(29,1%). Öövahetusi teevad 47,1% töötavatest õppu-
ritest. Hoolimata sellest, et enamus TTHKK-i õppu-
ritest töötavad, näeb ennast suur osa töötavatest õp-
puritest siiski õppurina, kes töötab õppimise kõrvalt 
(66%). Töötajana, kes õpib töötamise kõrvalt, nägid 
ennast 34% töötavatest õppuritest. Töökoht oli täies-
ti seotud hetkel õpitava erialaga 54,9% (113) õppuritel 
ning osaliselt seotud 19,4% (40) õppuritel, kuid 25,7% 
(53) õppurite töökoht polnud üldse seotud õpitava eri-
alaga. Üle poole töötavatest õppuritest (66,5%) tööta-
vad tervishoiu/sotsiaaltöö valdkonnas. 

Vastanutest 19,2% (49) ei töötanud õppetööga sa-
maaegselt. Neist pooled ei töötanud põhjusel, et see 
polnud neile majanduslikult oluline. 42,9% aga ei leid-
nud õpingute kõrvalt töötamiseks aega. Huvipakkuvat 
töökohta pole leidnud viiendik mittetöötavatest õppu-

ritest. 6,1% on küll ametikohale kandideerinud, kuid 
pole veel tööle saanud. Mittetöötamise põhjustena oli 
veel välja toodud lapsed ja soov keskenduda õpingute-
le. Õppetöö kõrvalt tööle soovivad asuda 42,9% mit-
tetöötavatest õppuritest. Tööle ei soovi asuda 26,5%.  
Osad vastanutest küll soovivad millalgi tööle asuda, 
kuid hiljem või siis kui avaneb hea tööpakkumine.

Lastega õppuritest 90% töötas õppetööga sama-
aegselt, kuid ilma lasteta vastanute seas oli töötaja-
te osakaal 78%. Vanemate kursuste õppurite seas oli 
töötamine populaarsem, samuti teevad vanemate kur-
suste õppurid rohkem erialaga seotud tööd. Kui esi-
mese kursuse õppuritest tegid erialaga tihedalt seo-
tud tööd 29,8%, siis neljanda kursuse õppuritest tegid 
seda 85,7%. 

Osakoormusega õppes töötasid kõik õpilased ja 
tsükliõppes töötasid 91,4% õpilastest, kuid päevaõp-
pes töötavad 77,2%. 

Töötamise põhjused

Kõige olulisemateks töötamise põhjusteks TTHKK 
töötavate õppurite seas olid majanduslikud põhjused 
(86,4%) ja töökogemuse omandamine (56,8%). 16,5% 
õppuritel jäi kooli kõrvalt aega üle ning seetõttu otsus-
tasid õppimise kõrvalt tööle asuda. Enesearengut ja töö 
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positiivset mõju õpingutele pidasid töötamise põhjuseks 
vaid kolm õppurit. Lisaks eelmainitud põhjustele töö-
tati veel põhjustel, et töökoht meeldis, töötati juba enne 
õppima asumist ning ei tahetud nii palju kodus viibi-
da (distantsõpe koroonaviiruse laialdase leviku tõttu). 

Vastanutest 88,3% tunneb, et tööst on neile tulevi-
kus erialaselt kasu. Kasu avaldus suuremas jaos eriala-
se tööga koolis omandatud teadmiste kinnistamises, 
praktilistes oskustes, silmaringi laienemises ja suht-
lemisoskuste arendamises. Erialaga seotud töökoha-
ga õppurid tundsid tööst rohkem kasu kui need, kelle 
töökoht ei olnud õpitava erialaga seotud. Õppuritest, 
kelle töö ei olnud üldse seotud õpitava erialaga, leid-
sid siiski 60,4%, et tööst on neile tulevikus erialaselt 
kasu. Mitteerialase töö kasu avaldus kõige rohkem 
suhtlemisoskuse arendamises. Lisaks toodi kasudena 
välja kogemuste saamine, tööharjumuse kujunemine, 

ajaplaneerimise oskuse arenemine, tutvusringkonna 
laienemine, pingetaluvus, võõrkeelte praktiseerimise 
võimalus ja enesekindlus. 

Suur osa õppuritest (81,2%) oli teadlik erinevatest 
õppetoetuse võimalustest. Teadlikkus õppetoetustest 
ei sõltunud töötamisest või mittetöötamisest. 

Õppurite motiivid õpitava eriala valikul ja 
tulevikuplaanid 

 Kõigist vastajatest 83,1% (212) valisid õpitava eri-
ala põhjusel, et see pakkus neile huvi. Vastanutest 
14,5% (37) otsustasid õpitava eriala kasuks, kuna ei 
saanud esimese eelistuse õppesse sisse. Lisaks toodi 
eriala valiku põhjendusena välja vanemate arvamus 
(8,2%), sõprade soovitus (2,4%) ja töökoht (teadmi-
sed olid tööalaselt kasulikud) (2%). Muude põhjuste-

na oli mainitud laiasid töövõimalusi ning teadmiste 
kasulikkust tulevikus. 

Suur osa vastanutest plaanib pärast õpingute lõpe-
tamist asuda tööle õpitaval erialal (83,5%) ning neist 
74,9% sooviksid seda teha Eestis. Erialase töö plaa-
niga õppuritest 18,8% ei tea veel, kas soovivad tule-
vikus töötada Eestis või välismaal. Vastanutest 4,7% 
(12) juba töötavad õpitaval erialal, kuid  3,9% (10) ei 
soovi tulevikus õpitavat eriala tööl rakendada. Soov 
minna tööle õpitaval erialal sõltus hetkel õpitavast eri-
alast. Õdede tasemeõppe ja massööri õppekava õpila-
sed soovivad kõik peale eriala lõpetamist asuda tööle 
õpitud erialaga seotud töökohal. Kõik uuringus osa-
lenud hooldustöötaja õppekava õpilased juba tööta-
vad erialasel töökohal (Joonis 2). 

Peale hetkel omandatava eriala õpingute lõpeta-
mist soovivad ennast samal alal edasi arendada 38,8% 
(99) õppuritest. Nendest 42% plaanivad seda teha 
Eestis, kuid 28,6% ei tea veel, kas soovivad erialaseid 
õpinguid jätkata Eestis või välismaal. Kõige rohkem 
soovisid edasi õppida füsioterapeudi ja tervisekaitse 
spetsialisti õppekava üliõpilased. Kõige vähem soovi-
sid edasi õppida erakorralise meditsiini tehniku õp-
pekava õpilased (Joonis 3). 

Õppurite motiveeritus ja õpitulemused

Kui õppuritel paluti hinnata enda motiveeritust eri-
ala lõpetada skaalal ühest (ei ole üldse motiveeritud) 
viieni (olen väga motiveeritud), siis keskmiseks tu-
lemuseks tuli 4,4, sagedamini esinev väärtus oli 5. 
See tulemus näitas õpilaste üldist kõrget motiveeri-
tust eriala lõpetada. Erialati motiveeritus ei erinenud. 

Õpingute katkestamisele on mõelnud 27,5% vasta-
nutest. Põh justena toodi välja see, et tunniplaanid on 
halvasti koostatud (vaid mõneks tunniks peab kooli 
sõitma), eksamid ja arvestused on kõik kuhjatud lü-
hikesele ajaperioodile ning õpitakse liiga mahukalt 
ebavajalikke/erialaga mitte seotud õppeaineid. Õpi-
tav eriala oli liiga keeruline 17,1% õpingute katkesta-

Joonis 1. Uuringus osalenud õppurite töötamine erialade kaupa (n=255). 
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mise mõtetega vastanutele. Katkestamise soov ei sõl-
tunud õpitavast erialast. 

Akadeemilist puhkust on võtnud vaid 7,1% vasta-
nutest. Kõige rohkem on võetud akadeemilist puh-
kus tervislikel põhjustel (38,9%) ja ajateenistuse tõttu 
(22,2%). Lapse tõttu on akadeemilist puhkust võtnud 
16,7% vastanutest. Lisaks eelmainitud põhjustele on 
akadeemilise puhkuse võtmise põhjusteks olnud veel 
õppevõlgnevused (5,6%), väsimus (5,6%) ja töö (5,6%). 
Akadeemilise puhkuse võtjatest 55,6% on mõelnud 
õpingute katkestamisele. 

Suuremal osal õppuritest ei ole esinenud õppe-
võlgnevusi (67,8%). Vahel (ca kord semestris) on õp-
pevõlgnevusi esinenud 29% vastanutest, tihti (üle 
kolme korra semestris) 3,1% õppuritest. Õppevõlg-
nevuste esinemise levinumateks põhjuseks olid aja-

puudus (43,9%), töö (23,2%) ja halb õppetöö korral-
dus (23,2%). 

Töö mõju õppimisele

Kui õppuritel paluti hinnata, kuidas töö on mõjutanud 
nende õppeedukust, siis umbes pooled (53,4%) vasta-
nutest leidsid, et töö ei ole nende õppeedukust mõju-
tanud. Positiivne mõju on tööl olnud 23,8% õppurite 
õppeedukusele, negatiivne aga 22,8% õppuritele. Ne-
gatiivse mõju põhjendusena toodi välja töö tõttu õp-
pimiseks piiratud ajalist ressurssi ja tööst tingitud vä-
simust, mis raskendab õppimist. 

Kõige rohkem tundsid töö positiivset mõju hool-
dustöötajad (50%) ja bioanalüütikud (37,5%). Töö po-
sitiivset mõju õppetööle põhjendati tööl omandatud 

praktiliste oskuste ja teoreetiliste teadmiste rakenda-
mise võimalusega koolis ning arenenud ajaplaneeri-
mise oskust. Need, kelle õppetööd pole töö kuidagi 
mõjutanud, olid suuremas osas väga head ajaplanee-
rijad ning omasid paindliku töögraafikuga töökohta. 

Töö oli õppeedukusele negatiivse mõjuga kõige 
enam erakorralise meditsiini tehniku õppekava õpilas-
tele (66,7%). Töötavad õppurid panustavad õppimise-
le vähem aega kui mittetöötavad õppurid. Kui õpilas-
tel paluti hinnata seda, kas töötamine on mõjutanud 
nende keskmist hinnet / õpitulemusi negatiivselt viie 
palli skaalal (1- ei, üldse mitte, 5- jah, kindlasti), tuli 
keskmiseks hinnanguks 2,3, sagedamini esinev väär-
tus oli 1. Tulemus näitab, et enamjaolt ei ole vastanud 
täheldanud töö tõttu madalamaid õpitulemusi. Tege-
likud keskmised hinded ei sõltunud samuti sellest, kas 
õppur töötab või mitte. 

Kui töötavatel õppuritel paluti hinnata, kas töö se-
gab nende õppimist ühest (ei sega üldse) viieni (jah, 
segab), siis keskmiseks vastuseks tuli 2,71, sagedami-
ni esinev väärtus oli 3. Seega pigem ei tundnud õppu-
rid, et töö nende õppimist segaks. Siiski on 22,3% en-
nast tihti ja 51,9% vahel töö tõttu koolis väsinuna või 
kurnatuna tundnud. Vastanutest 39,8% on pidanud 
võtma töölt õppimiseks õppepuhkust, 60,2% pole ol-
nud selleks vajadust. Akadeemilise puhkuse võtmi-
ne ei sõltunud töötamisest. Töö tõttu on akadeemi-
list puhkust võtnud vaid 5,6% õppuritest. 

Tööl käivatesse kursusekaaslastesse suhtub suurem 
osa õppuritest positiivselt. Töötavad õpilased ei häiri-
nud 85,1% vastanute õppetööd. 5,1% vastanutest suh-
tub toetavalt vaid erialasel tööl käivatesse õppuritesse. 
Tööl käivad kursusekaaslased häirivad 6,3% vastanu-
te õppetööd. Õppetöö häirimist põhjendati sellega, et 
töötavad õppurid puuduvad ja hilinevad tihti ning sel-
lega kaasneb erinevaid probleeme: praktikumides po-
le kellegagi harjutada, grupitöödest ei võeta kaaslastega 
võrdselt osa, küsitakse korduvaid küsimusi, soovitak-
se muudatusi tunniplaanis. Lisaks leiti ka, et nad on 
tundides väsinud ja kurdava ülesannete rohkuse üle. 

Joonis 2. Kas plaanite minna tööle õpitaval erialal? (n=255).
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Siiski on enamus õppureid vastupidi väga toeta-
vad töötavate kursusekaaslaste suhtes ning mõistavad 
töötamise vajalikkust. Põhjendusena toodi, et eriala-
ne töö mõjub õpingutele positiivselt, töötavad õppu-
rid oskavad hästi aega planeerida ja on laiema silma-
ringiga. Samuti mõjuvat töötavate õppurite tublidus 
kursusekaaslastele motiveerivalt. Töötavatest õpilas-
test 82,5% tunnevad, et kaastudengid suhtuvad neis-
se töötamise tõttu mõistvalt ja toetavalt. Ainult 1,9% 
tunnevad etteheitvat ja tõrjuvat suhtumist kaastuden-
gitelt. Tunnistati veidi etteheiteid ja kadedust kaas  - 
õpilastelt, kes õppimisele palju rohkem keskenduvad. 
Kõik vastanud, kes tundsid etteheitvat ja tõrjuvat suh-
tumist kaastudengitelt, töötasid valdkonnas, mis oli 
täielikult seotud hetkel omandatava erialaga. 

Kui vastanutel paluti hinnata, kas Tartu Tervishoiu 

Kõrgkoolis on õppetöö kõrvalt töötamist soodustavad 
tingimused skaalal ühest (jah, kindlasti) viieni (ei ole 
üldse), siis keskmiseks vastuseks tuli 3,04, sagedami-
ni esinevaks väärtuseks oli 3. Seega üldine arvamus 
jäi pigem neutraalseks. 

COvID-19 leviku mõju 

Kuna koroonaviiruse leviku tingimustes peavad lap-
sed ja teised pereliikmed tihtipeale kodus isolatsioo-
nis püsima või on lasteaedade rühmad ja koolid kinni, 
on osadel vastanutel olnud raskem kodus õppimisele 
keskenduda või ei ole selleks laste kõrvalt lihtsalt pii-
savalt aega. Kuna kõrgkoolis  on palju õppureid, kes 
juba töötavad tervishoiu valdkonnas või on hetkel ter-
vishoiu asutustes vabatahtlikuna hõivatud, on seoses 

viiruse levikuga töökoormus haiglates oluliselt suure-
nenud ning nii on suurenenud ka osade õppurite töö-
koormus. Need tegurid on olnud omakorda õppevõlg-
nevuste esinemise põhjuseks. 

Kuid on ka neid õppureid, kelle töökoha püsima-
jäämine on hetke olukorras küsimärgi all ning kar-
detakse, et töökoha kaotamisel ei pruugi õppemaksu 
eest tasumiseks jätkuda piisavalt vahendeid (2). On 
veel õppureid, kes leiavad hetkel õppemaksu tasumist 
raha raiskamisena distantsõppest tingitud õppekva-
liteedi languse tõttu (2). Kardetakse, et distantsõp-
pest tingituna jääb omandatav haridus liiga kesiseks 
usaldamaks ennast tulevikus näiteks õe positsioonil. 
Seega on distantsõppe tõttu mõeldud õpingute kat-
kestamisele (3). 

Kuid on ka õppureid, kellele väga meeldib distants- 
õpe. On leitud, et distantsõpe lisab ajalist paindlikkust 
ning toetab õppetöö kõrvalt töötamist. Eriti tänulik 
ollakse, kui õppejõud loenguid salvestavad ja üles lae-
vad. Nii luuakse paremad võimalused teemasse süve-
nemiseks ja konspekteerimiseks, kuna salvestust on 
võimalik vaadata endale kõige sobilikumal ajahetkel, 
vaadata mitu korda või panna pausile ja tagasi keri-
da küsimusi tekitanud teemale. Eriolukorrast tingi-
tud tervishoiutöötajate suurem nõudlus ja vabatahtli-
kuks olemise võimalus on andnud osadele õppuritele 
palju häid kogemusi ja teadmisi. On saadud reaalsu-
ses õpitut rakendada, arendada ning on kogemuse lä-
bi ka julgust kogutud.

Kokkuvõtteks

Kokkuvõtvalt võib öelda, et TTHKK-s ei avaldanud 
töötamine õpitulemustele olulist mõju. Õppureid mõ-
jutab töölkäimine kõige rohkem seeläbi, et õppetöö-
le panustatakse vähem aega. Õppurite hinnangul on 
õppetöö kõrvalt töötamist soodustavateks tingimus-
teks kõige enam tsükliõpe ning hästi koostatud tun-
niplaan. TTHKK-s ei olnud õpingute katkestamine 
seotud tööl käimisega.

Joonis 3. Kas plaanite edasi õppida õpitaval erialal (kõrgemas õppeastmes)? (n=255). 
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Jaana Ivanova, õe õppekava  
2. kursuse üliõpilane

Pikaaegne negatiivne emotsionaalne 
laeng võib tervise täitsa tuksi keerata. 

Emotsioone me väga mõjutada ei saa, ent 
kindlasti saame mõjutada seda, kuidas me asjade-
le vaatame ja nendest mõtleme ning nii vähenda-
da pidevalt negatiivsete mõtete mõjusfääri. Tegeli-
kult ei pea negatiivsete emotsioonide läbielamine 
ilmtingimata halvasti mõjuma, mõni ebameeldiv 
emotsioon on isegi hea. Negatiivsed emotsioonid 
aitavad meil toime tulla raskete situatsioonidega. 

Ent liialdane negatiivsus või mineviku üle mõ-
tisklemine võtab meilt aga ära praeguse hetke – nii 
võivad jääda just praegu aset leidvad positiivsed 
asjad märkamata! Keeruline on siis, kui inimesed 
tunnevad mitut negatiivset emotsiooni mitme as-
ja pärast korraga, tekkib pikaldane emotsionaalne 
segadus, mis võib viia terviseriskide tekkimise või 
tervise halvenemiseni. Seega oleks nutikas leida en-
dale mingi tasakaal. 

Meie emotsioonid mõjutavad meie keha ja füsio-
loogiat. Näiteks aju frontaalsagar jälgib emotsioo-
ne ja on aju kontrollpaneel ning taalamus vastutab, 

mil moel meie emotsioonid teostatakse. Rõõmuga 
seostatakse neurotransmittereid serotoniin ja do-
pamiin, tänu millele tekkivad kehas füsioloogili-
sed reaktsioonid. Meeleolulanguse korral võib ai-
data ükskõik mis asi, mis meid alati rõõmsaks teeb 
- näiteks jalutuskäik koeraga või lemmikfilmi vaa-
tamine. Sellega aitame neurotransmitteritel oma 
tööd teha ja tunneme end pärast tunduvalt pare-
mini. Emotsioonid tekitavad füsioloogilisi reakt-
sioone ning seetõttu võime haigeks ka jääda suure 
stressi või mure tõttu. (McAdams, 2021)

emotsioonid kehas

Nummermaa jt (2013) tehtud uuringus näidati ini-
mestele kahte inimsiluetti, kuhu olid lisatud sõnad, 
lood, filmid või miimika. Katses osalenutel paluti 
värvida ära siluettidel koht, kus nad neid stiimu-
leid vaadates kõige rohkem emotsioone oma kehas 
tunnevad või kus üldse ei tunne. Eksperimentides 
osales erinevast rahvusest, keelekasutuse ja kultuu-
ritaustaga inimesi.  Selgus, et põhiemotsioone seos-
tati muutusega rinnus: tekkisid hingamise ja süda-
merütmi muutused. Peaga seostusid peaaegu kõik 
emotsioonid. Suur aktiivsus ülajäsemetes olid seo-

tud viha ja rõõmuga ning aktiivsuse vähenemine 
kurbusega. Muutusi seedimises ja kurgus seostati 
vastikusega. Rõõmu tunti üle kogu keha. 

Mõnel inimesel lähevad enne stressirohket ko-
gemust, näiteks esinemist käed külmaks, nad hak-
kavad higistama, võib tekkida käte värin, kõhuvalu, 
unetus, kõhulahtisus ja neil võivad hakata voolama 
pisarad. Emotsioonid on nii meie kehas kui ka mõ-
tetes. Selleks, et emotsioonid ei võtaks täielikult ke-
ha üle võimust, tuleb õppida ennast maha rahusta-
ma. (Nummermaa jt, 2013; McAdam, 2021)

Mõtted on ka seotud sellega, kuidas me emot-
sioone näeme või lingvistiliselt sõnastame. Näiteks: 
„Ta on täielik peavalu“, „See inimene ajab mul sü-
dame pahaks/südame täis”, „See laul või film oli 
niivõrd ilus, et tekitab külmavärinaid“, „See toit 
paneb suu vett jooksma“, „Kooli tõttu on närvid 
pingul”. Need väljendid näitavad umbkaudselt, kus 
kehas me teatud füsioloogilist aistingut tunneme. 
Kui tunneme end rõõmsalt, siis võime end tun-
da “kergelt nagu udusulg”. Tööintervjuule minnes 
on meie lihased pinges ja oleme ärevad. Pikaaegne 
stress võib tekitada muuhulgas immuunsussüstee-
mi võimekuse langust, depressiooni, ärevust, süda-
meataki või läbipõlemist. Meie mõtted mõjutavad 
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Keha emotsiooni-
de topograafiline 
kaart. Soojad 
toonid näitavad, 
kus on emot-
siooni tundmine 
kõige tugevam ja 
külmad toonid, 
kus seda emot-
siooni ei tunta. 
Põhiemotsiooni-
de hulka kuulu-
vad: õnnelikkus, 
üllatus, kurbus, 
hirm, viha ja 
vastikus. 
Foto: nummermaa jt, 
2013)
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meie tundeid ja vastupidi. Mõeldes häid mõtteid, 
tunneme end paremini ja ennast halvasti tundes 
kipume ka ärevamalt mõtlema. (Nummermaa jt, 
2013; McAdam, 2021).

Neuroteadlane Richard J. Davidson kasutas aju-
pildi diagnostikat ja leidis, et positiivsed emotsioo-
nid võivad aktiveerida aju kõhtmise juttkeha osas. 
Mida kauem aktiivsus kestab, seda parem on ini-
mese heaolu. See vähendab kehas ka stressihormoo-
nide taset. (News in Health, 2015) 

Meie emotsioone mõjutab ka mediteerimine ja 
enesesisendus. Inimesed, kes teavad oma väärtust, 
oskavad ka end paremini rahustada ja end veenma 
muutuma positiivse tervisekäitumise suunas, aga 
enesesisendus peab tulema inimesest endast. Mõ-
nikord inimesed arvavad, et emotsioonid on nagu 
ilm: muutlik ja ettearvamatu, aga tegelikult meil 
on osaline kontroll selle üle, mida me tunneme. 
Me võime oma suhtumist asjadesse muuta, muutes 
seeläbi ka oma emotsioone. (News in Health, 2015)

Inimestel, kellel on rohkem positiivseid mõju-
reid, on väiksem kortisoolitase kehas. Positiivne tu-
ju mõjutab kardiovaskulaarseid funktsioone, nagu 
südame löögisagedus ja vererõhk. Samuti mõjutab 
tuju ka immuunsussüsteemi. Positiivseteks mõju-
riteks on näiteks positiivsete emotsioonide kestus, 
aga ka tervislik eluviis. Kuigi positiivse suhtumi-
se ja emotsioonide ning terviseseisundi seotust on 
raske kindlaks teha, on uuringutega kindlaks teh-
tud, et positiivsed mõjurid avaldavad mõju suremu-
sele ja elueale. (Dockray, Steptoe, 2010)

Stressi mõju 

Medline Plus meditsiinientsüklopeedia järgi mõju-
tab stress kogu keha, emotsioonid tekitavad stres-
si või eustressi. Lühiajaline stress on kehale kasu-
lik ning aitab vältida ohte, aga pikaajaline kahjulik. 
Veel kahjulikum on olla pinges ka siis, kui stressial-
likat enam pole ehk ollakse põhjuseta ärev ja para-

noiline. Need võivad viia erinevate tervisehädadeni 
nagu nahaprobleemid, lihaspinged, pidev väsimus, 
tähelepanuhäired, ärevushäired, depressioon, kõr-
genenud vererõhk, menstruaaltsükli häired ja kaa-
lutõus või -langus.  

Lihaspinge on reflektoorne reaktsioon stressile: 
see kaitseb meie keha vigastuste ja valu eest. Pidev 
lihaspinge võib aga viia muude tervisehäireteni. 
Lisaks seostatakse õla-kaela-pea pinget peavalude 
ning migreenidega. Kroonilise stressiga inimesed, 
kes vigastavad end – neil võivad välja kujuneda li-
hashaigused. Omakorda indiviididel, kes kardavad 
valu või end uuesti vigastada, on suurem stressi-
reaktsioon ja seetõttu võib tervis halveneda. Li-
haspingete vastu võivad aidata erinevad teraapiad. 
Need parandavad liikumisvõimet, stressile reagee-
rimist ning tuju 

Stress võib ka mõjutada hingamisteid: võib tekki-
da düspnoe, astma või muu respiratoorne häire, na-
gu hüperventilatsioon, näiteks paanikaataki korral. 

Süda ja vereringe. Pinges olles töötab süda kii-
remini ja kehasse vabaneb hormoone, mis aitavad 
stressirohke olukorraga toime tulla. Hapnikuvajadus 
on suurenenud, lihased on pinges ning oleme val-
mis end ohtude eest kaitsma. Pikaaegne suur stress 
võib viia hüpertensiooni, südameataki või südame-
rabanduse tekkeni. 

Endokriinsüsteem. Stressi toimel suureneb glü-
kokortikoidide tase veres, mille tõttu suureneb ka 
kortisooli tase. Need aitavad stressirohketes olukor-
dades toime tulla, reguleerides immuunsüsteemi ta-
litlust ja vähendades kehas põletikulisi reaktsioone. 

Seedetrakt. Stress võib mõjutada meie seedetrak-
ti ja põhjustada valu, puhitust ning teisi ebameeldi-
vaid tundeid kõhus. Seedetraktis asuvad ka miljonid 
bakterid, mis aitavad hoida meie tervist ning kui seal 
on midagi paigast ära, on seda tunda. 

Närvisüsteem. Kesknärvisüsteemil on tähtis osa, 
sest see juhib meie keha vastupanu stressile, regu-
leerides autonoomset närvisüsteemi ning mängides 

keskset rolli selles, kas me tõlgendame infot ohtli-
kuks või ohutuks. 

Kuidas stressiga toime tulla? 

Õppides enda ärevust tundma, saame me sellest tead-
likuks ning oskame pidurdada „võitle või põgene“ 
reaktsiooni ja iseennast maha rahustada. Emotsioo-
nidega tegelemine, nende aktsepteerimine ja nende nö 
läbielamine aitab mõelda selgemalt ja rahulikumalt. 
Nii saame oma aju ümber treenida – et tal on ohutu. 
Tänu sellele me ei reageeri enam igale asjale niiväga 
emotsioonide rohkelt. Oluline on ka oma baasvajadus-
te eest hoolt kanda (McAdam, 2021): stressiga aitavad 
toime tulla head suhted ja teiste tugi, regulaarne füü-
siline trenn ja hea ööuni. Vajadusel konsulteeri ars-
ti, psühholoogi või erialaspetsialistidega (APA, 2018).
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Kuidas elada 
210 aastaseks?

Andres nahkur,  
õe õppekava 3. kursuse üliõpilane

Maailma algusest saadik on inimesi 
paelunud soov elada kõrge eani või olla lausa sure-
matu. Vanadest kõrgkultuuridest Aafrikas ja Mesopo-
taamias kuni Hiina ja Ameerikani võime leida väga 
erinevaid viise, kuidas on püütud oma elu pikenda-
da. Ajaloost teame, et selleks kasutati sageli elavhõ-
bedat ja pliid ning mõningates paikades ka madude 
mürke. Tänapäeva teaduse arengu juures oleme aru 
saanud, et esivanemate viisid pikka iga või surema-
tust saavutada ei ole kõige tervislikumad. Seega ka-
sutame moodsamaid vahendeid sama tulemuse saa-
vutamiseks. Paraku pole siiani õnnestunud inimestel 
elada ligilähedalegi kahesajale. 

Kuid Maal on mõned paigad, kus inimesed ela-
vad silmnähtavalt vanemaks või märgatavalt terve-
malt kui teised. Eelkõige on sellistes paikades statis-
tiliselt rohkem üle saja aasta vanuseid inimesi kui 
mujal maailmas. Neid piirkondi on nimetatud “si-
nisteks tsoonideks.” Nimi tuleneb sellest, et uurijad, 
kes esmakordselt märkasid antud piirkondade ole-
masolu, märkisid need kaardile sinise tindiga. Vaat-
leme peamiselt nelja tuntumat.

Loma Linda inimesi 
toetab usk

Kõigepealt vaatleme Ca-
lifornia osariigis asuva 
Loma Linda kogukonda. 
See on „siniste tsoonide“ 
seas ainulaadne. Kui tei-
sed sellesse kategooriasse 
kuuluvad paigad on geo-
graafiliselt piiritletud või 
seotud elanike pärilikku-
sega, siis Loma Linda se-
da ei ole. Selle paiga ela-
nikel on ainult üks ühine 
tunnus – seitsmenda päe-
va adventistide (SPA) ko-
guduse õpetuse järgimi-
ne. 

Erinevalt paljudest 
teistest kristlikest konfes-
sioonidest, on SPA õpe-
tuses olulisel kohal oma 
tervise hoidmine. Kogu-
duse üks rajajatest, Ellen 

Head sotsiaalsed suhted ning põlvkondade vaheline sidusus mõjuvad positiivselt füüsilisele 
tervisele. Foto: Pixabay/Jason Goh
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G. White kirjutas 19. sajandi teises pooles hulgaliselt 
terviseteemalisi raamatuid ja traktaate, milles rõ-
hutas inimese holistilist käsitlust ja seda, et vaimne 
võimekus on otseselt seotud füüsilise tervisega. E.G. 
White kirjutiste põhjal rajati Battle Creeki Michigani 
osariigis 1866. aastal sanatoorium, millest sai maa-
ilmas laialt tuntud tervise parandamise asutus, kus 
viibisid ravil näiteks H. Ford ja T. Edison. Sealt saa-
dud kogemuste põhjal rajati 1905. aastal Loma Lin-
da sanatoorium, millest kasvas ajapikku välja ülikool 
ja terviselinnak. 

Erinevad uuringud on näidanud, et Loma Linda 
piirkonna inimesed elavad keskmisest ameeriklasest 
10 kuni 15 aastat kauem tervena. On täheldatud, et 
eakate „kustumist“ põhjustav üksindus ja depres-
sioon on seal vähem esindatud, sest kogukond hoo-
litseb oma vanurite eest ja hoiab neid sotsiaalselt ak-
tiivsetena. 

eraldatus, head geenid ja tervislik eluviis 
Ogliastras

Järgmiseks vaatleme piirkonda, kus naised on tuge-
vad, perekondlikud väärtused olulised ja tervis tuleb 
mägedelt. Selleks on väike Ogliastra piirkond Sar-
diinia mägedes. Piirkonna avastas 1999. aastal Itaa-
lia arst Gianni Pes, kes jälgis viie aasta vältel tuhan-
de selle piirkonna elaniku tervist. 

Sealt tulid välja mõned tähelepanuväärsed arvud. 
Näiteks külas, kus elas 2500 inimest, oli seitse üle sa-
ja-aasta vanust elanikku. Suhtarv Ameerika Ühend-
riikides oli samal ajal üks saja-aastane viie tuhande 
elaniku kohta. Järgneva uurimise käigus jõudis rah-
vusvaheline meeskond dr Michel Poulaini juhtimisel 
järeldusele, et sealne pikaaealisus oli eelkõige meeste 
pärusmaa. Kui ülejäänud maailmas oli üle saja aastas-
te suhtarv meeste ja naiste vahel üks mees nelja nai-
se kohta, siis Ogliastra piirkonnas oli see üks ühele. 
Selle piirkonna pikaealisuse saladuseks peetakse pea-
miselt eraldatust muust maailmast. Samuti täheldati 

geneetilisi erinevusi teiste Sardiinia elanikega. Oluli-
ne osa on kindlasti elustiilil - mägedes lambaid kar-
jatades veedavad inimesed palju aega värskes õhus, 
teevad füüsilist tööd ja söövad enda kasvatatud toitu. 

Ikaria: oluline on kellega koos ja mida süüa

Kreekale kuuluv Ikaria saar asub Vahemeres. Seal 
elavate inimeste puhul on täheldatud erilist vitaal-
sust kõrge eani, mis väljendub aktiivses seksuaalelus 
ka pärast keskea möödumist. 

Saarel läbi viidud uuringud annavad hea ülevaa-
te elanike kõrge vanuse ja elujõu seostest. Kui võtta 
võrdlusmaterjaliks taaskord Ameerika Ühendriigid, 
siis südame-veresoonkonna haiguste osakaal on poo-
le väiksem. Dementsust on lausa üks viiendik sellest, 
mis Ühendriikides. Selle erakordse piirkonna elanike 
tugeva tervise põhjused on mitmetahulised. Sarna-
selt Ogliastra piirkonnaga, tuuakse välja toitumist ja 
elustiili. Nimelt on Ikaria samuti mägine karjapida-
mise ja oliivide kasvatamise piirkond. Seal süüakse 
enamasti taimseid toiduaineid ja kasutatakse ohtralt 
oliiviõli. Sarnaselt Sardiiniaga on siingi esikohal pe-
rekondlikud väärtused ja eakad on austatud ühiskon-
na liikmed. Seega, oluline pole ainult see, mida süüa, 
vaid kellega koos süüa ning kuidas käituda. 

Ja loomulikult – Jaapan

Oleks ebaõiglane, kui kõrge vanuseni elavate inimes-
tega asustatud piirkondi käsitlevas kirjatöös poleks 
mainitud Jaapanit. On sealne rahvas lausa maailma-
kuulus kõrge ea poolest. 

Jaapani vananeva rahvastiku kõige vanemad esin-
dajad elavad saarestikus, mida tuntakse Okinawa ni-
me all. Okinawa on üks algsetest „sinistest tsoonidest.“  
Tegemist on Jaapani kõige lõunapoolsema prefektuu-
riga, mis koosneb peasaarest Okinawast ja väiksema-
test saartest selle ümber. Nendel saartel elavad maa-
ilma kõige eakamad naised. Suhtarv üle saja aastaste 

naiste hulga kohta on kolmkümmend korda kõrgem 
kui Ameerika Ühendriikides. Sealne pikaaealisus 
on tingitud mitmetest asjaoludest. Lisaks kliimale,  
aktiivsele eluviisile ja puhtale mägiõhule on suurt  
rõhku pandud toitumisele. Uuringute tulemusena  
on leitud, et sealne toiduainete valik ja kasutami-
ne hoiab naiste organismi hormonaalset taset ning 
seetõttu on vähkkasvaja tekkimise tõenäosus pal-
ju väiksem. 

Tasub ära märkida jaapanlaste erilist armastust to-
fu vastu. Seda tarvitatakse saarestikus rohkem kui li-
ha. Ka hommikusöökides on tofu olulisel kohal. On 
leitud, et sojatoodetes leitavad fütoöstrogeenid on 
hea kaitse hormonaalse tekkega vähkide vastu. Sel-
guse huvides tuleb tähelepanu juhtida, et see tofu, 
mida meie tunneme, ei ole Okinawa omaga sarnane. 

Olulisel kohal on füüsiline aktiivsus. Sealsetel mä-
giteedel võib rändaja kohata saja-aastaseid sõitmas 
mootorratastel. Kes on proovinud juhtida mootor-
ratast tasasel teel, kujutab ette, kui raske on seda te-
ha serpentiinil. Vanurid tegelevad aktiivselt kendo 
ja karatega, mis on pigem enda vormis hoidmise kui 
enesekaitse eesmärgil. Lisaks on au sees tantsimine. 

Tänu kõigile neile faktoritele on Okinawa eaka-
tel väga madal stressitase.  Taaskord saab näha sar-
naseid ühiskondlikke jooni jaapanlaste, sardiinlas-
te ja kreeklaste pikaealisuse vahel. Nimelt on kõigis 
neis paigus eakad aktiivselt kaasatud ja austatud ko-
gukonna liikmed. 

Ühised nimetajad

Olles põgusalt üle vaadanud neli maailma pikaeali-
susega silmapaistvat piirkonda, võtame kokku ühi-
sed nimetajad. Esiteks on toitumine. „Siniste tsoo-
nide“ elanikud tarvitavad rohkelt, üle 90% toidust, 
taimseid toiduaineid. Peamiselt on taimed keedetud 
või aurutatud, mitte praetud. Hulgaliselt uuringuid 
on näidanud, et lihast hoidumine langetab tunduvalt 
riski haigestuda südame-veresoonkonna haigustesse 
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või vähki. Liha asemel tarvitavad nimetatud piirkon-
dade elanikud juurvilju, kaunvilju, täisteratooteid ja 
erinevaid pähkleid. Ikaria, Okinawa ja Sardiinia ela-
nikud söövad lisaks veel kala, mis on hea küllastunud 
rasvhapete allikas ning langetab aju vananemise kii-
rust. Toitumise juures mängib olulist rolli ka kogu-
sed, mida süüakse. On täheldatud, et enne 1960-ndat 
aastat oli Okinawal kalorite defitsiit , kuna jaapanla-
sed järgivad 80% reeglit – söömine lõpetatakse enne 
kui kõht täielikult täis saab. 

Teiseks võib välja tuua aktiivse eluviisi. See on toi-
tumise kõrval väga oluline pikaealisuse komponent. 
On tähelepanuväärne, et nende piirkondade eakad ei 
käi jõusaalides, ei jookse maratone ega tegele fitnes-
siga. Selle asemel on aiatööd, jalutuskäigud, looma-
de talitamine ja muud igapäevased toimetused. Sar-
diinia meeste seas läbi viidud uuring tõi välja, et pikk 
iga on seotud põllumajandusloomade kasvatamisega, 
järskudel mäenõlvadel elamisega ning pikkade maa-
de jalgsi läbimisega. Statistiliselt langetab füüsiliselt 
aktiivne elustiil enneaegse surma riski kuni 39%.

Järgmine punkt pikaealiste inimeste eluviisist ei 
ole kuidagi kooskõlas meditsiinis töötavate inimes-
te võimalustega. Nimelt on mitmed uuringud näi-
danud, kui oluline on piisav uni. „Siniste tsoonide“ 
elanikud magavad öösel vähemalt seitse tundi ning 
teevad ka päeval uinakuid. Uuringute tulemustest 
selgub, et vähene uni tõstab oluliselt südamehaigus-
te ja infarkti riski. Päevaste uinakute puhul on oluli-
ne jälgida aega. Uinakud kuni pool tundi on pigem 
kasulikud ja pärast poolt tundi kahjulikud. 

Lõpetuseks võiks välja tuua mõned füüsilist tervist 
mittepuudutavad ühisosad „siniste tsoonide“ elanike 
vahel. Tegemist on ühiskondlike ja vaimse tervise te-
guritega, mida on neli. Esiteks toimivad sotsiaalsed 
suhted. Nendest on eelpool juba juttu olnud. On olu-
line tähele panna, et inimesed, kellega suhelda, mõ-
jutavad tervist. Näiteks, kui sõpruskonnas on palju 
ülekaalulisi, võib see mõjutada ülekaaluliseks saama 
läbi sotsiaalse aktsepteerimise. Teiseks ühisosaks on 

põlvkondade vaheline sidusus. Eelkõige on selle all sil-
mas peetud vanavanemaid, kes elavad samas paigas 
lapselastega. Nende igapäevane omavaheline kokku-
puude langetab enneaegse surma riski. Kolmandaks 
on elu eesmärgi olemasolu, mida seostatakse madala-
ma stressitasemegaa. Neljas ühisosa on ehk tänapäe-
va maailmas ootamatu, kuid teadlased on leidnud, et 
usklik või spirituaalne olemine parandab elukvalitee-

ti, kuna langetab stressitaset. Kõik „sinised tsoonid“ 
on religioossed kogukonnad. Siinkohal võib märki-
da, et ainuke „sinine tsoon,“ mis ei kahane piirkonna 
või inimeste arvu poolest, on Loma Linda. 

Lõpetuseks võib öelda, et kõrge eani elamine on 
saavutatav õigete eluviiside ja põhimõtete juures ka 
tänapäeval. Oluline on teha teadlikke valikuid ja nen-
de juurde jääda. 

„Siniste tsoonide“ elanikud tarvitavad rohkelt, üle 90% kogu toidust, taimseid toiduaineid.  Foto: Pixabay/Daniel nebreda



TERVIST! / noVEmbER 2021 / nr 32 MEIL JA MUJAL 95

Janika Pael,  
lektor
merle varik, 
vanemlektor

Psühholoog Erik Eriksoni loodud psüh-
hosotsiaalse arengu mudeli kohaselt on 
meie elukaarel kaheksa etappi, millest iga-
ühel on oma arenguülesanded ja -kriisid. 
Kui kõrvutada kõrgkooli arengut inime-
se arenguga, siis on tõenäoline, et oma ea 
poolest on kõrgkool elukaare teisel poo-
lel, suure tõenäosusega eakas. Kuidas aga 
eri elukaare osadel paiknevad inimesed 
sooviks oma sünnipäeva pidada? 

Käesoleva artikli tarbeks sai ühe suu-
re juubeli käigus küsitletud 14 inimest 
seitsmest Eriksoni etapist, igast etapist 
kaht inimest. Kõige esimeses etapis ehk 
siis imikueas osalejaid küsitleda polnud 
võimalik, sest nii pisikesed beebid on al-
les preverbaalses eas.

Järgnevalt on toodud 14 osaleja vastu-
sed küsimusele: Milline on üks hea sünni-
päevapidu ja mis seal olema peaks? Kõrg-
kooli juubelit silmas pidades võiks erilist 
tähelepanu pöörata kõige eakamate in-
tervjueeritavate vastustele ning tõmma-
ta paralleele Erik Eriksoni väidetega sel-
le eluperioodi kohta. Oluline on teada, 
et vanema täiskasvanuea märksõnadeks 
on seni elatud elu terviklikkuse ja mõ-
testatuse tunnetamine ja hingeliste va-
jaduste rahuldamine meenutades oma 
elus toimunut. 

Milline on üks hea sünnipäevapidu?

1. Imikuiga
2. Väikelapseiga
Karl-Edgar (2): saab mängida ja limo-
naadi.
Emily (3): õhupallid ja sünnipäevalau-
lu lauldakse.
3. Eelkooliiga
Lisanna (5): Krõpsud ei tohi otsa saa-
da. Aga vahepeal peab porgandeid di-
pikastmega ka sööma.
Nora (5): Ma tahaks, et minu rühmast 
tuleks kõik lapsed. Tantsime YoYo Siwa 
järgi.
4. Noorem kooliiga 
Karmo (9): Lauajalgpall peaks olema, 
et midagi oleks teha, kui mõned laulma 

hakkavad. 
Liina Lii (8): Magusat ei tohiks liiga 
palju olla, siis antakse koju kaasa ka ja 
selle peab siis ära sööma.
5. Teismeliseiga 
Jaan (14): Et ei peaks mingis mängu-
toas enam pidama.
Triine (15): Et kui lubatakse tulla, siis 
tullakse ka.
6. Noorem täiskasvanuiga
Helen (22): Head sõbrad ja tore jutuaja-
mine. Sünnipäeva saab ka looduses pi-
dada.
Markus (31): Kõik jäävad lõpuni. Mit-
te sellepärast, et nõud on vaja ära pesta, 
aga et pole kaua näinud ja nii.

7. Keskmine täiskasvanuiga
Silja (47): Nüüd võib jälle kodus pidada, kui just 
juubel ei ole. Nagu lapsena. Kui on aega planee-
rida, siis teeks kõik toidud ise. 
Margus (43): Suurt pidu ehk pole tarvis, aga 
sõpradega tahaks ikka ühe laua taga koos ol-
la. Muusikat pole vaja, omavaheline jutt on kõi-
ge olulisem.
8. Vanem täiskasvanuiga
Aili (71): Hea, kui noored natuke aitavad toidu ja 
ruumide plaanimisega. Võiks kuulata Jaak Joala 
laule. Tore, kui kõik põlvkonnad kaasa võetakse, 
kõigile teeme ruumi.
Reet (83): Saab sõbrannad jälle üle lugeda, kes 
alles on. Küll oleks hea, kui külalised ei pea käh-
ku ära minema, et saaks ikka teada, kuidas kel-
lelgi läinud on. Laua peal peab ikka olema kala-
salatit ja torti. Ise peaks ka viks ja klanitud välja 
nägema.

 

Siiski – elukaareteooria kohaselt lõpeb 
inimese elu ajavahemikus, mis edukana 
vananemise mudelit silmas pidades toi-
mub mingil prognoositaval elukümnen-
dil. Kõrgkooli eluiga on seevastu raskesti 
ette ennustatav. 

Loodame, et Tartu Tervishoiu Kõrg-
kool elab vähemalt sama kaua, kui maail-
ma vanimad tegutsevad kõrgkoolid – Fez, 
Bologna ja Oxford. Arvestades hetkesei-
su olukorra keerukust, siis oleme silmitsi 
suure rahvahulgaga pidude edasilükkami-
sega. Olgu siis kõrgkooli sünnipäeval iga-
ühes pidu eneses!
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Mis vahe on hambaarstil ja aeroobikatreeneril?
Hambaarst lubab sul piinamist istudes taluda. 
• • •

Hambaarsti juures: „Mul on Teile hea ja halb uudis 
... Millest alustada?”
„Ohh, doktor ... Eks vist halvast ...”
„Teie igemed on nii paistes ja mäda täis, et hambad 
kukuvad nädala jooksul välja.”
„Aga mis on siis hea uudis???”
„Teie hammastes pole ühtki auku ...” 
 • • •

Proua loeb arstiraamatut.
„Sa heldene aeg! Mul on malaaria!”
„Ära uduta! Sul pole ju mingeid tundemärke.”
„Raamatus ongi kirjas, et algul pole midagi 
märgata.” 
 • • •

Medõde tuleb palatisse: „Haige, ärgake, teil on 
unerohu võtmise aeg!” 
 • • •

Patsient: „Mu hambad on kollased, mida ma 
tegema peaks?”
Arst: „Kandke pruuni lipsu.” 
 • • •

Arst soovitab patsiendile: „Oleks hea, kui te pärast 
tööd umbes tunnikese jalutamas käiksite. Ah, jaa, 
kellena te muidu töötate?”

Mees: „Olen postiljon.” 
 • • •

Hambaarsti juures.
„Nii, plomm on paigas, nüüd ei saa te 2 tundi 
süüa.”
„Ärge mõnitage, kui ma teile arve ära maksan, ei 
saa ma 2 nädalat süüa.” 
 • • •

Arst soovitab täidlasele daamile: „Te peate 
kehakultuuriga tegelema!”
Daam: „Missuguseid liigutusi ma pean tegema?”
Arst: „Raputage eitavalt pead vasakult paremale.”
Daam: „Kas hommikul või õhtul?”
Arst: „Siis kui teile süüa pakutakse.” 
 • • •

Mees on haige ja läheb arsti juurde, arst soovitab 
küüslauku süüa. Noh tuleb siis mees nädala pärast 
tagasi ja arst küsib: „Kuidas te end tunnete?”
Mees vastab: „ÜKSIKUNA!” 
 • • •

Patsient küsib arstilt ärevusega:
„Kas olete ikka kindel, et panite õige 
diagnoosi? Olen kuulnud, et vahel ravivad 
arstid kopsupõletikku, aga haige sureb hoopis 
tüüfusesse.”
„See juhus ei kuulu minu praktikasse,” vastab arst. 
„Kui mina ravin kellegi kopsupõletikku, siis ta ka 
sureb kopsupõletikku.” 

 • • •

Arst, olles pool tundi patsiendi rinna kohale 
kummardunud, tõdeb:
„On kaks võimalust: kas on stetoskoop rikkis või te 
olete surnud...” 
 • • •

Kaks vanaema hooplevad, kelle lapselapsed 
paremad. Üks neist ütleb teisele: “Minu oma on 
sotsiaalses distantseerumises nii andekas, et ta isegi 
ei helista mulle.“
 • • •

Kuidas terviseeksperdid valetasid? Nad ütlesid, 
et toidupoodi minemiseks piisab maskist ja 
kinnastest. Kui ma sinna jõudsin, olid kõigil teistel 
riided seljas.
 • • •

Miks kana üle tee läks? Sest tema taga olev kana ei 
hoidnud kahte meetrit vahet.
 • • •

Täna hommikul nägin õues naabrit oma kassiga 
rääkimas. Oli ilmne, et ta arvas, et tema kass 
mõistab teda. Tulin tuppa tagasi ja ütlesin oma 
koerale, et naaber on isolatsioonis olemisest hulluks 
läinud – me saime palju naerda.
• • •

Anekdoote kogusid:
Sille Lehtmets, õe õppekava 
2. kursuse üliõpilane
madli Hiob, õe õppekava 
3. kursuse üliõpilaneAnekdoodid
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Kui sa olid üks neist, kes ostis 144 rulli WC 
paberit 14-päevase karantiini jaoks, oleksid ilmselt 
pidanud arsti juurde minema juba ammu enne 
koroonaviirust.
 • • •

Ema ütles mulle alati, et ma ei saavuta midagi, kui 
ma terve päeva voodis leban. Aga vaata nüüd mind, 
ema! Ma päästan maailma!
 • • •

Ma räägiksin nalja COVID-19 kohta, kuid see oleks 
maitsetu.
 • • •

Mitu õde läheb vaja, et lambipirni vahetada?
Mitte ühtegi, selleks on õendustudengid.
 • • •

Õde näeb meest, kes kimab ratastooliga meeletu 
kiirusega mööda haigla koridori. Õde peatab ta ja 
küsib, mis viga on.
Mees vastab: „Mind ootab ees operatsioon, kuid 
ma kuulsin õde ütlemas: „See on väga lihtne 
operatsioon, ärge muretsege, ma olen kindel, et 
kõik saab korda.““
Õde ütleb rahustavalt: „See on okei, ta üritas sind 
lihtsalt lohutada. Mis selles nii hirmutavat on? «
Mees vastab: „Ta rääkis arstiga!”
• • •

Väikses haiglas istuvad puhkeruumis abiõde, õde ja 
vanemõde ning peavad lõunapausi. Järsku kõnnib 
puhkeruumi uhkelt riietatud müstiline naine. „Ma 
olen nõid ja kuna te hoolitsesite mu tädi eest nii 
hästi, siis täidan teie kolm järgmist soovi!“ Proua 
viipab käega ja suitsupahvatusega on tuba täis lilli, 
puuvilju ja head-paremat.
Esimesena soovib abiõde:“ Ma soovin, et 
oleksin troopilisel saarel rannas, kus ilusad ja 

lihastes mehed mind päev läbi teenindaksid.“ 
Suitsupahvakaga on abiõde kadunud.
Järgmisena saab soovida õde, kelle sooviks on olla 
rikas ja pensionil ning veeta kõik päevad isiklikus 
häärberis, kus teenindajad alati sooja kakao ja 

sõõrikutega ukse taga ootavad. Suitsupilv – ja ka 
tema on läinud.
„Nüüd, mis on viimane soov?“ küsib proua.
Vanemõde ütleb: “Ma tahan, et need kaks oleksid 
lõunapausi lõpuks tagasi osakonnas.“

Minu lapselaps 

on sotsiaalses 

dista
ntseerumises nii 

andekas, et ta isegi ei 

helista
 mulle.
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Šokolaadi-maapähklivõi  
trühvlid
Gluteenivaba, vegan

150 g kuivatatud datleid
75 g maapähklivõid
50 g Kreeka pähkelid
25 g kakaopulbrit

Leota datleid leiges vees, et need muutuksid pehmeks – selleks läheb umbes 30 
minutit. Kuivata datlid ning püreesta. Haki Kreeka pähklid nii väikeseks või 
suureks, kui soovid. Sega kõik koostisained kokku ning vormi pallid. Soovi kor-
ral kata trühvlid kakaopulbriga.

Jäätis vaarikate ja  
pistaatsiaga
55 g hapukoort
60 g tuhksuhkrut
230 g vahukoort
30 g pistaatsiapähkleid
620 g vaarikaid
1 tl sidrunimahla
1 tl mett

Vahusta hapukoor ja tuhksuhkur umbes ühe minuti. Vahusta teises kausis 
vahukoor ning, korraliku vahu korral, sega kokku. Haki pistaatsiad meel-
diva suurusega tükkideks ning lisa hakitud pistaatsia poole koguse vaari-
katega vahtu. Kalla segu leivavormi ning pane sügavkülma tahenema, um-
bes neljaks tunniks. Enne serveerimist sega kokku mesi, sidrunimahl ja 
ülejäänud vaarikad ning kalla jäätise peale.
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Spinatifeta pirukas
Põhi:
100 g võid
100 g riivjuustu
180 g nisujahu
2-3 sl külma vett

Täidis:
250 g värsket spinatit
200 g fetajuustu
100 g riivjuustu
200 ml rõõska koort
3 muna

Eelkuumuta ahi 200 °C. Puhasta spinatilehed tugevast varrest ning aseta sõela-
le. Kalla peale keedetud vesi, kuniks nad kokku tõmbavad. Nõruta võimalikult 
kuivaks ning haki.

Põhja jaoks pigista sõrmede vahel või, riivjuust ja jahu. Lisa lusika kaupa ve-
si, sest õige konsistentsi jaoks võib vaja minna vähem või rohkem vett, kui ret-
septis kirjas. Ühtlane taignamass suru 25 cm läbimõõduga pirukavormi põh-
jale ning servadele. Tee kahvliga taignasse augud. Küpseta umbes 10 minutit.

Sega riivitud või hakitud fetajuust ülejäänud täidise komponentidega. Kal-
la eelküpsetatud pirukapõhjale täidis ja küpseta ahjus 20 minutit või kuni piru-
kas on tahenenud.

Serveeri soojalt või külmalt.

Lihtne kalatartar
1 küps avokaado
125 g soolaforelli fileed 
sidrunimahla
maitsestamiseks musta pipart ja soola 
spinatit
näkileivakausikesi

Tükelda avokaado ja forellifilee. Sega ning maitsesta sidrunimahla, pipra ja  
soolaga. Aseta spinat näkileivakaussi, et tekiks barjäär niiske ning kuiva vahel. 
Pane näkileiva kogus tartari ning naudi!
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Retsepte jagas 
Jane ermel, 
õe õppekava  

2. kursuse 
üliõpilane

Šokolaadikook
4 muna
200 g tumedat küpsetusšokolaadi (Fazeri oma on parim)
200 g gluteenivaba nisujahu
200 g kookossuhkrut
200 g võid

Eelkuumuta ahi 210 °C. Sulata või ja šokolaad potis 
ning jäta jahtuma.

a) Kui soovid õhulist ja läbiküpsenud kooki, va-
husta munavalged suhkruga tugevaks vahuks, lisa 
ükshaaval munakollased kuni vaht säilitab oma ku-

ju – see võib võtta natuke aega. Säilitades võimali-
kult palju õhulisust, sega sisse esmalt jahu ning siis 
šokolaadi-või segu. Kalla vormi ning küpseta ahjus 
11 minutit.

b) Kui soovid tihkemat ja seest vedelamat kooki, 
sega munad, suhkru ja jahu lihtsalt kokku ja lõpus lisa 
šokolaad võiga. Kalla vormi ning küpseta 11 minutit.

Lülita ahi välja, tõmba ahjuuks praokile ning “küp-
seta” kooki veel 11 minutit. Koogi taigna küpsusastet 
kontrolli tiku või noaga.

Serveeri soojalt koos vaniljejäätisega.
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Lõika nupud välja, jälgi 
juhendeid lk 103 ning naudi 
koos sõpradega lauamängu 
tagakaanel. 
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mÄnGUReeGLID
Noorim mängija alustab, veeretades 
täringut ja liikudes täringul veereta-
tud silmade arvu võrra mängulaual 
edasi. Esimesele ruudule saamiseks 
on vaja veeretada täringul kas üks 
või kuus silma. Esimesena ruudule 
nr. 31 jõudnud mängija on võitja, tei-
sed jätkavad mängu. Viimasel vee-
retamisel peab mängunupp sattu-
ma täpselt ruudule nr. 31, kui täring 
näitab rohkem, tuleb nupuga taga-
si liikuda üle olevate silmade võrra.

Täringuga kuue silma veeretami-
ne ei anna teist veeretamise korda. 

eriruudud 

Sattudes ruudule, kus on märgised, 
tuleb mängureeglites kirjutatud ju-
histe järgi käituda: 

RUUT 3 - Merle Kolga ulatab abi-
käe: nimeta eesti ja ladina keeles üks 
kereluu ja üks koljuluu (enda lem-
mikud) ning saad hüpata ruudule 
nr. 6. Kui ei oska ühtegi nimetada, 
mine tagasi algusesse ja kui oskad 
ühe nimetada, jääd paigale ruudu-
le nr. 3 ja liigud edaspidi tavakii-
rusel edasi. 

RUUT 4 - Kuhu jäid Su sisejala-
nõud? Anna oma mängukaaslaste-
le veenev põhjus, miks Su sisejala-

nõud maha jäid. Vastasel juhul liigu 
2 ruutu tagasi. 

RUUT 7 - Veereta täringul 2 või 
enam silma, et edukalt redelist kinni 
haarata. Vastasel juhul langed ruu-
dule nr. 5. 

RUUT 10 - Leidsid desinfi tseerija! 
Kas võtad selle endaga kaasa või jä-
tad maha? 
'
RUUT 11 - Massaažipraktikum! 
Veereta täringul kaks korda järjest 
6 silma, et köiest üles ronida. Vas-
tasel juhul kehtib sinu esimesel kor-
ral veeratatud täringu silmade arv 
ja liigud selle võrra edasi. 

RUUT 13 - Peale Ülle Parmu semi-
nari oled endale 5 erinevat nakkus-
haigust külge mõelnud/diagnoo-
sinud ja igaks juhuks püsid nädal 
aega kodus - jääd ühe ringi vahele. 
*Kui võtsid ruudult nr. 10 kaasa de-
sinfi tseerija, saad ühe ruudu võrra 
edasi liikuda (saab ainult ühe kor-
ra kasutada).* 

RUUT 15 - Sellel ruudul on võima-
lus Sul korrigeerida oma fakti, kui 
oled ruudult nr 17 siia kukkunud. 
Kui Sul õnnestub seda teha, jääd 
ruudule nr. 15. Vastasel juhul lan-

ged ruudule nr. 7. 

RUUT 17 - Nimeta üks biokeemi-
line fakt. Žüriiks on kaasmängi-
jad. Kui oled edukas, siis liigu An-
ne Vahtramäe abiga ruudule nr. 24. 
Kui teised mängijad ei ole Su vas-
tusega rahul, siis kukud alla ruu-
dule 15, kus on võimalus oma fakti 
korrigeerida. Ühte fakti saab män-
gu jooksul esitada ainult ühe kor-
ra! Kui ruudul 15 oma esialgse fak-
ti korrigeerimine ei õnnestu, lendad 
ka ruudult 15 alla, ruudule nr. 7.

RUUT 19 - Sul jäi kittel maha! Lii-
gu kaks ruutu tagasi. 

RUUT 26-28 - Hoiatus! Lähenemas 
on lõputöö esitamine, seetõttu tuleb 
ühe ruudu läbimise asemel läbida 
kaks väikest ruutu. Edasiliikumi-
seks on vajalik veeratada vähemalt 
kolm silma. Kui veeretad vähem, 
jääd kohapeale. EDU!

Karen vetik, 
füsio terapeudi 
õppekava 
1. kursuse üliõpilane

madli Hiob, 
õe õppekava 3. 
kursuse üliõpilane

Mäng Tsirkus ft Tartu Tervishoiu Kõrgkool
Mängu eesmärgiks on jõuda esimesena viimasele ruudule 

John tervitab Teid
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