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Kui puude taga oleks hea näha metsa, 
siis mida oleks hea näha maski taga? 
Veider küsimus või? Aga ei ole ju. Kummastaval 
kombel kuuleme juba üle poole aasta nõuandeid, 
mida rõhutatakse kui uut normi. Küll distantsi hoid-
mine ja maski kandmine ja kätepesu ja külastuskoh-
tade arukas valik ja lusti pärast reisimise pii-
ramine ja karantiini jäämine. See olla uus 
normaalsus.

Ja samal ajal – rõhutan – samal ajal 
on torisejad, virisejad, õiendajad ja suu-
rejoonelistes protestimarssides osalejad 
sügavalt rahulolematud, sest inimese 
õigusi on piiratud. Nii vastupandama-
tult tahaks kallistada ja teisele inimesele 
intiimselt lähedal seista ja oma nägu kõi-
kidele näidata ja mitte pesta käsi ja minna, 
kuhu jalad, bussid, rongid ja lennukid vaid viivad. 
Et see olla põhiseadusega vastuolus, kui midagi te-
ha palutakse/soovitatakse/kästakse. No ei taha se-
da uut normaalsust, tahan vana! 

Siin tundubki mulle, et puude taga oleks hea met-
sa näha. Või et – maski ja kätepesu taga on mida-
gi enamat kui mask ja kätepesu.  Kui keegi tunneb, 
et tema õigusi on piiratud, siis võiks vaadata olu-
korrale veidi laiemalt ja suuremalt. Võiks mõelda 
ka teiste inimeste peale. Kas mitte neil pole samuti 
omad õigused,  sealhulgas õigus olla kaitstud või-
maliku nakkuse eest? Seda eriti siis, kui nad oma 
vanuse või tervise tõttu riskirühma kuuluvad. See 
pole ju kellelegi näkku kirjutatud ja teised seda ee-
malt hinnata ei oska. Ja ka neil on vaja käia tööl ja 
poes ja arsti juures ja ametiasutuses. Ja neil on õi-
gus tunda end turvaliselt. Enamgi veel – neil on õi-
gus eeldada, et mina käitun arukalt.

Ehk siis – siin jooksevad erinevate ini-
meste tahtmised ja õigused risti. Ja nüüd 
tasuks mõelda, et kui keegi teine minu enda sõbra, 
sugulase, vanaema või vanaisa viirusesse nakatab, 
siis, kas ma ka siis ütlen, et mind ei huvita? Et see 

ongi nakkuse levitaja vabadus ja inimõigus? 
Selle nurga alt vaadates pole küsimus ju maskis 

või kahes meetris, vaid hoopis milleski muus. Hoo-
limises nimelt. Koos õigustega vääramatult kaasas 
käivas vastutuses ja oskuses näha end ühena kogu-
konnast. Samuti on see võimalus olla osaline ja heas 

suunas mõjutaja. See on üleskutse loobuda egois-
mist ja iseenda maailma nabaks pidamisest. 

Mitte midagi ei juhtu ju hullu, kui hoian 
distantsi. Rõõmu kohtumisest saab aval-
dada silmade, sõnade, naeratusega. Mit-
te kuskil pole valus, kui panen vajadusel 
ette maski. Elu ei jää elamata ööklubi või 
Itaaliat külastamata. Jah, tõesti, pisut eba-

mugav on kaks nädalat omaette olla ja oo-
data – kas jään haigeks või mitte. Aga vähe-

malt pole ma üksikul saarel. Ikka saab keegi söögi 
tuua ja ka nett töötab. Pisut mõistlikku meelt suu-
dab lapsiku „aga mina tahan“ tundega kenasti hak-
kama saada ja meil kõigil on parem. 

Vaadakem suurt pilti – metsa... kogu-
konda... võib-olla isegi kogu rahvast või kõi-
ki inimesi.  Võib-olla on siis kergem tajuda väike-
se teo olulisust ja tähendust. Võib-olla on selle uue 
normaaluse nimi hoopis hoolimine ja altruism. 
Võib-olla on see isemoodi aeg inimeseks olemise 
taasavastamiseks päris sobiv. 

Ja lõpetuseks Hando Runneli luuleread: 
Muuda ennast, muutub maailm,
mitte palju küll, kuid siiski sinu enda jagu;
kui on miljon suutjat, muutjat, lahkulööjat, näiteks,
nähtavaks saab kohe üpris võimas vagu!
Jää sa iseendaks, jälle muutub miski:
muutuv maailm paigale jääb sinu jagu, –
tekib hõrendus, käib pauk ja jälle miski 
kuskil mõraneb ja kuskil tekib pragu!

Mõnusat enesemuutmist – ikka paremaks!

Anne Vahtramäe, õppejõud
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Suur test: kas fitnessiklubis saab 
oskuslikku esmaabi?
Roman Paluste, RN, BcHS, Tallinna Kiirabi,  
Tartu Tervishoiu Kõrgkooli terviseteaduse magistrant

Meist paljud käivad kuskil treeningutel sportimas. 
Kehalist koormust ning sellega kaasnevat kaalulan-
gust, suuremaid jõunäitajaid ja paremat koordinat-
siooni pakuvad enamus nendest. Igapäevaselt tä-
navatel nähtavad ja üldiselt igaühele kättesaadavad 
on fitness-spordiklubid, kuhu saab minna sõltuma-
ta soost ja eelnevast ettevalmistusest — pole oluline, 
kas oled heas vormis või mitte, füüsilist koormust ja 
sellega kaasnevat kehalist arengut pakuvad nad kõik.

Kuid keha ja vaimu mugavustsoonist välja viies 
seame me ka veidi suuremaid riske enda tervisele, 
mis on lahutamatu osa igast kehalisest aktiivsusest.

Kuus fitnessiklubi võistlustules

Kas oled mõelnud aga sellele, kui hästi oled sellistes 
kohtades tegelikult turvatud? Missugust abi suudab 
Sulle pakkuda klubi personal? Kui kiirelt tulevad la-
hendused ja mis kõige tähtsam – kui adekvaatseid ot-
suseid suudavad nad teha, et lahendada nende vastu-
tusalas võimalikke tervisehädasid?

Töötades kõige suurema töökoormusega kiirabi-
teenust osutavas ettevõttes, Tallinna Kiirabis, olen ju-
ba ise korduvalt käinud sportimiskohtades abi and-
mas. Tean neid riske ka ise sportimas käies. Kuid 
raske on anda hinnangut üksikjuhtumite alusel, se-
da enamgi, et väga palju on abiks Häirekeskusest tu-
levad soovitused ja juhised abipalujale. Otsustasin, et 
uurin olukorda laiemalt: välistades võimaliku nõusta-

misabi Häirekeskuse operaatoritelt, kuulan ning vaa-
tan reaalajas, kuidas spordiklubid tegutsevad erine-
vates olukordades ja esmaabi osutavad.

Spordiklubide jälgimiseks ja hindamiseks oli va-
ja klubide juhtkondade nõusolekut. Siinkohal oli mul 
hirm, et nii mõnigi teenusepakkuja võib negatiivsete 
tulemuste kartuses koostööst keelduda. Kuid mis oli 
väga positiivne – KÕIK Tartu suuremad fitness-tee-
nust pakkuvate klubide juhid olid selle uuringuga 
nõus! Eraldi tänud neile selle eest!

Uuringus osalesid (loetletud tähestiku järgi):
•	FitLife Tartu 
•	Impuls
•	MyFitness Annelinn
•	MyFitness Kesklinn
•	MyFitness Lõunakeskus
•	Tartu Ülikooli Akadeemilise Spordiklubi  

Fitnessiklubi

Kõik nimed on väga tuntud nii Tartus kui ka 
väljaspool. Peamiseks klubide valimise kriteeriu-
miks oli see, et klubis kohapeal on olemas nii tree-
nerid kui ka administraatorid. Just need inime-
sed on esimesed, kelle juurde joostakse abi paluma, 
kui midagi juhtub. Tänapäeva üldine tendents ol-
la personalivaba on majanduslikult arusaadav, kuid 
ohutuse poolelt loomulikult kahjuks negatiivne. 
Klubid valisid ise esindajad, kelle tegutsemist hinnata.

Öeldud – tehtud! Leppinud kokku kohtumisajad, 
valmistasin ette erinevaid tüüpjuhtumeid ja mõtlesin 
valmis ka hindamiskriteeriumid. Lets go!

Mis võiks fitnessiklubis juhtuda?

Klubisid ei teavitatud ette, milliseid tüüpjuhtumeid 
tuleb kohtumisel lahendada.

Tüüpjuhtumiteks valisin:
•	 traumad – pea ja lülisamba traumad, põrutused, 

verejooksud, põletused.
•	keha kurnatusega võimalikud kaasuvad muud il-

mingud – oksendamine, nõrkus, teadvuse kadu.
•	kroonilisi haigusi mitte unustades – veresuhkru 

taseme kriitiline langus, infarkt.
•	 ja kõige halvema stsenaariumiga – hingamise ja 

vereringe seiskus.
Üheks eraldi kriteeriumiks valisin klubis olevate 

esmaabivahendite olemasolu ja valiku, nende käsit-
lemise oskuse ja tarvikute kehtivusaja. Plussiks oli ka 
„out of the box“ mõtlemine – vahendid, mis küll ot-
seselt ei kuulu esmaabivarustusse, kuid millest oleks 
tõepoolest arvestatav kasu abi andmisel. Lisapunkte 
sai asjaolu, kui klubi esindajatel oli läbitud vähemalt 
8-tunnine esmaabikoolitus.

Ja tulemused ...

Kõige „ässam“ esmaabitarvikute valik oli klubis Im-
puls! Minupoolsed õnnitlused!

Kas see tähendaks, et teistes klubides peaks käi-
ma oma sidemerulli ja plaastriga? Ei, loomulikult 
mitte (kuigi nagu korduvalt olen varasemates artik-
lites maininud – ESMAabitarbed, võiksid olla ALA-
TI käepärast kõikidel inimestel!). Kõikides klubides 
olid kohtumise päeval olevad vahendid rahuldavalt 



TERVIST! / okToobER 2020 / nr 28 AKTUAALNE 5

esindatud. Olen kindel, et leitud puudujäägid ja soo-
vitused on kuulda võetud.

Aga situatsioonid!?

RAHU JA AINULT RAHU! Ei olnud ühtegi klubi, 
kus ei oleks jõutud õige vastuseni! Hingake rahuli-
kult sisse ja välja ning käige julgelt ka edasi oma lem-
mikklubides – KÕIK said abistamisega hakkama! 
Kuid kes siis osutus kõige efektiivsemaks ja kiire-
maks abiandjaks?

Võin julgelt väita, et „Kõige Ohutumaks Fitnes-
siklubiks Tartus“ osutus... Tartu Ülikooli Akadee-
milise Spordiklubi Fitnessiklubi, keda esindasid 
Kadri ja Kessu! Õnnitlused! Loodan, et nende juht-
kond on nende üle uhke — õiged lahendused leiti 
just seal kõige kiiremini. Tartu Ülikooli Akadeemi-
lise Spordiklubi Fitnessiklubi oli ka ainukene klubi 
omaenda AED-ga.

Kas mina erakorralises meditsiinis töötava ini-
mesena jäin ise rahule sellega, mida nägin ja kuul-
sin? Jäin küll! On näha, kuidas meie riigis on kasva-

mas inimeste teadlikkus ja oskus tegutseda kriitilises 
seisundis. Aina populaarsemaks muutub see, et töö-
andjad saadavad personali esmaabikursustele, olgu 
nende tegutsemisvaldkonnaks inimeste tervis või 
mingi muu. Samuti on mitmete koolide õppekava-
de sees esmaabikoolitused. Esmaabioskust populari-
seerivad ka meedikud ise (näiteks üleriigiline üritus 
„Käed päästavad elu!“). See kõik teeb meid tervemaks 
ja tugevamaks!

Õppige esmaabi, käige trennides ja olge terved!

Foto: Roman Paluste
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Seksuaaltervis 
muutuvas maailmas
Tiivi Pihla, õppejõud 

Seksuaaltervis on defineeritud seksuaalsusega seotud 
kehalise, emotsionaalse, vaimse ja sotsiaalse heaolu 
seisundina ja see ei tähenda üksnes haiguse, puude 
või häire puudumist. Hea seksuaaltervise eelduseks 
on positiivne ja lugupidav suhtumine seksuaalsu-
sesse ja seksuaalsuhetesse ning võimalus nauditava-
teks, turvalisteks seksuaalkogemusteks, mis on va-
bad sunnist, diskrimineerimisest ja vägivallast. Hea 
seksuaaltervis on oluline osa inimese üldtervisest lä-
bi elukaare. [1]  

Turvalisemad valikud

Kuigi Eestit tuuakse viimase paarikümne aasta jook-
sul oluliselt paranenud noorte seksuaaltervise näita-
jate ja -tervisekäitumise osas eduloona teistele eesku-
juks, siis valvsust kaotada ei tohiks. Järjest rohkem 
peame tähelepanu pöörama ka täiskasvanud elanik-
konna terviseteadlikkuse tõstmisele ja ka seksuaal-
tervise edendamine on jätkuvalt prioriteediks. Eesti-
ga sarnastes arenenud maades läbi viidud uurimused 
on näidanud, et varajase, laiapõhjalise seksuaalhari-
duse pakkumine lastele ja noortele ei too seksuaalelu 
alustamise vanust enam varasemaks – samas kasvab 
inimeste austus enda ja teiste suhtes ning seksuaalelu 
alustatakse teadlikumalt ja turvalisemalt, kasutades 
soovimatu raseduse vältimiseks tõhusaid rasestu-

misvastaseid vahendeid ning seksuaalsel teel levivate 
infektsioonide (STLI) vältimiseks kondoomi. Selline 
teadlik valmisolek noortel loob eelduse, et ka täiskas-
vanueas tehakse turvalisemaid valikuid. 

Eestis on keskmine seksuaalelu alustamise vanus 
17,3 eluaastat [2]. Eesti noorte ja kooliõpilaste uu-
rimuste põhjal on leitud, et keskmisest nooremalt 
(15-aastaselt) seksuaalelu alustavate noorte arv on 
viimase 15 aasta jooksul vähenenud 7-8% võrra, mis 
on positiivne. Üldise Eesti noorte uurimuse järgi ka-
sutas 2015. aastal viimase vahekorra ajal kondoomi 
95% noortest, kuid paari viimase kooliõpilaste ter-
visekäitumise uurimuse puhul on leitud, et see ten-
dents võib olla muutunud – võrreldes 2010. aastaga, 
mil 15-aastaste noorte seas oli viimasel vahekorral 
kondoomi kasutanuid keskmiselt 91%, oli 2018. aas-
taks langenud see näit ootamatult 71% peale. Leiti, 
et kõigist uuringus osalenud seksuaalvahekorras ol-
nud noortest 60% on kasutanud viimase vahekorra 
ajal rasestumisvastase vahendina ainult kondoomi, 

9% kondoomi koos rasestumisvastaste tablettide-
ga ning 7% ainult tablette. Murettekitav on see, et 
24% seksuaalelu elavatest noortest ei osanud öelda, 
mis rasestumisvastast meetodit viimases vahekor-
ras kasutati [3]. See võib anda aimu noorte ebapiisa-
vast enesekindlusest partneriga kaitsevahendite tee-
mal suhelda, mis tõstab riski seksuaaltervisele ning 
soodustab soovimatu raseduse teket ja STLI levimist. 
Oluline oleks seksuaaltervisega seonduva suhtlemis-
valmiduse arendamine, kuna kondoomi kasutamise 
sagedus on kõrgem avatud, usalduslikes lähisuhetes 
olevate partnerite vahel ja madalam juhusuhetes, kus 
enda soovide ja vajaduste väljendamine võib piisava 
enesekindluse ning enesekehtestamise oskuste puu-
dumise tõttu tunduda keerulisem. 

Eesti täiskasvanud elanikkonnast on seksuaalter-
visega rahul 61% inimestest, 29% täiskasvanutest ei 
oska seda hinnata ning 10% inimestest leiab, et nen-
de seksuaaltervis on halb või väga halb — seejuures 
väheneb vanuse kasvades rahulolu seksuaaltervisega 
märkimisväärselt. Ka nooremates vanusegruppides on 
(ligi 20%) neid, kes ei hinda oma seksuaaltervist heaks 
ja võivad tunda muret. Kõikidest uurimuses osalenu-
test 10% olid eelneva aasta jooksul pöördunud arsti, 
spetsialisti või mõne muu inimese poole seksuaalter-
visega seotud küsimustes abi või nõuande saamiseks 
— rohkem on pöördunud naised ja nooremad täis-
kasvanud (18-29a). Sama uurimuse tulemuste põhjal 
võib öelda, et noori võib siiski tuua täiskasvanutele 

Eestis on keskmine sek-
suaalelu alustamise va-

nus 17,3 eluaastat
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NOORTE SEKSUAALTERVIS
Noorte nõustamiskeskusesse pöördu nendel teemadel:
• kehalised muutused, seksuaalõigused, seksuaalne identiteet, orientatsioon, lähedased partnersuhted;• rasestumisvastase meetodi valimine, retsept/ret-septi pikendamine;
• profülaktiline tervisekontroll või tervisemure korral nõustamine naistearsti või ämmaemanda vas-tuvõtul (vajadusel läbivaatus, analüüsid, uurin-guid – näiteks tehakse soovituslikult emakakaela PAP-analüüs kõigil naistel alates 21. eluaastast, iga kolme aasta järel emakakaela võimalike vä-hieelsete muutuste varajaseks avastamiseks);• noormeestele profülaktiline tervisekontroll või tervisemure korral konsultatsioon meestearsti või naha-suguhaiguste arsti juures; 

• seksuaaltervise ja -käitumisega seotud küsimustes võivad mõlemast soost noored pöörduda nõusta-misele ka ämmaemanda vastuvõtule või küsida nõu telefoni teel/ elavas järjekorras;
• pöördutakse nõu pidamiseks tekkinud kaebuste korral, vajadusel testimiseks seksuaalsel teel levi-vate infektsioonide ja HIV-i suhtes;
• võimalus on diagnoosida rasedust ja saada infot edasiste tegevuste ja raseduse jälgimise osas;• nõustamist ja abi saab soovimatu raseduse korral;• pöörduda saab nõustamiseks ka seksuaalvägival-da kogenu (lähiajal või minevikus);
• kõige eelnevaga seotult on noorte nõustamiskes-kustes psühholoogi olemasolul võimalik planeerida ka tasuta psühholoogilist nõustamist ja osad kes-kused pakuvad ka seksuaalnõustamise teenust.  

Noortel on võimalus seksuaal- ja reproduktiivtervise-ga seonduvalt saada ka internetis nõustamist Eesti Seksuaaltervise Liidu veebilehel www.amor.ee rubrii-gis „Küsi nõu“. Küsimustele vastavad individuaalselt oma ala spetsialistid. Sellel veebilehel leiab ka noorte nõustamiskeskuste kontaktinfo. 

eeskujuks kondoomide kasutamise osas, mis tähendab, 
et täiskasvanute näitajad kondoomi kasutamise osas on 
kahjuks kehvemad. Kõige sagedamini on täiskasvanud 
toonud kondoomi mittekasutamise põhjusena välja selle, 
et ei usuta partneril olevat HIV-i või muud STLI nakkust 
või on peetud piisavaks kaitseks (ebaturvalist) katkesta-
tud seksuaalvahekorda. On juhtunud ka, et kondoomi 
pole kaasas või ei mõeldud selle kasutamisele. [2]  

Nii meie kõrgkooli tervisekaitse spetsialistide hea nõu 
blogi (nooruse.ee/heanõu) kui ka Tervise Arengu Insti-
tuudi suvine kampaania „Võta kumm kaasa!“ on hilju-
ti meelde tuletanud, et kaitsevahendite kasutamine on 
oluline mitte ainult Covid-muutuvas maailmas, vaid ar-
vestada tuleks jätkuvalt ka HIV-i ja teiste seksuaalsel teel 
levivate infektsioonide olukorraga. Seejuures ei tasu unus-
tada, et seksuaalvahekorra ajal partneriga lähikontaktis 
olles võib tõesti nakatuda ka Covid-19 viiruse ja muude 
hooajaliste viirustega, mistõttu võiks juhusuhteid kind-
lasti vältida. Kuigi HIV-i uute juhtumite arv püsib Ees-
tis üldiselt stabiilsena, on mõned seksuaalsel teel levivad 
infektsioonid kasvutrendis – nimelt tõusis eelmisel aas-
tal ligi 50% süüfilise ja gonorröa esinemissagedus. Jät-
kuvalt on aga esikohal klamüdioosi levik (üle 1000 juhu 
2019. a). Enamus sagedamini levivaid infektsioone või-
vad kulgeda tagasihoidlike sümptomitega ja inimene ei 
pruugi enda nakatumisest teadlik olla, mistõttu on ju-
husuhtes alati oluline kasutada kondoomi ning ka tekki-
nud monogaamses püsisuhtes ei tohiks kondoomist loo-
buda enne, kui on käidud testimas. [4, 5]  

Noorte nõustamine ja nõustamiskeskused – 
kellele ja milleks?      

Iga sügis koondab suure hulga noori kutsehariduskes-
kustesse, kõrgkoolidesse, ülikoolidesse – jätkama oma 
õpinguid ja iseseisva elu eneseotsinguid. Nii tervitasime 
meiegi enda armsas Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis seniseid 
ja uusi õpihimulisi noori, soovides kõigile toredat, põne-
vat ja ennekõike turvalist maailma avastamist!  

Tasub meelde tuletada, et noorte nõustamine on 
mõeldud kuni 26-aastastele (k.a.) noortele ning va-
jalikud teenused noorte nõustamiskeskustes on tasu-
ta! On hea teada, et ka Eestis elamisloaga õppivatel/
töötavatel ja/või EL liikmesriikides ravikindlustust 
omavatel välismaa noortel on samuti õigus vajalike-
le teenustele tasuta (vajalik on kaasa võtta vastavad 
tõendavad dokumendid). 

Hetkel tegutseb kokku 18 noorte nõustamiskes-
kust, mis asuvad Tallinnas (4 keskust), Tartus (2 kes-
kust), samuti Narvas, Pärnus, Viljandis, Haapsalus, 
Paides, Raplas, Põlvas, Kuressaares, Kärdlas, Valgas, 
Võrus ja Kohtla-Järvel. Noorte nõustamiskeskustes 
võtavad vastu näiteks naistearstid, naha-suguhaiguste 
arstid, meestearstid, ämmaemandad, õed ja psühho-
loogid, kes mõistavad hästi noorte seksuaaltervisega 
seonduva nõustamise vajadusi, ollakse empaatilised ja 
eelarvamusteta. Mis tahes mure puhul ei peaks kee-
gi pöördudes tundma piinlikkust. Keskusesse minna 
võib üksi, koos partneri või lähedase inimesega ning 
sõltuvalt keskusest saab nõustamisele minna vajadu-
sel ka „elavas järjekorras“. Kui ei ole kindel, millise 
spetsialisti juurde oleks vaja pöörduda, võib esialgu 
helistada ja nõu küsida.

Kasutatud kirjandus:

1. Eesti Seksuaaltervise Liit (2019). Seksuaaltervis ja -õigused - www.
estl.ee ja noortele suunatud veebileht www.amor.ee. 

2. Lõhmus L., Lemsalu L., Rüütel K., Vals K. (2018). Eesti täiskasva-
nud elanikkonna seksuaalkäitumine. Uuringuraport 2017. Tallinn: 
Tervise Arengu Instituut.

3. Oja L., Piksööt J., Aasvee K., Haav, A., Kasvandik, L., Kukk, M., 
Kukke, K., Rahno, J., Saapar, M., Vorobjov, S. (2019). Eesti kooli-
õpilaste tervisekäitumine. 2017/2018. õppeaasta uuringu raport. 
Tallinn: Tervise Arengu Instituut.

4. Tartu Tervishoiu Kõrgkool, Hea nõu blogi (2020). Seksuaalsuhted 
eriolukorras. https://www.nooruse.ee/et/korgkoolis-oppimine/
tervisekaitse-spetsialist-annab-nou/seksuaalsuhted-eriolukorras

5. Tervise Arengu Instituut (2020). Sõnajalaõit otsima minnes võta 
kaitsevahendid kaasa, artikkel: https://www.terviseinfo.ee/et/uu-
dised/5358-sonajalaoit-otsima-minnes-vota-kaitsevahendid-kaasa

http://www.amor.ee/
https://www.nooruse.ee/et/korgkoolis-oppimine/heanou
http://www.estl.ee/
http://www.estl.ee/
http://www.amor.ee/
https://www.terviseinfo.ee/et/uudised/5358-sonajalaoit-otsima-minnes-vota-kaitsevahendid-kaasa
https://www.terviseinfo.ee/et/uudised/5358-sonajalaoit-otsima-minnes-vota-kaitsevahendid-kaasa
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Kõrgkooli ühiselamu on 
selleks korraks valmis

Ermo Kruuse, haldus- ja finantsdirektor

Kõrgkooli ühiselamuhoone lõpliku renoveerimise 
viimases etapis valmis 2020. aasta alguses modern-
ne õppekorpus, kus asuvad füsioteraapia, geriaatria 
ja pediaatria kabinetid kaasaegse sisustusega. Õppe-
korpus asub ühiselamu II korrusel. 

Ühiselamu renoveerimise lugu aga läheb oma al-
gusega 2011. aastasse. 2011. aasta augustis kõrgkoo-
li tööle tulles olid uue õppehoone  betoonitööd  val-
mimas, kuid kõik muud tööd alles tegemisel. Samas 
oli kõrgkooli õppehoone rahastus olemas ja ka ehi-
taja lubas hoone hoolimata alapakkumisest lõpuni 
ehitada. Pingutamist oli, kuid hoone valmis 2011. 
aasta novembris kõrgkooli juubeliks, 200. sünnipäe-
vaks tähtaegselt.   

Uue uhke õppekorpuse kõr-
val asus trööstitus seisus kõrg-
kooli ühiselamu hoone, mida 
oli siit-sealt pisut kõpitsetud, 
kuid suures osas oli hoone 
amortiseerunud ning püsis 
1976. aasta ehituskvaliteedi 
tasemel, teisisõnu – krohvi 
pudenes nii seest kui väljast. 
Renoveerimisraha polnud ja 
ka perspektiiv ministeeriumi 
vaates mannetu.

Tee unistuste poole

Toonase rektori Anneli Kan-
nusega sai hoones ringi käidud 
ja remondivajadusi hinnatud 
ning ka ühiselamu 10. korrusel 
unistatud kõrgkooli rekreatsioo-
nikeskusest: õppejõudude puh-
kealast, mis uue õppehoone katu-
sekorrusena oli esialgsest projektist 
ministeeriumi poolt maha tõmma-
tud.  See unistus tundus üsnagi kau-
ge ja püüdmatu, kuid mõttesähvatus oli 
„lendu lastud“.  Olgu ka nimetatud, et ühi-
selamu 10. korrusel asus siis vabapidamisega 
tuvila, kuhu oli kuhjatud ühiselamus algusaega-

Fotodel on näha ühiselamu ruumidesse loodud  
geriaatriline kodu. Fotod: Merli Ilm
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dest kasutusest välja läinud ko-
la. Üsnagi trööstitu paik unista-
miseks ... Kuid need vaated, mis 
sealt avanesid, olid võrratud – 
ilmselt need andsidki mõttele 
jõu ja energia. 

Ja nii juhtuski, et 2012. aas-
ta kevadel saatis haridusminis-
teerium päringu heitmekvoodi 
müügist saadud raha jagamata 
vahendite kasutamiseks tingi-
musel, et teostatavad tööd pea-
vad valmima 2012. aasta novembri lõpuks. Ülikeeru-
line, kuid mitte ilmvõimatu ajahorisont. Õppehoone 
projektijuhi Aivar Karusega sai „käised üles kääri-
tud“ ja õppehoone ehitusest tulnud inertsiga kohe-
selt ühiselamu renoveerimise projekti kallale asutud. 
Koostöös Kavakava arhitektidega valmis pooleteise 
kuuga renoveerimisprojekt, sealhulgas rõdude eks-
pertiisid renoveerimiskõlbulikkuse kohta – tavatin-
gimuste kohta väga kiirelt, kuid eesmärk innustas. 
Ministeerium üllatus  ja kahtles ehitustööde ajagraa-

fiku osas, kuid huvi oli neil 
olemas ja nii ehitusega han-
kesse ka mindi. 

Algus ühiselamu reno-
veerimistöödega oli tehtud.  
Heitmekvoodi vahenditega 
sai maja soojustatud, kõik 
fassaadi- ja katusetööd teh-
tud ning valmis ka uus kaas-
aegne ventilatsioonisüsteem. 
Kuid sisetöödeks raha siis-
ki polnud. Ministeeriumiga 

sai läbi räägitud, selgitatud, kuid raha paraku ikka 
ei leitud. Lahenduseks pakuti ühisleamu hoone Tar-
tu Ülikool üliõpilaskülale või Riigi Kinnisvara AS-
le üle anda, mis aga tundus pigem vihma käest rääs-
ta alla sattumisena.

Seega oli ainuke võimalus teha täiesti eraldi plaan 
kõrgkooli ühiselamu renoveerimiseks, aga kust siis-
ki raha saada? Laenu kõrgkool ei saa, sihtfinantsee-
rimise rahad on mõeldud tegevuste lühiajaliseks fi-
nantseerimiseks ning Euroopa Liidu struktuurifondid  
 

kõrgkoolide elamuehitust ei toeta. Ministeerium ka 
remondiks raha ei anna. Üsnagi lootusetu olukord.   
Kuid siiski –  mõtlesime eestlasliku jonnakusega, et 
kui kuidagi ei saa, siis kuidagi ikka saab.  Mõte sai 
paika nii, et teeme siis jupi kaupa ja katsume sääst-
likult majandada. 

Plaan nägi ette, et renoveerime igal aastal korruse 
või kaks kõrgkooli omatulu ja eelarvest kokku hoitud 
vahenditega, nii toimetades oli võimalik hoone seits-
me-kaheksa aastaga täielikult  korda saada. Tundus 
üsnagi pikk aeg, kuid parem kui mitte midagi. Ja nii 
on läinudki: täna võib häbenemata öelda, et see plaan 
sai täidetud 100%-selt ja pisut isegi kiiremini kui ette 
nähtud. Oleme suutnud ühiselamu kõrgkooli oma-
vahenditega korrastada, luua kaasaegse elukeskkon-
na kõikidele ühiselamu elanikele. Kõikides tubades 
on hinna sees wifi ja õppehoone keldrikorrusel saa-
vad soovijad ka pesu pesta. Lisaks asuvad ühiselamu 
0., 1. ja 2. korrusel kaasaegsed õpperuumid ning 10. 
korrusel õppejõudude rekreatsioonikeskus.

Kokkuvõtvalt saan öelda, et kõik see on teoks saa-
nud kõrgkooli ühise jõupingutusena. Saime hakkama!     

Plaan nägi ette, et reno-
veerime iga aasta kor-

ruse või kaks kõrgkooli 
omatulu ja eelarvest 

kokku hoitud vahendite-
ga, nii toimetades oli või-
malik hoone seitsme-ka-
heksa aastaga täielikult 

korda saada.

TARTU TERVISHOIU KõRGKOOLI üHISELAMU
• Kõrgkooli ühiselamuhoone valmis aastal 1976.
• Ühiselamu renoveeriti aastatel 2012-2020.• Kokku on ühiselamus korruseid kümme, netopind 6422 m².

• Voodikohti 400.
• Rohkem infot: nooruse.ee/uhiselamu

Uhiuus podiaatriaklass Tartu Tervishoiu Kõrgkooli täielikult 
renoveeritud ühiselamus.

https://nooruse.ee/uhiselamu
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Füsioterapeudi õppekava tudengid 
tegutsevad kõrgkooli kompetentsikeskuses
Marit Salus, õppejõud

Tartu Tervishoiu Kõrgkooli kompetentsikeskuses 
pakutakse teenuseid kodanikele, haridusasutustele 
ning organisatsioonidele: võimalus on tulla võimlema, 
massaaži või näiteks perekooli. Samuti on loodud tu-
gigrupp dementsusega inimeste lähedastele ning näi-
teks füüsikaliste ohutegurite hindamise teenus. Alates 
2018/2019. õppeaastast on kompetentsikeskus prak-
tikabaasiks ka füsioterapeudi õppekava tudengitele. 

Lähtudes kompetentsikeskuse eesmärkidest (noo-
ruse.ee/kompetentsikeskus), saab tudeng selle kaudu 
mitmekülgset praktilist õpet, mille väljundiks on ühis-
konna vajadustele vastav haridus ja kvaliteetne ette-
valmistus konkureerimaks tööturul. Samas on oluli-
ne võimalus pakkuda erialast kvaliteetsust teenust ja 
nõustamist elanikkonnale. Ainuüksi 2018/2019. õp-
peaasta praktikal „Ravimassaaž“ osutasid kaks füsio-
teraapia tudengit kogukonnale ravimassaaži teenust 
52 korral ning 2019/2020. õppeaastal lausa 92 korral.  

Viimasel, kolmandal õppeaastal, sooritavad füsio-
terapeudi tudengid lisaks „Ravimassaaži“ praktikale 
suuremahulise „Lõpupraktika“, mille raames toimu-
vad kompetentsikeskuse praktikabaasis füsioteraa-
pia individuaal- ja rühmatunnid. Kuna kõrgkooli 
praktikabaas ei ole konkreetse valdkonna suunitlu-
sega baas (ortopeedia, neuroloogia, pediaatria vms), 
siis on tudengid olnud esialgu kõhkleval seisukohal, 
kas see valmistab neid piisavalt tööle asumiseks et-
te ning kas nad saavad sealt päris eluks vajalikud eri-
alased oskused ja võimed.

Tudengi teadmised päris elus 

Kuidas siis saadud teadmisi ikkagi enda kasuks töö-
le panna? Kõrgkooli praktikabaasipoolse juhenda-
jana võin kõiki rahustada: just siin algabki päris elu. 
Töö kliendiga algab hetkest, mil teraapiakabineti uks 
lahti läheb. Iga päev ja iga situatsioon kliendiga on 
uus: üliõpilasel tuleb endal võtta anamnees, seejärel 

KUI TULED TEENUSELE TARTU TERVISHOIU KõRGKOOLI,  PEA MEELES, ET:
• Ära tule teenusele, kui oled haige või kui esi-neb haigussümptomeid: palavik üle 37,5 °C, köha, nohu, kriipimistunne kurgus, kurguvalu, hingamisraskused, õhupuudus, maitse- ja lõhnatundlikkuse kadu vms.• Pese vahetult enne kõrgkooli sisenemist või vahetult sisenemise järgselt käed seebiga või tee käte antiseptika. Vahendid selleks on kõrgkoolis kohapeal olemas.• Võta kaasa isiklik näomask.• Kõrgkooli sisenemisel mõõdetakse kehatem-peratuuri.

• Viiruse leviku tõttu toimuvad mõned teenused veebi vahendusel, näiteks perekool. Lisainfo: nooruse.ee/kompetentsikeskus, nooru-se.ee/ohutusjuhend, ivikalehtsalu@nooruse.ee

Uus massaažiklass kõrgkooli ühiselamus.

https://www.nooruse.ee/kompetentsikeskus
https://www.nooruse.ee/kompetentsikeskus
http://www.nooruse.ee/kompetentsikeskus
https://nooruse.ee/ohutusjuhend
https://nooruse.ee/ohutusjuhend
mailto:ivikalehtsalu%40nooruse.ee?subject=
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koostada raviplaan ja see täide viia. Vajadusel tuleb 
raviplaan ümber hinnata ning dokumenteerida. Li-
saks tuleb korraldada konsultatsiooni- ja nõustamis-
tunde inimestele, kes soovivad saada teraapiaalast 
informatsiooni näiteks lihas-liigesvaevuste, rühihäi-
rete või hoopis traumadest-operatsioonidest taastu-
mise korral. 

Kolmeaastase õppekava lõppedes on tudengil pii-
savalt tugev põhi, et nõustada spordihuvilisi treenin-
gualaselt või teha „värskele emmele“ sünnitusjärgne 
taastumisplaan. Õppepraktika ajal toimuvad mitu 
korda nädalas rühmatunnid, mida viivad läbi üliõpi-
lased ning mis on suunatud nii noorema- kui vane-
maealistele inimestele. Näiteks toimusid 2018/2019. 
õppeaastal praktikabaasis tervisevõimlemise, sportli-
ku kepikõnni treeningu ning lihastreeningu rühma-
tunnid. Seega – tudengi tööpõld kompetentsikesku-

ses on lai, mitmekülgne ning sama põnev kui oma 
õpingute esimene päev Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis. 

2019/2020. õppeaasta kevadsemestril sooritasid tu-
dengid lõpupraktikat pisut teisiti kui tavaliselt. Maail-
mas kurja teinud COVID-19 segas ka kõrgkooli töö- ja 
õppekorraldust. Eriolukorrast hoolimata said tuden-
gid distantsilt virtuaalsel teel õppepraktika probleemi-
deta sooritatud. Ehkki silmast-silma kontakti kliendi 
või patsiendiga seekord ei toimunud, siis „teistmoodi“ 
praktika ajal analüüsiti erinevaid case-study juhtu-
meid, tuletati meelde nii esmased kui põhjalikumad 
füsioteraapia-alased screening-testid. Samuti valmisid 
erinevad terapeutiliste harjutuste A3 formaadis pla-
katid, mis sellest õppeaastast ehivad juba kõrgkooli 
võimlemis- ja jõusaali seinu. Tänu õppetöös omanda-
tud digitehnoloogilistele oskustele valmisid tudengi-
tel mitmed vigastuste ja traumade järgsed harjutuska-
vad, mis on peatselt koondunud kõrgkooli kodulehe 
hea nõu blogisse (nooruse.ee/heanõu), kus füsiotera-
peudid alates sellest õppeaastast nõuandeid jagavad. 

Praktikabaasis tegelevad tudengid terviseteadlik-
kuse tõstmisega kogukonnas. Nii on toimunud mit-
med tervisepäevad kõrgkooli koostööpartnerite juu-
res. Näiteks kohtumaja Tartu filiaalis viisid tudengid 
läbi kehaliste võimete hindamise ning pidasid loengu 
teemal „Eneseabistamise võtted pingepeavalude kor-
ral“, Politsei- ja Piirivalveameti Tartu filiaalis mõõtsid 
tudengid politseiametnike lülisamba funktsionaalset 
seisundit ning määrasid kehakoostist. Vastavad ter-
visepäevad on väga vajalikud meie kogukonna liik-
metele, et harida neid tervise edendamise ning hoid-
misega seotud teadmistes, kuid samuti on see väga 
vajalik kogemus tudengile arendamaks suhtlusoskust, 
mis on moodsa tööturu kõige enam vajatud oskus. 

Füsioterapeudi õppekava vilistlase 
meenutused

Füsioterapeudi õppekava tudengitel on Tartu Tervis-
hoiu Kõrgkooli kompetentsikeskuse praktikabaasis 

tihedad ja toimekad õppepäevad, mille jooksul ko-
getakse „pead murdvaid ülesandeid“, rõõmuhetki ja 

„appi, ma ei tea mitte midagi“ momente.
Kuidas julgustada tudengit, keda ootab see kõik 

ees? 
Kõrgkooli vilistlane, füsioterapeut Egle Silluta 

(Tarbatu Tervisepark) on võtnud selle kokku järg-
nevalt: 

„Praktika Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis oli iselaad-
sem, kui seda oleks võimaldanud kliiniline keskkond. 
Suure osa praktikaülesannetest moodustasid peale in-
dividuaalsete teraapiate koolivälised ülesanded (koos-
tööpartneritele tervisepäevade läbi viimine). Kõik need 
ülesanded rikastasid oluliselt õppepraktikat, andes 
praktilise oskuse planeerida ja teostada õpitubasid ja 
seminare ning läbi selle kogemuse tõsta enesehinnan-
gut ja julgust läbi eduelamuse. Suure osa praktikast 
moodustas ka erinevate rühmatreeningute läbiviimi-
ne. See ülesanne oli samuti algul vägagi hirmutav ja 
praktika alguses ma oleksin tahtnud ette heita, et selle 
oleks võinud teha valikuliseks ülesandeks. Kui see oleks 
nii olnud, siis ma rühmatreeninguid valinud ei oleks. 
Samuti tundus mulle algul, et neid treeninguid on nä-
dalas liiga palju. Nüüd, kui ma selle kõik läbi olen tei-
nud, siis mul etteheiteid enam ei ole, sest see kogemus 
oli väga vajalik ja arendav. Kuna neid treeninguid oli 
nii sagedasti, sain ma oma hirmu tegelikult ületatud. 
Seetõttu oli hea, et praktika alguses ei antud meile või-
malust ülesannetest loobumiseks, vastasel korral olek-
sin ma oma hirmu tõttu jäänud väärtuslikest koge-
mustest ilma. Kuni lõpupraktikani mul ei olnud veel 
julgust, et iseseisvalt terapeudina tegutseda ning ma 
ei usaldanud oma teadmisi ja oskusi. See praktika on 
mind õpetanud iseseisvalt mõtlema ja ennast usalda-
ma. Ma tean nüüd, et isegi kui ma mõnda asja ei tea, 
siis mul on kõik oskused ja võimalused selle välja uuri-
miseks ja sobivate lahenduste leidmiseks teraapia teos-
tamisel ja patsiendi nõustamisel.”

Julget pealehakkamist kõikidele tublidele Tartu 
Tervishoiu Kõrgkooli tudengitele! 

Tudengid tegelevad terviseteadlikkuse tõstmisega  
kogukonnas ja korraldavad tervisepäevi koostööpartnerite 
juures. Fotod: Marit Salus

https://www.nooruse.ee/et/korgkoolis-oppimine/heanou
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Vabatahtlikkus 
kõrgkoolis  
eriolukorra ajal
Siret Läänelaid, õppejõud,  
vabatahtliku töö koordineerija eriolukorra ajal

12. märtsil 2020 kuulutas Vabariigi Valitsus välja 
eriolukorra Eestis, mille eesmärgiks oli piirata viiruse 
kohapealset levikut ja leevendada kahjulikke tagajärgi 
rahvatervisele ning Eesti majanduslikule olukorrale. 
Sellest tulenevalt pidi ka Tartu Tervishoiu Kõrgkool 
sulgema õppehoone ning kolima auditoorse õpetöö-
ga distantsõppele. Õppetöö jätkus veebikeskkonnas, 
ent praktikumide läbiviimine seiskus. Samuti katkes-
tati suurem osa üliõpilaste õppepraktikatest – tekkis 
olukord, kus rakenduskõrgkoolile väga oluline prak-
tiline õpe seiskus. 

Kõrgkooli abi hinnatud

Samuti tekkis ühiskonnas suurem vajadus inimeste 
järele, kes õpetaksid elanikkonnale käte hügieeni ja 
isikukaitsevahendite kasutamist. Lisaks vajati abikäsi 
vahendite, pindade, ruumide puhastamisel ja desinfit-
seerimisel näiteks kiirabiorganisatsioonides, erakorra-
lise meditsiini osakondades, tervise- või perearstikes-
kustes ning neid, kes hindaksid inimeste tervislikku 

seisundit, näiteks mõõtes kehatemperatuuri riiki või 
tervishoiuasutustesse sisenevatel inimestel, võtaksid 
COVID-19 viiruse tuvastamiseks analüüse või abis-
taksid nende analüüside tegemisel. Kõrgkooli hakkas 
laekuma kirju, kus paluti tudengeid ja õppejõude vaba-
tahtlikena appi. Sellest tulenevalt uurisime kõrgkoolis 
üliõpilaste ja õppejõudude valmisolekut eriolukorras 
vabatahtlikuna tegutseda. Eriolukorra esimesel näda-
lal viisime läbi küsitluse ning juba paari päevaga rea-
geeris sellele üle 200 kõrgkooli üliõpilase ja õppejõu, 
näidates üles suurt valmisolekut tööks vabatahtlikuna. 

Tartu Tervishoiu Kõrgkooli tudengid ja õppejõud 
osalesid vabatahtlikena kiirabiorganisatsioonide, ter-
vishoiuasutuste ning sotsiaalteenuseid pakkuvate asu-
tuste töös Tartu-, Harju-, Saare-, Pärnu-, Viljandi-, 
Ida-Viru-, Põlva-, Hiiu-, Võru- ja Jõgevamaal – kok-
ku ligikaudu 30 erineva asutuse ning Tartu Ülikooli 
poolt juhitud üle-eestilises koroonaviiruse levimuse 
uuringu „COVID-19 aktiivne seire“ töös. Lisaks loo-
di koostöös SA Tartu Ülikooli Kliinikumiga nii kõrg-
kooli õppurite kui ka teiste Eesti vabatahtlike jaoks 
elektroonilisi materjale kätehügieenist, isikukaitse-
vahendite kasutamisest ja olulisematest tööpõhimõ-
tetest, et vabatahtlikud saaksid eriolukorra ajal osu-

tada abi ilma end ja teisi ohtu seadmata.
Eriolukorra ajal langes tervishoiuasutustele suur 

vastutus: nad pidid tegelema COVID-19 viirusest tingi-
tud haiguse leviku tõkestamise, haigete ravimise ning 
olukorra halvenemisega seotud võimalike strateegia-
te väljatöötamisega. Sellega seoses tajutigi, et olemas-
olevatest inimestest jääb väheseks ning kaasati erine-
vatesse tegevustesse tervise valdkonna üliõpilasi — ka 
kutseid osalemaks erinevates vabatahtlikes tegevustes 
sai kõrgkool võrreldes tavaolukorraga rohkem. 

Suurenes solidaarsustunne

Vabatahtlik töö on hea võimalus olla aktiivne ning 
anda panus ühiskonna arengusse. Kui meediavälja-
annetes hakkas levima informatsioon koroonaviiru-
se leviku ja selle tagajärgede kohta, tundsid ilmselt 
paljud tervishoiukõrgkoolide õppejõud ja õppurid, et 
nad tahavad midagi teha haiguse leviku tõkestami-
seks või olla abis nende tagajärgede likvideerimisel – 
suurenes solidaarsustunne. Samuti võis vabatahtlik 
tegevus pakkuda lohutust eriolukorrast tekkinud si-
tuatsioonile, kus tuli olla lähedastest ja sõpradest la-
hus ning igapäevased tavaelu tegevused – õppimine, 
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töötamine, puhkamine — võisid olid  häiri-
tud. Üliõpilased võisid tajuda, et vabataht-
liku tööga omandatud teadmised, os-
kused ja kogemused võivad tulevikus 
nende valitud erialal kasuks tulla 
ning nad olid valmis seetõttu sel-
lesse panustama.

Ka kõrgkool püüdis olla 
paindlik ja pakkuda võima-
lust üliõpilastele ning õp-
pejõududele osaleda va-
batahtlikus tegevuses. 
Selleks oldi õppetöö lä-
biviimisel paindliku-
mad. Võimalusel salves-
tati loenguid, seminare, 
mida üliõpilased said 
järele vaadata, töö-
de esitamise tähtajad 
olid pikemad ja vaja-
dusel lepiti tähtajad 
individuaalselt üli-
õpilasega kokku. Sa-
muti anti teada, et 
üliõpilased, kes eriolu-
korra ajal vabatahtlike-
na tegutsevad, võivad 
seda tegevust lasta pea-
le eriolukorra lõppemist 
õppepraktika osana ar-
vestada.  

Kokkuvõtteks võib öel-
da, et edukaks vabatahtli-
kuks tegevuseks on olulised 
inimese isiklikud väärtused, 
hoiakud, solidaarsustunne ja 
ühiskonnast tulenev vajadus ning 
õppurile või töötajale tema organi-
satsiooni toetus. Vabatahtlike tege-
vus on oluline solidaarsema ja  terve-

üks nendest, kes Tartu Tervishoiu Kõrgkoolist vabatahtlikuna appi läks, oli ämmaemanda õppekava üliõpilane Karmen Suss 
(pildil vasakul). Karmen andis oma panuse Saaremaal COVID-19 positiivsete osakonnas. Foto: Erakogu
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Anne Rosenberg, õppedisainer

Kevadine ootamatu olukord muutis meie kõigi elu. 
Muutis nii meie õppimist kui ka õpetamist. Mõnele 
üliõpilasele oli suurenenud tehnoloogia kasutami-
ne võõras, sest varasemad kogemused olid väikesed 
või puudusid üldse, ent teistel olid e-õppe kogemu-
sed olemas ja nemad tõdesid, et õppimine ei jäänud 
seisma — kõik toimis edasi. 

Samas olukorras olid ka kõrgkooli õppejõud. Nei-
le, kes olid kasutanud e-õpet varasemalt, lisandus ai-
nult loengute ja seminaride läbiviimine distantsilt, 
ent kõigil oli palju küsimusi. Kuidas õpetada ja õppi-
da veebi teel nii, et õpiväljundid saaksid saavutatud? 
Millised keskkonnad toetavad õpetamist kõige pare-
mini? Kuidas kontrollida õpiväljundite saavutamist? 

Meie kõrgkooli eelis, nii nagu enamikul Eesti üli-
koolidel ja kõrgkoolidel, on tsentraliseeritud lahenduse 
kasutamine. Moodle’i keskkond võimaldab erinevaid 
meetodeid kasutades õppeprotsessi 100-protsendili-
selt läbi viia, sest sealsed vahendid ja tegevused toe-
tavad õppimist ja muudavad selle paindlikuks. Oluli-
sed on ka e-õppeks vajalikud seadmed ja internet, sest 
ilma nendeta ei saa kohtuda distantsilt ja sooritada 
töid Moodle’i keskkonnas. Veebiseminaril osalemi-
seks on vaja head internetiühendust, soovitav on ka-
sutada juhtmega ühendust, kuna Moodle ning veebi-
seminaride vahendid BigBlueButton ja Zoom vajavad 
rohkem ressursse ning mobiiliga liitudes võib ühendus 
katkeda. Seega — arvuti, veebikaamera, kvaliteetne 

mikrofon ja juhtmega internetiühendus on hädavaja-
likud. Samuti tuleb leida ka rahulik koht, kus kõrva-
lised taustahelid ei segaks.

Mõni nädal pärast distantsõppega alustamist sel-
gus, et vähemalt sellel kevadel enam üliõpilased õp-
pejõuga auditooriumis ei kohtu. Saabus aeg eksamite 
ja arvestuste sooritamiseks. Õpiväljundite saavuta-
mist oli võimaliks tõendada suuliselt Zoom’is, kuid 
paljudel tuli teha teste Moodle’i keskkonnas. Jällegi 
uus olukord mõlema jaoks: õppejõud koostasid ma-
hukaid küsimustepanku ja mõtlesid hoolikalt, kui-
das seadistada teste nii, et tagada tulemuste ausus. 
Üldiselt me ju usaldame üksteist, kuid esile kerkis 
uus probleem – kas tulemuse saab see inimene, kes 
peaks seda eksamitesti tegema? Erinevate testiseadete 
rakendamine mõjutas aga testi sooritamise ajal õp-
pijat: pidevalt vähenev aeg ekraaninurgas, küsimus-
te navigeerimise piirangud või copy-paste mittevõi-
maldamine vastuseväljal.

Suve alguses, kui õppetöö oli peaaegu lõppenud, 
küsisime mõlema osapoole, nii õppija kui õppejõu 
tagasisidet, et analüüsida ja otsustada, miks ja kui-
das muuta veebipõhiseid teste ja e-õpet üldse. Ikka 
eesmärgiga, et sügisel paremini jätkata. 133 üliõpi-
last andis tagasidet, mis ei ole küll väga suur protsent 
meie kõrgkooli õppijate üldarvust. Nendest paljud 
sooritasid kindlasti mitu eksami- või arvestustesti. 
Märkida tuleb ka seda, et kevadeks olid paljud teo-
reetilised ained lõppenud ja oli alanud praktikate pe-
riood. Järgnevalt õppijate tulemustest.

1. Sain hakkama arvestus- ja eksamitestide 
sooritamisega Moodle’i keskkonnas.

Kommentaarides lisati, et kõik sujus normaalselt, oli 
teostatav ja mugav ning sai oma aega planeerida. Tä-
nati võimaluse eest ja lisati ka positiivseid näiteid. 
Kuigi testidele määratud ajaline piirang oli vastajate-
le ebamugav, mõisteti selle vajadust. Kui üliõpilasel oli 
olemas varasem e-õppe ja enesekontrollitestide koge-
mus, oli kõik teostatav.

Variandi pigem või üldse mitte vastajad tõid väl-
ja uue ja võõra olukorra ning varasema kogemuse 
puudumise. Testile määratud aega peeti liiga lühi-
keseks, ei jõutud lugeda ja mõelda. Halb interneti-
ühendus kaotas aega ja ainult paar õppijat leidis, et 
vajaka jäi juhendamisest.

2. Testi küsimused olid arusaadavalt sõnastatud.

Distantsõppest kevadel.  
Ja kuidas nüüd edasi?
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Kõige enam toodi välja jällegi ajanappust: ei jõutud 
lugeda, tekstid olid pikad ja vastusevariandid sarna-
sed ning eksitavad. Samas kommenteerisid õppijad, 
et testiküsimused olid koostatud vastavalt õppema-
terjalidele. Kui oli õpitud, oli kõik lihtne ja arusaadav.

3. Testi sooritamiseks määratud aeg oli 
piisav.

Vaatamata sellel, et väitele „Sain hakkama arvestus- 
ja eksamitestide sooritamisega Moodle’i keskkonnas” 
vastas 91% vastajatest täiesti või pigem nõus, oli aeg tes-
ti sooritamiseks kõige probleemsem koht. Toodi väl-
ja, et ei jõutud mõelda ja süveneda, tekstid olid liiga 
pikad, küsimusi palju ja ka eesti keel oli probleemiks. 
Samas tõid õppijad välja, et kui materjal oli selge, pol-
nud probleemi, ent alati võiks ju aega rohkem olla.

4. Millest või kellest oli abi testideks 
õppimisel?

Ette antud vastusevariante võisid vastajad vastata nii 
palju kui sobis ja lisada ka kommentaare. Lisaks too-
di välja kaasõppurite tugi, situatsioonülesannete la-
hendamine, vaatamata võimalustele ei saanud ooda-
tud tulemust, erialakirjanduse lugemine, õppejõudude 
videoloengud. Paar õppijat arvas, et puudus igasugu-
ne tugi. Kuigi üle pooltel vastajatest oli olemas eelinfo 
tehnilise korralduse kohta, tuleb ilmselt veel rohkem 
selgitada ja ka üle vaadata, milleks on testil ajapiirang 
ja kuidas just selline aeg on kujunenud.

5. Mida teeksin ise järgmisel korral testi 
paremaks õnnestumiseks teistmoodi?

See küsimus toetub täna-
päevasele õpikäsitlusele, 
kus õppijal on õppeprotses-
sis võimalus, valikuvabadus 
ja ka vastutus. Kõige enam 
vastati (45), et ei tee midagi, 
polnud probleemi. 29 korral 
lubati õppida rohkem ja ka-
sutada kõiki võimalusi. 17 
õppijat püüab edaspidi oma 
aega planeerida ja 10 säilita-

da rahu ja keskenduda testile. Mõned vastajad tõid 
välja veel halva internetiühenduse ja testi soorita-
mise koha. Jätkata tuleb ka eesti keele õppimise ja 
lugemisoskuse parandamisega. Sellele küsimusele 
vastamisel andis 26 õppijat erinevaid soovitusi õp-
pejõududele, kuidas koostada küsimusi ja teste. Pal-
jude soovitustega olime testide koostamisel ka juba 
arvestanud, aga kindlasti tuleb läbi mõelda, mida 
saab veel paremaks teha.

Tagasiside õppejõududelt
Õppejõud andsid tagasisidet ja vastasid peaaegu samadele küsimustele. 24-st 22 õppejõudu leidis, et õppijad said eksami- ja arvestustestidega hästi hakkama. Kommentaa-
rideks anti asjalikke soovitusi kolleegidele: küsimuste ja testide koostamiseks tuleb varuda aega ja kuulata teiste kogemusi. Kindlasti on vajalik haridustehnoloogiline tugi. 
Üliõpilasi tuleb juhendada testide tegemisel, nt ajapiiranguga arvestamine, ja anda neile ka võimalus harjutamiseks. Toodi välja ka, et „kolimisel“ veebikeskkonda suure-
neb töökoormus. Arvati ka, et üliõpilastel on võimalik testide ajal kasutada lisamaterjale ja ei toimu süvateadmiste hindamist. Auditooriumis on võimalik aidata küsimusi 
ümber sõnastada ja olla paindlikum ajaga. Õppejõud tõid välja, et nad olid loonud kõik võimalused testideks õppimisel, kas neid ka kasutati, seda teavad õppijad ikka ise.

Kokkuvõtteks

Kevadises eriolukorras saime kõik uusi positiivseid kogemusi. Tekkis arusaam, et distantsilt saab õppida ka ilma viiruseta või vähemalt selle levimise ärahoidmiseks. 
Erinevaid õppevorme kasutades hoiame kokku aega, eel- või järelvaadatavad loengud võimaldavad panustada rohkem aega seminarideks ja praktikumideks. Õppijad, 
õppimis- ja õpetamismeetodid on erinevad.  Palju on õppematerjale, mida saab iga õppija läbi töötada omas tempos ja ajal, alati ei pea kulutama aega kooli sõitmiseks 
või passiivselt ruumis istudes. Kindel on see, et õppimiseks ja õpetamiseks tulid juurde uued võimalused.
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Heelika Strelkova, õe õppekava 3. kursuse üliõpilane

Valan kaussi värske, hommikul turult toodud hakk- 
liha. Klõpsan katki kaks muna, hakin sekka hul-
ga mugulsibulat ning värsket tilli. Tsipake pipart ja 
veidi rohkem soola, vahetäiteks riisijahu. Sõrmused 
sõrmest ning kättpidi taigna sisse — siis tuleb toidu-
le ka hing juurde.

Öeldakse ikka, et kaks ühes pole ei üks ega teine. 
Isegi ütlen! Aga seekord ei ütle, sest algamas on zoo-
miloeng ja minul kausitäis tainast panniootel. Üle-
jäänud majasviibijatele on selgeks tehtud, et Zoom 
on püha ja pühakojas räägitakse vaikse häälega. Sil-
mates minu karmilt keskendunud ilmet, kui torkan 
kõrva klapid ja sätin särisevale pannile esimese rin-
gi tainast, otsustavad kaaskondlased üldse mitte rää-
kida. Ja seda 90 min järjest — vot see on pühalik!!!

Praeguseks on distantsõppe teemat käsitletud pal-
ju. Enamasti kipub kajastuste alatooniks olema vaa-
tenurk, et see kõik kokku oli ja on hirmus raske, kee-

ruline ning stressirohke. Ega ma muidugi totaalselt 
vastu vaidle. Omad väljakutsed olid selles olukorras 
minulgi. Kuid kui püüda lahutada võimalikult palju 
keskkonnast tulenevaid segavaid faktoreid ja tehnili-
sest poolest tulenevaid tõrkeid, siis omandab distants- 
õppe võimalus hoopis mõnusama varjundi. 

Olen nõus, et loengusaalis oma rahvaga samal lai-
nepikkusel viibides levib õhus (lisaks viirustele — 
ha-ha) teatud sünergia. Keegi küsib asjalikult juurde, 
keegi tihkab nalja visata, keegi sahistab selja taga omi 
jutte sosistada, esireas lainetab keegi hoopis kleidipoe 
surfilaual. Õppejõu pilk kohtub hetkeks sinu omaga 
ja juba tunned uhkelt, et oled kuidagi välja valitud! 
Siis aga märkad, et varbad ja põlved külmetavad, ve-
reringe nupp alajäsemetes on pausi peale vajutatud, 
selg on kange, kõht tühi ja üldsegi tahaks praegu ühe 
kohvi teha! Siit edasi võib ette kujutada, kui hea on 
külmad varbad teki alla tõmmata või siis hoopis mõ-
ned erksamad ringid verevoolu normkiiruse taasta-
miseks ümber köögilaua teha. 

Õppejõu küsimus, kui tema uuriv pilk sinu oma-
ga kohtub hetkel, mil ta kontrollib sinu baasteadmisi 
anatoomiast või farmakoloogiast, ei tekita Zoomi va-
hendusel mingeid emotsioone, sest -  jumal tänatud! 
- seekord näed sina teda, aga tema sind mitte. Samas 
liiga pikale veninud vaikus ekraanil paneb vahel nii 
mõnegi loengus muidu oma arvamuse enda teada jät-
va üliõpilase panustama tekkinud suhtlemisvõima-
lusse. Ja ma ei pea vist pikemalt kirjeldama, kui hästi 
käivad kokku tühi kõht ning pannisoojad kotletid...

Isemoodi lugu on seminaridega, milles e-keskkon-
na kaudu osaleda. Seal soovib enamasti õppejõud siiski  

Ülejäänud majasviibijatele 
on selgeks tehtud, et Zoom 

on püha ja pühakojas 
räägitakse vaikse häälega.

inimest ka nägupidi näha ning kasimata, otse-voodist 
välimus paneb teisel pool olijaid hämmeldunult küsi-
ma: „Mis juhtus!?“ Kui loenguformaat näeb ette üld-
juhul auditooriumi ees olija monoloogi koos väikeste 
vaherepliikidega kuulajailt, siis seminar eeldab üsna-
gi aktiivset sõnavõttu kõigilt. Kui nüüd siiski vajutada 
ekraanil video off-nuppu, võib juhtuda, et liiga pikalt 
jutustama jäänud tudengil jääb märkamata mõni olu-
line mitteverbaalse kommunikatsiooni märk. Näiteks 
kaasosaleja igavusest kergitatud kulm, mis annaks 
märku, et aeg on kiirelt otsad kokku tõmmata. Laias 
pildis on aga zoomiseminar tee- ja kohvitasside taga 
olevate sõpradega  omamoodi päris vahva formaat. 

Eks väga paljud inimesed suuremal või väikse-
mal organisatoorsel tasandil said kevad-suvel koge-
da kiirete muudatuste ja ümberkorralduste mõju. Nii 
mõnedki neist muudatustest on osutunud piisavalt 
heaks, et neid ka edaspidi ilma erilise olukorrata ra-
kendada. Kui mulle antaks võimalus valida, kas hoi-
da kokku päevas aega, energiat ja tegelikult ka raha 
kooli-tagasi sõidu pealt pelgalt selleks, et loengus ko-
hal olla ja kuulata, siis valiksin loengute puhul tõe-
näoliselt distantsõppe võimaluse. Eriti veel, kui loen-
gut on hiljem võimalik järele vaadata endale sobival 
ajal ning arusaamatuks jäänud katkeid tagasi keri-
da. Zoomiseminarile eelistaksin füüsilist kohalole-
kut, sest õppejõudude ning tudengite vahel tekkivat 
sünergiat ei saa alahinnata: vahel avavad spontaan-
sed mõttekäigud hoopis sügavamaid teemasid, kui 
algselt seminar ette nägi. Praktikumidega on mui-
dugi teine teema – kanüüli läbi ekraani ikka ei pane.

Kui vaja ja olukord nõuab, siis saame ka distantsilt 
hakkama. Isiklikult tooksin aga enne järgmise loengu 
algust keldrist kartulid ning otsiksin sahtlist koori-
misnoa - seda ikka ümbritsevas pühalikus vaikuses.

Zoom ja kotletid
ehk isiklikult distantsõppest



Tagasivaade 2020. aasta suvel toimunud 
simulatsiooninädalale ehk kuidas 
lahendada olukord, kus COVID-19 jättis 
eeskujulikud õpilased suvetööle
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Kristiina Virro, õppejõud

29.06-03.07 toimus erakorralise meditsiini tehniku õppekaval 
esmakordselt simulatsiooni õppenädal, kus õpilased mitte ainult 
ei harjutanud erakorralise meditsiini tehniku käelisi põhiosku-
seid, vaid said ka võimaluse kontrollitud keskkonnas läbi män-
gida päriselust inspireeritud situatsioone läbi simulatsiooni. Si-
mulatsioonõppe vajadus tekkis olukorras, kus COVID-19 leviku 
tõttu saadeti enamus Tartu Tervishoiu Kõrgkooli õpilasi nak-
kusohu vältimiseks praktikabaasidest tagasi ning nende prak-
tika katkestati, sama toimus ka erakorralise meditsiini tehniku 
õppekava kiirabi praktikaga. Oli oht, et õppekava õpilased ei 
ole ajaliselt võimelised oma õppekava  nominaalajaga lõpetama. 

Simulatsioon on oma olemuselt õppemeetod, mis võimaldab 
õpilastel läbi mängida praktikast tulenevaid situatsioone, seal-
juures on õpilased situatsiooni lahendamisel kontrollitult oma-
päi. Praktikandid peavad lahendama juhtumi kas simulatsioo-
ninukul või standardiseeritud patsiendiga. Positiivseks loeti ka 
võimalust, et kaasõpilased ei jälgi tegevust kõrvalt, vaid otse-
pildis ekraanilt kõrvalruumis. Õpilaste tagasisidest tuli välja, et 
teiste tegevust distantsilt jälgida oli väga huvitav, kõrvalseisjad ei 
saanud simulatsiooni läbijat segada ning see võimaldas neil olla 
situatsiooni ja mõtete ning tegudega kontrollitult omaette. Vii-
mane soodustas õpilase oma probleemilahendamisoskuse ka-
sutamist ehk et nad ei saanud publiku käest tegevuste osas nõu 
küsida ega juhtnööre paluda. Samas andis ka kõrvaltvaatajate pa-
nemine teise ruumi vabaduse oma mõtteid rahulikult väljendada 
ja koheselt juhtunu üle arutleda, ilma simulatsiooni sooritajate 
tegevusse sekkumata. Lisaks toimus situatsiooni lõppedes de- 
briifing mitmepoolse tagasiside andmisega. Situatsioone lahati 
koheselt peale nende toimumist – toimumise emotsiooni pealt.

Erakorralise meditsiini tehnikud alustasid simulatsiooninä-
dalat esmalt põhioskuste kordamisega, veenitee rajamise, pat-
siendi hindamise, traumakäsitlusega jne. Edasi liiguti situat-
siooni lahendamiste juurde, kus oli vaja oma õpitud protseduure 
kombineerida ja probleemilahendamise oskust kasutada. 

Erinevaid situatsioone leidus hulgi: pääste, patsiendi trans-
pordi, vereringe ja isheemiliste probleemidega patsientide kä-
sitlus ning lõpetuseks günekoloogiline patsient ja sünnitusabi. 
Eesmärgiks oli ka vaikne üleminek tuttavamalt õpitult vähem 
kokkupuudutavate teemade valdkonnale. 
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Fotod: 
Martin Kaljuorg



Meeleolukas nädal nii õppijatele kui õppejõududele

Olukorrale lisasid värvi ja vürtsi ka simulatsiooninädalal 
uudse kogemuse saanud kutseõppe õpetajad, kes mängisid 
õpilastele näitlejameisterlikkusega erinevates situatsioonides 
etteantud stsenaariumi järgi patsiente. Siinkohal soovin tä-
nada õpetaja Liana Kurge, kes mängis suurepärast südame-
puudulikkusega eakat, kelle kõrvaleesmärk oli oma lastelas-
tele kaaslaste leidmine. Tänud ka Airin Treiman-Kivestele, 
kes muutis sünnituse simulatsiooni ainulaadseks kogemu-
seks. Tänud Ave Kõrve-Noorkõivule, kes aitas nii tehniliselt 
kui ka vormiliselt kogu seda nädalat orkestreerida. Tänud 
Martin Kaljuorule ja Ott-Kaspar Sultsile erakorralise medit-
siini tehnikute põhioskuste õpetamise ja õpilastele „drillimi-
se“ eest, tänu teile saavad õpitavatest oskustest harjumused. 

Simulatsiooninädala teises pooles olid ka õpilased õppefor-
maadi esmakordset läbiviimist arvestades õpetajate tegevuse-
ga üllatavalt rahul:

•	„Mulle meeldis väga praktiline lähenemine ja see, et õppe-
jõud lasid meil situatsioone lahendada üksinda, ilma et meil 
oleks võimalus küsida abi.“

•	„Realistlikud  situatsioonid, toredad õppejõud, kes oskasid 
hämmastavalt hästi näidelda, hirmutunne vähenes, tunnen 
ennast reaalsetes situatsioonides kindlamalt.“

•	„Meeldis vahetu suhtlus, pingevaba keskkond, korralik õp-
pevarustus ja põnevad situatsioonid.“

•	„Meeldis situatsioonide mitmekesisus ja kuidas need vaata-
jate jaoks lahendatud olid. Sitatsioonides oli tegelikult palju 
mugavam tegutseda, kui ei olnud pidevat jälgimist hindajate 
poolt. Sedasi kaob pinge soorituse üle. Väga põnevalt sisus-
tatud aeg.“

•	„Meeldis, et tegevused olid keerulised,…  kuid varasemalt  
harjutatud!“

•	„Kõige rohkem meeldis mulle viimane päev, kuna varem 
pole meie selliseid situatsioone teinud ega lastega tegelenud. 
Sain rohkem teadmisi just laste ja sünnituse osas.“

•	„Mulle meeldis, et saime lisaks praktikat teha. Lisaks meel-
disid briifingud (meie nõrgad ja tugevad kohad).“
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Bioanalüütiku õppekava  
Eerik Jõgi 
Tudengi tagasiside: „Hoolimata 
sellest, et Eerik Jõgi koostab 

metsikult raskeid 
ja teostamatuid 

eksameid, on 
ta tohutult hea 
õppejõud. Kui 
geneetika osutub 

siiski liialt 
raskeks ja meel 

muutub lausa kurvaks, siis 
on Eerikul alati mõni nali 
varuks.”

Radioloogiatehniku 
õppekava  
Merle Kolga 
Tudengi 
tagasiside: „Kõige 
meeldejäävam, 

kõige 
kompetentsem. 

Ta suutis panna mu 
sajaprotsendiliselt 
pühenduma eksamiteks 
õppimisele. Pole näinud 
siiramat ja toetavamat 

õppejõudu kui tema.”

Füsioterapeudi 
õppekava 
Eva Mengel 

Tudengi tagasiside: 

„Ta on väga põhjalik, hea 
väljendusoskusega, nõudlik 
ja inimlik. Ta on väga 
pühendunud oma tööle ja 
julgustab ning motiveerib 
oma tudengeid olema 
paremad.”

Tervisekaitse 
spetsialisti 
õppekava 
Helen Udras 
Tudengi 
tagasiside: 

„Õppejõud, 
kes on alati 

abivalmis ning tudengite 
osas arvestav. Eriolukorra 
ajal on olnud väga toetav 
ning oskab raskel ajal 
motiveerida.”

Ämmaemanda 
õppekava  
Jana Meier 
Tudengi tagasiside: 
„Jana Meier on 

tohutult toetav. 
Ta aitab alati, kui 

meil on küsimusi, tahab, 
et meil läheks hästi, 
kuid samas ei lase meil 
laiselda – surub meid 
aina edasi.”
 

Õe õppekava 
Anne Vahtramäe 

Tudengi tagasiside: 
„Anne Vahtramäe 
külvab oma tarkuse 
ning arukusega 

õpilastesse 
professionaalset 

suhtumist valitud 
erialasse. Ta oskab oma 
ainet edasi anda kirega. 
Tema tunnis pole kunagi 

igav.” 

Terviseteaduse 
õppekava 
Katrin Tint 
Tudengi 

tagasiside: 
„Tema võime 

ja oskus õpetada läbi 
südame, aidata, märgata 
ja mõista, näidata 
kitsaskohti ja võimalusi, 
neid leevendada ja lahendada, 
on imeline. Ta on kui särav soe 
päike ka pimedal talvel.”

Erakorralise 
meditsiini tehniku 
õppekava 
Monika 
Vändra 

Õppuri 
tagasiside: 

„Tema aine köitis ja haaras 
endaga kaasa. Teda huvitas 
ka õpilaste arvamus ja 
julgustas kõiki enda mõtteid 

avalikustama.”

Hooldustöötaja 
õppekava 
Maire Aruots 
Õppuri 

tagasiside: „Maire 
on väga hooliv oma 

õpilaste suhtes. Küsib 
tihti õpilaste käekäigu kohta. 
Probleemi korral aitab 
lahendada, kuulab, selgitab 
põhjalikult. Ta on väga 

positiivne ja innustav 
õppejõud.”

Lapsehoidja 
õppekava 
Liana Kurg 

Õppuri tagasiside: 
„Ta on super, andekas, 

ergas, positiivne. Pakub 
äärmise innukusega oma 
erialaseid teadmisi ja oskab 
juhtida kriisiaegset õpivormi 

suurepäraselt.”

Tegevusjuhendaja 
õppekava 
Maiken Jaanisk 
Õppuri tagasiside: 

„Ta on mõnus, kodune, 
sõbralik. Ta on südamega oma 
töö juures.”

Massööri õppekava 
Andrei 
Samoldin 
Õppuri 
tagasiside: 
„Andis väga 

huvitavalt edasi 
teadmisi. Igat tema 

loengut ootasin suure huviga 
ning kahju oli, kui õppeaine 
läbi sai.”

Aasta õppejõud 

Tartu  
Tervishoiu 
Kõrgkooli  
19. juuni lõpu- 
aktustel  
kuulutati välja 
kõrgkooli selle 
aasta õppe-
jõud. Aasta 
õppejõud  
valivad kõrg-
kooli õppurid.
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Jaan Looga, arendusspetsialist

Tartu Tervishoiu Kõrgkool korraldab neljandat kor-
da teaduskonverentsi „Terves kehas terve teadmine“, 
kus tutvustatakse tervishoiuteemaliste rakendusuu-
ringute ja kõrgkooli lõputööde põnevaid tulemu-
si. Konverentsil esinevad ettekannete ja posteret-
tekannetega kõrgkooli õppejõud. Tänavu toimub 
konverents 19. novembril algusega kell 10.00 vee-
bis, loe lisa nooruse.ee/konverents. Konverentsi-
le saab registreeruda kuni 1. novembrini, osaleja-
te arv on piiratud. 

Teaduskonverents on oluline, et algatada erinevate 
osapoolte vahel diskussiooni ning jõuda ühise arutelu 
kaudu uute uuringute vajadusteni, mille kaudu tõsta 
tervishoiuteenuste kvaliteeti ja parandada tervisetead-
likkust. Niisamuti soovime muuta edasist koostööd 
kõrgkoolide, partnerite ning üliõpilaste vahel veelgi 
edukamaks! Osalejatel on võimalik veebi teel pidada 
aktiivset mõttevahetust konverentsil käsitlusele tule-
vatel ja teistel olulistel tervishoiuteemadel.

Kõrgharidusasutuse kolm missiooni

Konverentsil käsitlusele tulevad teemad saavad no-
vembris ka järjekordse, 14. uurimistööde kogumi-

ku kaante vahele. Kõrgkooli uurimistööde kogumik 
peegeldab kolme missiooni, mis kõrgharidusasutu-
sed on endale ülesandeks võtnud ning mida üha roh-
kem neilt eeldatakse. 

Esimese missiooni – õppetegevuse – väljundina 
on kogumikku kaasatud edukad näited tudengite ja 
nende juhendajate koostööna valminud lõputöödest. 
Taoline tudengite kaasamine publitseerimisse või-
maldab kõrgkoolil kasvatada järelkasvu, tekitades tu-
dengites huvi teadustöö vastu. Kogumikus avaldatud 
artikkel on tudengite sõnul hea märk korda läinud 
õpingutest ja motivatioon tulevaseks teadustööks — 
üliõpilastel pole just palju võimalusi eesti keeles oma 
uurimistööde tutvustamiseks. 

Teise missiooni – teadustegevuse – väljundina on 
kogumikus artiklid rakendusuuringutest ja dokto-
ritöödest, mille autorid on kõrgkooli õppejõud. Ra-
kendusuuringute ja doktoritööde põhjal koostatud 
artiklite abil on võimalik tõsta kohaliku ühiskonna 
teadmiste taset ning huvi tervishoiu valdkonna vas-
tu. Seeläbi panustab kõrgkool ka kolmandasse mis-
siooni, ühiskonna majandusliku ja sotsiaalse aren-
gu toetamisse. 

Uurimistööde teemad peegeldavad selgelt meie 
ühiskonna tervisega seotud valupunkte. Varase-
mates kogumikes võib leida erinevaid taolisi tee-

masid – olgu nendeks noorte sõltuvushäired, va-
nemaealiste tervis, meie inimeste järjest enam 
tähelepanu vääriv vaimne tervis või terviseprob-
leemidest mõjutatud igapäevaeluga toimetulek. 
Kõrgkooli töötajad tunnevad järjepidevalt huvi 
töö- ja elukeskkonna ning õppeprotsessi pare-
maks muutmise vastu. See tõendab uurijate, üli-
õpilaste ja õppejõudude, kõrget tundlikkust ühis-
konna probleemsete valdkondade tajumisel ning 
tahet panustada meie pädevuses olevate protses-
side arendamisse.

Kui uurimistööde kogumikus on valdavalt ees-
tikeelsed artiklid ingliskeelsete abstraktidega, saab 
seal lisaks lugeda juba traditsiooniks kujunenud 
rahvusvahelise üliõpilaskonverentsi ettekannete 
kokkuvõtteid. See on suurepärane võimalus ol-
la rahvusvahelises jagatud teadmiste ruumis ning 
leida koostöövõimalusi rahvusvahelistumiseks, ta-
juda meie multikultuurse ühiskonna sarnasusi ja 
erinevusi ning õppida ja saada inspiratsiooni edas-
pidiseks.

Uurimistööde kogumiku väljaandmine on üks 
osa kõrgkooli teaduse populariseerimise tegevus-
test lisaks rahvusvahelisele üliõpilaskonverentsi-
le „Health In Our Hands“ ja teaduskonverentsile 
„Terves kehas terve teadmine”. 

Sügis toob 
teaduskonverentsi  
ja uurimistööde kogumiku

https://www.nooruse.ee//konverents
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Teaduskonverentsi ajakava

KELLAAEG ETTEKANDJA(D) TEEMA

10.00-10.20 Ulla Preeden Konverentsi avasõnad

10.20-10.40
Marit Kiljako, Ireen 
Bruus, Margit Lenk-
Adusoo, 
Inge Paju

Kolme Balti riigi kõrgkooli õe põhiõppe üliõpilaste kogemused farmakoloogia ja ravimite manustamise õppest kliinilisel õp-
pepraktikal

10.40-11.00 Piret Simm-Pärle, Siret 
Läänelaid Tartu põhikoolide teise klassi õpilaste kätepesu mõjutavad tegurid

11.00-11.20 Ewa Roots (Urd) Koerale lugemise mõju lapse lugemisoskusele, -huvile ja enesekindlusele

11.20-11.40 Tiina Kukkes Radioloogiatehnikute töömotivatsiooni tegurid

11.40-12.00 Margus Kangro Rahvusvaheline radiograafia magistriõpe

12.00-12.30 PAUS

12.30-12.50  Kristi Vahur Eesti mängutubade puhtus ja ohutus lastevanemate hinnangul

12.50-13.10 Helen  Udras, Kristi 
Vahur, Kärol Tori Korduvkasutatavate joogiveepudelite mikrobioloogiline kvaliteet

13.10-13.30 Ave Kutman Pedikuloosi esinemine eelkooliealiste laste seas ning lapsevanemate teadlikkus peatäidega seonduvast

13.30-13.50 Ülle Parm, 
Anna-Liisa Tamm Üle 45-aastaste meesmaratoonarite tervisega seonduv

13.50-14.10 Ivi Vaher Füsioterapeudi õppekava üliõpilaste kehakoostis ja kehaline võimekus

14.10-14.40 PAUS

14.40-15.00 Margit Lenk-Adusoo,  
Liina Haring Patsientide vägivaldse käitumisega seotud hoiakuid  Eesi psühhiaatriakliinikute õenduspersonali hulgas

15.00-15.20 Airin Treiman-Kiveste Vastsündinute valu hindamine ja mittefarmakoloogiline valutustamine

15.20-15.40 Anneli Raave-Sepp Verevõtt, see on ju imelihtne!?

15.40-16.00 Aivar Orav Kas laboratoorne meetod sobib ikka kasutamiseks?

16.00-16.20 Eerik Jõgi Escherichia coli biosensor tehnoloogiast

16.20-16.40 Kalle Kepler Hajukiirtevõre kasutamise põhjendatusest lasteradiograafias

16.40-17.00  Kokkuvõtete tegemine ja konverentsi lõpetamine
 
Konverentsi modereerib Margit Raid
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Arle Puidak, õppekorralduse peaspetsialist

Vastuvõtuperiood kõrgkooli õppima asumiseks oli 
sel suvel 15. juunist 2. juulini. Dokumentide esita-
mine toimus keskkonnas SAIS, vestlustele ja vastu-
võtukatsele registreerimine toimus e-õppe keskkon-
nas Moodle.

Käesoleval õppeaastal alustas kõrgkoolis õpin-
guid 300 õppurit kõrghariduse esimeses astmes, 36 
magistranti ja 131 kutseõppurit.

Vastu võeti õppurid õe, ämmaemanda, bioanalüü-
tiku, radioloogiatehniku, füsioterapeudi ja tervisekait-
se spetsialisti õppekavadele rakenduskõrgharidusõp-
pes. Magistriõppe õpingud toimuvad kolmel suunal 
- intensiivõendus, kliiniline õendus ja terviseõendus. 
Kutseõppes alustasid õpinguid kooli- ja töökohapõ-
hised lapsehoidjad, tegevusjuhendajad ning koolipõ-
hised  massöörid ja erakorralise meditsiini tehnikud.

Hea meel on tõdeda, et õppima soovijate avaldu-
si esitati sellel aastal pea 200 võrra rohkem kui eel-
misel aastal.

Taaskord avati lühendatud õe õppekava, kuhu oo-
datakse õppima õdesid, kel on olemas erialane kutse-
haridus, ent sooviksid teadmisi täiendada ning kõrg-
haridust omandada.

Rakenduskõrghariduse õppekavadele kandideeri-
jad sooritasid elektroonilise testi Moodle keskkonnas 
ja veebiseminari keskkonna Zoom vahendusel. Äm-
maemandaks pürgijatel toimus lisaks testile ka vastu-
võtuvestlus, et määratleda õpimotivatsiooni ja -oskust.

Vastuvõtukatse suulised vestlused toimusid ka ter-
viseteaduse magistriõppesse, et välja selgitada, kes olid 

Ülevaade vastuvõtust Tartu Tervishoiu 
Kõrgkooli 2020/2021. õppeaastal

õppekava õppe-
kohad

Aval-
duste 

arv
Kon-
kurss

Füsioterapeut 30 417 13,9

Bioanalüütik 26 133 5,12

Tervisekaitse spetsialist 14 56 4

Radioloogiatehnik 20 106 5,3

Ämmaemand 26 173 6,65

õde 134 549 4,10

õde lühendatud õpe 26 27 1,04

õppekava õppe-
kohad

Aval-
duste 

arv
Kon-
kurss

Intensiivõendus 12 33 2,75

Kliiniline õendus 12 31 2,58

Terviseõendus 12 19 1,58

õppekava õppe-
kohad

Aval-
duste 

arv
Kon-
kurss

Erakorralise medit-
siini tehnik 25 114 4,56

Lapsehoidja 24 78 3,25

Lapsehoidja tööko-
hapõhine õpe 22 24 1,09

Tegevusjuhendaja 12 59 4,92

Tegevusjuhendaja 
töökohapõhine õpe 10 16 1,60

Massöör 16 29 1,81

Kutseõppe õppekavade õppekohad ning 
esitatud avaldused

motiveeritumad, õppima asumise motiivi põhjalikult 
läbi mõelnud ning nägid ennast pärast lõpetamist õp-
pe käigus saadud oskuste kasutajatena.

Esmakordselt arvestati kõrgkooli kandideerimi-
sel gümnaasiumi lõpetamist kuld- või hõbemedaliga 
ning medalistid said võimaluse asuda õppima väljas-
pool konkurssi. Kokku esitas avalduse õppima tule-
ku sooviga 192 medalisti.

Rakenduskõrghariduse õppekavade 
õppekohad ning esitatud avaldused

Magistriõppe õppekavade õppekohad ning 
esitatud avaldused

http://www.sais.ee/
https://moodle.hitsa.ee/
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Merily-Riin Ruus,  
bioanalüütiku õppekava 1. kursuse üliõpilane

Epideemiate ja pandeemiate esinemises ei ole mida-
gi ebatavalist. Ainuüksi 21. sajandil on olnud küm-
neid haiguspuhanguid, millest osad eksisteerivad CO-
VID-19-ga paralleelselt. Me oleme õppinud erinevate 
haigustekitajatega koos elama ning tänu meditsiini 
arengule on paljud tõved ravitavad, leevendatavad 
või koguni täiesti elimineeritud. See pole aga alati 
nii olnud. Kõigest 100 aastat tagasi surid inimesed 
Hispaania grippi, kuna hingamisaparaati, masinat, 
mis tänase pandeemia ajal päästab rohkelt inimelu-
sid, poldud veel leiutatud. Kuidas leevendati Hispaa-
nia grippi keset I maailmasõda? Mida peeti koolera 
epideemia põhjustajaks viktoriaanliku ajastu Londo-
nis? Milliseid ravimeetodeid rakendati keskajal võit-
luses musta surmaga? 

Sajandeid peeti pandeemiat tekitavate 
haiguste allikateks atmosfääri aurusid

Täna teame, et COVID-19 haigust tekitab viirus 
SARS-CoV-2 ning et selle vältimiseks tuleb pesta 
käsi, kanda avalikus kohas maski ning vältida teiste 
elanikega kontakti. Suurema osa inimkonna ajaloost 
ei ole aga haiguste tekkemehhanismid olnud inimeste 
jaoks nii selgelt määratletavad. Kuigi teooriad, mille 

kohaselt põhjustavad haigusi mikroorganismid, olid 
liikvel juba sajandeid tagasi, ei saadud kindlaid tõen-
deid enne 1884. aastat, mil Robert Koch töötas väl-
ja postulaadid, mille abil sai konkreetset haigust ni-
metada nakkushaiguseks. 

Sinnamaani peeti tõvede tekitajateks miasme, mida 
kirjeldati kui nakkusohtlikke haisvaid aurusid, mis 
levisid atmosfääri kaudu ning olid sinna sattunud 
vulkaanipursete, roiskunud vee või laipade kaudu. 
Miasmide teooria oli eriti levinud pimedal keskajal, 
kui maad laastas katkupandeemia, mida põhjustas 
bakter Yersinia pestis. Arvati, et haiguse muutused 
vastavalt aastaajale tõendavad miasmide olemasolu. 
Suvisel ajal levis muhkkatk, mis olevat tulnud kuu-
made tuultega, mistõttu soovitati majade lõunapool-
sed aknad kinni hoida. Talvel levinud kopsukatk 
pidi aga olema põhjustatud talviste tuuleiilide ja tui-
suga levivatest miasmide aurudest. Tõestusmaterja-
liks peeti ka haisu, mis musta surma ajal linnu loori-
na kattis. Tegelikult tulenes see vähesest hügieenist, 
roiskuvast prügist, mida visati sinna, kuhu parasjagu 
mugav oli ning katkuhaigetest, kes ennast ei pesnud 
ja kelle mandariinisuurused muhud lõhkesid, erita-
des talumatult haisvat mäda. 

Veel 19. sajandil, 500 aastat pärast musta surma, 
kui meie planeeti tabas viis kooleralainet, usuti mias-
mide teooriat. William Farr, londonlane, koostas 
1849. aasta koolera puhangut uurides samakõrgus-
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Haisvad aurud, aspiriini  
üledoos ja kana kaisuloomana
Ülevaade pandeemiate ajaloost musta surma,  
koolerapandeemia ja Hispaania gripi näitel
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joonte teooria, mille kohaselt oli koolerasse surnute 
arv seda suurem. mida lähemal elati jõele. Seda pi-
das ta miasmide teooriat kinnitavaks faktoriks, ku-
na reostunud vesi oli üks aurude levikuallikas. 1854. 
aastal, järjekordse koolera puhangu ajal tõestas John 
Snow, et nakkus levib roiskunud joogivee kaudu. Sel-
le aja Londonis puudus kanalisatsioon ning kõik ala-
tes roojast lõpetades laipadega leidis oma tee Thame-
si jõkke. Snow avastas, et enamik haigestunutest olid 
joonud vett ühest kindlast pumbast ning et õllevab-
riku töötajad, kes kastsid oma kuivavat kurku põhi-
liselt kääritatud märjukesega, ei haigestunud. 1883. 
aastal identifitseeris koolerat põhjustanud bakteri 
Robert Koch, kummutades sellega täielikult mias-
mide teooria.

Läbi aegade on väga populaarne olnud seletada 
haiguste tekkimist religioosse või astroloogilise näh-
tusena. Keskaegne jumalakartlik maailm tõlgendas 
valitsevat põrgut kui karistust kõrgemalt poolt ning 
pärast rasket talve, ikaldust, nakkusega samal ajal toi-
muvat saja-aastast sõda ning katkupandeemiat, olid 
paljud kindlad, et viimnepäev on kätte jõudmas. Pat-
tude lunastamiseks käskis kirik peatada joomarluse, 
täringumängud ja hooramise ning eriti hoiatati kuu-
ma temperamendiga inimesi ja vabade elukomme-
tega noori naisi, keda haigus pidi eeskätt ründama. 
Grupp hingelisi läks koguni palverännakule, mil-
le hulka käis julm piitsutamine ning kuna arvati, et 
haigus levib jõudsamalt märjas keskkonnas, lõpeta-
ti ka enese pesemine. Hullunud inimgrupp hävitas 
sellega nii enda tervist kui ka levitas haigust aktiiv-
selt teistele. 

Usuga paralleelselt oli oluline koht astroloogial. 
Pariisi Ülikooli professorid, kellele oli ülesandeks 
antud katku tekkepõhjus leida, seletasid juhtuvat kui 
astroloogilist paratamatust, mida põhjustavat Satur-
ni, Marsi ja Jupiteri konjunktsioon Veevalajas ning 
Saturni asukoht Jupiteri majas.

Kuigi 20. sajand oli teaduslikult juba  tunduvalt 
arenenum, omistasid paljud siiski veel müstilisi tõl-

gendusi aastatel 1918-1920 väldanud Hispaania gripi 
pandeemiale. Näiteks proovis gripi levikut leevenda-
da Hispaania piiskop, kes korraldas Zamora linnas 
novena – õhtupalvuse, mis kujutas endast üheksa 
päeva vältavat austusavaldust katkuhaigete kaitse-
pühakule Roccole. Novena käigus viibiti üksteise ti-
hedas läheduses ja suudeldi pühaku säilmeid. Selli-
ne käitumine tõstis grippi suremuse Zamora linnas 
riigi kõrgeimaks. 

Põhiliseks ennetusmeetodiks oli isolatsioon

Kuna katku põhjuseks peeti haisvaid miasme, ümb-
ritseti end lõhnavate ürtide ja lilledega, mida kanti 
näiteks ripatsites ja katkuarstide linnupea kujuliste 
maskide nokas. Ka olevat aidanud halva aroomi pe-
letamine veel tugevama haisuga, mistõttu soovitati 
inimestel reovee äravoolu kanalisse istuda.

Pandi tähele, et haigus levib muuseas inimeselt 
inimesele, nii üritati üksteisest võimalikult kauge-
le hoida ja eemalduti ka oma kõige lähedasematest 
pereliikmetest. Levinud oli karantiini kasutamine. 
Paljud Itaalia linnad sulgesid oma väravad võõraste 
ees ja Veneetsias paigutati haiged ning võõrad lin-
nast väljapoole. Veneetsia keelest tuleb sõna karan-
tiin, quaranta giorni, mis tähendab 40 päeva. Sellise 
pikkusega ankurdamist nõuti laevadelt enne Veneet-
sia sadamasse siirdumist. 

19. sajandi koolerapandeemia, ehk sinise surma 
ajal, kasutati miasmide peletamiseks nuusksoola. 
Märgati, et haigeks jäid eelkõige need, kes olid vae-
sed ja kellel puudus haridus, nii arvati, et ainuük-
si kõrgemasse ühiskonnaklassi kuulumine kaitseb 
koolera eest. 

Hispaania gripi ajal kasutati ennetusmeetodina mas-
ki kandmist, karantiini ning isoleerimist. Keelatud oli 
avalikus kohas köhimine, nuuskamine ja sülitamine. 
Rangete piirangutega mindi kohati üle piiri, näiteks tu-
listas terviseametnik 1918. aastal San Franciscos kolme 
inimest, kuna nad keeldusid maske kandmast. 

Kindel ja tõestatud ravim puudus, haigusi 
leevendati ajastule kohaste teadmiste ja 
uskumustega
Keskajal rakendatud meditsiinilised meetodid põhi-
nesid eelkõige fantaasial. Katku üritati ravida aadri-
laskmisega — meetodiga, mille puhul lastakse n-ö 
halval verel veresoonest välja voolata. Tõhus meetod 
oli muhkude avamine ning mäda väljalaskmine, sa-
muti kuumade mähiste kasutamine, mis koosnesid 
puuvaigust, valge liilia juurest, inimroojast, arseenist 
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või kuivatatud konnadest. Usuti, et haige peab ohtralt 
higistama, seetõttu ravisid osad arstid haigeid elav-
hõbedamähistega ning panid nad üleni kasti, jättes 
välja vaid pea.

Veel kasutati kõhulahtisteid ning higistamist soo-
dustavaid kokteile. Levinud ravijook oli valmistatud 
munakoortest, siirupist, õllest ja lilleõite segust ning 
soovituslik oli juua ka paar klaasi uriini päevas. Vaa-
tamata sissetulekule kirjutati patsientidele välja jah-
vatatud smaragdidest leotist. Salvidena kasutati sibu-
lat, küüslauku, savi ja kannikesi.

Viimases hädas otsiti abi nõiakunstist. Kui meie 
ajame haigusi haraka kaela, siis keskaegsed lootsid 
hirmsast tõvest vabaneda haigega ühes voodis ma-
ganud kana abiga. 

Koolera surmas inimesi nii kiiresti, et tihti ei jõu-
tudki midagi ette võtta. Inimesed jõid sama vett, mis 
neid oli nakatanud. On teada, et apteekides müüdi 
kõiksuguseid aineid, mida tänapäeval mõistame ole-
vat toksilised või tugevat sõltuvust tekitavad. Näiteks 
kasutati morfiinisiirupit valuvaigistina. Ka selle hai-
guse puhul puhastati verd ning usuti, et kaanid ime-
vad haiguse inimesest täielikult välja.

Hispaania gripile ravi ei olnud ning esimene lit-
sentseeritud vaktsiin tuli välja alles 1940. aastal. Välja 
kirjutati ravimeid, mis tundusid haigust leevendata-
vat, sealhulgas aspiriini, mida soovitati võtta kuni 30 
grammi päevas, mis on toksiline doos. Arvatakse, et 
paljud surmad olid põhjustatud hoopis aspiriini üle-
manustamisest, mitte gripist endast. Levisid mitmed 
vääruskumused: näiteks, et alkohol aitab grippi ravi-
da, propageeriti ka erinevaid eliksiire, millel polnud 
kas toimet või mis olid koguni mürgised. 

Praeguse koroonapandeemia ajal ei ole veel vakt-
siini ning tegeletakse eelkõige ennetus-ja leevendus-
meetoditega. Lisaks kätepesule, maski kandmisele ja 
kontaktist hoidumisele soovitatakse tarbida erinevaid 
vitamiine ja üleüldse elada tervislikult. Leevendust 
pakutakse käsimüügiravimitega ja raskemad patsien-
did viibivad haiglas juhitaval hingamisel. Huvitaval 

kombel esineb ka praegu, kui teadus ja meditsiin on 
arenenud, inimesi, kes tarvitavad nakkuse vältimi-
seks näiteks metanooli või kokaiini. Kuigi varasemad 
tõlgendused pandeemiliste haiguste tekke, leviku, en-
netuse ja ravi kohta on olnud kohati kummalised ja 
võõrad, ei saa eitada, et ka tänapäeval leidub alterna-
tiivseid võtteid, mis peavoolu teadust ei toeta. 
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Karina Auli, Tartu ülikooli ajakirjanduse ja kommu-
nikatsiooni õppekava 2. kursuse tudeng, Tartu Tervishoiu 
Kõrgkooli õe õppekava vilistlane

Aasta 1995. Tartu Sünnitusmajas hoidis ema rinnal 
oma pisikest tütart. Üht iGen’i esimestest. Mõtlen en-
damisi, et see ehk selgitab, miks meedia ja selle mõ-
jude vahel alati seoseid otsin. Ja alati, kui  temaatilis-
se kirjandusse süübin, võtan alateadvuses mõnusalt 
istet – just seal, oma mugavustsoonis –  tean ju, mis 
see õige järeldus olema peaks. Tean, et sotsiaalmee-
dia ei jäta meid ilma naljakatest meemidest, äratund-
misrõõmust ja uutest tutvustest. Kuid see võib meile 
tagada ka paraja doosi ebakindlust, kui kellegi per-
fektsete saavutuste, piltide ja elusündmuste ees liig-
selt mõttesse vajume. Samuti rahutu une, kui keset 
ööd vibreeriv telefon oma sinaka valgusega kogu lae 
särama lööb. Või üksildustunde, kui sõber kohvilauas 
juba pikalt nutiseadmelt silmi ei saa. Ma ju mäletan. 
Mäletan, kuidas olid need esimesed 12 aastat sot-
siaalmeediata. Need vestlusi täis suveõhtud, hoolega 
asfaldile sirgeldatud keksukastid ja ainus sära maga-
mistoa laes neoonsete plastikust tähekeste kujul. Asi 
võis olla vaid lapsepõlve toreduses, kuid miks mul 
on tunne, et õhtuti on aedades üha vaiksem ja kek-
sukasti joonistada ei oska enam keegi…

Sotsiaalmeedia pakub meile meelelahutust, et mõt-
ted eemale viia. Saame sealt ka suurtes kogustes infot. 
Muljetavaldavat lõpmatut värskust on täis nii Face-
booki uudisvoog kui ka sõprade grupivestlus, kus jälle 
uut väljasõitu planeeritakse või lemmiksarju jagatak-
se. See tekitab paljudes meist pidevat hirmu millest-
ki ilma jääda. FOMO (in.k fear of missing out) ajen-
dab meid infol jooksvalt silma peal hoidma, sest me 

ei taha olla teistest kehvemad või tunda end väljajäe-
tuna. Oleme kättesaadavad ka puhkeajal. Keset ööd 
vibreeriv telefon viib une ning tekitab tahtmise nä-
ha, kes kirjutas või teate saatis. See aga viib unehäire-
te ning pideva ärevuseni. Unekvaliteeti rikub tegeli-
kult juba telefonis viibimine vahetult enne uinumist. 
Hiinas läbiviidud uuringust selgus, et need uuritavad, 
kes 30 minutit enne uinumist telefoni ei kasutanud, 
magasid pikemalt ja nende uni oli kvaliteetsem (He, 
Tu, Xiao, Su ja Tang, 2020). Hirm millestki ilma jää-
da võib häirida ka lähedasi suhteid perekonna ja sõp-
radega. Tihti räägime telefonis veel kahe sõbraga, sa-
mal ajal kolmandaga õhtusöögilauas pealiskaudselt 
muljetades. Õnneks on sõpruskondades jõudsalt le-
vimas trend, et kes seltskonnast esimesena telefoni 
katsub, maksab kogu arve. Sotsiaalmeedia kasutust 
õigesti ajastades võime päästa nii mõnegi unetu öö 
ning anda endale võimaluse saada parim osa mõle-
mast maailmast ilma ühtegi suhet rikkumata.

Sotsiaalmeedia kahjulikkust mentaalsele tervise-
le mõjutab pidev võimalus end teistega võrrelda. Se-
da on rohkem täheldatud naiste puhul. Inglismaal 
läbiviidud uuringust selgus, et  need tüdrukud, kes 
sotsiaalmeediat rohkem kasutasid, omasid kehvemat 

kehapilti, enesehinnangut ning seega esines ka roh-
kem viiteid depressioonile (Kelly, Zilanawala, Booker 
ja Sacker, 2018). Nooremad on eriti mõjutatavad. End 
saab nii ülespoole kui allapoole võrrelda. Siit võiks 
järeldada, et peaksime olema teadlikud emotsiooni-
dest, mida jälgitav sisu meile tegelikult pakub. Kui 
need on ebameeldivad, peaks tarbitava info üle vaata-
ma ja selle olulisuse lahti mõtestama. Täiesti olematu 
kontakt sotsiaalmeediaga võib kõlada tänapäeva kon-
tekstis juba pisut sunnitult, absurdselt ja tagurlikult. 
Lisaks võib see kaasa tuua soovimatu infosulu ning 
jätta meid välja sotsiaalsetest hüvedest. Siiski saame 
hoolega valida, kas tahame end tunda tõsiselt tegija-
te ning armastusväärsetena või lasta end valeideaali-
del ning photoshopitud illusioonidel elusalt ära süüa. 

Sotsiaalmeedia mõju lapsevanemaks 
olemisele

Generatsioon, kes on valdavalt sotsiaalmeedia peal 
üles kasvanud, on saanud lapsevanemateks ning nen-
de aktiivne meediakasutus on toonud kaasa ka krii-
tika lapsevanemliku rolli osas. Olen sotsiaalmee-
diagruppides tihti märganud, kuidas autojuhid või 
tervisesportlased jagavad oma pahameelt vastutus-
tundetute vanemate osas. Vastutustundetus väljendu-
mas pilgus, mis süvenenult lapse või liikluse asemel 
hoopis nutiekraanile suunatud. Ühelt poolt on paha-
meel selles osas, et vanem võiks koos lapsega autoteel 
ellu jääda. Teisalt on mure aga selles, miks mängu-
väljakul olev laps mängib üksi ning vanem lööb sa-
mal ajal pargipingil nutiseadmes aega surnuks. Aega, 
mida tal ju tegelikult sealses hetkes ei ole. On leitud 
korrelatsioone vanema sotsiaalmeedias veedetud aja 

Mõlemat maailma hoieldes

Ma ju mäletan. Mäletan, 
kuidas olid need esimesed 

12 aastat sotsiaalmeediata.
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hulga ja tema vanemlike tehnikate valiku vahel. Näi-
teks avaldati Californias läbiviidud uuringus, et mi-
da rohkem lapsevanem sotsiaalmeedias aega veetis, 
seda autoritaarsem oli tema vanemlik kasvatusviis – 
vanem karjus, kritiseeris ning ähvardas last rohkem, 
ilma et oleks võtnud aega lapsele asju lahti seletada 
(Ante-Contreras, 2016). Selline käitumine mõjutab 
pikas perspektiivis vanema ja lapse sidet ning lapse 
vaimset heaolu. California uuringust selgus ka, et va-
nemad ei tunnistanud endale tihti, kui palju nad sot-
siaalmeediat tegelikult kasutavad (Ante-Contreras, 
2016). Lapsevanemana võiksime aduda, et vanemaks 
olemine ei peitu vaid füüsilistes toimingutes, mille 
robotlikult ära teeme. Üks lapse põhivajadustest on 
vaimne seotus, samuti tähelepanu ning selgitustöö.

Aina nooremate laste sotsiaalmeediakasutus on 
märgatavalt suurenenud (O’Keeffe, Clarke-Pearson 
and Council on Communications and Media, 2011). 
Laste kasvades asendub lapsevanem tänapäeval üha 
enam nutiseadmega. Ka sõbrad ja mänguasjad jäävad 
kuhugi harvemasse reaalsusesse. Lapsi hoiab nüüd 
Youtube, kauge ja glamuurne influencer, põnev arvu-
timäng või suhtlusportaal. Perverdid tänavatel ei vae-

vu samuti enam väljas varitsema. Ka neil on netis põ-
nevam. Samuti kiuslikel eakaaslastel. Vanematel on 
üha olulisem end last ümbritseva virtuaalmaailmaga 
kurssi viia ning tunda ohte, mis online mänguväljakul 
varitsevad. Tihti peituvad lapsed pärast kooli oma tup-
pa ning varjavad seal oma reaalseid emotsioone. Neil 
on seal teine maailm, mis võib olla ähvardav, kiuslik 
ning minapilti lõhkuv. Nende oma toas. Ka seal ei ole 
pääsu. Näiteks on leitud, et lastel esineb uus fenomen 
„Facebooki depressioon“, mis tekib sotsiaalsest akt-
septeerimatusest ja ebapiisavast kontaktist eakaaslaste 
vahel sotsiaalmeedias (O’Keeffe, Clarke-Pearson and 
Council on Communications and Media, 2011). Lap-
se viisid oma vaimse stressiga toimetulekuks ei pruu-
gi olla adekvaatsed. „Facebooki depressiooni“ tõttu 
võib laps tunda end isoleerituna ning pöörduda abi 
otsima blogidesse ja veebilehtedele, mis propageeri-
vad enesehävituslikke vahendeid probleemide lahen-
damiseks (O’Keeffe, Clarke-Pearson and Council on 
Communications and Media, 2011). Lapsevanemana 
on nüüd eriti tähtis saavutada lapsega seotus, kriiti-
kavaba suhtlus ning lähedus. Ainult sel viisil saab last 
ohtudest informeerida ning abiks olla, kui ta mana-

geerimisvõime jääb sellele keerulisele ja suurele 
virtuaalmaailmale lapselikult alla. 

Võit ja kaotus

Pandeemia on näidanud, et ilma sotsiaalmee-
diata ei saa. See on meie võit ja kaotus. Meie 
seotus ja isoleeritus. Meie valu- ja võlukoht. Tu-
leb tõdeda, et ei ole halba ilma heata. Mul on 
olnud õnn tunda kahte maailma ja need maa-
ilmad on minu mäletamist mööda väga erine-
vad. Mõlemad oma miinuste ja plussidega. Meil 
võis olla varem parem uni, vähem depressiooni, 
rohkem päris suhtlust ning kodu oli vaid koht, 
kus puhata. Samas peab märkima, et meil on 
uskumatu võimalus hoida kontakte üle maail-
ma, saada hetkega infot kõige võimaliku ja va-

jaliku kohta ning jätkata turvaliselt tööd, kui päris 
maailm kukub kokku. Uus elukorraldus on kanda 
kinnitanud ning see ei kao enam kuhugi. Vastu-
pidi – saavutab ajas hoopis aina uusi dimensioone 
ning hõlmab meie eluvaldkondi veelgi sügavamalt 
ja keerukamalt. Loodetavasti olles pöördvõrdeliselt 
toeks reaalsele maailmale. Meil jääb vaid üle teha 
tööd iseenda ja oma lähedastega, et mentaalselt ellu 
jääda. Selleks on oluline antud keskkonnas oskusli-
kult orienteeruda. Targalt õigel ajal ja õiges kohas. 
Vajalikul viisil ja parajas koguses. Ainult selliselt 
toimetades ei löö me enesearmastus kellegi bikii-
nipiltidest kõikuma ning saame luua hea kontak-
ti oma lähedastega. Võib-olla õpetame pere noori-
mad vahelduseks ka keksu mängima.

Kirjandus:
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.

pone.0228756 (He, Tu, Xiao, Su ja Tang, 2020) 
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S2589537018300609 (Kelly, Zilanawala, Booker ja Sacker, 
2018)

https://scholarworks.lib.csusb.edu/cgi/viewcontent.cgi?re-
ferer=https://scholar.google.com/&httpsredir=1&ar-
ticle=1338&context=etd (Ante-Contreras, 2016)

https://pediatrics.aappublications.org/content/127/4/800 
(O’Keeffe, Clarke-Pearson and Council on Communica-
tions and Media, 2011) 

 FOMO ajendab meid 
infol jooksvalt silma peal 

hoidma, sest me ei taha 
olla teistest kehvemad või 

tunda end väljajäetuna.

Foto: Hugo Hercer from Pixabay
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Madis Kuuse, EIT Health

EIT Healthi ja McKinsey & Company raport „Tervis-
hoiu uuendamine tehisintellektiga: mõju tööjõule ja 
organisatsioonidele” paljastab pakilise vajaduse terve 
põlvkonna andmekirjaoskusega tervishoiuspetsialisti-
de järele, keda on vaja selleks, et kasutada ära tehisin-
tellekti (ehk AI – artificial intelligence) täit potentsiaali. 
Uue põlvkonna harimise ja treenimise kõrval peetak-
se vajalikuks ka praeguse tööjõu täiendkoolitamist.

EIT Healthi ja McKinsey & Company uus raport 
langeb kokku Euroopa oskuste tegevuskavaga, mi-
da Euroopa Komisjon esitles 1. juulil kui võimalust, 
millega parendada jätkusuutlikku konkurentsi ja 
vastupidavust ning millega tagada kõigile sotsiaal-
ne õiglus. Tegevuskava kohaselt nõuab praegu vähe-
malt 85% töödest digitaalseid põhioskusi, mida 2019. 
aastal omas vaid 56% täiskasvanutest. 2005. ja 2016. 
aasta vahel tekkis 40% uutest töökohtadest sektori-
tes, kus kasutatakse laialdaselt digivahendeid. Ajal, 
mil Euroopa püüab toibuda pandeemiast, on vaja os-
kuseid täiustada ja kohandada – see nähtub ka EIT 
Healthi ja McKinsey & Company raportist, mis kut-
sub üles kasutama tervishoius AI-ga seotud lahen-

dusi. Raport leidis, et tervishoius AI ja masinõppe 
juurutamiseks on vajalikud digitaalsed põhiosku-
sed, biomeditsiini- ja andmeteadus, andmeanalüü-
tika ning algteadmised genoomikast.

„Traditsiooniliste kliiniliste teaduste kõrval õpe-
tatakse neid aineid harva süsteemselt – see ei ole 
tervishoiutöötajate endi süü, et nad ei ole veel AI 
omaksvõtmiseks valmis. Olles Euroopa tervishoiu- 
innovatsiooni esirinnas, näeme, et luuakse üha enam 
töötavaid, tulemuslikke ja põnevaid AI-lahendusi. 
Sellest hoolimata peame tervishoiuteenuste praegust 
koormust leevendada võiva uue tehnoloogia kasutu-
selevõtmiseks olema ka võimelised seda ravi osuta-
misse integreerima. Praegu on aeg tegeleda nende 
lünkadega, et Euroopa ei jääks AI kasutuselevõtmi-
ses teistest maha,“ ütles EIT Healthi innovatsiooni-
juht ning raporti kaasautor Jorge Fernández García.

Andmed räägivad enda eest. Koostöös EIT Healthi-
ga korraldasid GE Healthcare, Leitat ning Rootsi Ku-
ninglik Tehnoloogiainstituut  suvekooli HelloAIRIS, 
mis keskendus AI-lahendustele tervishoius ning ku-
hu esitati 900 sooviavaldust. Sellest 900st valiti välja 
400 osalejat, kes said võimaluse unikaalsel veebikur-
susel kaasa lüüa. Kursuse peamine eesmärk on kaa-

TEHISINTELLEKT TERVISHOIUS
• Maailmamajandus on võimeline looma 2030. aastaks 40 miljonit uut tervishoiualast töökohta.• Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) andmetel on selleks ajaks maailmas puudu aga juba 9,9 miljonit arsti, õde ja ämmaemandat. [1]• EIT Healthi ja McKinsey & Company raporti kohaselt võiks tehisintellekt (AI) tuua meditsiinis kaasa revolutsiooni, aidates kaasa ravitulemuste, patsientide ravikogemuste ning raviteenustele ligipääsu parendamisele, samal ajal tõstes ka teenuste produktiivsust ja tõhusust. Raportis leitakse, et tervishoius on AI ja masinõppe juurutamiseks vajalikud digitaalsed põhioskused, biomeditsiini- ja andmeteadus, andmeanalüütika ning algteadmised genoomikast.• Eestis tegeletakse aktiivselt AI tehnoloogia võimaluste uurimise ja loomisega meditsiinis nii haiguste ennetamisel, diagnostikas, ravis kui ka seires. Hea alus selleks on Eesti tervishoiusüs-teemi suhteliselt suur digitaliseeritus ja digitaal-sed lahendused andmete kasutamiseks.

Tervishoiuvaldkonna 
tööturg vajab hädasti 
tehisintellektialaseid oskuseid

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1223
https://eithealth.eu/news-article/ge-healthcare-reaches-record-number-of-applicants-for-its-eit-health-supported-ai-course/
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sata andekaid spetsialiste Kesk-, Ida- ja Lõuna-Eu-
roopast ning moodustada AI-asjatundjate kogukond, 
kellel oleks tulevikuks vajalikud oskused ning turu-
kõlblik EIT Healthi sertifikaat.

„Meie kogemused arenevate piirkondade idufir-
madega on näidanud, et neis on suur vajadus spet-
sialistide täiendkoolitamise ning tervisega seotud di-
gitaalse kirjaoskuse arendamise järele. Partneritega 
koos väljatöötatud suvine veebikursus oli järjekord-
seks tõestuseks, et AI on tulevikuoskus. Nõudlus kur-
suse järele oli oodatust suurem,“ ütles Monika Toth, 
EIT Health InnoStars RISi programmijuht.

Millised tervishoiutöötajad vajavad 
tehisintellektialaseid oskuseid enim?

Praegu saab tehisintellekti meditsiinis kasutada pea-
miselt diagnostikas. Eeldatakse aga, et järgmise 5–10 
aasta jooksul jõuab kliiniliste otsuste tegemine AI ra-
kendusviiside nimekirja etteotsa – seda kinnitab EIT 
Healthi ja McKinsey & Company uuring, mis kätkes 
nii küsitlust, milles osales 175 tervishoiuteenuste osu-
tajat kui ka intervjuusid 62 otsustavas rollis inimese-
ga. Raporti autorid tõid välja, et tervishoiutöötajaid ei 
tuleks mitte ainult kaasata, treenida ja töös hoida, vaid 
peale selle teha ka kindlaks, et nende aega kasutatak-
se seal, kus sellest kõige rohkem tulu on – patsientide 
juures. Tehisintellekti laialdase kasutuselevõtmise ja 
skaleerimise toetamine saaks aidata vähendada ter-
vishoiuressursi puudujääki praegu ja tulevikus. Au-
tomaatikale toetudes võiks AI tervishoidu põhjali-
kult ümber kujundada: see saaks parendada arstide 
igapäevatööd, lastes neil keskenduda rohkem patsien-
tidele ning kulutada vähem aega administratiivtöö-
dele. Näiteks suudaksid AI-lahendused protsesside ja 
administratiivtööde haldamisega vabastada 20% või 
enamgi radioloogide ajast – nii saaksid nood kesken-
duda rohkem sellele, mida röntgenpilt näitab, seejärel 
aga töötada koos patsiendi ja kliiniliste meeskonda-
dega, et pakkuda veel paremat ning rohkem perso-

naliseeritud ravi.
AI saab kiirendada diagnostikat ja paljudel juhtu-

del ka täpsust. Algoritmid on jõudnud oma visuaal-
se tuvastamise võimekusega inimestest ette, paran-
dades oma tulemust 2010. aasta 28%-selt veamääralt 
2,2%-ni 2017. aastal (ImageNet Challenge Large Sca-
le Visual Recognition Competition). Inimeste tavali-
ne veamäär on umbkaudu 5% [2].

Üha enam AI-põhiseid lahendusi tuleb arenevast 
Euroopast. Brainscan on Poola idufirma, mis kasu-
tab tehisintellekti loomaks tööriistu, mis klassifit-
seerivad, lokaliseerivad ja võrdlevad radioloogilise 
töövoo kestel toimuvaid muutuseid ajupatoloogias, 
parandades seeläbi kompuutertomograafia-uurin-
gute (CT skaneeringute) tõlgendamise täpsust. Tei-
ne AI rakendamise edulugu tuleb Itaaliast, kus EIT 
Healthi kiirendi läbinud PatchAi lõi virtuaalse kaas-
lase, mis kogub kliinilistel katsetel patsiendi rapor-
teeritud andmeid ja teeb nende põhjal otsuseid. See 
omakorda aitab tal jäljendada kaastundlikku käitu-
mist, et kannustada patsiente järgima ravijuhendeid. 
InSimu Ungarist on välja arendanud süsteemi, mis

jäljendab samuti reaalsust, kuid lubab arstidel, ars-
titudengitel ja meedikutel praktiseerida diagnoosi-
mist virtuaalsetel patsientidel. Teine Ungari startup, 
Sineko, keskendub oma radioloogilisi raporteid tõlki-
va tarkvaraga rahvusvahelise teleradioloogia uuenda-
misele. Portugali iLof, mis võitis EIT Health Jumps-
tarter 2019 ning Wild Card 2019 programmid, lõi 
pilvepõhise optiliste biomarkerite arhiivi, mis või-
maldab ravimite väljatöötajatel jälgida, seirata ning 
kihistada kliinilistel katsetel osalejaid mitteinvasiiv-
sel moel, vähendades sellega kulutusi ning katsetest 
loobujate ja väljapraagitute hulka.

Ka Eestis on AI-lahenduste väljatöötamine tõusu-
teel ning just tervishoiuvaldkonnas on loodud palju 
innovaatiliste ideede ja lahendustega ettevõtteid. Näi-
teks Eestis asutatud tervishoiu-startup Transformative 
on loonud tarkvara, millega on võimalik ennustada 
äkilist südame seiskumist haiglates standardkasutu-

ses olevate patsiendi jälgimisseadmete abil. Haut.AI 
idufirma on loonud AI-põhise SaaS platvormi, mille 
abil kogutakse, hoiustatakse ja analüüsitakse arvuti-
nägemise ja masinõppe algoritmide kaasabil vajalik-
ke andmeid nahahooldus- ja farmaatsiaettevõtetele. 
Triumf Health on aga startup, mis jõudis 2019. aas-
tal ka EIT European Health Catapult programmi fi-
naali ja võitis Alex Casta nimelise publikuauhinna, 
on loonud teaduspõhise tervisemängu platvormi, mis 
toetab kroonilise haigusega lapsi.

„Terviseteenuse osutamine muutub järjest enam 
andmepõhiseks, samas on inimeste võimekus suur-
te andmehulkadega töötamiseks piiratud. AI-põhi-
sed lahendused võivad selles kontekstis omada toe-
tavat andmetöötluse rolli, leida ning pakkuda välja 
seoseid, mis võivad jääda inimsilmale nähtamatuks. 
Kuigi täna ei ole AI-põhiseid lahendusi tervishoius 
palju kasutusele võetud, on kitsaskohtadega tegelemi-
sel AI laiem kasutuselevõtt selgelt määratletud rollides 
järjest rohkem võimalik,“ kommenteeris Sven Parkel, 
Tartu Biotehnoloogia Pargi tegevjuht.

Peale täiendkoolituste on praegu valupunktiks ka 
tervishoiutöötajate vähene osalemine AI-lahendus-
te arendamise algstaadiumites. Küsitlusest selgus, et 
44% vastajatest, kes valiti osalema tänu nende huvi-
le innovatsiooni ja tehisintellekti vastu, polnud ku-
nagi võtnud osa AI-lahenduse arendamisest või ka-
sutuselevõtust.

„AI-l on hiigelpotentsiaal suurendada tervishoius-
üsteemide produktiivsust ja tõhusust ning muuta need 
jätkusuutlikumaks. Veelgi tähtsam on aga selle või-
me juhtida meid paremate ravitulemusteni, tagades 
võimalused haiguste ennetamiseks ning lubades me-
ditsiinitöötajatel pühenduda rohkem patsientide ot-
sesele ravimisele. „See ühisuuring juhendab otsus-
tajaid välja mõtlema, mil määral nad AI-lahenduste 
poole pürgima peaksid ning arendama ja kasutusele 
võtma oma organisatsioonile või tervishoiusüsteemi-
le sobivat lähenemist,“ ütles McKinsey & Company 
osanik ning raporti kaasautor dr. Angela Spatharou. 

http://transformative.ai/
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Intervjuude ajal otsustavates rollides inimestega 
rõhutati tungivat vajadust AI-alase treenimise aren-
damise ja skaleerimise järele, samuti seda, et riikli-
kud tervishoiusüsteemid peaksid töötama koos ter-
vishoiutöötajate, akadeemikute ja erasektoriga, et 
toetada tervishoiuteenuste osutajaid – eriti neid, kel-
lel ei ole ressurssi ise selliseid programme ellu viia. 
Peale selle rõhutati ka AI eetilisuse, läbipaistvuse ja 
usaldusväärsuse tagamise tähtsust. Raportile lisan-
dusid makromajanduslikud analüüsid Euroopa ter-
vishoiusüsteemide töö tulevikust McKinsey rahvus-
vaheliselt instituudilt.

Täielik raport on saadaval  eithealth.eu/wp-con-
tent/uploads/2020/03/EIT-Health-and-McKinsey_
Transforming-Healthcare-with-AI.pdf.
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affects deep neural networks,” International Conference on 
Quality of Multimedia

Experience (QoMEX), 2016 http://image-net.org/challenges/
LSVRC/2010/results, http://image-net.org/challenges/LSV-
RC/2017/results
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EIT HEALTHIST
EIT Health on mittetulundusühing ning üks Euroopa suurimatest avaliku ja erasek-tori partnerlusorganisatsioonidest tervishoiuinnovatsiooni alal. 150 partnerist koos-nev EIT Health on unikaalne võrgustik, millesse kuuluvad tippettevõtted, ülikoolid, uuringu- ja arenduskeskused, haiglad ja instituudid. EIT Healthi ülesanne on arendada välja ökosüsteem, mis võimaldab tervishoiu arenemist sellisel määral, et Euroopa kodanikud saaksid elada kauem hea tervise juures. EIT Health aitab arendada tervishoiuspetsialistide oskuseid üle kogu Euroopa, investeerib piirkonna suurimatesse talentidesse ning aitab kaasa uuenduslike tervishoiutoodete ja –lahenduste turustamisele Euroopa Liidus. See on üks suurematest avaliku sektori rahastatud algatustest ning seda toetab Euroopa Innovatsiooni- jaTehnoloogiainstituut (EIT), mis on Euroopa Liidu asutus. Rohkem infot leiate aad-ressil  www.eithealth.eu.

EIT Health InnoStarsist
InnoStarsi klaster on üks seitsmest EIT Healthi geograafilisest alast, kuhu kuulu-vad Poola, Ungari, Itaalia ja Portugal, ning kuhu lisanduvad EIT Regionaalse Inno-vatsiooni Kavas osalevad riigid: Eesti, Läti, Leedu, Horvaatia, Slovakkia, Tšehhi, Sloveenia, Kreeka ja Rumeenia. Rühma moodustavad Euroopa innovatsiooni tule-mustabelis keskmiste innovaatoritena kvalifitseerunud riigid. InnoStars keskendub ettevõtluse, innovatsiooni ja hariduse toetamisele tervishoiuvaldkonnas; tervislike eluviiside ja aktiivse vananemise edendamisele oma regioonis, ning innovatsiooni-tabelites piirkondadevaheliste lõhede vähendamisele.

EIT Regionaalse Innovatsiooni Kava (EIT RIS) programmistEuroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituut lõi EIT Regionaalse Innovatsiooni Kava selleks, et vähendada lõhet innovatsioonitabelite tipus troonijate ja areneva-te piirkondade vahel. Seoses tervishoiuvaldkonnaga on seda arendatud aastast 2016. EIT Health InnoStarsi koordineeritud programm hõlmab 14 EIT Health Kes-kust 13st Ida-, Kesk- ja Lõuna-Euroopa riigist. Arengukava viiakse ellu kohalike keskuste osalusel, mis on juurdepääsupunktideks Euroopa parimate ülikoolide, ettevõtete ja projektide võrgustikule. Kava eesmärk on arendada regioone, kus tegutsetakse, tuvastades erinevate piirkondade tugevaid külgi ning kaasates koha-likke innovaatoreid üle-Euroopalistesse programmidesse ja võistlustele.

https://www.who.int/hrh/resources/pub_globstrathrh-2030/en/
https://www.who.int/hrh/resources/pub_globstrathrh-2030/en/
http://image-net.org/challenges/LSVRC/2010/results
http://image-net.org/challenges/LSVRC/2010/results
http://image-net.org/challenges/LSVRC/2017/results
http://image-net.org/challenges/LSVRC/2017/results
http://www.eithealth.eu/
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Raamatusoovitus:  
Ray Bradbury  
„Võilillevein“
Selle raamatu ostsin ma  2019. aas-
ta sügisel. Ootasin terve pika talve 
kevadet ja et saaksin riiulist võtta 
,,Võililleveini’’.  Selle teose lugemine 
pimedal ja külmal talvel ei tundu-
nud nii kutsuv, sellepärast otsusta-
singi oodata kevadeni, kui valgust ja 
soojust on rohkem ning väljas võib 
kohata juba väikeseid päikeseid mu-
rust piilumas. 

Lugu räägib 12-aastasest Doug-
las Spauldingust ja tema 1928. 
aasta suvest. Lugeja õpib tundma 
Douglase pere, sõpru, naabreid 
ja saab kaasas käia linna viima-
sel trammisõidul. Iga seiklusrik-
ka seiga järel on looduskaunis pea-
tükk, mis paneb lugeja aknast välja 
vaatama ja ümbritsevat nautima.

„Võilill on ju täiesti harilik 
umbrohi, mida keegi tähele ei 
pane. Aga meie jaoks on ta õilis 
taim.”

Mälestusi kevadest ja 
põnevust sügisesse

Seriaali- 
soovitus: 
„Lenox Hill”
www.youtube.com/
watch?v=Hp04bzD5bJI

”Lenox Hill” on dokumentaal, 
mis jälgib nelja arsti tegevusi 
New Yorgis asuvas haiglas. Da-
vid Langer (neurokirurg), John 
Boockvar (neurokirurg), Mirt-
ha Macri (erakorralise meditsiini 
arst) ja Amanda Little-Richardson 
(sünnitusabiarst ja günekoloog) 
näitavad, mida töö neilt nõuab ja 
kuidas nad oma patsiente hoia-
vad. Suur osa sarjast on fookuses 
just pikaajalised patsiendid, kel-
le ravi ja elu vaatajale hästi sel-
geks saavad. 

Sarja viimane osa räägib pan-
deemiast ja selle mõjust arstide töö-
le, keskkonnale ja inimeste elule.

„Humanity, empathy – it has 
to drive the decision making.” Da-
vid Langer

https://www.youtube.com/watch?v=Hp04bzD5bJI
https://www.youtube.com/watch?v=Hp04bzD5bJI
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Kadi Soo — 
tudeng, kes 
nõustamist 
ei vaja
Jaana Ivanova, õe õppekava 1. kursuse üliõpilane

Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis on palju inspireerivaid 
ja toredaid inimesi. Kadi Soo on kõrgkooli õppetöö 
spetsialist ja sellest aastast ka tudeng õenduse erialal.

Milline olite lapsena ning mis olid Teie unistused? 
Olin vanematele paras peavalu, sest kui mingi mõtte 
pähe võtsin, siis seda ka tegin. Näiteks otsustasin pea-
le kooli sõbrale külla minna, aga ma ei pidanud olu-
liseks oma vanemaid sellega kurssi viia. Seega pidid 
nad mind ikka ja jälle sõprade juurest otsimas käi-
ma. Sellel ajal ju mobiile ei olnud ning paljudes ko-

dudes isegi mitte tavatelefone. 
Lapsena oli mul kaks suurt unistust: saada arstiks 

ja saada oma tuba, et ei peaks vennaga jagama. Sain 
lõpuks oma toa, küll alles teismelisena, ent arstiks 
saamise soov kadus aastate jooksul ära.    

Kuidas jõudsite Tervishoidu? 
Olen terve oma täiskasvanu elu käinud tööl. Iga kord 
töökohta vahetades olen teinud ametialaselt korraliku 
kukerpalli. Vanaema hooldamise kõrvalt läksin töö-
le trükikotta kvaliteedikontrolliks ja järeltöötlejaks. 
Sealt edasi läksin Linnalehte toimetajaks, mis mulle 
töö mõttes väga meeldis. Siis olin mõned aastad lap-

Lapsed on juba suuremad 
ja iseseisvamad, seega te-

gin otsuse oma unistust 
ellu viima hakata.

sega kodus, masu tuli samal ajal peale, ja enam ma 
oma töökohal jätkata ei oleks saanud.  Sattusin järg-
misena hoopis Sotsiaalkindlustusametisse eksper-
tiisispetsialistiks. Jälle täitsa teistmoodi töö kui kõik 
varasemad. Kuigi ma töötasin seal koos ääretult tore-
date inimestega, ammendas see töö ennast mõne aas-
taga ära. Tervishoius töötav sõbranna andis teada, et 
neil otsitakse õppenõustajat. Töö kohta uurides tun-
dus see huvitav, kandideerisin ja osutusin valituks.

Mis on kõige levinum küsimus või probleem, mil-
lega Teie poole nõustamisel pöördutakse? 
Kõige rohkem küsitakse tõendeid töökohale. Väga 
palju küsitakse stipendiumite,  toetuste ning VÕTA 
taotluste kohta. Tudengitel on sageli mureks kooli ja 
töö ühildamise keerukusest tekkinud probleemid. 
Sellistel juhtudel peab nõustaja lähenema igale juhtu-
mile individuaalselt ning ma tunnen alati suurt rõõ-
mu, kui olen suutnud inimest aidata ja ta saab oma 
õpinguid jätkata.

Kas Teil on kõrgkoolis töötades olnud mõni absurd-
ne või naljakas juhtum? 
Õnneks saab nalja palju, aga enamasti on see situat-
sioonikoomika, mis edasi rääkides teistele inimeste-
le nii naljakas ei tundugi. Absurdi valdkonda kuu-
lub selline lugu, et paar aastat tagasi 1. septembril 
kõndis meie õppehoones nõutu näoga tudeng, kes ei 
leidnud üles õpperuumi, kus tal pidi ÕISi tunniplaa-



Foto: Triin Künnapas
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KADI SOO 
• Sünniaeg: 20. juuni 1981
• Tartu Tervishoiu Kõrgkooli õppetöö spetsialist 2014. aasta maikuust. Varasemalt töötanud ekspertii-sispetsialistina Sotsiaalkindlustu-sametis, trükikojas ja Linnalehes toimetajana.

• Lõpetanud Forseliuse Gümnaa-siumi. 2020. aasta sügisest Tartu Tervishoiu Kõrgkooli õe õppekava esmakursuslane.
• Kärgperekonnas kasvab kolm last.
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ni vaadates tund tulema. Ta näitas ühele õppejõule 
ka oma ÕISi vaadet, tema oli sama nõutu ja pöördus 
meie poole. Meie ei leidnud oma kooli nimekirjast 
üldse sellise nimega tudengit. Lõpuks märkasime, et 
tudengil oli ees hoopis Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli 
ÕIS. Ta lihtsalt kandideerides ei saanud arugi, et oli 
hoopis Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli sisse saanud.

Miks otsustasite õendust õppida? 
Soov õeks õppida oli mul tegelikult juba päris ammu. 
Ma olin pikki aastaid oma vanaema hooldaja. Temaga 
mööda haiglaid käies ning õdede tööd kõrvalt jälgi-
des hakkasin tundma, et ma sobiks sinna keskkonda 
tööle. Kuid ratastoolis inimese hooldamine oli siiski 
niivõrd keeruline, et ma ei julgenud omale kohe li-
saks koolikoormust võtta. Seejärel sündis juba laps ja 
elu läks omasoodu edasi. Nüüd mul enam vanaema 
ei ole, lapsed on ka juba suuremad ja iseseisvamad, 
seega tegin otsuse oma unistust hakata ellu viima.

Kuidas saate hakkama praeguse koormusega? 
Loomulikult on raske. Kuna õppeaasta algus on töö 
mõttes niikuinii alati pingelisem aeg — sel aastal veel 
enam koroona ja Tahvlile ülemineku tõttu —, siis va-
hepeal tundub lausa hullumeelsus veel lisaks võtta 
omale ka õppetöö. Õnneks on mul väga toetavad kol-
leegid, sealhulgas ka kõrge motivatsioon õe hariduse 
omandamiseks, seega loodan, et saan hakkama. Väga 
palju positiivset julgustust saan ma teistelt õe tuden-
gitelt, kes muidu käivad muredega minu vastuvõtul.

Millega tegelete vabal ajal? 
Enamus oma vaba aega püüan veeta ikka koos pere-
ga. Kuigi lapsed on juba peaaegu teismelised, hakkab 
juba tulema ka ette olukordi, et nad eelistavad sõpra-
de selstkonda perega koosolemisele. 

Mitmeid aastaid veeretasin mõtet minna mõnda 
tantsutrenni, aga nagu ei teadnud ise ka päris täpselt 
millisesse. Kui nägin esimest korda bachata videot, 
oli mu hing müüdud! Tartus on tantsuklubi Latin 

Passion, kus saab ladina tantse tantsida ning hakka-
sin käima nende tundides. Bachatale lisaks õppisin 
ära salsa ja kizomba põhialused — kizomba ongi jää-
nud minu kõige suuremaks lemmikuks. Latin Passio-
nis kohtusin ma ka oma eluarmastusega ja nüüd on 
meil ühine hobi - käime koos ladina tantse tantsimas. 

Juhuse tahtel sattusin Sansaara stuudiosse seducti-
ve showdance tundi (ma osalesin Delfi TV videosar-
jas „Kuidas tantsimisega suveks vormi saada“), mul-
le hakkas ka see meeldima ja jäingi sinna trennidesse 
käima. Lisaks tantsin veel Sansaara burlesqué i trupis. 

Mulle väga meeldib ka raamatuid lugeda, aga kah-
juks selleks eriti aega enam ei jää.

Mis on Teie eesmärgid? 
Hetkel on kõige suurem eesmärk teha novembris ära 
anatoomia eksam!

Nimetage midagi, mida keegi Teie kohta eeldada 
ei saaks. 
Et ma olen hobi korras burlesqué i tantsija ;). Lisaks 
ei meeldi mulle kohe ÜLDSE süüa teha, ma hiilin sel-
lest kõrvale igal võimalikul juhul. Enamasti tuleb see 
inimestele üllatusena, eriti arvestades, et mul on pere 
ja kohe eeldatakse, et ma kokkan pidevalt.

On Teil meie tudengitele midagi öelda? 
Kuna see sügis on keeruline meile kõikidele, on tu-
dengitel eriti oluline olla ennastjuhtiv, jälgida infot 
nii meilides kui ka kõrgkooli kodulehel ning vaja-
dusel kohe suhelda kas kursusekaaslaste, õppejõu-
dude või õppetööspetsialistidega. Ainult koostööd 
tehes ja üksteist toetades saame selle raske ning üs-
na segase aja üle elada.

Nimetage kolm asja, mis teevad Teie meele rõõm-
saks.
1. Kui mul ja minu lähedastel on kõik hästi.
2. Tantsimine. 
3. Kaua magamine.



Foto: Jaanika Niinepuu

Kersti Viitkar

Ulla Preeden

Ermo Kruuse
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Küsitles Jaanika Niinepuu, kommunikatsioonijuht



Ulla  
Preeden, 
rektor
Tähtkuju: Sõnn – väga kannatlik, aga mitte 
lõpmatuseni.
Minu elu suurim üllatus oli see, kui ... 
mind märgati ja kutsuti kandideerima ame-
tisse, millest ma polnud undki näinud. See on 
omakorda kinnistanud minus veendumust, et 
esiteks - tuleb pühendunult teha seda, mis sulle 
meeldib ja teiseks - kui on tahe, siis on peaaegu 
kõik siin maailmas võimalik.
Minu lemmiktähtpäev on ... kindlas-
ti jõulud, see on olnud sedasi nii kaua, kui 
mäletan. See on ootus ja lootus ja helgus ning 
lumi, mida kahjuks on üha raskem jõuluajaga 
siduda.
Minu lemmikfilm on ... midagi, milles on 
salapära ja maagiat. Selleks võib vabalt olla ka 
multifilm.
Mulle meelepärane muusika on ... sõnu-
miga, ka räpp.
Riik, kus tahaksin käia, on ... Ameerika 
(tõenäoliselt mitte just unistuste maa, kuid 
soov sinna reisida on juba pikalt olnud minu 
sees).
Lapsena tahtsin saada ... politseinikuks.
Kui mul oleks rohkem vaba aega, siis ... 
kindlasti joonistaksin ja maaliksin rohkem kui 
praegu.
3 asja, mis võiksid olla maailmas ole-
mata, on ... kadedus, vägivald, suitsetamine.
Mind paneb naeratama ... elu ise.
Minu varjatud talent on ... küpsetamine.

Kersti Viitkar, õppeprorektor
Tähtkuju: Kaalud
Minu elu suurim üllatus oli see, kui ... äkki mu lapsed minust pikemaks kasvasid.
Minu lemmiktähtpäev on ... kõik tähtpäevad, mida saan kogu perega koos tähistada. Tavaliselt on selleks  
jõulud, aga mõnikord õnnestub ka sagedamini kokku saada.
Minu lemmikfilm on ... „Kuninga kõne“. Fännan ka Ameerika krimisarju.
Mulle meelepärane muusika ... sõltub seltskonnast ja meeleolust. Viimasel ajal mängib sageli noorema poja 
üks lemmikutest, Metallica.
Riik, kus tahaksin käia, on ... tahaksin rohkem Eestimaal ringi sõita ja uusi kohti avastada.
Lapsena tahtsin saada ... õpetajaks.
Kui mul oleks rohkem vaba aega, siis ... vt üle-eelmine vastus.
3 asja, mis võiksid olla maailmas olemata, on ... kurjus, ebaõiglus, õnnetused.
Minu varjatud talent on ... küpsetamine.

Ermo Kruuse, haldus- ja finantsdirektor
Tähtkuju: Vähk
Minu elu suurim üllatus on ... arusaamine, kui erinevalt inimesed mõtlevad.  
Minu lemmiktähtpäev: jaanipäev
Minu lemmikfilm: James Bondi filmid
Mulle meelepärane muusika sõltub tujust ja olukorrast, popist jazzini.
Riigid, kus tahaksin käia, on ... Uus-Meremaa ja USA.
Lapsena tahtsin saada ...  paradoksaalsel kombel Leniniks ...
Kui mul oleks rohkem vaba aega ... veedaksin seda rohkem perega puhates.
3 asja, mis võiksid olla maailmas olemata, on... Covid-19, sõjad, terroristlikud riigijuhid.
Mind panevad naeratama ... soojad ja heatahtlikud inimesed.
Minu varjatud talent on ... veel leidmata.
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Merli Ilm, tervise-
kaitse spetsialist, 
2. kursus

Eelika Kapitan, 
õde, 2. kursus

Kaidi Liias, õde,  
3. kursus

Grete-Kai Saar, 
õde, 1. kursus

Trine 
Puolokkainen, 
bioanalüütik,  
1. kursus

Merily-Riin Ruus, 
bioanalüütik,  
1. kursus

Kadi Kass, lapse-
hoidja, 1. kursus

Merilin Kalamis, 
õde, 1. kursus

Jaanika Piho, õde, 
1. kursus

Marit-Jenna Sep-
par, füsioterapeut, 
1. kursus

Jaana Ivanova, õde, 
1. kursus

Diana Ignatenko, 
radioloogiatehnik, 
1. kursus

Oksana Lõssenko, 
õde, 3. kursus

Stella Tiit,  
ämmaemand,  
4. kursus

Heelika Strelkova, 
õde, 3. kursus

Lella Pruuli, õde,  
4. kursus

Roman Paluste, 
terviseteadus,  
1. kursus

Maria Merilai, 
terviseteadus,  
1. kursus

Madli Hiob, õde,  
2. kursus

Linda Blande, õde, 
2. kursus

Ave-Ingrid  
Veskimägi,  
radioloogiatehnik, 
1. kursus

Marie Liis Randla-
ne, ämmaemand, 1. 
kursus

Laura-Liisa Volt, 
ämmaemand,  
1. kursus

Jaanika Niinepuu, 
kommunikatsiooni- 
juht

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

Veebiajakiri Tervist! ootab kaastöid. 
Järgmine ajakirjanumber ilmub  
7. detsembril 2020.
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KOLLEEGIUM 

Merle Varik,  
õppejõud

Jaan Looga,  
arendusspetsialist

Ermo Kruuse, 
haldus- ja finants-
direktor

Merlis  
Karja-Kännaste, 
täienduskoolituse 
spetsialist

Kalmer Marimaa, 
õppejõud

Ivika Lehtsalu,  
teenuste ja koos-
töö koordinaator

Anne Vahtramäe, 
õppejõud

Gerit Dreyersdorff, 
õppeprorektori 
nõunik

Janika Pael,  
õppejõud
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