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givad targemad. Mõnikord on aga nii, et justkui väga
tahad ja soovid, aga lahendust ei ole ja unistus ei
taha sugugi täituda. Seetõttu on ikkagi hea, kui niisama unistamise asemel on plaan, mida teha, et soovitud tulemuseni jõuda.
Kord Noorte Liidrite seminaril hämmastasin
arutelus osalejaid sellega, kui ütlesin, et minu jaoks
pole hommikul vara tõusmine mingi probleem.
Kuidas? – imestasid teised. Kui aus olla, pole ma
üldse hommikuinimene. Ent vara ärkamine on osa
minu suuremast plaanist. Kui tõusen varakult, jõuan
rohkem tehtud ja olen seetõttu õhtul magama minnes tegelikult õnnelikum. Mis siis, et vara ärkamine
iseenesest mind ei rõõmusta. Vara ärgata on sealjuures imelihtne: paned äratuskella, see tiriseb, teed
silmad lahti ja hakkad tegutsema. See ei tähenda, et
ma niisama molutada ei oska – vahel harva magan
mõnuga ja loivan seejärel pool päeva niisama ringi.
Ent sellisel juhul on see teadlik valik: niisama olla.
Ka see on vajalik.

Selline selgitus noori liidreid ei rahuldanud, kuna nad ilmselt ootasid mingit imenippi.

Ent proovi ise järgmisel korral äratuskella peale
hopsti üles tulla, mis siis, et teki all on mõnus ja silmad lahti ei tule. Kui järele mõelda, siis äratuskella
snooze nupu vajutamine on mõttetu, on tõdenud
ka Ameerika koomik Demetri Martin ja selgitab. See on sama nagu ütleks: „Ma vihkan
hommikul ärkamist, seepärast teen seda üha
uuesti ja uuesti.“
Enesekontrolli uurija professor Roy
Baumeister viitab, et tahtejõud on treenitav. Et jõuaksid eesmärgini, soovitab
ta enda jaoks olulise asjaga tegeleda just
hommikupoole: kui oled otsustanud
jooksma hakata, tee seda hommikul,
kui on vaja lõpetada tähtis koolitöö,
broneeri selleks aeg päeva esimeses

pooles. Lisaks soovitab ta igapäevaselt tegeleda 15
minutit vaimsete praktikatega. Oluline on valida
korraga üks unistus, mille realiseerimisele keskenduda. Selle unistuse täitumiseks tuleb tema soovitusel fokusseerida ennast lõppeesmärgile: iga kord,
kui tunned, et tahtejõudu ei jätku, kujuta endale
ette, kuidas end tunned, kui oled oma unistuse teostanud.
Seekordses ajakirjas leidub mitmeid lugusid sellest, kus kellegi mõte või unistus on ka ellu viidud.
Kui põhjalikumalt lugeda ja süveneda, saab aimu, et
see pole juhtunud niisama. On olnud unistus ja tahe,
et lõpptulemus oleks kord käega katsutav. Seega –
unista julgelt, ent sihikindlalt.
Jaanika Niinepuu,

kommunikatsioonijuht
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Soovitusi ja tähelepanekuid
esmakursuslastele
Liis Metsakaev, Kaidi Liias,

õe õppekava 2. kursuse üliõpilased

Usume, et Sinu esimene õppeaasta kõrgkoolis
tuleb huvitav, mille jooksul õpid nii iseennast
kui ka oma eriala paremini tundma. Järgnevalt
anname enda kogemuste põhjal näpunäiteid,
kuidas õppeaasta edukalt ja positiivsel meeleolul läbida.

1. Ära võta õpinguid kergekäeliselt!
Pea meeles, et kõrgkooli sisse saamine on oluliselt lihtsam kui sees püsimine ja selle lõpetamine. Kindlasti käi võimalikult paljudes loengutes
(eriti Vahtramäe omades), olgugi et need pole
kohustuslikud. Mitte midagi ei jookse mööda
külgi maha. Tagantjärele vaadates kahetseme seda, et tihti võtsime loengus olemist kui puhkust,
mille ajal oli hea Instagramis ja Messengeris
surfata ning sõbrannadega jutustada.

2. Hoidu eelarvamustest
Enamik üliõpilasi ei ole tegelikult väga kursis sellega, milline on nende eriala õppekava.
Arvestada tuleb sellega, et esimesel semestril/
õppeaastal on enamik õppeained sissejuhatavad ehk teisisõnu vähe erialast. Seega ära tee
rutakaid eelarvamusi, et valitud eriala on igav
ja ei vasta ootustele.

3. Rasked ja kerged õppeained
Anatoomia-füsioloogia I ja II on kindlasti
enamiku õpilaste jaoks kardetuimad õppeained. Lohutuseks võime öelda, et tegelikult
on lihtsalt oluline loengutes ja seminarides
kohalkäimine, töölehtede täitmine ning
vähemalt nädal enne eksamit õppima hakkamine. Eksam on oodatust palju kergem.
Väga olulised on ka keeled, mida on
hilisemates õpingutes ja erialasel tööl vaja.
Oodatust kergem oli ladina keel, mida ei
saa öelda inglise keele kohta, mis paljudele
tudengitele osutus parajaks proovikiviks.

4. Planeeri oma aega
Selleks, et pooleli olevad kodutööd saaks
tehtud ja lähenevad eksamid liigseid pingeid
ei tekitaks, on kõige mõistlikum ära kasutada
aega, mis jääb tundide vahele või siis bussiga
koju sõites. Enda kogemustest teame, et mõni
kergem või väiksema mahuga kodutöö on just
koolis ära tehtud.
Samuti kinnistab teadmisi, kui seminaris või
loengus läbivõetud materjal samal õhtul või järgnevate päevade jooksul uuesti mõttega läbi lugeda
– sellega väldid hiljem kogu materjali pähe tuupimist.
Aja säästmiseks jagage sõpradega ära kontrolltööde või eksamite (farmakoloogia) kordamisküsimustele
vastuste leidmine.
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2019. aasta
suvine vastuvõtt
Eve Müür, õppekorralduse osakonna juhataja
Erinevalt eelmistest suvedest alustasime seekord vastuvõttu juba enne jaanipäeva ehk nädala võrra varem, alates 17. juunist. Nagu tavaks, said kandidaadid sisseastumisavaldusi esitada kas elektroonilises infosüsteemis SAIS
või kõrgkoolis kohapeal. Valdav enamus kandidaatidest eelistas SAIS-i. Kutseõppes ja rakenduskõrgharidusõppes sai dokumente esitada kuni 4. juulini ning magistriõppes kuni 8. augustini. Seega töötas meie vastuvõtukontor
täistuuridel terve suve.
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Konkursid 2019. aasta suvisel vastuvõtul.

Õppekava

Tase

Bioanalüütik*

Rakenduskõrgharidus

26

108

3,7

Füsioterapeut

Rakenduskõrgharidus

30

392

13

Radioloogiatehnik

Rakenduskõrgharidus

20

116

5,8

Tervisekaitse spetsialist

Rakenduskõrgharidus

14

79

5,6

Rohkem avaldusi kui mullu

Ämmaemand

Rakenduskõrgharidus

30

175

5,8

Sellel suvel toimus vastuvõtt Tartu Tervishoiu Kõrgkooli 12 õppekavale – viiele kutseõppekavale, kuuele õppekavale rakenduskõrghariduses ja teist aastat
ka ühele magistriõppekavale. Kutseõppe hooldustöötaja ja tegevusjuhendaja õppekavadele kandideerides oli võimalik valida koolipõhise ja töökohapõhise õppe vahel. Ühel, massööri kutseõppekaval toimus vastuvõtt tasulisse
õppesse. Õe õppekaval oli võimalik kandideerides märkida oma eelistus kas
tava- või sessioonõppesse kandideerimise kasuks. Sellel suvel Tallinna õppesse vastuvõttu ei toimunud, bioanalüütiku ja füsioterapeudi õppekavadel jätkub pealinnas varasematel aastatel alanud õpe.
Sisseastujad esitasid avaldusi kõige enam vastuvõtuperioodi alguses ja tavapäraselt ka perioodi lõpus, magistriõppes esitati avaldusi ühtlasemalt kahe
kuu vältel. Kirjaliku vastuvõtukatse testi sooritasid kõik rakenduskõrgharidusse (v.a magistriõppesse) kandideerijad. Vastuvõtukatse suulised vestlused toimusid magistriõppe kandidaatidega.
Kokku esitati vastuvõtuperioodil kõrgkooli astumiseks 1692 avaldust, mis
on veidi rohkem kui eelmisel suvel. Kõikidest avaldustest esitati 77% rakenduskõrgharidusõppesse, 17% kutseõppesse ja 6% magistriõppesse. 2019/20.

Õde

Rakenduskõrgharidus

130

435

3,3

Erakorralise meditsiini tehnik Kutseõpe

25

72

2,8

Hooldustöötaja*

Kutseõpe

24

37

1,5

Lapsehoidja

Kutseõpe

24

75

3,1

Lapsehoidja töökohapõhine*

Kutseõpe

22

25

1

Massöör*

Kutseõpe

16

25

1,5

Tegevusjuhendaja

Kutseõpe

12

40

3,3

Tegevusjuhendaja töökohapõhine

Kutseõpe

10

16

1,6

Terviseteadus

Magister

60

97

1,6

443

1692

3,8

Kõik õppekavad

Kohad

Avaldused Konkurss

* toimus järelkonkurss
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õppeaasta sügissemestril alustajatele oli õppekohti 443. Rõõmustavalt oli pea igal erialal suurem või
väiksem konkurss. Kui kutseõppes oli õppekavadeülene konkurss 2,2 ja magistriõppes 1,6, siis rakenduskõrghariduses oli see 5,2. Kõrgkooli keskmine
konkurss oli 3.

Enim avaldusi füsioterapeudi ja õe õppkavale
Kõige enam avaldusi esitasid kandideerijad füsioterapeudi ja õe õppekavadele, kus konkursid ühele kohale olid vastavalt 13 ja 3,3. Suuremate konkurssidega
tõusid esile radioloogiatehniku (5,8), ämmaeman-

da (5,8) ja tervisekaitse spetsialisti (5,6) õppekavad.
Kutseõppekavadest oli kõrgeim konkurss tegevusjuhendaja (3,3) õppekaval. Terviseteaduse magistriõppes osutus enim soovituks intensiivravi suund (2,3).
Need arvud näitavad suurt huvi nende erialade vastu, aga samas usaldust meie kõrgkoolis pakutava hariduse vastu.
Tartu Tervishoiu Kõrgkooli tullakse õppima üle
Eesti ja pea kõikidest maakondadest. Sellel suvel sisseastujatest on enamus uusi õppureid pärit Tartumaalt ja Harjumaalt, maakondade pingereas järgnevad Võru, Ida-Viru, Pärnu, Jõgeva, Põlva ning
osakaalult vähem sisseastujaid on pärit Lääne-Virust,

6

Valgast, Järvast, Raplast, Saarest ja Läänest. Sisseastunutest 87% on naised ja 13% mehed. Kõige enam
mehi asus õppima õe ja erakorralise meditsiini tehniku erialadele. Vanuseliselt on meie sisseastunutest 30% äsja gümnaasiumi lõpetanuid, 40% vanuses 20–29, 15% vanuses 30–39, 13% vanuses 40–49
ja 6% 50 või vanemad.
2019/20. õppeaastal toimub talvine vastuvõtt õe
ja hooldustöötaja õppekavadele, vastuvõtuperiood
kestab 2. detsembrist kuni 5. jaanuarini. Jätkub 1.
augustil alanud vastuvõtt ingliskeelsele radiograafia
magistriõppekavale, kuhu saab avaldusi esitada kuni 15. novembrini.
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Elukestev õpe –

maailm täis võimalusi!
Merlis Karja-Kännaste, täienduskoolituse spetsialist
Maailmakuulus kirjanik Paulo Coelho on öelnud:
„Inimesed ei õpi teiste sõnadest midagi, kõik on vaja
ise avastada“. Minu arvates vastavad need sõnad tõele.
Kindlasti on kõik oma elus olnud olukorras, kus oli
raske mõista, miks vanemad juba noorest peast rääkisid, et haridus on elu alustala. Seetõttu võisid jääda
nii mõnedki teemad tähelepanuta, mis aga hiljem on
hakanud rohkem kõnetama ja huvi pakkuma.

Oluline on tahe õppida
Isegi kui nooremas eas jäid mõned teadmised ja oskused omandamata, mille järele on hiljem vajadus
tekkinud, on tänapäeval palju erinevaid võimalusi
enesetäiendamiseks ning uute teadmiste ja oskuste
omandamiseks. Mitte keegi teine ei saa meile selgeks
teha, mis on elus oluline, vaid selles jõuab selgusele igaüks ise. Siinkohal ei ole määravaks, kas ollakse
20- või 50-aastane.
Hea on teada, et maailm pakub tänapäeval erinevaid võimalusi ning üha enam pööratakse tähelepanu elukestvale õppele, mis aitab ja toetab inimesi
valikute tegemisel. Elukestev õpe on pidev eneseharimine, kohandumaks kiirelt muutuvas keskkonnas.
Elukestva õppe aluseks on tahe õppida, huvi meid

ümbritseva maailma vastu ning oskus kasutada õigeid õpimeetodeid.
Selleks on loodud ka Eesti elukestva õppe strateegia 2020, mis paneb paika kõige olulisemad hariduseesmärgid, mille saavutamiseks on vaja pikemaajalist süstemaatilist tööd. Strateegia seab üldeesmärgiks
kõigile Eesti inimestele nende vajadustele ja võimetele vastavate õpivõimaluste loomise kogu elukaare
jooksul, et tagada neile isiksusena väärika eneseteostuse võimalused nii ühiskonnas kui ka töö- ja pereelus. Selleks on omakorda määratletud viis strateegilist eesmärki, mis puudutavad õppijatena kõiki – nii
lapsi, noori kui ka täiskasvanuid.

Mitmeid põnevaid koolitusi kõrgkoolis
Oma panuse elukestva õppe toetamisele annab ka
Eesti Täiskasvanute Koolitajate Assotsiatsioon Andras (edaspidi ETKA Andras), kelle missiooniks on
luua eeldused Eesti elanike elukestvaks õppeks ning
tegeleda elukestva õppe edendamisega.
Iga aasta oktoobris toimub ka täiskasvanud õppija nädal (edaspidi TÕN). Sellel aastal toimub TÕN
11.-18. oktoobril, koordineerijaks on ETKA Andras
koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga. TÕNi
raames toimuvad erinevates Eestimaa paikades täiskasvanuharidust populariseerivad ning õppimisvõi-

malusi tutvustavad tegevused. Nii toimub näiteks 11.
oktoobril TÕNi raames esmakordselt üle-eestiline
õpisündmus „Õpitund“. Päeva eesmärk on kutsuda
täiskasvanuid õppima ja saatma „Õpitunnis“ osalemisest pilt või video ETKA Andrasele. Tegemist tõotab tulla väga põneva üritusega, millest tasuks kindlasti osa võtta! Täpsemalt saab informatsiooni TÕNi
ja selle raames toimuvate sündmustega ETKA Andrase kodulehelt.
Hea meel on tõdeda, et kõrgkool aitab igati kaasa elukestva õppe edendamisele, pakkudes erinevaid
koolitusi. Neid viivad läbi kõrgkooli õppejõud, kes on
oma valdkonna eksperdid ja pühendavad ennast sajaprotsendiliselt sellele, mida nad teevad.
„Parim, mida inimene endale teha saab, on harida iseennast ning arendada oma võimeid, et temast
oleks maksimaalselt kasu inimkonnale“ (J. Fields).
Seega otsi endale juba täna mõni sulle huvipakkuv
koolitus ja mine õppima!
Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis pakutavad koolitused on leitavad aadressilt www.nooruse.ee/koolitused.

Kasutatud kirjandus:
Haridus-ja teadusministeerium www.hm.ee
Eesti Täiskasvanute Koolitajate Assotsiatsioon –
www.andras.ee
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Radiograafid saavad erialase magistriõppe
Zinaida Läänelaid,

radiograafia ja bioanalüütika osakonna juhataja

Kuni 15. novembrini on võimalik kandideerida ingliskeelsele radiograafia magistriõppekavale, mille nominaalne õppeaeg on kaks aastat, maht 120 ainepunkti.
See tähendab, et esmakordselt Baltimaades on võimalik eriala spetsialistidel omandada magistrikraad radiograafias, spetsialiseerumissuunaks radioteraapia.

Kiiritusravi spetsialiste on vaja
Kiiritusravi on kogu maailmas äärmiselt aktuaalne, kuna haigestumine onkoloogilistesse haigustesse on tõusuteel ning sellest tulenevalt kasvab ka
ravivajavate inimeste hulk. Lisaks võetakse ravivõimaluste parendamiseks pidevalt kasutusele ka uusi
ravi- ja tehnilisi lahendusi.
Seega on arusaadav vajadus väga heade oskustega
kiiritusravi läbi viivate radioloogiatehnikute järele.
Tartu Tervishoiu Kõrgkooli radiograafia magistriõppekava toetab radiograafia kutseala arengut, võimaldades kõrgesti kvalifitseeritud spetsialistidel:
• asuda erialasele tööle kliinilises keskkonnas;
• viia läbi kvaliteetset uurimistööd töökohtadel;
• asuda tööle haridussüsteemis õppejõududena;
• teha tervishoiuasutuses administratiivset või juhtimisalast karjääri.

Rahvusvahelised õppejõud
Õppekavale on oodatud kandideerima kõrghariduse
esimese astme tasemel radiograafia õppe läbinud radioloogiatehnikud või need, kel on selle haridusega
võrdsustatud kvalifikatsioon. Magistriõppesse kandideerimisel arvestatakse kandidaadi eelmise õppe-

astme keskmist hinnet (osakaal
40% punktisummast) ja inglise
keeles läbiviidud intervjuu tulemusi (osakaal 60% punktisummast).
Tartu Tervishoiu Kõrgkooli radiograafia magistrandid saavad põhjalikud radioteraapia
alased teadmised ja oskused ning pädevuse
uurimistööde läbiviimiseks – õppetöö toimub koostöös Soome
Metropolia Rakenduskõrgkooli, Leedu
Klaipeda Ülikooli,
Tartu Ülikooli ja Tartu Ülikooli Kliinikumiga ning õppekaval
hakkavad õpetama ka
Dublini Ülikooli Trinity Kolledži õppejõud.
Radiograafia magistriõpe sobib neile, kes soovivad töötada kiiritusravi
osakonnas ja seostada oma
uurimistööd selle valdkonnaga. Radiograafia magistriõppe läbinutel on võimalus jätkata ka õpinguid doktoriõppes.
Täpsem info õpingute käigus läbitavate moodulite ja vastuvõtu kohta on leitav leheküljelt www.nooruse.
ee/radiography.

Foto: Kadri Audova
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Muudatused kõrgkooli
õppekorralduseeskirjas
Kersti Viitkar, õppeprorektor
Uue õppeaasta algus tõi kõrgkoolile kaasa oluliselt
täiendatud õppekorralduseeskirja (ÕKE), kuhu on
sisse viidud muudatused nii tulenevalt 1. septembril 2019. aastal jõustuma hakanud kõrgharidusseadusest kui ka vajadusest kirjeldada täpsemalt mõningad
õppealased mõisted. Varasemalt eraldi dokumentidena kehtestatud “Varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamise (VÕTA) kord” ja „Eksternina
õppimise tingimused ja kord“ on vormistatud ÕKE
lisadena nagu ka “Õppekulude hüvitamise tingimused ja kord”.
Uus ÕKE toob õppurite jaoks kaasa nii mõnedki muudatused.

Muudatused akadeemilise puhkusega
Olulisim muutus, mis puudutab kõiki kõrgkooli õppureid, on seotud akadeemilise puhkusega.
Kui varem ei olnud akadeemilisel puhkusel viibival õppuril lubatud osaleda õppetöös, siis alates 2019/2020. õppeaastast on kõigil akadeemilisel puhkusel viibivatel õppuritel õigus õppetöös
osaleda.
Endiselt on omal soovil võimalik minna akadeemilisele puhkusele alates esimese kursuse teisest semestrist, kuid kui puhkusele siirdutakse se-

mestri sees, siis loetakse akadeemilisel puhkusel
olduks terve semester. Tervislikel põhjustel ning
aja- või asendusteenistuse läbimiseks on õppuril
õigus saada akadeemilist puhkust igal ajal õppeaasta jooksul.
Soovitan kõikidel õppuritel enne akadeemilisele puhkusele siirdumis kindlasti pöörduda oma
õppetööspetsialisti või osakonna juhataja poole, et
üheskoos läbi arutada, kas akadeemilisel puhkusel olles on vajadust õppetöös osaleda ning mõelda läbi ka akadeemiliselt puhkuselt naasmise aeg,
et õppetööga liitumine läheks sujuvalt ning ei tekiks õppevõlgnevusi. Oleme täiendanud ka akadeemilisele puhkusele minemise avaldust, kuhu õppur
märgib üles õppeained, mida akadeemilise puhkuse ajal läbida soovib. Endiselt jääb kehtima nõue, et
akadeemilise puhkuse ajal õppurit järgmisele kursusele üle ei viida.
Teine oluline muudatus puudutab õppevõlgnevuste likvideerimise tähtaega. Sügissemestri viimane nädal ja õppeaasta viimane nädal on vahenädalad, mille jooksul on võimalik õppevõlgnevusi likvideerida.
Õppevõlgnevused peavad olema likvideeritud uue
semestri alguseks. Kui tekib olukord, kus õppevõlgnevust ei ole mõjuval põhjusel võimalik tähtaegselt
likvideerida, siis soovitan kindlasti pöörduda oma
osakonna juhataja poole, et üheskoos arutada läbi erinevad võimalused ja vajadusel semestrit pikendada.

Kolmas sisuline muudatus tuleneb kehtima hakanud kõrgharidusseadusest ja puudutab vaid 2019/2020.
õppeaastal rakenduskõrgharidusõppesse sisseastujaid,
kellele antakse õppekava täies mahus täitmisel bakalaureusekraad ja vastav diplom koos eesti- ja ingliskeelse akadeemilise õiendiga. Enne 2019/2020. õppeaastat rakenduskõrghariduseõppesse vastuvõetud
üliõpilasele antakse õppekava täies mahus täitmisel
rakenduskõrghariduse diplom.

Õppuri õigused ja kohustused
Täiesti uue peatükina on seadusest tulenevalt lisatud ÕKEsse õppuri õigused ja kohustused. Õppuril on õigus õppimiseks vajalikele tingimustele, sh
turvalisele ja õpitulemuste saavutamist toetavale
õpikeskkonnale; saada õppekava täitmiseks vajalikku teavet ning õpi- ja karjäärinõustamist; kasutada
hindamisel õppejõu lubatud abivahendeid ja materjale ning tutvuda oma kirjaliku tööga kahe tööpäeva jooksul alates tulemuste väljakuulutamisest.
Samuti on tal õigus anda tagasisidet õppe sisule,
õpetamise kvaliteedile ja õppekorraldusele, vaidlustada õppekorraldusega seonduvaid otsuseid ning
valida esindajaid ja olla valitud kõrgkooli kollegiaalsetesse esinduskogudesse. Lisaks on õppuril õigus
saada igal õppeaastal õppetööst vähemalt kaks kuud
puhkust ja akadeemilist puhkust ning saada kõrg-
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kooli toetuste ja stipendiumite määramise kordade alusel kehtestatud tingimustel ja korras riiklikke stipendiume.

Vaata infot siseveebis
Õppuri kohustuseks on täita õppekava ning
kasutada talle õppimiseks loodud võimalusi,
sh õppevara, vastutustundlikult. Samuti tuleb tal lähtuda õppetöös akadeemilise eetika põhimõtetest ja õppimise heast tavast,
kasutada kõrgkooli ÕISi ja tagada kehtivate kontaktandmete olemasolu selles
ning jälgida kõrgkooli siseveebis avaldatavat õppekorralduslikku informatsiooni. Ta peab sõlmima ja täitma sõlmitud konfidentsiaalsuslepingut ning
andma tagasisidet õppe sisule, õpetamise kvaliteedile ja õppekorraldusele.
Ka “Varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamise (VÕTA) korda”
(ÕKE lisa 3) on sisse viidud mõned
sisulised muudatused. Esmalt punkt,
mis sätestab, et varasemaid õpinguid
saab vaba- ja valikaineteks üle kanda
ainult õppekavaga ette nähtud mahus.
Korda on täiendatud ka punktiga, mis
sätestab, et VÕTA arvestamine õppeaine osana toimub üliõpilase ja vastavat õppeainet õpetava õppejõud kokkuleppel ning sellisel juhul VÕTA taotlust
ei esitata. Kindlasti soovitan VÕTA esitajatel teha endale selgeks VÕTA esitamise protsess ÕIS-is ning veenduda, et on esitatud kõik vajalikud dokumendid ja taotlus
kinnitatud, sest uuesti saab sama taotlust esitada vaid ühel korral.
ÕKE on kõikidele õppuritele ja õppejõududele kättesaadav siseveebis õppekorralduslike dokumentide all.

Foto: Kadri Audova
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Lapsehoidjad Tartu
Ristikheina lasteaias
golfiväljakut
avamas
Liana Kurg, lapsehoidja õppekava õppejõud
Möödunud õppeaastal lisandus lapsehoidja õppekavale uus valikaine „Laste vaba aja sisustamine“. Selle õppeaine raames toimus päris palju praktikume
erinevates lasteasutustes, kus tulevased lapsehoidjad
said kätt proovida erinevate mängude loomisel, meisterdustööde tegemisel ja ürituste elluviimisel. Tegime koostööd Tartu lasteaiaga Ristikhein, kes palus
meie kõrgkooli lapsehoidja õppekava õppureid appi kevadist perepäeva läbi viima. Kuna lasteaed sai
aprillis enda mänguväljakule juurde uhiuue seitsme rajaga minigolfiväljaku,
ainsa taolise Tartus, siis oli
tegu suurema avaliku üritusega. Loomulikult olime
nõus kaasa lööma!
Õpilased alustasid tege-

vuste planeerimist ja läbiproovimist juba talvel praktikumide raames. Paarikaupa mõeldi
peoks sobivaid mänge ja meisterdusi ning veebruarist märtsini kestval praktikaperioodil lihviti enesekehtestamise, mängude
läbiviimise ja meeskonnatöö oskuseid.

Liisu-Johanna
Olgo ja AnnaMari Martinson
Ristikheina lasteaias
perepäeval. Fotod:

erakogud

Suur meisterdamine ja
proovipäev
Enne suurt etteastet toimus Ristikheina lasteaias proovipäev koolieelikute
rühmaga. Õpilased olid selleks päevaks
oma kavad lõplikult paika pannud. Mänguvahendid viidi eelnevalt lasteaeda, kus
liikumisõpetaja koos õppealajuhatajaga igati
abivalmilt pakkusid lasteaia-poolset inventari,
mida peol kasutada.
Valikaine õpetaja Inger Klesment tõdes, et proo-
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vipäeval said õpilased lõplikult aru, milliseid tegevusi tasub teha ning millised võiks mõneks teiseks korraks jätta. Ärevust tekitas kindlasti see, et kohal oli
palju võõraid lapsi, uus koht ja ajalimiit pressis peale, kuid õpilaste sõnul oli proovipäev väga vajalik, et
aru saada, kuidas üritusepäeval toimida.
Klesment nentis rahulolevalt, et õpilased olid väga
tublid ja sooritasid lõputöö suurepäraselt! Kõik pingutasid – kes mõtles õigeks päevaks uue tegevuse välja, kes tegi uued mänguvahendid, kes õmbles endale
ise kostüümi... Õpilaste häälestatus oli õige – nad lähevad ja teevad ühe vägeva peo! Ei mindud niisama
mütsiga lööma! Kuigi peol tegutsesid õpilased paarides, siis kokku pidi mängude jada moodustama tervikpildi, mis oli tõeline meeskonnatöö ja Inger Klesment usub, et perepäevapeo korraldanud õpilased on
ka tulevikus lapsehoidjana tegutsedes tugevad meeskonnamängijad.

Mõned on lausa loodud lastega tegelema
Inger Klesment toob välja, et eriti särav õpilane oli
Mairika Maranik, kes võttis lisaülesandeks üritus
õpilaste poolt avada ning selgitada mängude sisu. Ta
osales igas praktikumis ja ka avaüritusel toimetas lastega suurepäraselt. Tõeliselt särav lastega tegeleja! Sa-

muti said kiita õpilased Liisi Pikki ja Kätlin Meltsas,
kes olid väga eeskujulikult igaks lastega kohtumiseks
valmistunud ning osalesid samuti kõikides tegevustes aktiivselt. „Mõned on kohe loodud lastega tegelema,“ sõnas Inger Klesment.
Uurisin tänaseks lapsehoidja kutsetunnistuse kätte
saanud õppuritelt Mairikalt ja Liisilt endalt ka, kuidas nemad kevadist üritust ja selle läbiviimist omalt
poolt kommenteeriksid.
Mairika Maranik räägib: „Lapsehoidja õppekaval
õppijatel oli suurepärane võimalus läbi viia perepäev
Ristikheina lasteaias. Kuigi üritus toimus kevadel, siis
kogu ettevalmistusprotsessiga alustasime juba sügisel, et hankida ideid, mida üldse lastega ette võtta.
Lasteaias praktikate läbiviimine oli tohutult suureks
abiks, sest selle käigus nägime, et isegi kui mänguidee on hea, siis väga oluline on leida lastega kontakt, et nad üldse oleksid nõus kaasa tegema. Samuti oli väga oluline, et ülesanded on pigem lihtsamad
ning tekitavad lapses eduelamust. Kuigi alguses olin
veendunud, et spordipäeval peaksid olema mängud,
kus keegi võidab, siis tänu mängu- ja meisterdustundidele sain aru, et kaotus rikub teiste laste tuju. Seega valisime mängud, kus võitjad on kõik!
Perepäeva proovipäeval selguski, et lapsed armastavad ülesandeid, millega nad hakkama saavad, nad
tahavad olla kõiges kõige paremad
ning lihtsalt nautida kogu üritust.
Oli veel lühike periood, kus saime
mängudes ümberkorraldusi teha
ning õigel päeval riietusime vahvateks putukateks ja loomadeks ning
perepäev sujus ideaalselt. Ilm oli
ilus, vanemaid ja lapsi palju ning
kõik, kes üritusest osa võtsid, said
mälestuseks vahva puzzlepildi Ristikheina lasteaiast ning kaheksa
mängu- ja meisterdamisideed, mida kodus koos vanematega teha.“
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TEGELEN ÕIGE ASJAGA!
Liisi Pikki, lapsehoidja

õppekava vilistlane

25. aprillil läksime juba
kella 15-ks kohale, et
kõik kenasti valmis sea
da. Iga mängupunkt tuli kaunistada kindla vär
viga. Mina ja Kätlin olim
e
sinises punktis. Piiritle
sime oma ala lindi ja pa
eltega ning sidusime ne
nde külge sinised õhupallid ja riideribad. Ku
i punkt oli valmis seatud
,
siis läksime vahendeid
tooma ja riietuma. Ilm
oli
super! Perepäev algas
õppealajuhataja kõnega ning meie eest võttis
sõna lepatriinu Mairika,
kes tutvustas lühidalt
kohe algavaid tegevusi.
Pärast seda kiirustasime
oma punkti juurde, et
esimesed osalejad ken
asti vastu võtta.
Alguses tundus, nagu
kogu lasteaed oleks
korraga õuele sattunud
, sest käed ja jalad olid
tööd täis, aga saime ha
kkama ja kõik hakkas
kenasti sujuma. Igaks
juhuks olime mitme pu
u
peale pannud värvilisel
t lihtsad ja lühikesed
reeglid, aga üldiselt oli
vaja ikka kõigile selgita
da, mida mängime ja
lühidalt ka reeglitest üle
vaade anda.
Mõni lapsevanem mäng
is koos lapsega, et
pisikesel oleks julgem
. Ja mõni vanem kiirust
as
last tagant, et tule juba,
meil pole nii palju aega siin raisata. Mõni lap
s käis lausa mitu korda
mängimas.
Ürituse ajal sai ka mõ
ne vanemaga juttu ae
tud ning nemad olid üri
tusega väga rahul. Ük
s
ema ütles, et nii vahva
üritus, et issi kindlasti
kahetseb, et ei tulnud.
Enda kohta õppisin, et
suudan mitme lapsega
korraga tegevusi läbi viia
ning oskan enda tähelepanu nende vahel piis
avalt hästi jagada. Lapsed usaldasid mind ja
tegid kenasti kaasa. Sa
in
juurde eneseusku, et
tegelen õige asjaga.
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Lühiuudised
Lapseootel
naised
võimlema!

Tugigrupp
dementsusega lähedaste
hooldajatele

Oktoobrist detsembrini toimuvad saalija vesivõimlemistunnid rasedatele.
Treeninguid viivad läbi füsioteraapia õppekava õpilased õppejõud Reet
Linkbergi juhendamisel. Saalitundides tehakse erinevaid tegevusi: rasedusaeroobika ja –võimlemine, teraapia- ja softpalliharjutused, harjutused
hantlite ja kummilindiga, jõusaaliharjutused, sünnitusasendite ja hingamisharjutuste õppimine. Samuti toimuvad
vesivõimlemistunnid Aura veekeskuse
ujumisbasseinis: vabaliikumine, harjutused hüdronuudli, hantlite ja palliga.
Lisainfo ja registreerimine:
www.nooruse.ee/rasedatevoimlemine.

Koostöös MTÜ “Elu Dementsusega“ toimuvad Tartu Tervishoiu
Kõrgkoolis tugigrupid dementsusega inimeste lähedastele, kus leiavad aset vestlused, arutelud, informatsiooni ja kogemuste jagamine.
Oodatud on lähedased, kes puutuvad kokku dementsussündroomiga pereliikmete või tuttavatega. Samuti ootame tugigruppi neid,
kes on hoolduse teekonna juba läbinud ning sooviksid saada jõudu
ja tuge leinaperioodil või siis olla toeks teistele tugigrupis osalejatele. Osalemine on tasuta.
Kohtumised toimuvad Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis (Nooruse 5),
teisipäeviti kell 17.00-19.00. Järgmised tugigrupi toimumise kuupäevad on 29. oktoober ja 26. november.
Tartu tugigruppi eestvedajateks on neuroloog Ülla Linnamägi,
kõrgkooli õppejõud Merle Varik ja Janika Pael, kes kõik kuuluvad
ka ühingusse „Elu Dementsusega“.
Lisainformatsioon ja registreerumine: Merle Varik,
merlevarik@nooruse.ee, telefon 525 5594.
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Spirituaalsus ja
teadvelolek päästab
paljudest probleemidest
Inge Paju,

õenduse ja ämmaemanduse osakonna õppejõud

“Teil tuleb üht asja väga selgelt mõista — nimelt seda,
et kui me suudame õppida kasvõi kolm minutit õigesti elama, siis võib see muuta kogu meie elu”. (Osho, “Vaikus. Sinu olemuse sõnum” (2017: 13))
Üliõpilased kurdavad sageli, et nad ei tule pidevalt
kiireneva elutempoga toime: teha tuleb väga palju asju
väga lühikese ajaga. Tegemata tööd kuhjuvad, „juhe
jookseb kokku“, stress kasvab üle pea ja tuntakse, et
ollakse väljapääsmatus olukorras. Kui suureks peab
kasvama probleemide koorem, et märgata, teadvustada ja öelda “stopp”?
Teadvelolek ehk mindfulness (ka ärksus, kohalolek, meeleteadlikkus) võimaldab võtta need kolm
minutit aega ja märgata, tajuda kohalolu ja taibata, mis toimub. Püüa vaadelda olukorda nii, nagu
see on, ning astu esimene samm selle muutmiseks.
Kindlasti on võimalik ka kolme minutiga korrastada oma elu, lahendada probleeme ja avastada, et kiirus on meie mõtetes ja tunnetes, meis enestes. Olles

erapooletu vaatleja ja püüdes tekitada distantsi oma
mõtete ja emotsioonidega, on võimalik taibata, missugused on Sinu probleemid, kust saab alguse kiirustav toimimine ja missugused takistused ei võimalda
Sul nautida iga eluhetke.

Kiirus seab takistusi
Kiirenev elutempo vajab tasakaalustamist mõtiskluse, meditatsiooni, jalutuskäigu, aga üha sagedamini
ka antidepressantide ja mõnuainete kasutamisega.
Kiirus on vallutanud ka meie probleemide lahendamise ootused.
Kuidas säilitada rahumeelset, rahulikku ja keskendunud meelt ükskõik missuguste elusündmuste
korral? Sellele küsimusele otsivad vastust nii teadlased kui ka eneseabiraamatud.
Inimestena on meil võime käituda elutargalt ja kasutada oma elutarkust kõikide elusündmustega toimetulekuks, olles osavõtlik ja säilitades seejuures sisemise ja välise rahu sõltumata olukorrast. Väga sageli
aga toimime ebaratsionaalselt oma emotsioonidest

või mõtetest pimestatuna.
Kasutades teadlikkust enesest, tunnetades oma
elu-, meele-, ja vaimujõudu ning kogedes seotustunnet, elu müsteeriumi ja imelisust ning suhestatust teiste inimestega, võime me oma isiklikke piire
ületada, avarduda ja elada hetkes.
Jon Kabat-Zinn oma raamatus “Sa oled alati kohal. Teadveloleku meditatsioon” esitab küsimuse: kas
teadvelolek on vaimne? Ja samas ka tõdeb, et ta väldib sõna “vaimne” ja vaimsus nii palju kui võimalik. Tema väljatöötatud teadvelolekul põhinev stressi leevendamise programm (MBSR) on võimaldanud
patsientidel, vangidel, õpilastel, sportlastel ja teiste
elualade esindajatel lõõgastuda, vähendada ärevust,
stressi ja depressiooni ning valust tingitud kaebusi.
Juurutades teadvelolekut tavameditsiini ja tervishoidu, on ta saanud patsientidelt tagsisidet, et stressikliinikus on inimesed saanud kõige vaimsema kogemuse, mis neil üldes on elus olnud. Mõnikord on
inimesel oma kogemust väga keeruline sõnades väljendada, kuid saadud kogemust suudavad nad meenutada aastakümneid.
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Spirituaalsus annab suuna
Inimese spirituaalse olemuse määratlemisel ei ole
uurijate seas konsensust. Keeruline on leida täpseid
sõnu mittemateriaalsete nähtuste kirjeldamiseks.
Spirituaalsuse kirjeldustes keskendutakse peamiselt
niisugustele mõistetele: elule tähenduse ja eesmärgi
andmine, inimese eluprintsiibi essents, püha rännak,
asjade põhilise tõe, ülimate väärtuste kogemine, tingimusteta armastus, seotus iseenda ja teistega, seotusetunne müsteeriumi, ime, Kõrgema Jõu, Jumala või
Universumiga, inimese sisemine mõõde, mis häälestab teda tajuma elu kõige väärtuslikumat aspekti ja
mis motiveerib ning juhib inimese olulisi otsuseid.
Ruth A. Tanyi (2002) määratleb spirituaalsust ehk
vaimsust kui isikliku tähenduse ja eesmärgi otsingut
elus. See otsing võib olla või ka mitte olla seotud religiooniga. Vaimsusega kaasneb seotus isiklike ja/või
religioossete uskumustega, väärtustega ja praktikatega, mis annavad elule tähenduse, nõnda inspireerides ning motiveerides indiviide saavutama oma optimaalne olemiseviis. See seotus pakub usku, lootust,
rahu ning sihikindlust. Tulemuseks on rõõm, andeksandmine endale ja teistele, teadlikkus raskustest ning
surelikkusest ning nende aktsepteerimine, füüsilise
ning emotsionaalse heaolu kõrgendatud tundmine,
Kui lapsepõlves leiame
aega, et asju vaadelda
ja niisama olla, kipume
täiskasvanuna mõtlema, et
see on ajaraisk.
Foto: Pixaby/Esther Merbt

ning võime ületada eksistentsi vaevad.
Spirituaalsus võimaldab Sul olla teadlik enda
holistlikust suhtest ülejäänud reaalsusega, lähtuda
perspektiivist, et elul on väärtus, tähendus ja suund,
tunnetada teataval tasandil ühendust universumiga,
tunnetada mingit Jõudu, mis on suurem kui mina,
tunda end tihti osana elust ja elamisest, tunnistada,
et minu erinevad rollid elus on minu tegeliku mina
väljendused, teada, kuidas saavutada tasakaalu ning
tunda end osana maailmast. Teada, et elu on tähtis
ning et ma suudan asju muuta.
Mida enam Sa kasutad oma igapäevastes toimingutes teadvelolekut, seda enam oled kontaktis oma
spirituaalse loomusega. Osho oma raamatus “Teadvelolek tänapäeva maailmas” (2017: 216) annab järgnevaid soovitusi: “Õppige jälgima kolme asja: esiteks
oma keha ja selle toimimist. Kõndides tuletage meelde, et kõnnite, süües tuletage meelde, et sööte; magama jäädes tuletage nii kaua, kui suudate, meelde,
et hakkate magama jääma. Teiseks, olge valvas oma
mõistuse ja selle mehhanismi suhtes. Vaadelge oma
mõtteid, mälestusi, soove, ilma neid kuidagi hindamata, justkui need ei kuuluks teile, justkui lihtsalt
loeksite romaani või vaataksite filmi - muretult, rahulikult, eemalolevalt. Ja kolmandaks, vaadelge oma
tundeid, emotsioone, meeleolusid, teades väga hästi,
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et mina olen vaatleja ja vaatlejat ei saa kunagi vaadelda. Mina olen subjekt ja nemad on objektid. Mina olen nägija ja neid nähakse.”
Kui on julgust astuda esimene samm oma spirituaalse loomuse suunas, esialgu pühendades selleks
kolm minutit, võid Sa ühel päeval avastada, et kolmest minutist on saanud 30 minutit ning Sa suudad
olla teadvel kõikides oma tegemistes. See muutus algab esimesest sammust, algab teadvustamisest, et Sa
oled see, mida Sa elus kasutad ja Sul on iga hetk valikuid, Sul on võimalusi. Ole nendest teadlik.

Allikad:
Ruth A. Tanyi (2002), Towards Clarification of the
Meaning Spirituality. Journal of Advanced Nursing 39 (5), 500-509.
Osho, “Vaikus. Sinu olemuse sõnum”. Tõlkinud
Martin Palm. Tallinn: Pilgrim, 2017.
Osho, “Teadvelolek tänapäeva maailmas. Kuidas teha meditatsioonist oma igapäevaelu osa?”. Tõlkinud Tiina Kanarbik. Tallinn: Pilgrim, 2017.
Jon Kabat-Zinn “Sa oled alati kohal. Teadveloleku
meditatsioon igapäevaelus.” Tõlkinud Kaja Klaar.
Tallinn: Varrak, 2015.
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Pistandi – mis see on?
Eelmise aasta novembris, kui meie kõrgkool pidas
sünnipäeva, võis aktusel näha esinemas rühmatäit
Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rahvatantsijaid.
Rühma eestvedajaks on Maire Jürgel, kes arvas
kõrgkooli õppima asudes, et sellisel koolil võiks olla täitsa oma rahvatantsijate punt. Tema kõrval sai
rühma juhendajaks ka Meelika Kaarna. Kooli pealt
leiti punt noori ning Pistandi segarühm oligi sündinud. Tantsijate hulgas on neid, kes on rahvatantsuga tegelenud juba varemgi, kuid ka noori, kelle jaoks
on Pistandi rühm esimene sellelaadne kokkupuude.
Juhendajate usinus ja tantsijate entusiastlikkus
viisid tantsurühma suvel Tallinnas toimunud tantsupeole, mis oli kõigi jaoks meeldejääv ja tõi endaga kaasa rohkelt emotsioone. Pikad proovipäevad
olid küll väsitavad, kuid sellegipoolest suutsid Pistandi noored ühistranspordiga sõites mõne lauluviisi üles võtta ning seeläbi ülejäänud bussirahvale väikese “kontserdi” anda.
Tantsijate sõnul on nalja saanud nii trennides kui
ka trennivälisel ajal. Rahvatants ühendab noori ning
seetõttu ongi Pistandi puhul tegu kokkuhoidva rühmaga. Koos veedetakse aega ka trennivälisel ajal ning
samuti aidatakse vajadusel üksteist koolitööga.
Seejuures otsib rahvatantsurühm uueks hooajaks
koosseisu ka värskeid tantsijaid. Vastuvõtt toimub
1. oktoobril kell 19.00 ruumis 007, kuhu on oodatud nii algajad kui ka varasema tantsukogemusega õpilased. Kui üksinda ei julge tulla, võib kaasa
võtta ka paarilise. Trennid hakkavad toimuma Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis teisipäeviti ja neljapäeviti kell 19.00–21.00.

Foto: erakogu

Lella Pruuli, õe õppekava 3. kursuse üliõpilane
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Projektitegevused Eestist Hiinani
Richard Jalakas,

koostöö ja teenuste koordinaator

Tartu Tervishoiu Kõrgkool osaleb mitmetes siseriiklikes ja rahvusvahelistes projektides, mille
peamiseks eesmärgiks on toetada
kõrgkooli teadus- ja arendustegevust, uute õppemeetodite ja õppematerjalide loomist ning kasutuselevõtmist. Projektides osalevad
valdavalt kõrgkooli õppejõud, aga
ka üliõpilased. 2019/20. õppeaasta
alguse seisuga on kõrgkool osaline üle 15 projektis.
Haridusinvesteering tervishoidu – HiT! (2015-2020) on
suurprojekt, mis on peatselt
lõppemas ning mille eesmärgiks on kõrgkooli konkurentsivõime (sh rahvusvahelise) ja
ühiskonna teenimise võimekuse tõhustamine. Projekti käigus
avatakse rahvusvaheline magistriõppe ühisõppekava radioloogiatehniku erialal, tõuseb
õppejõudude teadusvõimekus
ning loodava kompetentsikeskuse raames osutatakse pidevalt
elanikkonnale õppevaldkondadega seonduvaid teenuseid.
Projektitegevuste elluviimist

toetab Euroopa Regionaala- ne (2019-2020) on projekt, milrengu Fond.
le eesmärgiks on koolitada välja praktikajuhendajaid, kaasata
Dementsuse Kompetentsikes- uusi praktikuid õppetöösse ning
kuse (2018-2021) loomine, mil- luua praktikabaaside hindamile eesmärgiks on parandada se süsteem. Projekti rahastab Indementsusega inimeste ja nen- nove.
de lähedaste toimetulekut ja
elukvaliteeti, viies ellu tegevusi, Virtuaalreaalsuse töötoad noormis tõstavad inimeste teadlik- tele bioanalüütiku ja õenduse
kust dementsusest ja abi saami- eriala tutvustamiseks (2019se võimalustest ning parandavad 2020). Eesti Noorsootöö Keskutervishoiu- ja hoolekandeteenus- se hanke raames viiakse üle Eeste kvaliteeti ja teenuste kättesaa- ti läbi töötubasid, mis sisaldavad
davust. Kompetentsikeskuse loo- endas bioanalüütiku ja õendumises osalevad lisaks kõrgkoolile se erialaste võtete praktiseerimist
MTÜ Elu Dementsusega, SA Vil- ning virtuaalreaalsusprillide vajandi Haigla ja SA EELK Tallinna hendusel 360-kraadi filmide vaaDiakooniahaigla ning seda rahas- tamist, mis võimaldab tutvuda
tab Sotsiaalministeerium.
osalejatel reaalse haigla töökeskkonnaga.
Õed tagasi tervishoidu (2019)
on koolituskursus, mille edukas Advanced Nursing Practice
läbimine loob võimaluse naasta Education Network of the Nortööturule õdedel, kes ei ole pik- dic and Baltic Countries (2019ka aega õena töötanud ning kes 2020). Projekti eesmärgiks on
ei ole kantud tervishoiutöötaja- luua Põhjamaade ja Baltikute registrisse. Koolituskursuse mi kõrgkoolidest võrgustik, mis
läbiviimist rahastab Sotsiaalmi- võimaldaks rahvusvahelise koosnisteerium.
töö abil arendada õe kutseala ja
magistriõpet ning pakuks õpTartu Tervishoiu Kõrgkooli pejõududele ja üliõpilastele rahpraktikasüsteemi arendami- vusvahelisel tasandil kontaktide

loomise võimalusi. Projekti ju- maldab paremini õpetada dehib Turu Rakenduskõrgkool ning mentsusega inimeste ravimist
projekti rahastab Nordplus.
ning toetab kliinilises keskkonnas tehtud otsuste analüüsi. ProeMedication Passport (2017- jekti juhib Osnabrücki Ülikool
2020), mida juhib Tartu Tervis- ning projekti rahastab nii Erashoiu Kõrgkool ning mille raa- mus+ kui ka Saksamaa Haridusmes võetakse kasutusele e-õppe ministeerium.
platvorm, mis on mõeldud kasutamiseks nii õppejõududele kui CALOHEE Phase (2020-2021) II
üliõpilastele ning toetab õendu- on jätkuprojekt, mille eesmärgiks
se üliõpilaste vajalike ravimialas- on välja töötada instrument, mis
te teadmiste omandamist. Projekt võimaldaks mõõta õppekavade
on rahastatud Erasmus+ prog- kvaliteeti ja tulemuslikkust. Anrammist.
tud instrument pakub raamistikku, mis aitab tõsta teadlikul
Empowering Puppetry (2019- meetodil õppekvaliteeti. Projek2020) projekti eesmärgiks on luua ti juhib Groningeni Ülikool ning
koostöövõrgustik, mille eesmär- projekti rahastab Erasmus+.
giks on arendada vaimse tervise
häiretega inimestele aktiviseeri- Developing Gerontological
vaid terapeutilisi tegevusi. Antud Nursing Education in China
projekt keskendub käpiknuku te- Through Multidisciplinary Inraapiale, millest võiks saada po- novations (2019-2022) projekti
tentsiaalne valikaine kõrgkooli eesmärgiks on arendada välja gekutseõppe õppuritele. Projekti ju- riaatria-alased õppemoodulid õehib Kaunase Rakenduskõrgkool nduse õppekaval Hiina partnerning rahastajaks on Nordplus.
koolides, et toetada teaduspõhist
ja kompetentsidel põhinevat õenTake Care International (2019- dushariduse arendamist Hiinas.
2021) projekti eesmärgiks on ko- Projekti juhib Jyvaskyla Rakenhandada ning võtta kasutusele duskõrgkool ning on rahastatud
digitaalne õppemäng, mis või- Erasmus+ programmist.
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Aasta tegijad
Selgunud on Tartu Tervishoiu Kõrgkooli aasta
kolleegid ja õppejõud
Jaanika Niinepuu,

kommunikatsioonijuht

Tartu Tervishoiu Kõrgkooli aasta kolleegid on mitteakadeemilisest personalist
õppekorralduse peaspetsialist Arle Puidak (pildil paremal) ja akadeemilisest
personalist õenduse ja ämmaemanduse
osakonna õppejõud-dotsent Reet Urban,
kes said kingituseks just neile disainitud tassi. Aasta kolleegi valimisel saavad

osaleda kõik kõrgkooli töötajad ning tiitli saajad kuulutatakse välja õppeaasta alguse infopäeval.
Reeda puhul hindavad kolleegid seda, et ta on koostöövalmis, abivalmis, asjalik, toetav ja kaasamõtlev. Tema peale
võib loota! Arle samas aitab alati, on kannatlik, hoolas, rõõmsameelne, sõbralik
ja teisi toetav kolleeg ning mis pole vähe tähtis - ta vürtsitab tööpäevi omapärase huumoriga.

Juunikuusel lõpuaktusel
kuulutati välja ka aasta
õppejõud:

Aasta õppejõud
saavad kingituseks
pastaka.

Fotod: Jaanika Niinepuu, Kadri Külaots

Sirje Sammul (terviseteaduse
magistriõpe)
Anne Vahtramäe (õde)
Ave-Kõrve Noorkõiv
(ämmaemand)
Merle Kolga (bioanalüütik)
Taive Leis (radioloogiatehnik)
Kirkke Reisberg (füsioterapeut)
Inga Ploomipuu (tervisekaitse
spetsialist)
Raul Jalast (erakorralise meditsiini
tehnik)
Tiiu Lepp (hooldustöötaja)
Liana Kurg (lapsehoidja)
Marit Salus (massöör)
Triin Pajuri (tegevusjuhendaja)
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Tervisekaitse spetsialist hoiab
silma peal ettevõtte hingeelul
Ave Kutman,

tervisekaitse spetsialisti õppekava õppejõud

Kuidas saab kreem Napoleoni koogi vahele? Kuidas
toimub kommipakile pildi trükkimine? Mis kell läheb
trükki Postimees, et see oleks uue päeva hommikul
õigel ajal postkastis? Kui palju armastatud karastusjooki Tartu Limonaad ikkagi mahub ühe logistikakeskuse seinte vahele?
Need ja mitmed teised küsimused pakuvad huvi
ilmselt väga paljudele. Kes ise igapäevaselt toiduainetetööstuse, puidutootmise või mistahes muu erialaga kokku ei puutu, neil jäävadki need küsimused
tihtipeale võimaluse puudumisel vastuseta. Kui mitte vastuseta, siis oma silmaga nägemata. Oma silm
on ju kuningas!
Tervisekaitse spetsialisti tudengitel on aga õppetöö käigus suurepärane võimalus tutvuda erinevate
suuremate ja väiksemate ettevõtete, asutuste ja organisatsioonide hingeeluga. Tudengitel on kolme õppeaasta jooksul võimalus käia erinevate õppeainete
raames õppekäikudel, mille eesmärk ei ole mõistagi
saada vastus ülaltoodud küsimustele, kuid see on lisaboonus.

Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse alusel jagatakse
ohutegurid viide erinevasse kategooriasse: füüsikalised, keemilised, bioloogilised, füsioloogilised ning
psühhosotsiaalsed. Kevadsemestril läbitakse samuti
viis erinevat õppeainet, mis just loetletud ohutegurite gruppe käsitlevad ja neis sisalduvaid ohtusid märkama ning hindama õpetavad.
Näiteks teisel kursusel on tudengitel võimalus
õpitud ohutegurite baasil ja riskianalüüsi õppeaine
raames koostada riskianalüüs mõnele objektile, mis
seda päriselt vajab – nii saame omakorda ühenda-

Erinevad teenused ettevõtetele

Üliõpilastel lai ülevaade
Nimelt külastavad üliõpilased õppe eesmärgil erinevaid kohti – juba esimesel kursusel on ülesandeks
külastatavatel objektidel üles leida erinevad ohutegurid ja seostada neid võimalike tervisemõjudega.

da õppetöö teenuse osutamisega kogukonnale. See
annab ka tudengitele võimaluse ühes ettevõttes või
asutuses kauem viibida ning õppida tundma mõne valdkonna spetsiifikat ja näha, kuidas reaalselt
üks või teine tööprotsess toimib. Tudengitel on piisavad teadmised ja õpitud metoodikad riskianalüüsi koostamiseks ning igal aastal ollakse tulemusega
väga rahul. Seesugune positiivne tagasiside annab
indu juurde nii tudengitele kui ka õppejõule. Samuti on alati hea olla kellelegi kasulik ning siiras rõõm
ja tänu on parim tasu.

Fotod: erakogu

Tartu linnas ja selle ümbruses leidub
hulgaliselt lahkeid ettevõtjaid ja asutuste juhte, kes meie tudengeid rõõmuga vastu võtavad ning töökeskkondi neile tutvustavad või meid
endale appi paluvad. See on suurepärane võimalus õppetööd ilmestada ja elavdada. Tervisekaitse spetsialisti õppekava tudengid ja õppejõud
on neile väga tänulikud! Nii oleme
koostanud ettevõtetele riskianalüüse,
mõõtnud sisekliima parameetreid,
müra ja valgustatuse taset, süsinikdioksiidi sisaldust õhus jne. Loe täpsemalt kõrgkooli kodulehelt: www.
nooruse.ee/et/teenused/teenused-ettev6tetele
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Kuidas Sul läheb?
Ulla Preeden, rektor

Kuidas läheb? „Väga hästi“, „hästi“, „normaal-

selt“, „enam-vähem“, „saaks paremini“, „läheb kah“,
„nii nagu lükkad, nii läheb“, „ausalt, ei lähe hästi“.
Mida vastaksid Sina täna?
Kui meil läheb päriselt hästi, kas julgeme ka seda
välja öelda? Enamasti kipub olema ikkagi nii, et kui
meil on nö tavapäraselt hästi, ei oska me seda märgata ega hinnata. Stabiilsusel ehk heaolu püsimisel või
heade tulemuste hoidmisel on pigem kehv alatoon
ning see on pahatihti vähe väärtustatud. Ometigi on
see saavutus omaette. Kui meil on ka ootuspäraselt
hästi, kas siis isiklikus elus või organisatsioonis tervikuna, tundub ju asjakohane, et võiksime ka sellest
rõõmu tunda ja tähistada. Kui oleme midagi saavutanud või ära teinud, siis lausuda tunnustavad sõnad.
Isegi siis, kui see on esimene samm pikal teekonnal,
esimene edukas rühmatöö, meeskonna kohtumine,
töövõit vms.

Korraldame väikese katse iseendaga.

Mõtle viis asja, mis täna on hästi ja sarnaselt viis asja, mis pole ning mida saaks või võiks paremini —
kui kiiresti said kirja esimesed viis ja teised? Kas on
midagi, mida tahaks lisada ühte või teise nimekirja veel? Enamasti saab see nimekiri, kus me tahame
enamat või kus võib isegi öelda, et hetkel on halvasti, palju-palju pikem. Kas see on inimeste loomuses
või siis eestlaste loomuses? On see tagasihoidlikkus
või hoopis alalhoidlikkus?
Rõõmustamine olukorras, kui on päriselt hästi,

on justkui üks samm enne järgmist ebaõnnestumist:
enamikel kordadel, kui on tõesti põhjust rõõmustada või kiita, siis inimene, enne sellest rääkides, sõna
otseses mõttes sülitab paar korda. Sageli kasutame
sealjuures väljendit „ma ei tahaks seda ära sõnuda“
– seda ütlemist kohtan samuti tõesti palju!
Kas siis ongi nii, et kui me ütleme, et hetkel on
väga hästi, siis see justkui viibki automaatselt selleni, et järgmisel hetkel see nii ei ole? Või see on tegelikult normaalne elu toimimise rütm: vahel läheb paremini ja teinekord jälle mitte? Ainuüksi selleks, et

Ainuüksi selleks,
et aru saada
ja märgata, et
on hästi, peab
vahel olema ka
teisiti, et meil see
võrdlusmoment
tekiks.

aru saada ja märgata, et on hästi, peab vahel olema
ka teisiti, et meil see võrdlusmoment tekiks. Minu arvates on üsna lihtne ja pigem tavapärane, et kohaneme olukorraga ja tahame järjest rohkem. Vanarahvas
ütleb ka, et süües kasvab isu. Ma arvan, et tegelikult
on see vajalik — edasi püüdlemiseks ning nii enese
arendamiseks kui organisatsiooni arenguks tulebki
edasi liikuda.

Samas tuleb aeg-ajalt endale ka meelde tuleta-

da, et see, kus me oleme täna ja see, mida oleme saavutanud täna – on tegelikult väga hea. Me patsutame
mõttes oma õlale, või kui märkame kaaslast ja kolleegi, siis tema õlale, ja oleme tänulikud. Kui me ei saa
üksi maailma parandada, siis me saame seda kindlasti teha koos ning siis ongi juba väga hästi!

VÄLISPILK

TERVIST! / SEPTEMBER 2019 / nr 24

21

Minu Tšehhi: värviline labor,
Aasia köök ja hokikirg
Erle Püvi, bioanalüütiku õppekava 3. kursuse tudeng
Olin praktikal Tšehhis pisut üle kahe kuu, 2019. aasta jaanuari algusest märtsi keskpaigani. Tegin seal
kliinilise keemia, hematoloogia ja mikrobioloogia
praktikat.
Esimene praktikakoha valik oli tegelikult üks ülikool Ateenas, aga paraku ei saadud sealt meie kooliga kokkuleppele ja valituks osutuks ülikool Lõuna-Tšehhis. Ülikool, mille kaudu praktikale sain, asub
České Budějovice linnas Lõuna-Tšehhis, kuid reaalselt
praktika viisin läbi Prahas Bulovka haigla laborites.
České Budějovice linnas käisin ainult kaks korda —
korra praktika alguses ja teine kord viimasel päeval,
mõlemad korrad pabereid vormistamas. Prahas elasime äärelinnas väikeses korteris ja igapäevaselt käisin haiglas praktikal trammiga.
Tšehhi läksime koos poiss-sõbraga, kohale sõitsime enda autoga, selleks, et kohapeal saaks ümbrust
paremini avastada. Poiss-sõber tegi kohapeal kodukontorist tööd sel ajal, kui mina praktikal olin.

Suur ja värviline praktikakeskkond
Bulovka haiglakompleks oli ahhetama panevalt suur,
erinevad osakonnad asusid erinevates majades suure
krundi peal laiali ja esialgu õiget kohta üles leida oli
keerukas. Majad nägid väljast pisut väsinud välja, aga
hoone, kus laborid asusid ja mina praktikat tegin, oli
uus, puhas ja värviline. Iga osakonna jaoks oli valitud eraldi värv, kus kõik oli seda värvi — seinad, ru-

lood, kapid jne. Üllatav oli see, et kohalikud arstid ja
laborites olevad spetsialistid ei rääkinud peaaegu üldse inglise keelt. Mõne päeva veetsingi sellise laborandiga, kes seletas kõike tšehhi keeles, aga me mõistsime üksteist väga hästi ja mul oli nendega väga tore.
Praktikapäevad sain teha nii pikad, kui ise soovisin.
Laborites oli tehnika, tööjaotus ja töö iseloom väga sarnane sellega, mida olen siin Eestis näinud. Analüsaatorid olid küll teiste firmade poolt toodetud, aga
töötasid täpselt samadel tööpõhimõtetel kui need, mida olen harjunud kodumaal kasutama. Esialgu näidati mulle analüüside teostamised ette ja peale seda, kui
nad olid veendunud, et ma olin nende inglise-tšehhi segus öeldud juhtnööridest aru saanud, lubati mul
ka analüüse läbi viia, lõpus ka täiesti iseseisvalt. Väga harjumatu minu jaoks oli see, kui paljud töötajad
suitsetasid, ka haigla territooriumil.
Ühe aine praktika veetsin koos Tšehhi üliõpilaste-

Selle kahe lühikese kuu
jooksul ei jõudnud eriti
isegi kodu igatsema
hakata, Erasmuse
seiklus oleks võinud isegi
natukene kauem kesta.

Praha vanalinn.
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Pravčická brána (Pravčická kaar).

ga České Budějovice ülikoolist, kellega sain päris palju
rääkida, sest neil oli inglise keel selge. Ülejäänud ajal
ma tegelikult teiste tudengitega kokku ei puutunudki.

Odav elu
Kuna praktikapäev algas reeglina kl 7 ja lõppes kl 16,
sain pikkade päevade tõttu praktika kiiremini tehtud
kui planeeritud 60 päeva. Kuna aga see on Erasmusega lepingut sõlmides miinimumaeg, kui välismaal õppida või praktikal olla, siis viimased paar nädalat olid
mul Tšehhis täiesti vabad ja sain olla lihtsalt turist. Lisaks Tšehhile avastasime ka Saksa lõunaosa (München,
Dresden), Belgiat, Austriat, Slovakkiat ja Poolat.

Üldiselt polnud elul Prahas viga. Inimesed on enamasti sõbralikud ja inglise keelega sai linna
peal hakkama. Vahel pidi kasutama ka Google Translate’i abi,
et asju saaks ära ajada. Muideks,
Prahas on väga suur hulk immigrante Aasiast, eriti just Vietnamist ja nende aasia toidu tase on väga kõrge! Käisime päris
tihti vietnami köökides söömas
ja see oli väga hea vaheldus kohalikule toidule.
Elu oli muidu odavam kui
Eestis. Kuna meie korteri köök
oli nirupoolne, siis käisime tihti õhtuti väljas
s ö öma s
ja sellele kulus minu arust
mä rgatavalt
vähem
raha kui Eestis, eriti arvestades seda, kui head toitu selle
vähese raha eest seal saime.
Õlu oli seal ka odav ja hea –
poes 50 senti pudel, baaris
alla kahe euro klaasi eest.
Meie elu oli seal üldiselt selline, et päeval olin praktikal,
õhtuti tegime trenni ja/või
vaatasime telekat ning nädalavahetuseti käisime uusi kohti avastamas.
Kohapeal elades avastasin, et minus on ka hokifän-

22

ni hing. Elasime tulihingeliselt kaasa HC Sparta Praha hokitiimile, kes mängib Tšehhi Meistriliigas. Kui
vähegi võimalik, üritasime jõuda igale kodumängule.
Kokku käisime vist viiel või kuuel mängul selle kahe kuu jooksul. Hokiareen asus meie kodunt kõigest
pooletunnise jalutuskäigu kaugusel. Kohapeal mängu vaadata on ikka hoopis teine kogemus kui telekast.
Soovitan seda kõigile spordihuvilistele!
Üldiselt jäin praktikaga väga rahule. Töökoormus oli minu arust väga hea, vahelduseks oli päris mõnus teises keskkonnas olla. Selle kahe lühikese kuu jooksul ei jõudnud eriti isegi kodu igatsema
hakata, Erasmuse seiklus oleks võinud isegi natukene kauem kesta.
Dresden, Zwingeri palee pargis. 

Fotod: Erakogu
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Leipzig — suurepärane
praktikakoht
erakorralise
meditsiini
tehniku
õpilastele
Airin Treiman-Kiveste, õppejõud
Alustan Agu Sihvka kuulsa tsitaadiga: “Et kõik ausalt ära rääkida, pean ma alustama sellest, et...“. Kõrgkooli kutseõppes ei ole Erasmus+ kutsehariduse õpirände hartat, rahvusvahelist õpirännet on edendatud
siiani projektipõhiselt. Erakorralise meditsiini tehniku
(EMT) õppekava õpilased olid kaks aastat tagasi, võrreldes hooldustöötaja ja lapsehoidja õppekaval õppijatega, ebavõrdses seisus, sest neil puudus võimalus sooritada
õppepraktikat välismaal. Kõrgkool aga leidis kontakti kutsekooliga, kes oli huvitatud partnerlusest.
2018. aasta septembris sõlmisime kaheaastase projektilepingu. See andis võimaluse minna neljal EMT õppejõul ja neljal õppijal Leipzigisse, lühiajalisele õpirändele, mis õppijate jaoks tähendas kahenädalast praktikat kiirabis Saksamaal. Õppejõudude töökas
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kollektiiv, Tiina Uusma, Martin Kaljuorg ning Airin
Treiman-Kiveste, asus eelmise aasta novembri lõpus
teele Leipzigisse, tutvuma nii verivärske partnerkooli kui ka sealsete praktikabaasidega. Saksamaal ootas
meid küll sügiseselt karge ilm, aga inimesed, kellega
kohtusime, olid mõnusad ja sõbralikud.

Kolmandal päeval käisime praktikal. Me saime
kaasa sõita väljakutsetele. Töökohta jõudes ei olnud
kedagi, kes oskaks inglise keelt ja saksa keele oskus
ei olnud samuti kõige parem. Meid aitas kehakeel ja
Google Translate. Me saime kogu baasi tutvustuse ja
töökorralduse nii tehtud.

Tõhus õhukiirabi

Päästekeskus kui filmis

Esimesel päeval saime partnerkooli külastusel põhjaliku ülevaate Saksamaa keerulisest haridussüsteemist, tugevustest ja kitsaskohtadest. Sai võrreldud
nii meie kui nende EMT õppekava. Peab tõdema,
et võrreldavad need ei olegi. Esimene suur erinevus on see, et nende EMT õpib kolm aastat ja temast saab parameedik, meie EMT õpib ühe aasta
ja temast saab erakorralise meditsiini tehnik. Suur
erinevus seisneb ka praktika mahus. Oli palju selgitamist, et millised pädevused meie õppuritel on
ja mida nad Saksamaale praktikale saabudes teha
oskavad ja võivad.
Järgmistel päevadel läks järjest huvitavamaks. Nimelt kohtusime inimesega, kes vastutab otseselt praktika ja praktikabaaside eest ning arutasime parterkoolide praktikavõimaluste k.a kohustuste üle. Seejärel
sõitsime ekskursioonile kiirabiautode tehasesse. Ülipõnev oli näha kiirabiauto valmimist algusest lõpuni.
Esimeseks etapiks, uskuge või mitte, on tehasest
tulnud uue auto tükkideks lõikamine ja siis hakatakse seda uuesti, koos täiustustega, kokku panema.
Huvitav oli see, et kõige suuremad ja kallimad autod
maksavad nii palju, et kõik liidumaad ei saa neid endale lubadagi, vaid peavad leppima väiksematega.
Päeva lõpus külastasime õhukiirabi baasi, mis on
praktikabaasiks ka sealsetele EMT õppijatele. Õhukiirabi kasutatakse Saksamaal väga palju. Õnneks ei
olnud ühtegi väljakutset sel ajal, kui meie sealset helikopterit seest väljast uudistasime, piloodi tooli proovisime ja varustusega tutvusime. Vastasel juhul oleks
meie huviobjekt lihtsalt minema lennanud.

Tuleb tõdeda, et sealne kiirabi teeb väga palju n.ö
transportsõite ning peab tegelema palju sotsiaalsete
probleemidega. Ilmselgelt oli Martinil, kes igapäevaselt töötab Tartu Kiirabis õena, palju küsimusi ja uudistamist. Sattusime praktikabaasi töövarjudeks rahulikul päeval. Saime käia küll väljakutsetel, samas
jäi meil ka aega tutvuda varustusega ja vahetada kogemusi Saksa kolleegidega.
Hindan kõrgelt saadud kogemust, sest mitte alati
ei ole õppejõul võimalust osaleda ise praktikandina
praktikabaasis. Praktikabaasis viibis samaaegset ka
üks praktikant, kes lõpuks kevadel ise vahetusõpilasena Tartu Kiirabisse praktikale tuli. Usun, et siin oli
ka meie käsi mängus, sest rääkisime ikka enda kooli ja praktikabaasi atraktiivseks.
Viimasel päeval viidi meid Leipzigi häirekeskusesse, mis oli samuti väga põnev ja uus kogemus. Päästekeskuse eritasanditel tööd olen siiani küll ainult
filmides näinud, aga nüüd seisime selle kõige sees ja
saime täpse ülevaate eritasandite tööülesannetest.
Saksamaalt tulles olime saadud kogemusega väga rahul ning saatsime kevadel kerge südamega kaks
EMT õppekava õppurit 14-päevasele kiirabipraktikale Leipzigisse ja vastu võtsime kaks õppijat Leipzigist.
Õppurid nii siit- kui sealtpoolt piiri olid rahul saadud praktikakogemusega. Õpilastele Saksamaalt jättis sügava mulje meie kool ja loodud õppimisvõimalused. Nii et olgem uhked selle üle, mis meil on. Ka
sellel, 2019/2020. õppeaastal on kahel EMT õppekava
õpilasel võimalus minna kaheks nädalaks õppepraktikale Saksamaale, mis on kindlasti väärt kogemus.

Tiina Uusma ja Airin Treiman-Kiveste tutvumas õhukiirabiga.

Kiirabibrigaad Saksamaal.

Fotod: erakogu
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Füsioterpeutide
intensiivkursus Hollandis

Kertu-Liisu Ert, Eke Tominga ja Merlin Knude,
füsioterapeudi õppekava vilistlased

8.-12. mail toimus Hollandis Bredas rahvusvaheline
füsioteraapia intensiivkursus. Nende viie päeva jooksul kohtusid Avansi Rakenduskõrgkooli ruumides
õppejõud ja tudengid viiest eri Euroopa riigist: Hollandist, Taanist, Belgiast, Soomest ja Eestist. Lisaks
meile esindas kõrgkooli õppejõud Karin Tammik.
Projekti eesmärgiks oli praktiseerida erialast inglise keelt, tutvuda erinevate tervishoiusüsteemidega
ning panustada teaduspõhise füsioteraapia arengusse.
Tudengid jaotati eri rahvusest koosnevatesse gruppidesse ning igale grupile jagati üks kindel füsioteraapia valdkond.
Kõigil tuli projekti lõpuks
koostada posterettekanne, mille kaudu nad tutvustasid innovaatilist lahendust mingile olemasolevale probleemile. Lisaks
viisid nii kohalikud kui ka rahvusvahelised õppejõud läbi väikseid loenguid ja arutelusid - n.ö
inspireerivaid seminare - erinevatel teemadel, avardamaks
õpilaste teadmisi ning andmaks
ideid grupitöö probleemivalikuks. Ühel sellisel sessioonil tutvustati näiteks, kuidas on võimalik õppeprotsessis kasutada
virtuaalreaalsust anatoomia õpe-

tamiseks ja õppimiseks.
Viimasel päeval valiti õppejõudude poolt välja neli eriti silmapaistvat ettekannet, millest ühe gruppi
kuulus ka meie kooli tudeng Merlin Knude.
Lisaks enesetäiendusele jäi meil aega nii Breda kui
ka Amsterdami eluoluga tutvumiseks. Eestis olid hakanud sulama alles viimased lumekuhjad, aga Hollandis oli kevad juba täiesti kohale jõudnud. See tähendas päikesepaistet, lehtes puid, õitsevaid tulpe ning
ohtralt kiiresti ringi vuravaid jalgrattureid.
Kui Eestis tuleb mõnel tihedama liiklusega teel ettevaatlik olla, et mitte auto alla jääda, siis Hollandis on
sama oht hoopis jalgratastega. Linnades on küll igal
pool markeeritud ja eraldatud rattarajad, kuid antud
liikluskorraldusega mitte harjunud inimese jaoks võib segadust
olla oh kui palju. Lisaks tähendas
selline rattarohkus, et iga kooli ja
üldkasutatava hoone juures pidi
nende hoiustamiseks olema ka
massiivsed rattaparklad.
Naljaka asjaoluna võib välja
tuua ka Breda suurimas pargis
toimuva. Iga päev kõrgkooli hoonete poole kõndides jalutasime
läbi pargi, mille alalisteks asukates oli terve hulk kanasid ja kukkesid. Linnud ei lasknud ennast
ümbritsevatest inimestest üldse segada ja nautisid oma valdusi täiel rinnal.

Fotod: erakogu
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Intensiivõppenädal Norras —
väärt võimalus uuteks
teadmisteks

Fotod: erakogu

Kreete Ojaperv, Amanda Emilie Koppel,

õe õppekava 3. kursuse üliõpilased
Ireen Bruus, õe õppekava õppejõud

4.-8. märtsil toimus Norras Ålesundis intensiivõppenädal teemal “Nurses Confidence in Medication
Safety“. Tartu Tervishoiu Kõrgkooli esindasid õe põhiõppe II kursuse tudengid Amanda Emilie Koppel
ja Kreete Ojaperv ning õppejõud Ireen Bruus ja Margit Lenk-Adusoo. Õppetöö toimus asutuses Norwegian University of Science and Technology (NTNU).
Kursusel osalesid õe põhiõppe ja magistritaseme tudengid ning õppejõud kuuest riigist: Rootsist, Taanist, Islandilt, Norrast, Soomest ja Eestist.

Erinevad töötoad
Intensiivõppenädala viie päeva jooksul tutvuti suuruselt kolmanda ülikooliga Norras, milles õpib üle
40 000 üliõpilase. Iga riigi tudengid tutvustasid ettekandena oma riigi tervishoiusüsteemi ning kõrgkooli, kus nad õeks õpivad.
Lisaks anti ülevaade kõrgkooli farmakoloogia ja
ravimite manustamise õppeaine sisust ja vormist.
Teadmisi koguti loengutes, oskusi praktiseeriti simulatsioonikeskuses, korraldati erinevaid töötubasid

ja ajurünnakuid ning arutleti ravimi- ja patsiendiohutuse probleemide üle eri riikide tervishoiusüsteemides. Õppejõud tegid ettekandeid ning korraldasid
ja juhtisid töötubasid patsiendi- ja ravimiohutuse teemadel, mis andsid sisulisi teadmisi ning mõtteainet
edasiseks tööeluks.
Õppenädala jooksul pöörati läbivalt suurt tähelepanu patsientide ja töökaaslastega suhtlemisele ning
üleüldise kommunikatsiooni ja meeskonnatöö oskuste arendamisele. Tegutseti gruppides, tehes asjakohaseid lühifilme ja esitlusi. Nädala alguses sai iga grupp
teema, mille kohta koostati nädalalõpuks tõenduspõhine vaatmik. Neid tutvustati NTNU esimese kursuse õenduse tudengitele, misjärel korraldati konkurss
parima vaatmiku valimiseks. Üksteist õpiti tundma
läbi erinevate teemamängude, matkati Ålesundi mägedes ning korraldati tutvumisõhtuid.

Laienenud silmaring ja uued suhted
Intensiivõppenädal Norras aitas kaasa rahvusvaheliste suhete loomisele ning arendas teadmisi ja oskusi ravimi- ja patsiendiohutusest, pakkudes sealjuures
mõtteainet iseenda ja tervishoiusüsteemi arendamiseks ning muutmiseks.
Samuti avardus silmaring eri riikide tervishoiu-

ning haridussüsteemidest. Võttes kaasa saadud teadmisi tulevasse õe töösse, saab ära hoida õendusabi vigu ja seeläbi tõsta patsiendiohutust ning tervishoiu
kvaliteeti. Niisugused rahvusvahelised õppeüritused
aitavad märkimisväärselt kaasa tudengite mõttetöö
arendamisele ja silmaringi laiendamisele ning seetõttu soovitame kõigile tudengitele võimalusel osaleda õppetöös välisriikides. Lisaks uutele teadmistele
arenes inglise keele oskus, tutvuti ja sõbruneti uute,
teisest kultuuriruumist inimestega.
Intensiivõppenädala “Nurses Confidence in Medication Safety“ korraldas MEDICO-network (Nordic Collaboration Network for Nursing Medication
Educators) ning rahaliselt toetas üritust Nordplus-programm.
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Suitsiidiohver ei ole üksi
Merily Uppin, õe õppekava 2. kursuse üliõpilane
10. september oli rahvusvaheline suitsiidiennetuspäev,
millest võttis osa ka Eesti. Tänavune fookus oli suitsiidi tagajärjel kannatavatel lähedastel. Peaasi.ee kogus kokku inimeste lood, kel on olnud kokkupuude
lähedaste suitsiidiga, eesmärgiga viidata valukohale,
et suitsiidiohvritele pakutav abi Eestis on puudulik.
Iga suitsiid jätab endast jälje paljude lähedaste hinge, kes võivad tihtilugu jääda süükoormat kandma
ning kannatavad seetõttu vaimsete probleemide käes.

Iga 40 sekundi järel lahkub keegi
Fakte suitsiidist: Eesti-Rootsi suitsidioloogia instituudi andmetel sooritati 2017. aastal Eestis 226 vabasurma, iga 40 sekundi järel teeb kuskil keegi enesetapu,
suitsiid on 15-29-aastaste noorte suurim surmapõhjus
Eestis, Eestis on enesetapu sooritanuid enam kui liiklusõnnetuses hukkunuid, viimase 45 aasta jooksul on
vabasurmade arv maailmas suurenenud 60% võrra.
Kuidas ära tunda suitsidaalset inimest? Üks ohumärkidest on enesetapust ja surmast rääkimine. Enamik inimesi, kes enesetapu sooritavad, annavad oma
kavatsusest eelnevalt märku. Tihti jagatakse laiali või
visatakse ära väärtuslikke esemeid ning jäetakse pere
ja sõpradega hüvasti tavapärasest erineval moel. Samuti on ohuteguriteks isiksuse muutused, kapseldunud olek, lahkumiskirjad, sotsiaalne eemaldumine.
Kuidas käituda suitsidaalse inimesega? Eesti-Rootsi suitsidioloogia instituut soovitab siinkohal kuulata
hädas olevat lähedast ilma hinnangute ja nõuanneteta — lihtsalt ole abivajaja jaoks olemas. Võta olukorda tõsiselt ning väljenda soovi aidata. Uuri, kas tal
on olnud varasemaid suitsiidikatseid. Tihti on neil

olemas hästi väljamõeldud plaan ja vahendid suitsiidi teostamiseks – uuri ka selle kohta. Kui enesetapurisk on suur, jää inimese juurde ja püüa saada ühendust kiirabiga.

ei ole lahendus, kuna iga nurga taga võib oodata pööre paremuse poole.”.

Lahendus võib olla nurga taga

Eesti-Rootsi suitsidoloogia instituut, enesetappude
ennetamine: abiks esmatasandi tervishoiutöötajale, 2000
https://www.who.int/mental_health/media/en/647.
pdf (06.09.2019)
Enesetapumõtete tunnused, enesetapu ohumärgid
http://peaasi.ee/enesetapumotete-tunnused/
(07.09.2019)

Jagame peaasi.ee loal ühte kogemuslugu:
„Olin tol ajal 16-aastane. Päriselus mul õigeid sõpru polnud, netis suhtlesin vaid “probleemsete” inimestega, endasugustega. Ühe inimesega tekkis tugev side
ning me klappisime väga hästi. Tol hetkel tundus tema kaotamine võimatu, kuna ta oli mu viimane toetuspunkt, mis mind elus hoidis. Ta oli ise samasuguses olukorras ning seetõttu mõistsime teineteist. Kuid
tema olukord hakkas paranema, samas kui ma vajusin aina mustemasse auku.
Lõpuks ta väsis mu toetamisest ning andis teada,
et meie suhtlusest ei tule enam midagi välja. See tundus nagu oleksin kaotanud viimsegi lootuskiire. Eemaldusin oma sõpradest, vanematega olid juba suhted
niigi halvad. Selle perioodi jooksul tegin mitmeid katseid, kuid siiski jäi ellujäämisinstinkt peale ning kuidagi rabelesin välja. Mingi hetk käis peast läbi plõks,
et kas ma jäängi nõnda vegeteerima või võtan midagi ette. Ma otsustasin midagi ette võtta.
Läksin arsti juurde (peale esimest korda enam tagasi ei läinud) ning samas aitas mind väga palju sport.
Hakkasin iga õhtu jooksma, see maandas väga hästi pingeid ja selleks tunnikeseks olin ma probleemidest vaba. Peagi tekkisid ka uued sõbrad ja praeguseks võin öelda, et see ellujäämise otsus on olnud mu
elu parim. Nüüdseks mõistan, et see oli üks elu õppetundidest, kuna ma ei kujutaks ettegi, kui ma praegu
kellegagi neist tollastest sõpradest suhtleksin. Suitsiid

Kasutatud kirjandus:

Foto: Pixaby/Sasin Tipchai
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Tehisintellekt ei saa
tervishoius inimeseta
hakkama
Ragne Jõerand, õe õppekava 1. kursuse üliõpilane
Tehisintellekt ehk AI (Artificial Intelligence) on digiajastu saavutus, mis üha enam hakkab asendama
inimest igapäevaelu toimingutes. Paraku puudub tehisintellektil empaatiavõime, mis on omane ainult
inimesele ja seetõttu jõuame parimate tulemusteni
vaid tehisintellekti ja inimese koostöös.
Just sellisele järeldusele jõudsid Laitses, 27. augustil toimunud tervisekogukonna Kärajad mõttetalgutel
“Kuidas rakendada tehisintellekti tervishoius?“ osalejad. Ürituse korraldas Teaduspargi Tehnopol juhitav
Connected Health klaster, mis on Eesti suurim tervisetehnoloogia kogukond, mis koondab nii terviseteenuse osutajaid, tervisetehnoloogia ettevõtteid kui ka
kõiki teisi valdkonna olulisi huvigruppe.
Peamised teemad, mis mõttetalgutel arutusele tulid, olid tehisintellekti rakendamise head ja vead, eetilised ja juriidilised küsimused, mis võivad tekkida,
kui masin teeb inimese eest otsuseid. Räägiti veel sellest, kes kannab vastutust, kui tehisintellekt teeb saatusliku vea. Üle ja ümber ei saadud sellestki, kas meie
arstkonna digikompetents on piisav, et tehisintellekti kogutud andmeid töödelda ja kui pole, siis kuidas
lahendada probleemi nii, et arstist ei saaks pelgalt

andmete sisestaja, vaid ta
saaks jääda endiselt oma
peamise töö – inimese ravimise juurde.
Mõttetalgutel osalejad
olid ühel meelel, et inimeseta ei suuda tehisintellekt edukalt funktsioneerida ja kuigi tehniliselt
võib olla kõik korras, siis
lõpliku otsuse tegemisel
on vaja ikkagi vaid inimesele omast tunnetust.
Tallinna Tehnikaülikooli tervisetehnoloogiate instituudi professor ja
e-meditsiini keskuse juhataja Peeter Ross, kes
töötab ka Ida-Tallinna
Keskhaiglas radioloogina ning on Maailmapanga ja Aasia Arengupanga e-tervise konsultant,
pidas ettekande teemal
„Kas tehisintellekt töö-

Peeter Ross. Fotod: Madli Viigimaa
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Mis takistab tehisintellekti rakendamist tervishoius ja millised on lahen dused? Arutelu juhtis Henrik Roonemaa (paremalt esimene). Osalesid (vasakult) Peeter Ross (TalTech), Kitty Kubo
(Haigekassa), Laura Karindi (Transformative AI), Terje Peetso (PERH).

tab alati koos tervishoiutöötajaga või võib ta tervishoiutöötajat asendada?”.
Rossi sõnul on viimasel paarikümnel aastal tehisintellekti osakaal meditsiinis märgatavalt suurenenud: meil on olemas digitaalsed raamatukogud ja
otsingumootorid, radioloogias ja dermatoloogias on
kasutusel digitaalsed kuvamismeetodid, võimalikuks
on saanud hübriidkuvamine, loodud on ühtne piltide arhiveerimise ja kommunikatsiooni süsteem, eksisteerib elektroonne haiguslugu ja tervise infosüsteem, töötab digitaalne otsustustugi.

Samas, et süsteem veelgi efektiivsemalt töötaks,
oleks Rossi hinnangul vaja tervise ja meditsiiniandmed suures osas kodeerida, vajalik on uuringute saatekirjade struktureerimine, väljaarendamist vajaksid
lihtsad algoritmid arsti töö hõlbustamiseks ja tagasiside andmiseks.
Probleemiks on siinkohal aga arstide digikompetents. Haigekassa innovatsioonijuht Kitty Kubo sõnul ei tegeleta praegu piisavalt meedikutega, kes on
peamised andmekogujad.
„Me oleme jäänud mitu aastat maha oma mõt-

teviisis. Kaua võttis aega, et maha müüa idee digiretseptidest, et arstid saaksid üldse aru, et seda on
patsiendile vaja. Kas ei peaks praegu ka tegelema sellega, et andmeid ei saa tervishoius teistmoodi korjata kui sellisel viisil, et tehisintellekt suudaks neid
kasutada. Iga andmekorjaja, perearst, eriarst, tehniline töötaja peaks suutma seda sellisel viisil teha.
Ehk peaks minema seda rada, et tekitame sinna vahele vahendaja, kes siis omab piisavalt digikompetentsi, et need andmed saaksid sisestatud ja et neist
saaks midagi välja lugeda,” pakkus Kubo ühe lahen-
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duse välja, kuidas arst saaks keskenduda enam oma
põhitööle, ravimisele.

Tehisintellekt radioloogias
Kuigi tehisintellekti kasutatakse mitmetes eri meditsiinivaldkondades, peatuti konverentsil pikemalt
selle rollil radioloogias. Saksa teadlane firmast Karl
Stroetmann, Empirica Communication & Technology Research rääkis, et käesoleval ajal tehakse üle kogu maailma ligi kaks miljardit kopsuröntgenit tehisintellekti abil.
„Tehisintellekt suudab tõlgendada röntgenitulemusi 150 korda kiiremini, kui seda suudaks inimene.
Samas võivad tal märkamata jääda teatud nüansid,
mida vaid vilunud radioloogisilm suudab eristada.
Tehisintellektist on aga suur abi esmase valiku tegemisel nende röntgenülesvõtete osas, mis vajaksid arsti
poolt täpsemat uurimist,” tõdes Stroetmann.
Leedu tehnoloogiafirma Oxipit esindaja Gediminas Pekšys nentis, et just sellele ärimudelile on nemad
ülesehitanud oma firma ja siiani on see leidnud meditsiiniringkondades valdavalt positiivset tagasisidet.
Maailmas on aga neidki teadlasi, kes leiavad, et
tehisintellekti tehtu pole midagi erilist ja sellega saavad hakkama teisedki. Selle väite tõestuseks tõi radioloog Peeter Ross illustreeriva näite, viidates California ülikooli doktor Richard Levensoni läbiviidud
katsele tuvidega, kus selgus, et tuvid suudavad eristada mammograafial beniigseid muutuseid maliigsetest ja leiavad üles mikrokaltsifikaadid ja tihenemised. Seega – kes siis on andekam, tehisintellekt
või hoopis tuvi?

Kas Eesti suudab luua tervishoius
digiedulugu?
Intrigeerivaks teemaks kujunes seegi, kas Eesti suudab olla piisavalt tegija ülemaailmsel digimaastikul
ja ka see, kes vastutab, kui tehisintellekt teeb vea. Se-

da mõttevahetust juhtis Riigikantselei digi-innovatsiooni ja peaministri IT nõunik Marten Kaevats.
Kaevats tõstatas küsimuse, kas Eesti-suurune riik
saab olla eestvedaja tehisintellekti arendamisel tervishoius ja millised on selle rolli kriitilised edutegurid?
„Küsite, kas Eesti saab ülemaailmses AI mängus
kaasa mängida? Minu vastus on, et mingil määral
saab ja mingil määral ei saa. Mingites väga spetsiifiliste rakenduste testimisel on Eesti siiski liiga väike,
et saada vajalikku täpsust algoritmis. Aga ma arvan,
et Eesti tugevus läbi selle digieduloo on olnud see, et
kuigi me ei pruugi olla kõige teravam pliiats tehnoloogias, on meie plussiks olemasolevate asjade rakendamine korrektsel viisil. Oluline ka ühiskonna kaasatus,“ rääkis Kaevats.
„Samas on meil ka palju kasvuraskusi: arstid pole
rahul, et programmidel on liiga palju liideseid, mis on
koledad kui öö, teevad peavalu ja võtavad kaua aega.
Samas on meie ühiskond edukalt minemas kogu paberimajanduselt digisse nii meditsiinis kui muudes
valdkondades ja see on positiivne nähtus.“
Tehisintellekti rakendamisel on oluliseks lähtekohaks ka andmekaitse ning eetika. Kaevats tõi välja mitu erinevat andmete haldamise stsenaariumit,
mis võivad tehisintellekti laiemal rakendamisel kõne alla tulla.
„Esimene stsenaarium on see, et korporatsioonid
omavad andmeid, teine stsenaarium on see, et riigid
omavad andmeid, kolmas stsenaarium on see, et inimesed ise omavad andmeid ja neljas stsenaarium on
see, et andmed on käsitletavad õhuna ja nende omamises pole mingit kasu, sest need on igal pool. Parima lahenduse leidmisel tuleb kindlasti lähtuda eetikast,“ tõdes Kaevats.
„Tehisintellekt areneb lõpuks superintellektist ja ta
võib kohati inimesega samastuda, aga tegelikult tehisintellekt ikkagi imiteerib inimeseks olemist. Eetikaga
on sama asi – on olemas teatud praktikad ja teadmised, mis lõpuni ei ole masinasse pandavad. On terve hulk asju, mis on inimesele vajalikud ja mida vaid

30

inimese mõistus suudab teha. Selleks, et tehisintellekt
saaks ühiskonnas toimida, on vaja oma igapäevast eetilist praktikat kõvasti arendada, alustades andmekaitsest ja lõpetades arstipraktikaga.

Kas tehisintellekti saab kaevata kohtusse?
Tehisintellekti kasutuselevõtt meditsiinis tekitab palju küsimusi ka õiguslikust aspektist, millest peamine on vastutus. Kui lihast ja luust inimese puhul on
lihtne – vastutab arst, kes ühe või teise otsuse tegi, siis
tehisintellekti puhul on olukord märksa komplitseeritum. Kas vastutab programmeerija, kes algoritmi
lõi või vastutab see, kes ei oska tehisintellektiga piisavalt pädevalt töötada või on see hoopis keegi kolmas?
Nii maailma kui Eesti õigusruumis sellele küsimusele ühest vastust veel pole ja just see on ka üks oluline aspekt, mis tuleb igal riigil oma seadusandluses
paika panna enne, kui tehisintellekti kasutamine meditsiinis muutub igapäevaseks praktikaks.
Martin Kaevastsi sõnul pole hetkel Eesti õigusruumis ühist seisukohta selles osas, kas tuleks tekitada olemasolevate juriidiliste kategooriate, eraisik ja juriidiline isik, kõrvale ka kolmas kategooria: tehisintellekt.
„Õigusteoreetikud jagunevad selles küsimuses
kahte: ühed leiavad, et kui algoritmid aina aja jooksul arenevad, siis tehisintellekti kategooria loomine
on mõistlik, samas kui teine seltskond selle mõttega nii päri pole. On nii palju lahendamata küsimusi, mis on vaja mitte ainult ekspertkogukonna, vaid
ka riigi tasemel paika panna ja ühiskondlikult läbi
arutada. Peamised teemad on andmekaitse ja andme eetika ja sealt edasi minnakse juba sektori-spetsiifilisemaks,” tõdes Kaevats.
Ja kuigi tehisintellekti rakendamine leiab nii poolt
kui vastuargumente, on kindel üks – tehisintellekt on
tulnud, et jääda, kuid meie kui inimeste roll, on otsustada, kuidas kasutada seda abivahendit nii, et selle käigus ei läheks kaduma inimene ja toetav suhtlus
arsti ning patsiendi vahel.
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Räägime verevähist
Merily Uppin, õe õppekava 2. kursuse üliõpilane
Leukeemia on vere ja luuüdi vähk, mida tuntakse ka
verevähi ja valgeveresusena.
Septembrikuu on rahvusvaheline verevähi teadlikkuse tõstmise kuu. Kõikidest vähiliikidest esineb
leukeemiat ehk vere ja luuüdi vähki erinevates esinemisvormides 7% vähki haigestumise juhtudest.
Tegemist on haigusega, millest tihti ei räägita, kuigi see puudutab rohkem inimesi, kui arvata oskame.
Igal aastal saab Tervise Arengu Instituudi andmetel Eestis pahaloomulise vereloomekasvaja diagnoosi ca 700 inimest.

Mis on leukeemia?
Terve organismi luuüdis tekivad pidevalt uued vererakud, sealhulgas valged verelibled ehk leukotsüüdid. Nõrgenenud immuunsüsteem viib geneetiliselt
muteerunud leukotsüütide prolifereerumiseni, võttes
sellega ära teiste rakkude eluruumi. Leukeemia vorme on erinevaid, olenevalt sellest, mis tüüpi leukotsüüdid vähirakkudeks muutuvad:
• akuutne ehk äge lümfoidne leukeemia;
• krooniline lümfoidne leukeemia;
• akuutne ehk äge müeloidne leukeemia;
• krooniline müeloidne leukeemia.

Äge ja krooniline leukeemia
Ägeda leukeemia puhul paljunevad geneetiliselt muteerunud leukotsüüdid kiiresti, kroonilise puhul aeglasemalt. Äge vorm kulgeb väga kiiresti ning patsient

võib ravita surra paari kuu jooksul. Krooniline leukeemia kulgeb kauem ning haigus võib areneda aastaid vaevusi põhjustamata.

Lümfoidne ja müeloidne leukeemia
Lümfoidse leukeemia puhul hakkavad vohama B- ja
T- lümfotsüüdid. Müeloidse puhul hakkavad prolifereeruma monotsüüdid ja granulotsüüdid. Nende
ülesanne organismis on hävitada võõrkehasid, näiteks baktereid. Kontrollimatult paljunedes hävitavad

nad liialt võõrkehasid, mistõttu kaob organismist tasakaal ja see võib olla surmav.

Kuidas leukeemiat ära tunda?
Muteerunud leukotsüütide vohamise tõttu jääb erütrotsüütide osakaal väikeseks, mistõttu tekib enamikul
patsientidel erütrotsüütide vaegus ehk aneemia. Kuna terveid leukotsüüte on vähe, ei jaksa keha tõhusalt
kõikide infektsioonide ja bakteritega võidelda. Trombotsüütide vähesuse tõttu tekivad kergesti muhud,
sinikad ja verejooksud.
Samuti võivad esineda
tursed, valulikud lümfisõlmed ja luuvalu.
Leukeemiasse võivad
haigestuda kõik, olenemata soost, vanusest või
rahvusest.

Kasutatud
kirjandus:
Eesti Leukeemia- ja
Lümfoomihaigete Liit,
www.leukeemia.ee
(09.09.2019)
Tervise Arengu Instituut, Vähiregister,
www.tai.ee (09.09.2019)
Foto: Pixaby/Wikiimages
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Vererõhk ja kuidas
seda mõõdetud on
Janika Pael ja Merle Varik, õe õppekava õppejõud
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Küllap on vererõhku mõõdetud igal inimesel. Vererõhunäitajad on üheks olulisemaks meie tervise seisundi hindamisel või jälgimisel. Käepärased seadmed on
kodudes pea pooltel vanemaealistel. Samuti fikseeritakse tulemused arsti juures, vajadusel saab terviseseisundit jälgida erinevate seadmetega. Võib tõdeda, et
üldiselt saame vererõhu mõõdetud ja tulemuse teada
üsna kiiresti. Kas aga teate, et vererõhu mõõtmise arendamisega on tegeletud ligikaudu 300 aasta jooksul?
• Esimest teadaolevat vererõhu mõõtmise katset
kirjeldas Inglise leiutaja Stephan Hales 1733. aastal avaldatud teoses „Vere jõud“. Mõõtmised viis
Hales läbi erinevatel loomadel ja kasutas vesimanomeetrit.
• Aastal 1817 leiutas prantsuse arst Rene` Laennec
stetoskoobi ning auskultatiivse meetodi abil sai
tuvastada erinevused süstoolsete ja diastoolsete
toonide vahel.
• Mõõtmisprotsessi muutis 1828. aastal elavhõbemanomeetri kasutuselevõtuga täpsemaks prantslane Jean Poiseuille. Ka siiani kasutusel oleva ühiku – millimeetrit elavhõbedasamba kohta – võttis
kasutusele Poiseuille.
• 1854. aastal katsetas saksa füsioloog Karl von
Vierodt vererõhu mõõtmist mitteinvasiivsel meetodil. Jah, seni mõõdeti vererõhku ainult otsesel
meetodil, nii ebahumaanne kui see ka tänapäeval ei tundu. Esimene sfügmograaf (kreekakeelsetest sõnadest „pulss“ ja „kirjutama“) oli loodud.
Vierodti poolt kasutatud mansett oli tänase manseti algeline eelkäija.
• Itaalia arst Scipione Riva-Rocci täiustas 1896. aastal seni kasutatud vererõhu mõõtmise seadeldist
kaasaegse pneumaatilise mansetiga. Loodud oli
sfügmomanomeeter, üsnagi sellisena nagu me seda ka praegu tunneme. Kahe tolli laiuse manseti
tootjaks oli firma Dunlop. Hiljem selgus, et mansett peab olema laiem, et saada täpseid mõõtmistulemusi. Lühend RR tulebki Riva-Rocci nimest
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masolu kontseptsioon muutunud, on Korotkovi meetod ikkagi kuldseks standardiks vererõhu
mõõtmisel. Ka kaasaegsete vererõhuaparaatide täiendamine ja arendamine toimub Korotkovi
toonide mõõtmise printsiibi alusel.
• 1993. aastal tutvustas Panasonic kompaktset täisautomaatset randmel kasutatavat vererõhuaparaati.
• 2010. aastal arendas prantsuse firma Withings nutikad lahendused vererõhu mõõtmiseks ning jälgimiseks iPhone , iPad või iPod rakendusega, kus
mõõtmistulemusi saab jagada nii oma pereliikmete kui tervishoiutöötajaga.

Allikad:
Booth, J. (1977). A Short History of Blood Pressure Measurement. Proceedings of the Royal Society of Medicine, 70(11): 793–799.
Cohen, J. B., Padwal, R. S., Gutkin, M., Green, B. B.
(2019). History and Justification of a National Blood
Pressure Measurement Validated Device Listing.
Hypertension, 73: 258–264.
The History of Blood Pressure Monitoring. https://
blog.withings.com/2014/05/21/the-history-of-bloodpressure/
Stephan Hales hobusel vererõhku mõõtmas.
Tundmatu autor, 18. sajand.

(vt pilti lk 32).
• 1905. aastal täiustas vene arst Nikolai Korotkov
sfügmomanomeetriat nii, et võimalikuks sai ka
diastoolse rõhu mõõtmine. Korotkov võttis kasutusele vererõhu mõõtmise auskultatoorse meetodi ning kirjeldas mõõtmisel kuulatletavaid toone nii: esimene toon, kümme kahinat, tugev toon,
vaibuv toon ja täielik kadumine. Neid nimetatakse ka praegu Korotkovi toonideks.
• Olgugi, et nüüdseks on toonide päritolu ja ole-

Täisautomaatne
Panasonicu vererõhumõõtja.
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Danel Jantra

murrab
heatujuliselt piire
Jaanika Niinepuu, kommunikatsioonijuht
„Kõik on hästi“, „Pole hullu, „Küll me tehtud saame!“
– on esimesed fraasid, mis meenuvad, kirjeldamaks
kõrgkooli rahvusvaheliste suhete peaspetsialisti Danel
Jantrat. Danel on üdini positiivne, alati rõõmus, alati
abivalmis, pidevalt kuskil midagi tegemas ja asjatamas. Ka seda intervjuud teeme peamiselt meili abil,
kuna rahvusvaheliste suhete spetsialist viibib parasjagu piiri taga, Leedus projekti Puppetry kooslekul.
Sinatame, sest oleme juba mitmendat aastat kolleegid.
Danel, oled töötanud kõrgkoolis üle kümne aasta.
Miks sa nii kauaks just siia oled jäänud, mis sind
siin paelub?
Olen töötanud Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis alates
2006. aasta augustist ehk siis enam kui 13 aastat.
Mulle meeldivad mu kolleegid ning mu mitmekesine töö rahvusvaheliste suhete peaspetsialistina ning
eesti ja vene keele õppejõuna. Ennekõike mulle meeldib töö inimestega, nii Eesti tudengite kui ka välisüliõpilastega.
Kõige ägedam periood selle 13 töötatud aasta jook-

sul oli siis, kui kõrgkool kolis aadressilt Nooruse 9
(praegune Tartu Tamme Gümnaasium – toim.) praegusesse õppehoonesse 2011. aasta lõpus, mil peeti ka
kõrgkooli 200. sünnipäev ja juubelipidu uues, MEIE
kõrgkooli majas.
Millised on kõige suuremad väljakutsed sinu töös?
Aitäh hea küsimuse püstituse eest selles mõttes, et
minu jaoks pole probleeme, on väljakutsed. Eks need
väljakutsed on ikka seotud inimestega, sest igapäevaselt töötangi ju inimestega. Meil kõigil on emotsioonid ja vahel ka asjadest hoopis erinev arusaamine, seega tuleb mõnikord ühte ja sama teemat seletada aina
uuesti ja uuesti. See on mõnikord päris kurnav. Aga
kuna inimesed ongi nii erinevad, siis mis seal ikka –
seletan ikka ja jälle, uuesti ja uuesti.
Oled käinud mitmetes välisriikides töövisiitidel.
Millised on sellised kohad, kuhu alati hea meelega tagasi lähed?
Tõepoolest olen töövisiitidel käinud väga paljudes Euroopa riikides ning korduvalt ka väljaspool Euroopat,
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aga ikkagi pean kõige paremateks ja efektiivsemateks
koostööriikideks Eesti lähiriike: Lätit, Leedut ja
Soomet. Meil on asjadest ühine arusaam,
meie kultuuriruum on
sarnane.
Raske on öelda,
milline on konkreetselt parim partnerkõrgkool. Kui pean valima,
siis on neid mu meelest
kaks: Kaunase ning Jurmala rakenduskõrgkoolid. Neis
on minu meelest parimad rahvusvaheliste suhete väliskolleegid,
Kaunases Povilas (pildil) ja Jurmalas
Aiga. Kõige kasulikumad on ikka pikaaegsed koostööd, lisaks saab nendega kiiresti kontakti.
Olles juba nii pikka aega head kolleegid ja partnerid,
saame alati 101 protsenti teineteise peale loota ning
siis saavad kõige enam kasu just meie kõrgkooli kõige tähtsamad ehk üliõpilased.
Millised eesmärgid sul endal Erasmusega on?
Erasmus pole juba pikka aega enam ainult Euroopa
sisene koostöö- ja mobiilsusprogramm, seega vaatame järjest kaugemale. Koostöö käib juba Jamaika ja
Gruusia partnerkõrgkoolidega ning kuna kohe-kohe avame rahvusvahelise magistriõppekava, siis ongi
paras uut arengukava ette valmistades vaadata piiritusse kaugusesse. Sel kevade Belgia partnerkõrgkooli
rahvusvahelisel nädalal käies jäid mulle meelde väga
hästi ka meie kõrgkoolile sobivad tsitaadid: „Shoot for
the moon. Even if you miss, you will land among the
stars” (Les Brown) ning „Cultures dont meet, people
do” (Edwin Hofman). Seega meil pole piire.
Miks peaksid tudengid Erasmusega välismaale mi-

nema ja kuhu sa soovitad
neil minna välispraktikale?
Õige küsimus on, kuhu sa Erasmusega välismaale lähed, mitte:
kas sa Erasmusega välismaale lähed? Seega
muidugi nii minu kui
ka mu kolleegide soovitus on, et kasutage seda võimalust ning uskuge mind ja mu kolleege, et
seda kogemust te ei kahetse
— saate nii isiklikus kui erialases elus hindamatu kogemuse. Kõik, kes on Erasmuse või muu
välisprogrammi toel välismaal õppimas või praktikal käinud (minimaalselt neli või enam nädalat), on jäänud 99,9 protsenti väga
rahule. Olge sihtriiki valides paindlikud. See võib
protsessi käigus muutuda, aga usaldage siinkohal
mu kolleege, kui nad soovitavad teile mõnda teist
riiki, kui teil esialgu mõttes oli. Väiksemad riigid,
nii pindalalt kui ka rahvaarvult, on sõbralikumad
ja vastutulelikumad.
Kas Eestisse on raske välisüliõpilasi saada praktikale?
Vastupidi. Oleme aastatega saanud nii populaarseks
praktika sihtriigiks, et peame juba küllaltki tihti välistudengitele „Ei“ ütlema. Püüdleme tasakaalu poole: võtame vastu sama palju üliõpilasi kui mitu meie
enda tudengit on nõus välismaale minema. Käesoleval kalendriaastal oleme jõudnud tasakaalule väga lähedale.
Kuidas sa kirjeldaksid välistudengeid – mis neile
sagedamini raskusi valmistab?
Välistudengid on üldjoontes aastast aastasse küllalt-
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ki sarnased: nad on motiveeritud tegema praktikat ja
õppima, kuid eks ikka saab teinekord keelebarjäär
takistuseks. Mõnikord ka nende ettekujutus praktikast on erinev meile traditsiooniks saanud praktika
sooritusest ja kahe- või kolmepoolsest hindamisest.
Neil pole tihti ka ei praktika üld- ega isiklikke eesmärke. Siin tulevad appi meie kõrgkooli välistudengite praktikajuhendajad.
Millised on välismaalaste muljed meie kõrgkoolist?
Need muljeid, mida mina olen kuulnud meie kõrgkooli külastanud väliskolleegidelt, -üliõpilastelt või
siis partnerkõrgkoolide välissuhete spetsialistidelt, on
alati olnud väga head. Ma usun, et me ka hoolitseme
väga hästi väliskülaliste ja –üliõpilaste eest.
Kuidas sul alati nii hea tuju on ja suudad kõike nii
optimistlikult võtta?
Olen oma tööalal professionaal. Seega, nagu ma
eespool mainisin, ei ole minu jaoks olemas probleeme, mis võivad tuju rikkuda, vaid on väljakutsed. Püüan hea ning entusiastliku meelega leida
väljakutsetele lahendusi ja see on ka alati positiivselt õnnestunud. Mulle meeldib mu töö ja seda tehes ei saagi tuju olla halb.
Mida soovitad teistele – kuidas rõõmsam olla?
Suhtu kõigesse ja kõigisse alati positiivselt ning ole
ise rõõmus, siis on ka sind ümbritsevad inimesed ja
kolleegid rõõmsad.
Tegeled korstnapühkimisega. Miks sa seda õppima
läksid ja miks just selline tegevusvaldkond?
Tõsi – olen ametlikult ka korstnapühkija. Mu igapäevane põhitöö kõrgkoolis on seotud põhiliselt suhtlemise ning arvutitööga. Seega, kui korstnapühkijaks
õppimine ja korstnapühkijaks hakkamine tulid mõned aastad tagasi tutvuste kaudu päevakorda, ei kahelnud ma hetkekski, et selline füüsiline kui ka tuleohutuse eest vastutav tegevus võiks mulle sobida.
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Kuna mulle väga meeldib inimestega suhelda ning
püüan neile alati head teha, on korstnapühkija töö
ju selline loomulik tegevus.
Selles töös on samuti väljakutseid — eriti hea tunne on, kui kliendil on enne minu tulekut mure, et pliit
või ahi kohe üldse ei tööta, ajab suitsu sisse ning ma
leian sellele väljakutsele lahenduse, saan lõõrid puhtaks või ummistuse likvideeritud. Väga hea tunne
on, et olen saanud aidata ning kohe on ka oma töö
tulemust näha.
Käid korstnaid pühkimas ilmselt väga erinevates
kodudes. Äkki jagad mingeid põnevamaid lugusid
nendest peredest või korstnatest?
Korstnapühkija jaoks pole oluline, kas kliendi kodu
on ülihoolikalt korras või mitte. Peaasi, et saan teha
tema küttekolded puhtaks. Kliente on olnud igasuguseid, aga kõik on olnud väga meeldivad, olenemata nende majanduslikust, kultuurilisest või hariduslikust taustast. Iga teine klient uurib peale mu töö
lõpetamist, kui palju mul kulub seepi, et ennast puhtaks saada. Korstna või küttekolde seisukord sõltub

ikka peaasjalikult sellest, millega ja kuidas kütta. Õnneks on inimesed aru saanud, et näiteks vanad kummikud, plastmass, kilekotid ja kasutatud mähkmed
pole küttematerjal.
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nipäeva, saan visata oma esimese sahmaka leili. Lisaks meeldib mulle veel käia kinos, ent viimasel aja
pole kinno üldse jõudnud. Hea meelega käin koos
lastega jalgrattaga sõitmas. Selleks tuleb aega võtta.

Mida pead elus kõige tähtsamaks?
Kuidas praegustel sügiskuudel hooldada korstent?
Oma pere, abikaasat ja meie kolme last — nemad on
Mõistlik on kutsuda korstnapühkija hiljemalt enne
kütteperioodi algust, kui viimasest korstnapühkija
minu jaoks kõige tähtsamad.
külastusest on eramaja puhul möödas juba viis aastat.
Mitmepereelamu või kortermaja puhul peab korstMis on su lemmikraamat ja -film?
napühkija käima igal aastal. LooHetkel loen kõige rohkem lasteraamatuid, sest koos
mulikult peab ja saab ka ise hoolnoorima pojaga on see nii-öelda
dada korstent ning küttekoldeid.
meie aeg. Ma võin peaaegu peast
DA
NE
L
JA
NT
RA
jutustada Ilmar Tomuski lasteKord aastas peab seda igal juhul
raamatut „Nuustik“ ning „Hirmtegema, kas ise või siis kutsuma
Sünniaeg: 21. oktoobe
r 1978
korstnapühkija. Kui katuse otsa Henry“ sari on ka meie lemmik.
Haridus:
sa ei taha või ei julge ise minna,
Isiklikult mulle meedivad raama• 2010–...  Eesti keele
ja kirjanduse
tud ajaloost. Praegu on pooleli raasaab kasvõi niipalju ise ära teha,
õpetaja mitte-Eesti koo
lis, Tartu
et avad korstnajalas olevad pumat „Sõjapealikud“ (Simon BertÜlikool (MA)
hastusluugid ning võtad korsthon
ja Joanna Potts). Seal on Teise
• 1997–2001  Eesti kee
le kui võõrnajalast tahma välja. Sealtsamast
maailmasõja
erakordne taasesitus
keele õpetaja, Tartu Üli
kool (BA)
•
saad ka kontrollida, kas korstHitleri, Roosevelti, Churchilli ja
1986 - 1997 Tartu Tam
me Gümnaasium
najalg on puhas: kui paned käe
Stalini silmade ning mõtete kaudu.
Töökohad:
korstnajala, ahju või pliidi puLemmikfilm on „Terminaatori“
•
2012–... Tartu Tervisho
hastusluugi ette, peaksid tundsaaga.
Ootan põnevusega kuuendat
iu Kõrgkool,
rahvusvaheliste suhete
ma tuuletõmmet. Kui tuule„Terminaatori“
filmi.
spetsialist
• 2006–2012 Tartu Ter
tõmmet ei tunne, kutsu appi
vishoiu Kõrgkool, õpetaja
Kui sa teeks ise ühe raamatu või filkorstnapühkija! Kogu kütte• 2006–2012 Tartu Ter
süsteemi peab regulaarselt pumi,
siis millest see räägiks?
vishoiu Kõrgkoo
l,
ad
min
istr
atii
vtö
hastama korstna- ning lõõriRaamat või film, mille ise kirjutaks
ötaja
• 2005–2006 Elva Gü
harjaga lõõre puhastades ning
mnaasium,
või lavastaks, oleks suure tõenäosuõpetaja
kontrollides.
sega samuti sõjateemaline.
Mida sulle veel vabal ajal teha meeldib?
Hetkel on mul käsil saunamaja ehitus ning igal vabal hetkel
püüan seal midagi ära teha.
Väga loodan, et kui sel aastal
oktoobris tähistan oma sün-

• 2002–2005 Valga Ve
ne Gümnaasium, õpetaja
• Korstnapühkija, Eesti
Korstnapühkijate Koja liige
Eraelulist:
• Abielus, kolm last.
• Daneli perest suur osa
töötab
meditsiinivaldkonnas,
mitmed isegi
Tartu Tervishoiu Kõrgk
oolis.

Kui sa ei töötaks Tartu Tervishoiu
Kõrgkoolis rahvusvaheliste suhete
spetsialistina, siis mis sa teeks?
Usun, et oleksin endiselt üldhariduskoolis eesti keele kui võõrkeele õpetaja ning ilmselt ka korstnapühkija.
Kõik, mis peab, tuleb õigel ajal su ellu.
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Aire Härmask
kõrgkooli raamatukoguhoidja

3 asja, mida võib mu käekotist
alati leida, on ... prillid, kommid ja
küüneviil.

läbi saab.
Viimane riik, mida külastasin:
Poola

Suurim pahandus lapsepõlves
oli ... kaotasin viljapõllul põhukuhjas
mängimise ajal oma üsna uue kinga.
Nii mõnus oli värskelt võetud viljapõllul kuhja pandud põhus mängida!

Kas oled kunagi trahvi saanud?
Jah, olen.

Minu esimene töökoht oli ... Põlva
MEK-is (mehhaniseeritud ehituskolonn) arhiivi korrastustööd - päris
ametlik, koos sissekandega tööraamatusse. Aga enne seda ikka igasuvised
malevatööd: rohimine, kõplamine,
teepervede hooldamine, heinategu.
Vabal ajal tegelen ...rahvatantsuga,
koerakrossiga ja koon ka natukene.
Olen väga koba … mu poja arvates
tehnika alal, ta ütleb järgnevalt: „Emps,
hoia palun tehnikast eemale.“ Samas
olen õppimisvõimeline J.
Minu lemmikaastaaeg on ... kevad. Kõik neli aastaaega on nauditavad,
aga järjest enam olen hakanud nautima
kevadet.
Minu viimane mõte eile magama minnes ... homme on esmaspäev,
miks küll see nädalavahetus nii ruttu

Kassipojad või koerakutsikad?
Miks mitte mõlemad? Kui peab valima,
siis koerakutsikas.
Kontsad või tennised? Mida aeg
edasi, seda rohkem tennised.
Tähtkuju: Vähk
Minu kodu jagavad minuga: kass
Miisa, Alaska malamuut Arabella ja
mõned täiskasvanud inimesed.
Mulle meelepärane muusika on:
olen viimasel ajal hakanud nautima
klassikalist muusikat.
Kõige ebameeldivam söök minu
jaoks on: heeringas ja kilu.
Kõige meeldivam söök minu
jaoks on: ahjukartul hapukoore-basiiliku kastmega.
3 asja, mis võiks maailmas olemata olla: haigused, vihkamine ja
relvad.

Foto: erakogu
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Ehtel Tuisk
kõrgkooli raamatukoguhoidja

3 asja, mida võib mu käekotist alati leida, on: taskurätikud, hügieeniline huulepulk
ja juuksehari.
Minu esimene töökoht oli ... kolhoosipõllul
kõplamine.
Parim kink, mille olen saanud ... Peruu
reis.
Riik, kus tahaksin käia, on ... Jaapan.
Mind paneb naeratama ... päike.
Kontsad või tennised? Pigem tennised.
Tähtkuju: Jäär
Kõige meeldivam söök minu jaoks on …
kartulisalat.
Kõige ebameeldivam söök minu jaoks
on … lagritsakommid.
Olen väga koba … joonistamises.
Kas oled kunagi trahvi saanud? Ükskord
linnaliinibussis sain, aga ma tõesti unustasin
pikendada kuukaarti L.
Küsitles Cätlyn Luik,

ämmaemanda õppekava
1. kursuse üliõpilane

Minu lemmik tähtpäev on … vastlapäev.

RETROSPEKTIIV
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Reede, 20. september oli kõrgkoolis ülimeeleolukas tähistasime spordipäevaga füsioterapeutide päeva ja
rahvusvahelist üliõpilasspordi päeva (IDUS). 10-liikmelistel
meeskondadel tuli erinevates punktides lahendada erinevaid osavust, kiirust ja täpsust nõudvaid ülesandeid.

30. augustil tutvustasime kõrgkooli ja Eesti kultuuri Tokyo
maailmahariduse erikallakuga Sophia Ülikooli tudengitele
ja õppejõule. Neid huvitas tervishoiu kõrval just eriti siinne eluviis ja nendel teemadel ka koos arutleti.

Kõrgkooli lõpetas 30. augustil töökohapõhises õppes 21
lapsehoidjat ja 14 tegevusjuhendajat ning koolipõhisesõppes 10 tegevusjuhendajate.
Fotod: Merli Ilm, Jaanika Niinepuu, Elen Kontkar, Ragne Õitspuu
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Grey Sloan memoriaalhaigla? Ei, kõrgkooli esmakursuslased õppehoone koridoris, kus neil 29. augustil toimunud
rebaselaagris tuli selfieorienteeriumisel muuhulgas
imiteerida „Grey anatoomia“ kangelasi.

FUTUSPEKTIIV
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KÕRGKOOLIS PEAGI TULEVAD SÜNDMUSED
3. oktoobril kl 17.00-18.30 kõrgkoolis perekooli
loeng teemal „Sünni ime”. Osalemiseks vajalik
registreerimine: www.nooruse.ee/perekool.
9. oktoobril Tartu Ülikooli Kliinikumis tervisepäev
elanikkonnale. Tevisenäitajate mõõtmised
toimuvad kell 13.30-16.00 ning vestlusringid
14.00-16.00.
10. oktoobril kl 17.00-18.30 kõrgkoolis
perekooli loeng teemal „Enesega toimetulek
sünnitusel ja Sinu abilised”. Osalemiseks vajalik
registreerimine: www.nooruse.ee/perekool.
17. oktoobril kl 17.00-18.30 kõrgkoolis
perekooli loeng teemal „Kui kõik ei lähe
oodatult ... „. Osalemiseks vajalik registreerimine:
www.nooruse.ee/perekool.
24. oktoobril kl 17.00-18.30 kõrgkoolis
perekooli loeng teemal „Uus algus - füsioloogiline
taastumine ja rollimuutus”. Osalemiseks vajalik
registreerimine: www.nooruse.ee/perekool.
7. novembril kl 17.00-18.30 kõrgkoolis
perekooli loeng teemal „Rinnapiim on Sinu lapsele
parim!”. Osalemiseks vajalik registreerimine:
www.nooruse.ee/perekool.

Foto: Lauri Veerde

8. novembril rahvusvahelise radiograafia päeva
tähistamine.
14. novembril kl 17.00-18.30 kõrgkoolis
perekooli loeng teemal „Uue ilmakodanikuga
kodus”. Osalemiseks vajalik registreerimine:
www.nooruse.ee/perekool.
15. novembrini saab esitada
sisseastumisdokumente avatavasse radiograafia
magistriõpesse. Lisainformatsioon:
www.nooruse.ee/radiography.
18.-22. novembril toimub kõrgkoolis
rahvusvaheline nädal, mis kannab pealkirja
„Challenges in Life Long Learning”. Loe
täpsemalt: www.nooruse.ee/internationalweek.
20. novembril kl 12 kõrgkooli 208. sünnipäeva
tähistamine.
21. novembril rahvusvaheline
üliõpilaskonverents „Health in Our Hands“:
www.nooruse.ee/HOH.

VEEBIAJAKIRI
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personalilt ja tudengitelt, samuti
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ettepanekud lugude teemade osas.
Huvi korral võtta ühendust meilitsi:
jaanikaniinepuu@nooruse.ee
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