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Alates 22. oktoobrist korraldasime ümber
statsionaarse ravi ja avasime teise Covid-osakonna
Covid-19 patsientide suurenenud haiglaravi vajaduse
tõttu on alates 22. oktoobrist
piiratud sise- ja kirurgiliste
erialade plaaniline statsionaarne ravi.
Haigla juhatuse liikme ja ravijuhi Ene Hallingu sõnul on olukord tõsine ning haigla
töö vajab täiendavaid ümberkorraldusi.
„Me näeme igapäevaselt nakatumisnäitajate tõusu. See kõik on toonud kaasa
järjest suureneva Covid-patsientide haiglaravi vajaduse. Olukorra lahendamiseks
pidime statsionaarset ravi piirama ja
avama ka teise Covid-osakonna.“
Kõikide patsientidega, kelle ravile saabumise aeg lükkub edasi, võtab haigla
ühendust.
Teise Covid-osakonnaga lisandus 24
voodikohta. Erakorraline töö ja plaaniline
ravi jätkub haiglas võimaluste piires, kuid
haigla kriisistaap otsustab võimalikud
uued piirangud vastavalt olukorrale.

Neonatoloogia osakond hoolitseb
kõige hapramate eest

TUNNUSTUS

Palliatiivravi meeskond
pälvis kõrge tunnustuse
„Palliatiivravil on väga oluline koht onkoloogiliste
patsientide ravis. Lisaks
tänapäevasele kasvajavastasele ravile peame tagama
patsientidele võimalikult
kvaliteetse elu ning võimaldama neile psühholoogi, toitumis- ja kogemusnõustaja ning teiste palliatiivravi spetsialistide
toetuse,“ selgitab Ida-Tallinna Keskhaigla
onkoloogiakeskuse juhataja Elen Vettus. LK 3

Ida-Tallinna Keskhaigla sünnitusmajas tuleb aastas ilmale keskmiselt 4000 last. Enneaegselt sünnib
siin igal aastal 300–360 beebit. Need
lapsed, kes vajavad meditsiinilist
jälgimist või ravi, saabuvad juba esimestel elutundidel ITK neonatoloogia
osakonda.
„Meie eesmärk on tagada igale lapsele
võrdsed võimalused elu esimesest hetkest,“ selgitab neonatoloogia osakonna
juhataja Pille Andresson. „Vastsündinute
intensiivravi keskne põhimõte on tänapäeval see, et ravi peab lähtuma iga lapse
individuaalsusest. Kui laps sünnib enneaegselt või haigena, vajab ta erihoolt. Meie
ülesanne on luua talle parim kasvu- ja
hoolduskeskkond.“
Enneaegse või muul põhjusel keerulise sünni puhul on kiire, kaasaegne
ja kvaliteetne abi väga olulised. Ida-Tallinna Keskhaiglas asuvad vastsündinute
raviosakond ja operatsioonituba otse
sünnitusosakonna kõrval, nii et kriitilises
olukorras – olgu ema või lapsega seotud
põhjustel – on võimalik laps keisrilõike teel
kümne minuti jooksul ilmale aidata ja vältida abistamist vajava vastsündinu transporti, mis võib väga väikeste enneaegsete
laste seisundit halvendada. Kogu ravi
saab korraldada kohapeal, kus on olemas
tänapäevane aparatuur ning kompetentne
ja kogenud personal, kes on läbinud spetsiaalsed koolitused.

UUED ARENGUD

Nukleaarmeditsiini
sümpoosion

Neonatoloogia osakonna ämmaemandustöö koordineerija Reet Vinkel tööhoos

Edukaks ja tõhusaks teevad haigla
siin töötavad inimesed, kes lahendavad
nii lihtsamaid probleeme kui ka esmapilgul
lootusetuid olukordi.
„Võtmesõnaks on meeskonnatöö,“
rõhutab dr Andresson. „Mida väiksem
on enneaegne beebi, seda suurem on
meeskond, kes temaga tegeleb. Meil on

neonatoloogia osakonnas 14 voodikohta
ning osakonnas töötab üheksa lastearsti,
24 neonatoloogia õde ja viis hooldajat.
Asjatundlikud lastearstid ja -õed on valmis vastsündinutega tegelema 365 päeva
aastas, 24 tundi ööpäevas. Ka intensiivravi valmidus on kogu aeg olemas.“

JÄRG LK 2

Ida-Tallinna Keskhaigla eestvedamisel toimus Eesti Teaduste Akadeemia saalis rahvusvaheline isotoopravi hübriidsümpoosion.
Sümpoosioni eesmärk oli viia kõige uuem
tõenduspõhine info kaasaegsest kasvajaravist nukleaarmeditsiini arstide, onkoloogide
ja uroloogideni. LK 3
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Neonatoloogia osakond hoolitseb kõige hapramate eest
(Algus lk 1)
Doktor Andressoni sõnul on vastsündinute
intensiivravi üks kõige kiiremini arenenud ja
arenevaid meditsiinialasid kogu maailmas.
Eestis on vastsündinute suremus viidud praktiliselt miinimumi, kõik enneaegselt sündinud
beebid suunatakse ravile. Nendest ravile suunatutest jääb ellu 90–92 protsenti, mis on teiste
Euroopa riikidega võrreldes väga hea tulemus.
Kui aastal 2002 oli ITK-s väga enneaegsete
vastsündinute laste seas haiguseta ellujäänute osakaal esimese haiglaravi lõppedes
37,4 protsenti, siis tänaseks ulatub see 78%
protsendini.

Enneaegne beebi ei ole lihtsalt
väiksem laps

„Teine oluline märksõna on elukvaliteet,“ ütleb
dr Andresson. „Meie eesmärk ei ole ju mitte
ainult see, et beebid jääksid ellu, vaid ka see,
kuidas nende edasine elu kulgema hakkab ja
missugune on nende tervis.“
Enneaegseks loetakse kõik lapsed, kes
sünnivad ajavahemikul 22+0–36+6 rasedusnädalat, kuid beebi tervis sõltub suurel määral
sellest, kui palju enne õiget aega ta on ilmale
tulnud. Enneaegne sünd on kogu maailmas
üks peamisi haigestumise ja surma põhjusi
lastel varajases ja hilises vastsündinuperioodis ning imikueas. Vastsündinute suremus ning
tervise- ja arenguprobleemid on pöördvõrdelises sõltuvuses sünnikaalust ja gestatsioonivanusest sünnil.
„Pärast 34. nädalat sündinud beebidega
tegelikult suuri probleeme pole,“ ütleb dr Andresson. „Võib-olla tuleb neil viibida paar-kolm
päeva kauem haiglas, et uue eluga kohaneda.
Siis lähevad nad koos perega kenasti koju ja
kasvavad nagu tavalised ajalised lapsed. Keerulisem ravi puudutab eeskätt ikka neid sügavalt enneaegseid lapsi, kes sünnivad raseduse
kuuendal või seitsmendal kuul.“
Dr Andresson selgitab, et kuna rasedus
peaks kestma 40 nädalat, siis selle aja jooksul küpsevad kõik beebi organid. „Mida varem
enne õiget aega beebi ilmavalgust näeb, seda
ebaküpsem on kogu tema organism. Aeg-ajalt
kohtame arvamust, et enneaegsena sündinud laps on lihtsalt pisike ja kaalub vähem
kui ajaline beebi. Väike enneaegne beebi ei
võrdu natuke väiksema ajalise lapsega. Just
äärmine ebaküpsus toobki mõne enneaegse
lapse puhul kaasa väga keerulise ja pika intensiivravi perioodi.“
Beebisid ja kõiki nende elulisi parameetreid jälgitakse kogu intensiivravi perioodil.
„Sügavalt enneaegse lapse puhul on sünnijärgselt kõige suurem probleem seotud tema
ebaküpse kopsuga – kuidas beebil tekib
omahingamine ja kuidas ta hingamisega hakkama saab,“ selgitab dr Andresson. „Kuigi 80%
väikestest ja väga väikestest enneaegsetest
hingab sünni järel ise, vajavad peaaegu kõik
need vastsündinud pärast sündi mingis mahus
hingamistoetust.“

Rinnapiimast psühholoogilise abini

Kõik siia ilma sündinud lapsed peavad saama
võimaluse olla koos oma vanematega. Ka siis,
kui laps vajab intensiivravi. Seega väärtustatakse meie neonatoloogia osakonnas perekeskset intensiivravi. See tähendab, et enneaegselt sündinud lapse pereliikmed on lapse
sünnist saati aktiivselt raviprotsessi kaasatud.
Loodud on võimalused, et pered saaksid juba
vastsündinu esimesest päevast peale koos
olla. Väga oluline on lapsevanemate ööpäevaringne kohalolu intensiivravi osakonnas just
nii kaua, kui kaua peab enneaegselt sündinud

”

Neonatoloogia osakonna töötajad tähistamas 10. sünnipäeva Filmimuuseumis

Neonatoloogia intensiivravi osakond

”

Dr Andresson: „Kui me näeme last,
kes sündides kaalus ainult 800
grammi ja nüüd on ta tubli ja osav
kaheaastane, jookseb ringi, silmad
säravad, siis on see meile kõige
parem ja kõige positiivsem tagasiside.“

Beebi neonatoloogia intensiivravi osakonnas

laps haiglas olema. Hindamatult tähtis on ka
isade toetus oma naisele, personalile ja lapsele või lastele.
Praeguseks on kogu enneaegse pisikese
abistamiseks vajalik keeruline aparatuur viidud
perepalatisse, et ka nende laste vanematel
oleks võimalik viibida oma beebide juures.
„See ei tähenda, et vanemad peavad pidevalt seal olema,“ täpsustab dr Andresson. „Aga
neile on tagatud võimalus, et nad saavad seal
olla kogu aeg, kui nad soovivad.“
Enneaegsete laste tervise ja arengu toetamiseks avati ITK neonatoloogia osakonnas
juba 2010. aastal Balti riikide esimene ema-

Väike enneaegne beebi ei võrdu natuke väiksema
ajalise lapsega. Just äärmine ebaküpsus toobki
mõne enneaegse lapse puhul kaasa väga keerulise ja pika intensiivravi perioodi.

piimapank, mis on seni Eestis ainuke ja ainulaadne.
„Meil on tõesti olemas suurepärane võimalus, et kui emal veel ei ole rinnapiima, siis
saame alternatiivina kasutada doonorrinnapiima,“ selgitab dr Andresson. „Tänu võimalusele alustada väikese enneaegse lapse
toitmist vajaduse korral doonorrinnapiimaga
on peaaegu kadunud enneaegseid lapsi sageli
kimbutav ja potentsiaalselt surmav soole kärbumine.“
Väga enneaegse lapse sünd on tema
vanematele suur mure. Lapse ravi võib osutuda väga keerukaks ja pikaajaliseks ning nii
majanduslikult kui ka psühholoogiliselt kurnavaks.
„Meie väga tublid õed ei tee mitte ainult
intensiivravitööd,“ räägib dr Andresson. „Nad
toetavad enneaegsete laste peresid ka psühholoogiliselt. Võiks öelda, et nad on korraga nii
psühhoterapeudid, õpetajad kui ka nõustajad.
Peale selle on meil haiglas perede toetuseks

olemas kliiniline psühholoog ja kriisinõustaja.
Palju abi on ka emadest, kes on ise sünnitanud
enneaegse beebi ja kellel on see kogemus
olemas – mida nad on läbi elanud ja milliste
tunnetega. Nad käivad kogemusnõustajatena
vestlemas äsja sündinud enneaegsete laste
vanematega, kellele see on suur tugi.“
Kui 14. oktoobril tähistasime neonatoloogia osakonna kümnendat sünnipäeva, siis juba
17. novembril tuleb osakonnas taas oluline
päev. Nimelt on Ida-Tallinna Keskhaigla sünnitusmajas kombeks sellel päeval tähistada
ülemaailmset enneaegse sünni päeva. Siis
oodatakse tänuüritusele külla kõiki meie majas
sündinud beebisid ja nende peresid.
„Meie personalile on see emotsionaalselt
väga tore päev,“ naeratab dr Andresson. „Kui
me näeme last, kes sündides kaalus ainult
800 grammi ja nüüd on ta tubli ja osav kaheaastane, jookseb ringi, silmad säravad, siis
on see meile kõige parem ja kõige positiivsem
tagasiside.“
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ITK onkoloogiakeskus pakub kõrgel tasemel palliatiivravi
Palliatiivravi all üldisemalt mõistetakse terviklikku aktiivset ravi
patsientidele, kelle tervislik seisund ohustab elu või halvendab elukvaliteeti. Ida-Tallinna
Keskhaigla onkoloogiakeskuses
pakutava palliatiivravi eesmärk
on parandada vähipatsientide
elukvaliteeti ning tagada võimalikult patsiendikeskne ja sujuv
raviteekond.
„Palliatiivravil on väga oluline koht onkoloogiliste patsientide ravis. Lisaks tänapäevasele
kasvajavastasele ravile (kirurgia, süsteem- ja
kiiritusravile) peame tagama patsientidele võimalikult kvaliteetse elu ning võimaldama neile
psühholoogi, toitumis- ja kogemusnõustaja
ning teiste palliatiivravi spetsialistide toetuse,“
selgitab Ida-Tallinna Keskhaigla onkoloogiakeskuse juhataja Elen Vettus.

Psühho-sotsiaalne toetus

Haigla soovib paralleelselt spetsiifilise vähiraviga pakkuda onkoloogilistele patsientidele ja
nende lähedastele psühho-sotsiaalset toetust.
Patsiendi toetuseks on loodud multidistsiplinaarne palliatiivravi meeskond, kuhu kuuluvad
onkoloogid, kirurgid, palliatiivravi-, haava-, uroloogia- ja stoomiõed, psühholoogid, sotsiaaltöötajad, toitumisnõustajad, kogemusnõustajad, hingehoidja, taastus- ja valuraviarstid ning
õendus-hooldusabi kliiniku esindajad.
Kord nädalas toimub palliatiivravi multidistsiplinaarne konsiilium, kus koostatakse patsiendi soove ja vajadusi arvestav palliatiivravi
plaan. Kõiki esmaseid patsiente, kes saabuvad
ravile onkoloogiakeskusesse, nõustab planeeritava ravi ning võimalike kõrvaltoimete teemal
lisaks raviarstile ka palliatiivravi õde. Viimane
jääb ka patsiendi esmaseks kontaktiks probleemide korral kogu raviperioodi vältel.
Euroopa onkoteraapia ühing ESMO (European Society for Medical Oncology) on akrediteerinud aastateks 2022–2024 Ida-Tallinna
Keskhaigla kui onkoloogia ja palliatiivravi

Onkoloogiakeskuse meeskond tagab patsiendikeskse ja sujuva raviteekonna.

ESMO akrediteering

integreeritud keskuse. Akrediteering annab
kinnituse, et haigla pakutav vähiravi vastab
kõrgeimale rahvusvahelisele tasemele.
Vettuse sõnul on akrediteering tunnustus eelkõige palliatiivravi meeskonnale, aga

ka kõikidele spetsialistidele, kes tegelevad
onkoloogiliste haigete raviga. „Ma olen väga
tänulik kogu meie meeskonnale ning usun, et
akrediteering suurendab veelgi meie patsientide usaldust Ida-Tallinna Keskhaigla onkoloogiakeskuse vastu,“ selgitas Vettus.
ESMO on meditsiinilise onkoloogia valdkonnas juhtiv professionaalne organisatsioon.
ESMO eesmärk on pakkuda vähihaigetele
parimat ravi, edendada integreeritud vähiravi, toetada onkoloogide professionaalset
arengut ja propageerida jätkusuutlikku vähiravi
kogu maailmas. 2003. aastal algatas ESMO
akrediteerimisprogrammi vähiravikeskustele
ja onkoloogiaosakondadele, kus pakutakse
integreeritud kasvajavastase- ja palliatiivravi
teenuseid. Tänaseks on programmiga liitunud
üle 240 keskuse 52 riigist.

23.–24. septembril toimus rahvusvaheline
nukleaarmeditsiini sümpoosion

Vasakul: Eve Kelk, Barbara Hertz, Anne Poksi
Parempoolsel fotol: Moderaator Kalevi Kairemo
Ida-Tallinna Keskhaigla eestvedamisel
toimus Eesti Teaduste Akadeemia saalis
rahvusvaheline isotoopravi hübriidsümpoosion. Sümpoosioni eesmärk oli viia
kõige uuem tõenduspõhine info kaasaegsest kasvajaravist nukleaarmeditsiini
arstide, onkoloogide ja uroloogideni.
„Ida-Tallinna Keskhaigla on olnud aastaid
eesnäärmevähi molekulaarkuvamise ja iso-

toopravi esirinnas. Me soovime, et ka siduserialade arstid oleksid kursis kõige uuemate
suundadega eesnäärmevähi isotoopdiagnostikas ja -ravis, mis tagab patsientidele parima
võimaliku ravitulemuse,“ selgitas Nukleaarmeditsiini keskuse juht Anne Poksi, kes esines
sümpoosionil ettekandega „Eesnäärmevähi
isotoopravi võimalustest Eestis“.
Kõrgetasemelise hübriidsümpoosioni lektorite hulgas oli esinejaid üle maailma. Teisel

sümpoosionipäeval keskenduti isotoopravi
uue suuna – teragnostika – tutvustamisele.
2018. aastal alustas Ida-Tallinna Keskhaigla esimesena Eestis kaasaegsel teragnostika printsiibil baseeruvat uut tüüpi ravi kaugele
arenenud eesnäärmevähi patsientidele. Haiglas tegeleb eesnäärmevähi raviga meeskond,
kuhu kuuluvad uroloogid, onkoloogid, patoloogid, radioloogid ning nukleaarmeditsiini- ja
kiiritusravi arstid.

Mida teeb palliatiivravi õde?
Palliatiivravi õde nõustab onkoloogiakeskuses ravi saavaid patsiente ja vajadusel nende lähedasi.
Palliatiivravi õde:
 tõstab patsientide teadlikkust haigusest ja selle ravist;
 annab abi jooksvate terviseprobleemide lahendamisel ravi ajal kuni ravijärgse jälgimise lõpuni;
 selgitab keemiaravi sagedasemaid
kõrvaltoimeid ja õpetab nendega toime
tulema, toetab vajadusel ravikuuride
vaheaegadel;
 nõustab tervise säilitamise ja elukvaliteedi edendamise küsimustes.

Magdaleena
polikliinikus
saab gripi vastu
vaktsineerida
Ida-Tallinna Keskhaigla alustas septembri
lõpust gripi vastu vaktsineerimist Magdaleena polikliinikus. Vaktsineeritakse täiskasvanuid ja lapsi alates 6. elukuust neljavalentse gripivaktsiiniga VaxigripTetra.
Gripi vastu võib küll vaktsineerida kogu
hooaja vältel, kuid soovitatav on vaktsineerida enne haigestumise kõrgperioodi
sügisel ehk oktoobrist detsembrini. Pärast
vaktsineerimist kujuneb immuunsus välja
kahe nädala jooksul ja mõju kestab kuni
aasta.
Vaktsineerimine tuleb edasi lükata ja
oodata tervenemist, kui on kõrge palavikuga kulgev äge infektsioon või esinevad
respiratoorse haiguse sümptomid.
Vaktsineerimiseks on vajalik eelregistreerimine telefonil 666 1900. Vaktsineerimise hind on 16 eurot.
Pakume vaktsineerimisteenust ka tellija asukohas, kui soovijaid on vähemalt
kümme inimest. Ettevõtetel, kes soovivad
töötajate vaktsineerimist organiseerida,
palume ühendust võtta e-posti aadressil
anna.mjasnikova@itk.ee või helistada tel
606 7751.
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Páll Kaarel Laas Sigurðsson:
„ITK silmakliinik tundus loogiline valik!“
Ida-Tallinna Keskhaiglat tunnustati
atraktiivse tööandja
märgisega

Silmakliiniku arst-resident Páll Kaarel Laas Sigurðsson

Silmakliiniku arst-resident Páll Kaarel Laas Sigurðsson on tundnud
alati suurt huvi tehnoloogia ja vidinate vastu. „Oftalmoloogia on
olnud innovaatiliste tehnoloogiate ja ravivõimaluste rakendamisel
meditsiinis teerajaja,“ ütleb Islandil kasvanud silmaarst.
Midagi pole teha, kõigepealt tuleb küsida
sinu nime kohta, mis pole üldse tavaline.
Selgita palun tausta. Ja kuidas sõbrad sind
kutsuvad?
Nimi on mul niisugune seepärast, et ma olen
pooleldi Eesti, pooleldi Islandi päritolu. Minu
ema on eestlanna, isa islandlane. Esimesed
21 eluaastat elasin Islandil Reykjavíkis (õieti
talved Islandil ja suvised koolivaheajad Eestis). 2013. aastal tulin Tartu Ülikooli arstiteadust õppima.
Mu nimi on olnud väljakutseks nii eestlastele kui ka islandlastele, seega olen eluaeg
kandnud justkui kahte identiteeti. Eestis olen
Kaarel, Islandil Páll (hääldatakse „Paudl“).
Kas valik arstiks õppida oli sul selge juba
lapsepõlves? Kas su peres on varem ka
arste olnud?
Eks see valik sattus sõelale juba varakult koos
paljude teiste erialadega, aga mingist hetkest
gümnaasiumiaastatel sai sellest teatud kinnisidee. Mu perekonnas otseselt arste ei ole
olnud, aga Eesti-poolses suguvõsas on üks
neuroloog.
Miks just oftalmoloogia? Miks sa selle valisid?
Minu sõprade ringkonnast läksid nii mõnedki
arstiks õppima, aga enam-vähem kõik teised
läksid insenerideks ja peaaegu oleksin seda
ka ise teinud. Võib öelda, et olen alati tundnud suurt huvi tehnoloogia ja vidinate vastu.
Oftalmoloogia kui eriala on olnud innovaatiliste
tehnoloogiate ja ravivõimaluste rakendamisel
meditsiinis teerajaja, seega tundub see minu
jaoks igati loogiline valik, kuid selle otsuseni
jõudmine võttis siiski omajagu aega.
Lõpliku otsuse oftalmoloogia kasuks
tegin pärast seda, kui olin mitme erialaga
rohkem kokku puutunud. Käisin siin Ida-Tallinna Keskhaigla silmakliinikus 6. kursuse
praktika valiktsükli raames ja see meeldis mulle väga, kuid olin juba allkirjastanud
üheaastase üldresidentuuri lepingu Islandil.
Seal töötades sain töökogemust mitmel eri-

alal, kuid kõige rohkem meeldis mulle taas
just sealses silmakliinikus, seega oli valik
langetatud. Oftalmoloog tegeleb silmahaiguste diagnoosimise ja raviga ning tema
tegevusvaldkonda kuulub nii silmade medikamentoosne kui ka laser- ja kirurgiline ravi.
Mida peaks tavaline inimene seoses silmadega tähele panema? Millal tuleb kindlasti
silmaarsti poole pöörduda?
Alates 40. eluaastast võiks käia regulaarselt
silmaarsti juures kontrollis, sest paljusid silmahaigusi võib olla võimalik tuvastada enne,
kui nad endast inimesele märku annavad (sh
glaukoom ja mõned silmapõhjahaigused).
Kindlasti tuleks tulla silmaarsti juurde kontrolli,
kui on tunda, et nägemine on mingi aja jooksul
halvenenud.
Kuivsilmsus on kindlasti üks kõige levinumaid ja alaravitumaid probleeme pea kõigis vanuserühmades, seda eriti just praegu
sügis-talvisel ajal, kui me veedame rohkem
aega köetud siseruumides kuiva õhu käes,
mis soodustab silmade kuivamist ja põhjustab nende ärritus-hõõrumistunnet. Kuiva silma
esmane ravi on kunstpisarad, mida tuleb kasu-

”

Alates 40. eluaastast
võiks käia regulaarselt silmaarsti juures
kontrollis, sest paljusid silmahaigusi
võib olla võimalik
tuvastada enne, kui
nad endast märku
annavad. Kindlasti
tuleks tulla silmaarsti
juurde kontrolli, kui
on tunda, et nägemine on halvenenud.

tada regulaarselt ning mitu korda päevas vastavalt vajadusele (ülemist piiri siin ei ole).
Silmatraumade ennetuse seisukohast on
oluline kasutada kaitseprille kõigi metallitööde
ja ka koduste tööde korral (nt puurimine), kus
on võimalus, et mõni kild või puru lendab
silma. Kaitseprille tuleks kindlasti kasutada
ka siis, kui tehakse ükskõik millist tööd söövitavate ainetega.
Erakorraliselt tasub silmaarsti poole pöörduda kõigi söövituste ja silmatraumade korral, samuti järsku tekkinud nägemishäire või
silmavalu korral, eriti kui viimasega kaasneb
nägemishäire ja/või silma punetus.
Oled töötanud Ida-Tallinna Keskhaiglas
aasta. Miks või kuidas langes valik just
ITK-le?
Napilt aasta olen siin olnud, kuid esialgu poole
kohaga ning teatud silmakliiniku valdkondades, resident olen praegu teist kuud. Kuna
ITK silmakliinik on Eesti suurim ja siin ravitakse kõiki oftalmoloogilisi haigusi kõrgemas
etapis, siis tundus igati loogiline valik just siia
tulla. Lisaks on minu elukaaslane siin haiglas
günekoloogia resident.
Palun kirjelda oma ideaalset tööpäeva. Millised tegevused või kohtumised peaksid
sellises päevas olema?
Eks seda on veel natuke vara kirjeldada, kuid
usun, et ideaalne tööpäev peaks olema mitmekesine ja pakkuma võimalusi võtta vastu
erinevaid patsiente ning samuti teostada ravi
mitmesuguste protseduuride ja operatsioonide
kaudu.
Kas ja kuidas on koroonaviirus mõjutanud
sinu igapäevatööd?
Pean tõdema, et koroonaolukord on olnud minu
n-ö normaalsus terve aja, mis ma siin olen
olnud, seega võrdlusmomenti väga pole. On
maskid ja muud piirangud, kuid silmakliinik on
muidugi üritanud tööd jätkata nii suures mahus,
kui olukord on igal hetkel parasjagu lubanud.
Millega sa vabal ajal tegeled ja millised on
su hobid?
Kui erialane lugemine välja jätta, siis on minu
suured huvialad ajalugu ja filmindus. Lisaks
meeldib mulle igasugune looduses matkamine
ja reisimine, spordist peamiselt jooksmine, ujumine ja sulgpall.

Ida-Tallinna Keskhaiglat hinnati atraktiivse tööandja uuringus kolmanda kohaga
meditsiinitudengite ja arstiteaduse üliõpilaste seas.
Tööandja brändingu agentuur Instar viis läbi 2021. aasta tööandja maine
uuringu, millega selgitati välja, kuidas hindavad Eesti kõrgkoolides õppivad tudengid meditsiinivaldkonna tööandjaid ning
millised on nende ootused tööandjatele,
töökoha valikukriteeriumid ja eelistatuimad
tööandjad.
Ida-Tallinna Keskhaiglat eelistatuima
tööandjana välja toonud tudengid hindasid
kõrgelt haigla kogenud ja toetavat kollektiivi, arenguvõimalusi, pakutavaid koolitusi
ning kaasaegseid töötingimusi.
Kõige olulisema tööalase karjääriootusena viie aasta perspektiivis toovad vastajad välja soovi areneda oma valdkonnas
tunnustatud spetsialistiks, järgneb soov
jätkata õpingutega ja töötada samal ajal
osakoormusega. Pärast kooli lõpetamist
on eelistatud erialane töö Eestis.
Uuringu tulemustest selgus samuti, et
45% meditsiinierialade tudengitest soovib
töötada haiglas, 12% vastajatest soovib
aga töötada eraarstiabiasutuses. Kooli
kõrvalt soovitakse enim osalise ajaga
kindlat töösuhet – seda väitis lausa 71%
vastajatest.
Meditsiinieriala tudengite uuringus hinnati 89 meditsiinivaldkonna organisatsiooni
ning 30 organisatsiooni muudest valdkondadest.
Parimaid tööandjaid tunnustatakse
atraktiivse tööandja märgisega.

Kiire ja kontaktivaba vastuvõtule
saabumise
kinnitamine
iseteeninduses
Ida-Tallinna Keskhaigla patsientidel soovitame vastuvõtule saabumine kinnitada
iseteeninduskeskkonnas aadressil iseteenindus.itk.ee. Nii on võimalik vältida
registratuuri pöördumist ja patsient saab
suunduda otse arsti vastuvõtule. Vastuvõtule saab registreerida 2 tunni jooksul enne
vastuvõtu algust.
Iseteeninduslahenduses on võimalik ka
koostatud arvete eest kohe tasuda. Soovi
korral saab patsient registreerimise kinnituse välja printida või saata oma e-posti
aadressile. Samuti on võimalik näha kõiki
oma tulevasi broneeringuid.
Iseteeninduslahendust on võimalik
kasutada erinevates seadmetes (mobiiltelefon, arvuti ja tahvelarvuti) ning sisse saab
logida Smart-ID, mobiil-ID või ID-kaardi
abil.
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ITK on Tallinna ja Harjumaa naiste esimene valik
Uuringufirma Saar Poll küsitlus
tunnistas Ida-Tallinna Keskhaigla
Tallinna ja Harjumaa naiste esimeseks valikuks.

hoolivat teenindust (98% vastanutest), samuti
seda, et saadi piisavalt aega ja tähelepanu
(96%) ning professionaalset arstiabi koos
probleemi lahendusega (94%).

Küsitlusest selgus, et naistekliiniku valikul on
peamine kriteerium kliinik, millega naised on
tuttavad ja kus neil on juba oma arst. Külastamise peamise põhjusena nimetati regulaarset kontrolli. Kõige olulisemate tingimustena
raviasutuse valikul toodi välja arstiabi kõrget
kvaliteeti ning hoolivat ja patsiendikeskset
suhtumist.
ITK Naistekliinikut hinnati vastanute seas
kõrgelt ning enim tunnustati just sõbralikku ja

Küsimusele „millisesse haiglasse Te järgmisel
korral sünnitama läheksite“, vastas 46% küsitletud naistest, et selleks on Ida-Tallinna Keskhaigla sünnitusmaja. Sünnitushaigla valitakse
peamiselt asukoha või varasema kogemuse
alusel. ITK sünnitusmaja tugevustena toodi
enim esile professionaalset meditsiiniteenust
(98%), olmetingimusi (sünnitus- ja perepalatid) (97%), sõbralikku ja hoolivat teenindust
(96%).

Kõige olulisem on professionaalsus

”

ITK sünnitusmaja
tugevustena toodi
esile professionaalset meditsiiniteenust
(98%), olmetingimusi
(97%) ja hoolivat teenindust (96%).

Sõeluuringute kohta vastas 66% sihtrühma
kuuluvatest ja kutse saanud naistest, et osales emakakaelavähi, ja 46% osales rinnavähi
sõeluuringul. Emakakaelavähi sõeluuringu
tegemise kohana nimetati kõige sagedamini
ITK-d ja sõeluuringule jäeti minemata eeskätt
seepärast, et uuring oli hiljuti juba tehtud. Rinnavähi sõeluuringule ei läinud kutse saanud
naised peamiselt ajapuudusest.

Esinduslik uuring

Küsitluse eesmärk oli saada tagasisidet naistekliinikute, sünnitushaiglate ja vähi sõeluuringuid läbi viivate raviasutuste kohta. Esinduslikule uuringule vastas 700 naist vanuses 15–70
aastat Tallinnast ja Harjumaalt.

Karjäärikeskuses saab tutvuda tööga haiglas
Eesti Töötukassa Tallinna Karjäärikeskuses
on avatud Ida-Tallinna Keskhaigla väljapanek,
mis annab edasi erinevate erialaspetsialistide
ja haiglas praktikal viibinud noorte kogemusi.
Samuti on välja pandud haiglasisustust ja
meditsiinitehnikat. Nii on võimalik tutvuda
lähemalt reaalse haiglakeskkonnaga ning
mõelda, kas näiteks töö õe, ämmaemanda,
bioanalüütiku või radioloogiatehnikuna võiks
olla sobiv valik karjääriteel. Väljapanek jääb
avatuks aasta lõpuni.
Meditsiinivaldkonna tutvustamine noortele algas juba Töötukassa eestvedamisel 23.
septembril toimunud veebiseminaril „Karjääripeatus „Meedikud – meie aja kangelased““.
Ida-Tallinna Keskhaigla üldkirurg Liisa Vipp
tutvustas karjäärivaliku ees seisvatele noortele
tööd haiglas ning rääkis igapäevastest suurematest proovikividest ja saavutustest.

Roosa lindi jooksul osalesid
meie tublid arstid ja õed

Renoveeritud sterilisatsioonikeskus
Ravi tänaval alustas taas tööd
Ida-Tallinna Keskhaigla sterilisatsioonikeskus on läbinud värskenduskuuri ja
alustas taas tööd. Uuenenud keskuses
on mahukamad ja suurema jõudlusega
pesur-desinfektorid ja autoklaavid ning
suurenenud on tööpind.
„Keskuse viimane suurem renoveerimine
toimus 2006. aastal. Kaasaegne sterilisatsioonikeskus suudab nüüd haiglat paremini
teenindada ka praegustes pandeemiast tingitud keerulistes oludes,“ rõõmustab sterilisatsioonikeskuse juhataja Kairi Kukk.
Sterilisatsioon on haiglas puhta töökeskkonna tagamisel üks olulisemaid protsesse.
Sterilisatsioonikeskuses steriliseeritakse

25. septembril toimus Tallinnas juba neljandat korda heategevuslik roosa lindi
jooks ehk Race for The Cure, millega
rõhutatakse rinnavähi ennetamise olulisust ja tervislikke eluviise. Oma panuse
andsid jooksurajal ka meie tublid arstid
ja õed!
Roosa lindi jooks on Euroopa suurim naiste
tervist edendav spordisündmus, mille eesmärk
on tõsta teadlikkust rinnavähi varajase avastamise olulisusest, propageerida tervislikke
eluviise ja igapäevast kehalist aktiivsust ning
näidata üles solidaarsust rinnavähi patsientide
ja nende lähedastega. Euroopas avastatakse
igal aastal umbes 500 000 uut rinnavähi juhtu
ja selle tõttu sureb umbes 125 000 inimest.

Samuti kutsutakse rahvusvahelisel rinna
tervise päeval, 15. oktoobril naisi pöörama
tähelepanu oma rindade tervisele. Rinnavähk
on naistel kõige sagedamini esinev pahaloomuline kasvaja, mis kahjuks ei anna endast
sageli varajases staadiumis märku. Vähi varaseks avastamiseks on oluline osaleda sõeluuringutel, nii saab raviga alustada õigeaegselt
ning vähendada haigusesse suremust ja tõsta
haigete elukvaliteeti.
Eestis kutsutakse rinnavähi sõeluuringule
50–69-aastaseid naisi iga kahe aasta tagant.
2021. aastal oodatakse rinnavähi sõeluuringule
naisi sünniaastaga 1955, 1957, 1959, 1961,
1963, 1965, 1967, 1969, 1971. Sõeluuringule
ITK-s saab registreeruda telefonil 606 7684 või
patsiendiportaalis digilugu.ee.

meditsiiniseadmeid nende taaskasutamiseks operatsioonidel ja teistel kirurgilise
iseloomuga protseduuridel. Keskuses toimuvad kõikide meditsiinitarvikute hooldustööd
alates kasutatud tarvikute vastuvõtust kuni
steriilsete tarvikute väljastamiseni.
Keskus annab tööd 15 inimesele. Sterilisatsioonikeskus töötab ööpäev läbi 365
päeva aastas ning ühes ööpäevas hooldatakse ja steriliseeritakse 170–200 operatsioonikomplekti, lisaks sadu komplekte
erinevaid meditsiiniseadmeid.
Alates 2005. aastast on sterilisatsioonikeskus olnud juhtiv meditsiiniseadmete hoolduse ja steriliseerimise teemaliste koolituste
pakkuja Eestis.

Uuendatud Ida-Tallinna Keskhaigla sterilisatsioonikeskus Ravi tänaval
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Reaalkooli koostöö Ida-Tallinna Keskhaiglaga
annab noortele hindamatud kogemused
Ida-Tallinna Keskhaigla koostöö Tallinna Reaalkooliga on nüüdseks andnud juba teise klassitäie vilistlasi, kes õppisid kolm
aastat gümnaasiumis meditsiinisuuna klassis. Reaalkooli meditsiinisuuna klassi teise lennu lõpetas 32 õpilast. Üle poolte
neist ehk 18 lõpetajat otsustas minna edasi õppima meditsiiniga seotud erialale. Arstiteadust asus õppima 12, hambaarsti
eriala 3 ning vahetult meditsiiniga seonduvat loodusteadust 3 noort.
Õppealajuhataja Martin Saare sõnul lõpetas Reaalkooli sel aastal 115 õpilast ning neist asus lisaks eelmärgitutele arstiteadust
õppima veel 5 õpilast. Kokku tähendab see, et Reaalkoolist sirgus sel aastal 23 meditsiinitudengit.

Martin Saar: see on
meie õpilastele
väärtuslik ja innustav
õpikogemus
Oleme ühtaegu väga rõõmsad ja tänulikud, et
Ida-Tallinna Keskhaigla on leidnud võimaluse
meie õpilaste arengusse iganädalaselt panustada. Õpilaskandidaatide teadlikkus meditsiini
õppesuunast on kasvanud ning mitmed õpilased tulevad just selle õppesuuna pärast
Reaalkooli. Suuna lõpetanud õpilaste edasised valikud osutavad sellele, et õppesuunale
jõuavad õppima „õiged“ õpilased ning koostöö
Ida-Tallinna Keskhaiglaga innustab neid jätkama õpinguid ülikoolis samas valdkonnas.

Kertu Kallaste
Kertu Kallaste oli üks selle aasta lõpetajatest, kes pärast Reaalkooli lõpetamist
alustas õpinguid Tartu Ülikooli arstiteaduskonnas.
Kertu kinnitusel tekkis tal huvi arsti elukutse
vastu juba põhikooli ajal, kui ta Reaalkooli
õppima asus. „Küll aga sai sügavam soov
minna arstiks õppima selgeks gümnaasiumi
ajal meditsiiniklassis õppides. Varem oli mul
vaid hägune kujutluspilt meditsiinimaailmast,
kuid ITKs osakondade ja arstidega tutvumine,
nende igapäevaelu nägemine muutis idee
hoopiski reaalsemaks ja andis tõuke just selle
eriala suunas,“ põhjendas Kertu eriala valikut.

Kasulik laiemalt

Kahtlemata on väga väärtuslik ka see, et
need õpilased, kes jätkavad õpinguid teistes
valdkondades, on keskmisest teadlikumad
ning see terviseteadlikkus on kasulik nende
peredele ja lähedastele ka tulevikus ning võibolla ka töös mõnel teisel erialal. Selgemalt kui
varem näeme seda, et ühiskonnas on vaja
rohkem teaduspõhist meditsiini väärtustavaid
julgeid, hakkajaid ja teadlikke inimesi. Südantsoojendav oli ka selle aasta suvel kohtumine
aasta eest lõpetanud noortega, kel juba esimene aasta ülikooliõpinguid seljataga – nad on
erialavalikuga jätkuvalt väga rahul ja meenutavad gümnaasiumiõpinguid, suunakursuseid ja
juhendajaid väga sooja sõnaga. See on järjepidevuse tagamiseks väga oluline.
Lisaks suunakursustele on märkimisväärselt palju Reaalkooli õpilasi saanud oma
uurimistöö läbi viia just koostöös Ida-Tallinna
Keskhaiglaga ja sellised tööd on väga tähenduslikud: õpilased on sellest protsessist ise
palju õppinud ja loodetavasti on nende töödest
teataval määral kasu ka Eesti meditsiinile laiemalt. Üks on aga selge: just teadusosakonna
– Marika Tammaru ja Birgit Veermäe – jäägitu
pühendumine, paljude ITK arstide ja töötajate
isiklik panus ning juhtkonna toetus on see, mis
võimaldab meie õpilastele sellise väärtusliku
ja innustava õpikogemuse.

”

Kui õppida on huvitav, siis see pole
lisakoormus

Värske arstitudeng ei näe probleemi õppemahus ja hindab kõrgelt saadud kogemust.
„Minu meelest on meditsiinisuund kõige
põnevam suund Reaalis, eelkõige just sellepärast, et õpe on äärmiselt praktiline. Kuigi
alles hiljuti gümnaasiumi lõpetanud, olen juba
jõudnud haiglas valges kitlis ringi käia, patsientidega suhelda ning operatsiooni pealt näha.
Selliseid kogemusi juba n-ö tavakoolist ega ka
arstiõpingute esimeselt aastalt ei saa. Teiste
suundadega võrreldes on meditsiinisuuna
õppekava veidi mahukam, kuid lisakoormus
see küll ei olnud. Otse vastupidi, sest sai tutvuda põhjalikumalt endale huvipakkuva valdkonnaga.“

Koostöö arstidega andis ainulaadse
kogemuse

„Lisaks mitmetele selle suunaga kaasnevatele
eelistele ei saa mainimata jätta, kui palju uksi
meditsiinisuund võib avada. Tänu dr Marika
Tammarule, kes Reaali-ITK projekti koordineerib, oli nii minul kui veel 7–8 õpilasel meie
klassist võimalus teha uurimistööd koostöös
Ida-Tallinna Keskhaigla arstidega,“ pole Kertu
tänusõnadega kitsi. „Oli ainulaadne kogemus
töötada koos oma ala spetsialistidega ning läbi
viia uuring, mis andis teaduslikke tulemusi, kuid
ühtlasi ka õpilastele tohutu teadmiste pagasi
järgmise uurimistöö või lõputöö koostamiseks.“
„Kõige eredamalt on mulle meelde jäänud
just need arstid, kellega meil oli võimalus praktikume või loenguid läbi viia. Nemad inspireerisid meid ja mingil määral kallutasid ühe või
teise eriala suunas.“
Kahjuks osutus Kertu lend n-ö koroonalennuks ja viiest kursusest üks jäi seetõttu saamata. Puuduvates tundides oleks käsitletud
elu alguse ja lõpu teemasid, mille õppimist ta
väga ootas.

Selgemalt kui varem
näeme seda, et
ühiskonnas on vaja
rohkem teaduspõhist meditsiini väärtustavaid julgeid,
hakkajaid ja teadlikke inimesi.

Meditsiini õppesuunal
on viis suunakursust:
 Tervishoiusüsteem ja haigla
 Inimese anatoomia ja füsioloogia
 Elustiilihaigused. Nakkushaigused
 Erakorralised seisundid ja esmaabi.
Elu algus
 Eetilised probleemid meditsiinis
Iga kursuse maht on u 35 tundi.

Eriala valikut ei kahetse
10. septembril toimus Reaalkoolis meditsiinisuuna 10., 11. ja 12. klasside õpilastele minikonverents, kus esinesid ITK arstid: Covid-19 teemal rääkis dr Alice Lill, vaktsineerimisest
dr Tiia-Linda Okas ja eetikast ITK teadusosakonna juhataja dr Marika Tammaru.

„Hetkel olen erialavalikuga äärmiselt rahul, sest
iga päev õpin midagi, mis mulle huvi pakub.
Loodan, et jään meditsiini valdkonna juurde ka
tulevikus ning töötan kas arsti või teadurina.“
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Sügiskonverents „Lapspatsient Ida-Tallinna Keskhaiglas“
5. novembril toimub juba 18. korda ITK sügiskonverents, mis seekord kannab pealkirja „Lapspatsient Ida-Tallinna Keskhaiglas“. Konverents toimub Swissôteli konverentsikeskuses Tallinnas ning on jälgitav ka veebist. Konverentsist võtavad osa
laste- ja perearstid, õendus- jt tervishoiutöötajad üle Eesti. Käsitletakse olulisi teemasid erinevatest valdkondadest laste ja noorte ravimisel.

Konverentsil käsitletavad teemad:

Vastsündinu perinataalkeskuses. Dr Pille Andresson
Kuldne esimene elutund. Dr Kati Korjus
Enneaegse vastsündinu varase kasvukeskkonna tähtsus. Dr Annika Tiit-Vesingi
Lastegünekoloogia. Dr Ele Tammemäe
Diabeediga emalt sündinud lapse riskid. Dr Mari Verrev
3D-printimine ja robotkäsi – abimehed laste keeruliste lülisamba deformatsioonide
ravis. Dr Taavi Toomela
Noorsportlaste tervisekontroll. Dr Kelly Kirt
Enneaegsete retinopaatia ja retinoblastoomi skriining ning ravi ITK silmakliinikus.
Dr Katrin Eerme
Silmakontroll ja nägemisteravuse määramine väikelastel: skriining, e-õpe ja e-konsultatsioon. Dr Mari Levin
Müoopiast meil ja maailmas. Dr Kadi Palumaa
Kongenitaalsete seisundite kirurgiline korrektsioon. Dr Artur Klett
Kas see on toiduallergia? Dr Triine Annus ja dr Jelena Roomet

Laste geneetiline konsultatsioon ITK-s. Dr Kairit Joost
Pärilikud südamehaigused. Dr Kairit Palm
Häälehäired. Dr Maile Keskpaik, logopeed Meeri Kompus
Pearingluse põhjused lastel. Dr Maret Lepplaan

Meie haiglas sündisid selle aasta esimesed kolmikud
Esimest korda sel aastal sündisid septembris Ida-Tallinna Keskhaiglas kolmikud – kolm armsat tüdrukutirtsu Anna,
Anni ja Iti. Lapsed on vanemate Liina ja
Madise jaoks juba pikalt oodatud perelisa.
Kolmikud sündisid perre raseduse 34. nädalal. Anni kaalus 2,4 kg, Anna ligi 2,3 kg ja Iti
2,1 kg.
Ema Liina sõnul tuli uudis kolmikute perre
lisandumisest ootamatult, kuigi lapsesaamine
oli juba pikka aega planeeritud. „Natuke ikka
lootsime, et vähemalt üks oleks poiss! Umbes
10. rasedusnädalal kinnitas arst, et oodata on
ikkagi kolme pisikest printsessi,“ räägivad ema
ja isa lapseootusest.
Ida-Tallinna Keskhaigla Naistekliiniku
ämmaemandusjuhi Vivian Arusaare sõnul sünnib aastas Eestis kolmikuid tavaliselt 1-3 juhul.
Kolmikute sünd on tavalisest erilisem ja et see
ime saaks sündida, on vaja ka tavapärasemast
paremat meditsiinilist valmisolekut.

Kolmikud on kenasti kosunud

„Sündinud kolmikud on kenasti ja suuremate
probleemideta kohanenud ning kosunud.
Kolmikute sünd on alati seotud suuremate
ohtudega, tuleb võtta päev korraga ja jälgida
olukorda, mis võib tihti muutuda. Ema rasedus
ja sünnitus peavad olema korrektselt jälgitud.

Kindlasti on oluline sünnitusmaja valmisolek
nii aparatuuri kui personali osas – kui lastel
on kohanemisraskused, saab neid aegsasti
abistada. Seetõttu on kolmikute sünd mõeldav ainult haiglas, kus on olemas piisavalt
vastavate oskustega naiste- ja lastearste ning
ämmaemandaid, samuti laste intensiivraviõde-

sid – sünnib ju samaaegselt kolm väikest last,“
selgitas Arusaar.
„Anni ja Anna sündisid ühe minuti sees, aga
riik siiski nõuab, et kahe lapse sünd ei oleks kirjas ühe ja sama minuti sees – tulevikus on siis
tütarde vahel oodata vaidlusi, kumb on ikkagi
vanem,“ naeravad Liina ja Madis.

Kolmikute esimene elunädal möödus haiglas kiirelt. „Õnneks ei ole suuremaid probleeme
ette tulnud ja sünnitusjärgne taastumine on mul
endal läinud ka üpris hästi. Kõik ämmaemandad, õed ja arstid on olnud väga toetavad ja
alati abi pakkunud,“ kommenteeris ema Liina.
„Oleme siin hästi hoitud!“

Meditsiinitudengid käisid tutvumas haigla tööga

Ligi 20 tudengit Tartu Tervishoiu Kõrgkoolist
käisid 5. oktoobril meie haigla tööga lähemalt
tutvumas. Radioloogiatehniku ja bioanalüütiku
eriala tudengitele ütles tervitussõnad ja tutvustas haiglat juhatuse liige-õendusjuht Ülle Rohi.

Diagnostikakliiniku õendusjuht Helen Vipp-Mitt
koos keskuste õendusjuhtidega rääkis lähemalt
tööst ja võimalustest praktikaks meie haigla
Diagnostikakliinikus. Bioanalüütika tudengitele
tutvustati kesklabori ja patoloogia tööd, radio-

loogiatehnikud said aga tutvuda radioloogia
ja nukleaarmeditsiini köögipoolega. Tudengid
külastasid ringkäigul nii Ravi kui Magdaleena
korpust. Tudengite kinnitusel oli tegemist pika,
kuid muljeterohke päevaga, mis andis hea üle-

vaate tulevasest praktika- ja töökohast. Samal
päeval külastasid Tartu õppejõud Tallinna erinevaid praktikabaase. Lepiti kokku, et tudengid
tulevad sarnasele tutvumisringile ka järgmisel
aastal.
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Ida-Tallinna Keskhaiglal täitus 236 aastat
ajalugu

Tööjuubelid oktoobris

Liisa Lepassaar, anesteesiaõde,
Kirurgiakliinik
Grünberg Hälis, osakonna
õendusjuht, Naistekliinik
Oksana Ivanova, õde, Sisekliinik
25
Olga Shantyr, arst,
Eero Semjonov, patoloogÕendus- ja Hooldusabikliinik
konsultant, Diagnostikakliinik
Svetlana Mazan, hooldaja,
Taivi-Ann Metus, hooldaja,
Õendus- ja Hooldusabikliinik
Naistekliinik
Lia Sommer, hooldaja,
Õendus- ja Hooldusabikliinik
20
Aile Laitinen, radioloogilise õendus- Jevgenia Telitsõna, hooldaja,
Õendus- ja Hooldusabikliinik
töö koordineerija, Diagnostikakliinik
Irina Morozova, õde,
Annika Hommik, ämmaemand,
Õendus- ja Hooldusabikliinik
Naistekliinik
Lee Nuutre, kabineti assistent,
Hille Paju, meditsiiniseadmete
Taastusravikliinik
hooldaja, Silmakliinik
Sirje Männik, klienditeenindaja,
Meditsiiniline teenistus
15
Tatjana Boitsova, hooldaja,
Kirurgiakliinik
5
Tamara Viljanski, õde,
Külli Komp, hooldaja,
Kirurgiakliinik
Kirurgiakliinik
Anžela Petrova, anesteesiaõde,
Kaileen Raudsepp, üldarst,
Kirurgiakliinik
Kirurgiakliinik
Hanna-Oksana Soone,
Tatjana Talja, ämmaemand,
ämmaemand, Naistekliinik
Naistekliinik
Maie Taaler, hooldaja, Naistekliinik
Kristel Harak, oftalmoloog,
Aira Saar, füsioterapeut,
Silmakliinik
Taastusravikliinik
Tatjana Burlaku, operatsiooniõde,
Ülle Salvet, ambulatoorse osakonna Silmakliinik
abiline, Taastusravikliinik
Julia Dmitrijeva, õde, Sisekliinik
Elena Kukuškina, õde,
Karmen Püvi, sisearst, Sisekliinik
Taastusravikliinik
Külli Valk, õde,
Anne-Liis Laur, arst-statistik,
Õendus- ja Hooldusabikliinik
Meditsiiniline teenistus
Annika Talinurm, õde,
Õendus- ja Hooldusabikliinik
Kairi Marlen Antoniak, kliiniline
10
Anastassia Vomm, laborispetsialist, proviisor, Meditsiiniline teenistus
Kalle Korsten, apteegi abiline,
Diagnostikakliinik
Olesja Bobkova, õde, Kirurgiakliinik Meditsiiniline teenistus
Anžela Pavlova, õde, Kirurgiakliinik Irina Raud, puhastusteenindaja,
Haldusteenistus

45

Larissa Plehanova, hooldaja,
Õendus- ja Hooldusabikliinik

Oktoobris täitus Ida-Tallinna Keskhaiglal 236 tegevusaastat. Põneva
ja rikkaliku ajalooga Eesti vanima
haigla teekond algas Priihospidalist
ja on kulgenud tänapäevase meditsiinikeskuseni. Linnarahvas hakkas
haiglat kutsuma Priihospidaliks
1785. aastal, kui Ravi tänaval hakati
vaestele tasuta arstiabi osutama.
Haigla on asunud kõik need
aastad sama koha peal ja nii saab
öelda, et praegusel lda-Tallinna
Keskhaigla territooriumil asub Eesti
Vabariigi vanim meditsiinilinnak.
Tänapäeval on tegemist tipptasemel tervishoiuteenuseid pakkuva,
inimesekeskse ja uuendusmeelse
haiglaga. Pakume kõiki meditsiini
võtmekompetentse ja ravivaldkonnad on jaotatud seitsmesse iseseisvasse kliinikusse: diagnostika-,
sise-, silma-, naiste-, kirurgia-, taastusravi- ning õendus- ja hooldusabikliinik.
Meie missioon on pakkuda parimat ravi igale patsiendile ja mõjutada positiivselt Eesti elanikkonna
tervist. Tegutseme koostöös, aidates
kaasa sotsiaalse kindlustunde suurendamisele ühiskonnas.

1785 – Eestimaa Kubermangu Ühiskondliku Hoolekande Kolleegium
üürib praeguse Ida-Tallinna Keskhaigla territooriumil asunud puumaja,
kuhu paigutatakse 12 haiglavoodit
1785 oktoober – Priihospidal, 12 voodit
1804 – sünnitusosakond, barakk 6 voodiga
1782 – valmib esimene kivist haiglahoone
1847 – haiglale ostetakse esimene kirurgiliste instrumentide komplekt
1892 – hüpe arstiabi paranemises, tööle asub kolm halastajaõde
1940 – valmib uus haiglahoone ja haigla nimeks saab Tallinna I Haigla
1949 – valmib sünnitus- ja günekoloogiahoone
1952 – Tallinna Vabariiklik Haigla
2001 – Ida-Tallinna Keskhaigla asutati 23. augustil Tallinna Linnavolikogu otsusega Magdaleena Haigla, Keskhaigla, Hooldushaigla, Järve
Haigla, Tõnismäe Polikliiniku, Mäekalda Polikliiniku ja Diagnostikakeskuse ühendamisel.

KOOLITUSED ELANIKKONNALE
Arstidelt ja spetsialistidelt elanikkonnale
mõeldud loengute sari

„Tervema kogukonna nimel”
9. novembril kl 13.00–14.30
Liigesevalu piinab.
Kust saaks abi ja kuidas ennast ise aidata? Liigesevalu põhjused.
Erinevad võimalused liigesevalu ennetamiseks ja leevendamiseks.
Kuhu pöörduda küsimuste ja probleemidega, kui liigesevalu vaevab.
14. detsembril kl 13.00–14.30
Silmahaigustest: katarakt e hallkae ja glaukoom.
Haiguse kirjeldus ja ravivõimalused.
Mida silmas pidada enne ja pärast hallkae lõikust?
Koolitust on võimalik jälgida veebiülekandena nii arvutist kui ka nutitelefonist. Selleks on vaja internetiühendust ja heli kuulamise võimalust.

IDA-TALLINNA KESKHAIGLA

IDA-TALLINNA KESKHAIGLA

Koolitustele saab registreeruda Ida-Tallinna Keskhaigla kodulehel
koolitus.itk.ee. Lisainfo tel 606 7808. Koolitused on TASUTA.

IDA-TALLINNA KESKHAIGLA

Ristsõna vastus saada toimetus@itk.ee. Eelmise ristsõna vastus oli „Neuroloog“. Auhinna võitis Karin Kalda. Palju
õnne! Võitjaga võetakse ühendust!

Haigla ajaleht ootab kaastöid! Kui sul on mõtteid, tähelepanekuid või ideid, mida lugejateni tuua, ära karda neid paberile panna. Head mõttelendu!
ITK Sõnumid: toimetus@itk.ee  Kujundus: OÜ Viiest Viis  Trükk: OÜ Koopia Niini & Rauam, kogus 1200 eks  Korrektuur: Keeletoimetus OÜ

