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Sombusel novembri pärastlõunal vestlesime inimese anatoomia lektori Helen Zir-

naskiga inimese anatoomia õppetooli õppekorraldusest, õppejõuks olemisest, doktori-

tööst, kolmekümnendatest ning sellest, mis teeb Helen Zirnaskist Helen Zirnaski. 13. 

mail 2020 kaitses Helen Zirnask doktoritöö teemal „Luteiniseeriva hormooni retsep-

tori esinemine peenises ja selle võimalik roll erektsioonihäirete patogeneesis“.

PERSOONILUGU

Töötate anatoomia õppejõuna. Kuid 
nagu teada on, ei olnud Teie teekond 
praeguse ametitoolini just kõige sir-
gjoonelisem. Teeme asja puust ja 
punaseks. Kas olete lõpetanud arsti-
teaduskonnas arstiteaduse või ham-
baarstiteaduse eriala? Mis vahepeal 
juhtus? Kuidas Te siia jõudsite?
Just nii, hetkel jookseb 13. aasta anatoo-
mia õppejõuna. Kui nüüd algusest alus-
tada, siis kõigepealt õppisin arstitea-
dust. Õpingud kestsid pool aastat, kuni 
võtsin akadeemilise puhkuse, sest mind 
tabas kerge õpiväsimus. Uue õppeaasta 

alguses välgatas aga impulssidee hoo-
pis hambaravisse minna. Juba 4-aas-
tasena teadsin, et minust saab arst, 
küll aga mitte hambaarst, nii et ma ei 
tea, mille alusel selle otsuse langetasin. 
Hambaraviõpingud kestsid tavapära-
sest pikemalt, sest ülikooliõpingute ajal 
sündisid mu esimesed kaks last, kuid 
kraadi sain sellest hoolimata kätte. 
Hambaarstina ei ole ma siiski päevagi 
töötanud, kuigi algne plaan oli õppe-
jõu ameti kõrvalt ka praksises töötada. 
Õppejõu töökoha sain nii, et viiendal 
kursusel aitasin korraldada rebaste 
pidu, kuhu olid kutsutud ka anatoomia 
õppejõud Kersti Kokk ja Elle Põldoja. 
Mina olin juba kodus, kui kursusekaas-
lased sattusid õppejõududega vestlema 

ning jutu käigus selgus, et hädasti otsi-
takse uut anatoomia õppejõudu. Seda 
kuuldes olevat mu kursusekaaslased 
kohe mind soovitanud. Suur oli minu 
üllatus, kui järgmisel päeval kooli jõu-
des anti mulle korraldus Kersti Kokaga 
ühendust võtta. Ma ise ei oleks eales ar-
vanud, et minust võiks saada õppejõud, 
aga siin ma nüüd olen.

Kas oli ka plaan B?
Esimene valik peale õppejõu ameti 
olekski olnud hambaarstina töötami-
ne. Tegelikult eksisteeris ka soov ars-
tiks saada. Mingi hetk oli isegi plaan 
uuesti arstiteaduskonda astuda. Päris 
õpingute alguses imponeeris näiteks 
kohtuarsti töö. Kuid samas peab keegi 

MITMEKÜLGSUSE RADADEL - 
INTERVJUU HELEN ZIRNASKIGA

Anna Marie Paabumets
Stud Med III
Fotod: Elo Maria Pauman
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ju anatoomias ka lippu kõrgel hoidma! 
(Naerab.) Jätan arstiameti pigem 
tudengitele.

Kuidas oli alustada tööd enda varase-
mate õppejõudude keskel? Kes oli Teie 
anatoomia õppejõud?
Arstiteadust õppides olid minu õppe-
jõududeks dotsendid Helle Tapfer ja 
Aade Liigant, hambaravis lektor Elle 
Põldoja ning dotsent Kersti Kokk. Eks 
alguses oli ikka natuke kõhe, sest nad 
olid minu jaoks autoriteedid. Selleks, et 
hakata neisse suhtuma kui võrdväär-
setesse kolleegidesse ja mitte kui vara-
sematesse õppejõududesse, kulus pisut 
aega. Üks põhjus, miks ma iga päev nii 
rahulolevalt töötan ning ei kibele ku-
hugi arstina praktiseerima, on kind-
lasti tänu minu toredatele kolleegidele. 
Teisi töökaaslaseid ei oskakski endale 
soovida. Meie töökollektiiv on tõepoo-
lest meeldiv. Kui internetis võib näha 
pilapilte inimestest, kes on masendu-
nud enda tööst, siis mina võin puhtast 
südamest öelda, et tulen iga päev hea 
tujuga tööle. On väga tähtis, et töökoht 
oleks inimesele hingelähedane, mitte 
üksnes vahend raha teenimiseks.

Ma pean selle ära küsima. Kas Teil 
on kõik anatoomia materjal kogu aeg 
peas või peate enne praktikumi ka üle 
kordama?
Pean tunnistama, et alguses oli tõepoo-
lest pisut raske. Esimeses praktikumis 
ilmselt käed värisesid küll. Kuid en-
dalegi üllatuseks oli materjal kuskil 
ajusopis eksamist saati ikka veel alles, 
mistõttu tulid kordamisega asjad pä-
ris kiiresti meelde. Nüüd olen jõudnud 
punkti, kus mitu aastat ei olegi enam 
pidanud enne igat praktikumi materja-
li ette valmistama.

Kas anatoomiat on võimalik edukalt 
konverteerida e-õppe formaati?
Teooriat saab küll videoloengutega õpe-
tada, sest ei ole ju otseselt vajalik, et õp-
pejõud oleks füüsiliselt kohal, saab ka 
neti teel teha. Kuid preparaate ja pre-
pareerimist ei ole küll võimalik e-õppe 
kaudu arstiteaduses selgeks õpetada. 
Näiteks ütlevad praegused teise kursu-
se tudengid, et kevadel ärajäänud pre-
pareerimiskursuse tõttu kujutasid nad 
inimkeha paljuski teistmoodi ette.

Kuidas suhtute eelmise aasta anatoo-
mia e-eksamisse? Tegemist on eksami-
ga, mis on nii-öelda arstiteaduskonna 
sisseristimise eksam/proovikivi?
Teise tudengite eest ma ei oska rääkida, 
kui enda tudengite osas võin nii palju 

PERSOONILUGU

Kas on ka midagi, mida muudaksite 
anatoomia õppekorralduses?
Tegelikult on e-õppes olnud lahendu-
si, mida võiks ka edaspidi rakendada. 
Näiteks võikski seminari materjal olla 
üles laaditud videoloengutena, mida 
tudengid saaksid ise endale sobival ajal 
vaadata. See annaks võimaluse kesken-
duda praktikumis rohkem preparaati-
dele, eeldusel, et tudengid on eelnevalt 
materjali iseseisvalt üle vaadanud. Sest 
teooria õppimine sõltub ju tegelikult tu-
dengist endast, praktikum oleks pigem 
vahend teadmiste kinnistamiseks pre-
paraatide abil ja aeg lisaküsimusteks.

Kas tunnetate (naljaga pooleks), et 
anatoomia õppejõudude, sh ka iseen-
da kohal kõrguks justkui kurjakuulu-
tav oreool, millele noored rikkumata 
meditsiinitudengid värisedes vastu 
peavad astuma? Ühesõnaga, kas Teie 
suul on ka kerge muie, kui loete taas 
kord tudengitele ette rida ladinakeel-
seid mõisteid?

öelda, et tegelikult olid nad koduõppe-
ga seoses isegi tavapärasest püüdliku-
mad. Ma usaldasin neid ning oli näha, 
et nad mõistsid, et õppida tuleb iseenda 
jaoks. Tegelikult oli ka tudengite e-tes-
tide vastustest näha, et üritati vastata 
siiski niivõrd ausalt kui võimalik.
Aga jah, eksam oli tõepoolest tavapära-
sest teistsugusem. (Muigab.) Eks see sõl-
tus lõpuks igast tudengist endast: kas ta 
mõistis, et õpib arstiteadust ning ana-
toomia on igale arstile baasaineks, või 
ei mõistnud. Samas eksam oli korralda-
tud siiski arvestusega, et kui tudeng ei 
ole ennast ikka üldse ette valmistanud, 
ei ole vastuseid võimalik õpikuid lapa-
tes kiiresti üles leida.

„Üks põhjus, miks ma iga päev 
nii rahulolevalt töötan ning ei 
kibele kuhugi arstina prakti-
seerima, on kindlasti tänu minu 
toredatele kolleegidele. Tei-
si kolleege ei oskakski endale 
soovida. Ma võin puhtast süda-
mest öelda, et tulen iga päev 
hea tujuga tööle.“

Nojah. Tavaliselt on mu suul kõige suu-
rem muie siis, kui nimetan tudengitele 
ladinakeelse nimetuse musculus flexo-
ris tendinis hallucis longi. Paljud ei ole 
ladina keelega varem kokku puutunud 
ning kogu see terminoloogia on nende 
jaoks kindlasti päris ehmatav. Tege-
likult üritan ma tudengitele õppep-
rotsessi võimalikult meeldivaks teha.. 
Naljaga pooleks ütlen ma neile ikka: 
„Ärge siis kohe pärast esimest kah-
te nädalat akadeemilisele puhkusele 
minge.“ Üritan neid lohutada, et kõik 
läheb aja jooksul paremaks. Ma ei üt-
leks, et kurjakuulutav oreool on seotud 
õppejõududega, pigem anatoomia kui 

õppeainega. Tihti peetakse seda kõige 
raskemaks õppeaineks üldse. Seetõttu 
üritan õppejõuna ise pigem positiivsem 
olla, lootuses, et siis läheb ka tudengitel 
tuju paremaks.

Palju õnne doktoritöö kaitsmi-
se puhul! Kuidas jõudsite sellise 
teemavalikuni?
Seda teemat pakkusid mulle minu ju-
hendajad dotsent Kersti Kokk ja Hel-
singi Ülikooli professor Pasi Pöllänen. 
Meie uurimisgrupp on juba väga pikalt 
tegelenud mehe reproduktiivsüsteemi 
uuringutega ning sellest lähtuvalt tuli-
gi idee uurida luteiniseeriva hormooni 
(LH) retseptori olemasolu peenise koes, 
sest seda ei ole varem tehtud.

Kaua see kogu protsess kestis? 
Andmete kogumine, teostamine, 
kirjutamine.
Doktoritöö kokkukirjutamine ise-
enesest ei võtnud väga kaua aega, see 
läks suhteliselt kiiresti. Kõige raskem 
ja ajakulukam oli ilmselt materjali 
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midagi, mis on väljaspool teaduslikku 
tõestust.

Teil on 4 last. Kuidas olete hakkama 
saanud ema, õppejõu ja doktorandi 
rolli tasakaalustamisel?
Kuna esimesed lapsed sündisid ü-
likooliõpingute ajal, siis ütleksin, et 
ülikooliperiood oli isegi kõige kee-
rulisem.. Mäletan nii mõndagi kor-
da, kus samal ajal, kui õppisin eksa-
miks, hüppas 2-aastane laps kõrval 
rõõmsalt voodi peal, õpikud õhus 
lendamas. (Naerab.) Midagi polnud 
teha, tuli hakkama saada! Ja tundub, 
et olen üsna hästi hakkama saanud. 
Vähemalt nii ma arvan. Lisaks neljale 
lapsele on mul ka kalaakvaarium ja  
neli looma: kaks kassi ja kaks koera. 
Ühesõnaga populatsioon on meil ko-
dus korralik.
Doktoritöö puhul ilmnes see, et kee-
rulisemad asjad, mis nõudsid põhja-
likumat mõttetööd, tuli siiski väljas-
pool koduseinu ära teha. Nelja lapse 
keskel on paraku pisut keeruline tea-
duskirjandusse süveneda. Eks üks 
aspekt, miks doktoritöö nii pikaks ve-
nis, oligi see, et mul on vaja eelkõige 
olla ka suure pere ema.
Õppejõuna töötades ma ei tunne, et 
see emarolli täitmist segaks. Ainuke 

kogumine ja teadusartiklite avaldami-
ne. Protsess tervikuna võttis mul siiski 
pigem kaua aega, astusin doktorantuu-
ri 2009. aastal.

Pidite ka selle tõttu Soomes käima?
Jah, pidin küll. Doktoritöö valmis 
koostöös Tampere Ülikooliga, mistõt-
tu pidin päris mitu korda ka kohapeal 
käima. Patsiendid, kelle peenise kude 
uuringutes kasutasime, olid ravil 
Tampere Ülikooli Kliinikus.

Nüüd, kus on tõestatud LH retsep-
tori olemasolu peenises, kas on 
huvi ka täpsemalt uurida selle seost 
erektsioonihäiretega või lasete kol-
leegidel teatepulga üle võtta?
Esialgse plaani kohaselt on meie 
uurimisgrupil plaan seda tööd jät-
kata. Oleks huvi uurida, mis on LH 
retseptori täpne roll peenises, sest 
antud juhul me ju tegelikult ei tea, 
kas LH retseptor on otseselt seotud 
erektsioonihäiretega.

Mis osutus doktoritöö juures kõige 
väljakutsuvamaks?
Teadusartiklite avaldamine oli kind-
lasti üks aeganõudvamaid etappe. Ei 
ole nii lihtne, et kirjutad artikli ja see 
kohe ka avaldatakse. Samuti võttis 

aega uuringuteks vajamineva peeni-
se koe hankimine. Kasutasime nii hii-
re kui inimese peenise kude. Hiirte 
puhul ei olnud probleemi, kuid inime-
se koematerjali oli keerulisem saada.

Mida protsessi käigus õppisite?
Õppisin, et teadustööga on tegelikult  
isegi päris tore tegeleda. On teada, et 
ülikoolis õppejõuna töötades tuleb 
teha ka teadustööd. Pean tunnistama, 
et tööle asudes oli see minu jaoks pisut 
ehmatav, sest ma ei ole ennast kuna-
gi teadustööd tegevaks inimtüübiks 
pidanud. Kuid olles selles protsessis 
sees ning nähes, kuidas asjad kulge-
vad, muutub see vägagi köitvaks ja 
huvitavaks. Lisaks on tore teada, et 
uuringul, mille eest sa ise vastutad, 
võib olla praktikas ka realiseeritav 
kasu.

Kas Teie kui anatoomia õppejõud, 
teades igat inimese keha osa, usute, 
et on olemas ka käega mittekatsutav 
“hing”?
Kui päris aus olla, siis ma ütleksin, et 
usun. Kuid miks, seda ma ei oska öel-
da. Teaduslikult ei ole hinge tõestatud 

– on palju, mida  ei ole tõestatud, kuid 
inimesed ikka usuvad. Ja võib-olla 
on tõesti siin universumis olemas 
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kord, kus oli tõepoolest raske, oli ke-
vadel eriolukorra ajal. Pidin tegutse-
ma nii-öelda mitmel rindel: tuden-
gitega suhtlemine ning keskmise 
lapsega kodus õppimine. Lisaks olid 
ju kodus ka muidu lasteaias käivad 
kaksikud.

Kas oskaksite nimetada enda kolm 
tugevust?
Suurimaks tugevuseks peaksin ma 
huumorisoont. Olen inimene, kes 
oskab iseenda kulul nalja teha ning 
ei solvu ka siis, kui keegi teine minu 
kulul nalja teeb. Lisaks sellele ei anna 
ma kergesti alla ja üldjuhul ei loobu 
alustatud ettevõtmistest ka siis, kui 
teele peaksid mingid raskused sattu-
ma. Mõnikord on küll tunne, et vis-
kaks käega ja jätaks kõik sinnapaika, 
kuid  sisemine kohusetunne ei lase 
mul alustatut lõpetamata jätta. Isegi, 
kui see tundub mingil hetkel võima-
tu. Kolmandaks, ma oskan väga hästi 
küpsetada. (Naerab.) Mitmed tutta-
vad on minu käest küsinud, miks ma 
õppejõu ameti kõrvalt ei ole tordi-
meistri karjääri alustanud.

Mis on Teie kolm põhiväärtust?
Kõige tähtsam on perekond. Teiseks, 
ma hindan ausust ning valetan üli-
malt harva. Olen põhimõttega, et ise-
gi kui ausus võib kohati kellegi jaoks 
ebameeldiv olla, tuleks siiski ausaks 
jääda.Muidugi ei mõista ma hukka 
mõnda positiivset hädavalet. Kolman-
daks, tuleb osata hinnata seda, mis on 
antud ning mitte kurbust tunda selle 
üle, mida ei ole võimalik saavutada. 
Paratamatult kipub nii olema, et mida 
rohkem inimesel on, seda rohkem ta-
hetakse ka juurde. Kohati on tunne, 
et tänapäeval on paljudel  raske elada 
antud hetkes ning väärtustada seda, 
mis juba olemas on. Ei osata tunda 
rõõmu elust ja lihtsatest, kuid olulis-
test, igapäevastest hetkedest.

Kolm raamatut, mis peavad Teie raa-
maturiiulil olema.
Bulgakovi „Meister ja Margarita“, 
Jane Austeni „Uhkus ja eelarvamus“ 
ning minu vanaisa pärandatud Piibel.

Kui ma õigesti mäletan, siis on teie 
lemmikbänd Metallica? Kas kont-
serdil käisite? Kas kirjeldaksite 
ennast pigem rokinaisena või on 
ka muid muusikažanre, mis kõrvu 
kõditavad?
Ooo jaaa! Muidugi käisin, olin lausa 
lava ees. Olen kõik kontserdid läbi 
käinud, ainult aasta 2010 jäi vahele. 
Tore kokkusattumus on see, et bänd 
on loodud samal aastal, kui mina 
sündisin (1981-toim.). Üldiselt kir-
jeldaksin ennast tõepoolest pigem 
rokifännina, kuid ei välista ka teisi 
muusikažanreid. Kui ma autoga sõi-
dan, mängib seal rokkmuusika nii, et 
klaasid värisevad.

Lemmikpaik Eestis?
Minu enda kodu. Kui aga rääkida 
mingist kohast looduses või kaardil, 
siis Ida-Virumaa. Ma olen pärit Kiviõ-
list. Kusjuures, sealt saigi alguse minu 
armastus arsti elukutse vastu. Juba 
väikesest peale veetsin enamiku koo-
livaheaegadest Kiviõlis vanaema juu-
res, kes oli meditsiiniõde, ning käisin 
temaga tihti tööl kaasas. Ka sel suvel 
sõitsin mitu korda perega Ida-Viru-
maale. Lihtsalt niisama, et nostalgia 
mõttes kõik vanad tuttavad  kohad 
üle vaadata.

Parim viis nädalavahetuse 
veetmiseks?
Kodus perekonna keskel.

Ei saa ka märkimata jätta, et Teil on 
ilmselt meditsiiniteaduskonna kõige 
ilusamad käed. Mis inspireerib Teid 
enda küünte eest hoolt kandma?
Käed on tihtipeale need, mida kõige 
esimesena tähele pannakse. Käed 

võivad reeta ka naisterahva vanuse. 
Kuna ma ise olen ka üks nendest ini-
mestest, kes esimesena vaatab käsi, 
siis leian, et käed ja küüned võiksid 
korras ning hoolitsetud olla.

Aasta 2020 on olnud nii vana küm-
nendi lõpp kui ka uue algus. Aasta 
täis segadust, muutusi, ümberkoha-
nemisi ning polariseerumist. Mida 
positiivset võtaksite kaasa sellest 
aastast ning mida ootate uuest?
Minu jaoks tähendab aasta 2020 eel-
kõige mitte üksnes üldises plaanis 
kümnendi lõppu, vaid ka isiklikus 
mõttes. Nimelt saan ma 2021. aastal 
40-aastaseks. Kuigi aasta 2020 jääb 
mulle kindlasti meelde seoses dokto-
ritöö kaitsmisega, kujutab see minu 
jaoks eelkõige nii-öelda kolmeküm-
nendate lõppu ja neljakümnendate 
algust. Selle kümnendi jooksul olen 
päris palju asju korda saatnud: minust 
sai nelja lapse ema, kaitsesin enda 
doktorikraadi, tegin endale tsikliload 
ja palju muud. Ühesõnaga tore küm-
nend oli. Doktoritöö kaitsmine oli 
minu jaoks suur saavutus, eriti kuna 
olin sellega juba nii pikalt tegelenud. 
Meeldejäävaks kujunes see eelkõige 
ka seetõttu, et kaitsmine ei toimunud 
ju tavapärasel viisil. Osaliselt on na-
tuke kahju, et kogu selle protsessi pi-
dulikkus jäi olemata, kuna kaitsmine 
toimus videosilla vahendusel. Teisalt 
on aga tegemist erilise olukorraga, 
mis jääb igavesti meelde. 

„Ma olen inimene, kes oskab ka enda kulul 
nalja teha ning saab aru, kui keegi minu kulul 
nalja teeb, ilma, et ma selle peale solvuksin.“

„Kui ma autoga sõidan, siis 
mängib seal rokkmuusika nii, 
et klaasid värisevad.“
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Maris Kluge 
Stud Med IV

Allikas: IMDb
Foto: Pixabay

1. 3/10 Not very flattering on Canadian health 
care system

 
Let’s see, so many people want us to be more like 
Canada, UK, etc and I have to say that I’m not 
very impressed with Canada although I already 
knew that from several Canadian friends who 
have come to the States to get health care they 
were unable to get in the oh so great Canada.

2.   2/10 Stupid show

How is this show entertaining? All I see on this show 
is doctors making out and not doing what doctors do.

3.  1/10 Why do people think 
this is funny?

If you want something funny, 
here’s an hilarious show on 
the same night on the same 
channel: „The Office.” Get on it. 
Try to avoid what is by far the 
worst show on television.

4.  4/10 Violins

Season one was full of ER action and 
problem solving excitement. I loved it. 
Season two is full of violins and actors 
balling their eyes out. It’s turned into a 
total heaping pile of nothing but tears. 
It’s so depressing!

5.  3/10 Yawn

Main character breaks the 
rules, is proud of it and can’t 
wait to teach the new inter-
ns to also break the rules. 
He is far too casual to be ta-
ken seriously and, if I were 
a patient, I’d wonder when 
the last time he bathed was. 
Tattoos, scruffy beard, ugh. 

7.  7.  1/10 One of those shows you watch to make fun of1/10 One of those shows you watch to make fun of

This show is supposed to be set in San Antonio, but looks nothing like it. San 
Antonio has no mountains and is not in a desert. Looks more like a rural bac-
kwater than a large city. I doubt the writers have been to San Antonio or 
Texas. 
The plot has a patient who needs a neurosurgeon, but the only one is finis-
hing a surgery in Houston (which the writers obviously don’t realize is 200 
miles away). San Antonio has no neurosurgeon? Really? A city of 1.3 million 
people? 

8.  3/10 Absurd show

Plot – wrong diagnosis, wrong diagnosis, wrong diagnosis, wrong 
diagnosis. Patient cured.

9.  2/10 Ridiculous story

Omg! They have tried to make people believe that 
life is like a Rainbow wonderland... Please, there IS 
a lack of respect for every person working in hos-
pitals thanks to this series…

10.  1/10 Rain-man Doctor: Another show with a brilliant 
doctor who is … “special”

I am amazed by the fact that Shore didn’t go even further 
and create the „Blind surgeon” or even the „Surgeon with no 
hands”, tightening knots with his feet and cutting sutures 
with his teeth.

MEDITSIINISARJAD

MEDITSIINISERIAALIDE HALVAD 
ARVUSTUSED

Arva ära meditsiiniseriaal halva arvustuse järgi!  
Vastused leiad viimaselt leheküljelt.

6.  2/10 In a nutshell

„I’m gonna resuscitate this patient even 
though they have a DNR. Am I right or 
wrong?”
„Wrong.”
„But am I though?”
„Yes.”
„Get out of my way nurse, no one’s gonna 
stop me.” *slaps her aside*
*Later*
„You know, you’re a goshdarn maverick, 
and protocol states you should never 
work in medicine again for your rec-
klessness, but you did a good job, so your 
actions have zero consequences.”
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Kadri Ann Parmas
Stud Med IV
Fotod: Anni Õnneleid

RESIDENTUUR

PEREMEDITSIINI ERIALA 
RESIDENTUURI VÕLUD JA VALUD.
INTERVJUU SIIRI PAISTEGA
Arvestades praegust epidemioloogilist eriolukorda Eestis, on järjest kee-
rukam inimestega silmast silma kohtuda ja intervjuusid läbi viia. Ka sel-
le intervjuu läbiviimisel tuli kahjuks või õnneks interneti võlusid kasu-
tada. Tegin Siiri Paistega virtuaalselt lähemalt tutvust ning vestlesime 
peremeditsiini residentuuri võludest ja valudest, perearsti multifunktsionaalsetest 
tööoskustest, ootamatutest seikadest tööl ning ka Eesti peremeditsiini tulevikust. 

Miks oled valinud just peremeditsii-Miks oled valinud just peremeditsii-
ni eriala? Kuidas residentuuri vali-ni eriala? Kuidas residentuuri vali-
ku otsus välja kujunes? ku otsus välja kujunes? 
Peremeditsiini jõudsin seetõttu, et 
sellel erialal on vaheldusrikkam 
patsientide kooslus ja saab jälgida 
üldisemalt inimese tervist. Haiglas 
töötavad erialaspetsialistid tegelevad 
tavaliselt patsientidega, kel on juba 
väljakujunenud haigus, kuid mina 
soovin tegeleda ka ennetustööga. 
Samuti meeldib mulle perearsti töö-
graafik, saab päeval tööl käia ning ei 
pea tegema öövalveid. 

Kas Sul on huvi ka mõne põneva 
kõrvaleriala vastu, millega soovik-
sid tulevikus rohkem tegeleda?
Spordimeditsiin on minu teine huvi, 
seega sel teemal üritan end ikka 
arendada ja juurde õppida. Sealhul-
gas huvitab mind ka füsioteraapia, 
mida on vaja patsientidel traumadest 
paremini taastumiseks.

Kuidas hindad peremeditsiini resi-
dentuuri taset Eestis? 
Ma pole käinud mujal õppimas, et 
osata võrrelda meie residentuuri 
mõni muu riigiga, aga üldiselt hindan 
residentuuri keskmiselt, sest väga 
palju oleneb, kus tsükleid teha ja kes 
satub juhendajaks. Mina oma koge-
muse põhjal soovitan võimalusel käia 
erinevates maakonnahaiglates, et 
tutvuda üldisemalt Eesti meditsiini-
süsteemiga ja väiksemas kohas on ka 
peremeditsiini resident oodatud kol-
leeg. Kiidan väga ka meie õppetooli, 

kes soovib tagasisidet õppetööle ning 
päriselt kuulab seda, mida residendid 
ütlevad. Meil on algusest peale reeg-
lid paigas ning tunnen, et saan iga-
külgset abi, kui vähegi midagi küsin.

Kas peale peremeditsiini residen-
tuuri lõpetamist on töövõimalused 
head? 
Töövõimalused on suurepärased, sest 
perearste vajatakse rohkem, kui neid 
jõutakse õpetada. Mida väiksemasse 
kohta soovib arst tööle minna, seda 
kindlamalt ta ka töö leiab. Kõige kee-
rulisem on vast Tartusse töö leidmine, 
aga tööta üks peremeditsiini residen-
tuuri lõpetanud arst küll ei jää. Pere-
arsti töö on samuti väga mitmekesine, 
on võimalik hakata ettevõtjaks, saab 
olla abiarst või asendusarst ning soo-
vi korral saab teha valveid kiirabis ja 
EMOs.

Milliseid enesetäiendamise võima-
lusi välismaa pakub? 
Välismaale on võimalik minna tööle 
siis, kui oskad kohalikku riigikeelt. 
Toimuvad konverentsid, mis praegu-
sel ajal on pigem virtuaalsed, kuid 
siiski on võimalik end täiendada. 

Veel on Vasco de Gama FM360 prog-
ramm, mille abil on võimalik minna 
kuni kuuks ajaks välismaale pereme-
ditsiini praktikale. Minul endal oli ka 
sel aastal plaanis minna Lõuna-Aafri-
ka Vabariiki, kuid aasta 2020 on rei-
simise suhtes olnud keeruline. 

Kuidas näeb välja Sinu tavaline 
töönädal? 
Töönädalad on väga erinevad, olene-
valt millist tsüklit ma sel hetkel just 
teen. Peremeditsiini residentuuris on 
palju ühekuulisi haiglatsükleid, seega 
peab oskama kiiresti kohaneda uute 
osakondade ja juhendajatega. Pere-
meditsiini tsüklit tehes olen teinud 
tavalist igapäevast neljatunnist vas-
tuvõttu. Esimesel aastal olid vastuvõ-
tud 30-minutilised, kuid täna on need 
juba 20-minutilised. Haiglatsüklites 
olles algab tööpäev tavaliselt kell ka-
heksa ning lõpeb kell neli. Kui juhen-
dajaga on suhtlemine hea ja töö on 
tolleks päevaks läbi saanud, siis saab 
ka varem ära minna. Residendina 
on hea see, et koolitustel käimist ar-
vestatakse töö hulka, seega soovitan 
soojalt end täiendada nii palju, kui 
vähegi huvi on. 

“Perearstitöös peab arvesta-
ma, et tihti peab arst olema 
ka füsioterapeut, psühholoog, 
nõustaja või sotsiaaltöötaja.”
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Räägi mõnest huvitavast juhtumist 
residentuuri ajal? 
Peremeditsiinis on paljudes juhtumi-
tes huvitavaid nüansse ja need pole 
alati meditsiiniga seotud. Näiteks 
meenub üks juhtum, kus pereema oli 
haiglas infarkti tõttu, täiskasvanud 
poeg aordi aneurüsmiga kardiokirur-
gias - perearsti ülesanne oli leida voo-
dihaigele pereisale hooldekodus koht. 
Samas tuli arstil meelde, et talus on 
ka loomad, kes vajavad toitmist, see-
ga sai helistatud naabrile, kes nen-
dega tegeleks. Perearstitöös peab ar-
vestama, et tihti peab arst olema ka 
füsioterapeut, psühholoog, nõustaja 
või sotsiaaltöötaja. 

Samuti üks väga huvitav ja õpetlik 
juhtum, mis hiljuti minuni  jõudis. 
Üks 6-aastane laps tuli erakorraliselt 
valvetuppa. UTI kahtlusel oli laps 
antibiootikumravil, kuid ravi foonil 
oli endiselt 37,5-38 kraadi palavik ja 
viimasel ööpäeval lisandus ka oksen-
damine. EMOs võetud vereproovis 
oli CRV 230 ringis, hemoglobiin 107 
ja trombotsütoos. Samas lapsele otsa 
vaadates tundus tema kõht kuidagi 
ettevõlvuv ja ebatavaline. Isa sõnul 
on nende peres kõik veidi suuremad, 
seega ei ole lapse kõht neid eelnevalt 
seganud. Kõhtu palpeerides ei olnud 
tunda maksa piiri, parem pool oli kui-
dagi tugevam ja palpatsiooni oli raske 
teostada, samas vasakut poolt oli ker-
gem palpeerida. Lapsele me valu ei 
tekitanud, kui tema kõhtu katsusime. 
Suunasime lapse koheselt ultrahelis-
se, kus selgus, et maksakoes on näha 
mingi kolle ja tsüstiline moodustis 
ulatub vaagnani. Juhtumi moraal 
on see, et iga arst peaks ja võiks oma 
patsiente ikka pealaest jalatallani 
üle vaadata. Igal läbivaatusel peab 
panema käed kõhule ja stetoskoobi 
südamele.

Kuidas on Sinu tööd mõjutanud CO-
VID-19 pandeemia? Kuidas see Sind 
vaimselt on mõjutanud? 
Kevadel pandeemia alguses sain paar 
nädalat teha telefonikonsultatsioone, 
mis mulle isegi meeldisid. Mõne pat-
siendiga oli vestlus viis minutit, samal 
ajal mõne teisega rääkisin 20 minutit, 
et saaksime üksteisest ühtmoodi aru 
ja nii oli võimalik rohkemaid patsien-
te aidata. Samuti sain nädala puhkust, 
sest keskuses ei olnud kolme telefoni, 
millele vastata. Kui hakkasid taas 
tavapärased vastuvõtud, siis muu-
tuseks oli see, et kandsin alati mas-
ki. Hetkel haiglas olles peab esmast 

“Kiidan väga meie õppetooli, 
kes soovib tagasisidet õppe-
tööle ning päriselt kuulab seda, 
mida residendid ütlevad. Meil 
on algusest peale reeglid pai-
gas ning tunnen, et saan iga-
külgset abi, kui vähegi midagi 
küsin.”
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“Ühel  ja samal päeval võid õmmelda väikest 
haava, kirjeldada seljavaluga patsiendile har-
jutusi, mida ta teha võiks, nõustada toitumise 
teemadel või hoopiski teha profülaktilist kont-
rolli beebidele. Igal erialal on omad head ja 
vead, kuid perearsti diplomiga on sul töökoht 
garanteeritud.”

Igapäevases perearstitöös ei olegi nii 
väga probleeme. Teed vastuvõttu, ai-
tad patsiente, kirjutad epikriise, tel-
lid analüüse, väljastad retsepte jne. 
Probleemid on pigem seotud nimistu 
majandamisega, asendusarstide süs-
teemi puudumises ja tugivõrgustiku 
puudumises. Eelnevalt sai mainitud, 
et perearst peab olema mitu spet-
sialisti ühes, sest neid lihtsalt ei ole 
piisavalt, eriti maapiirkonnas. Kui 
lähim füsioterapeut on 20 km kaugu-
sel ja patsiendil puudub transport, et 
sinna sõita, siis peab perearst ise hak-
kama saama. Samuti on meil vähe 
vaimse tervise spetsialiste, seega jääb 
perearst taas üksinda, et oma patsien-
ti aidata. Selline üksinda rassimine 
tekitab läbipõlemist.

Kuidas Sa Eesti perearstide tulevik-
ku ette kujutad ning mis mõtteid te-
kitab hetkeline olukord (suur koor-
mus, tagasihoidlik järelkasv, maal 
töötamine)? 
Hetkeline olukord on veel keskpära-
ne ning tulevik tundub veidi tume 
olevat, aga seda paljudel erialadel. 
Tööealisi inimesi jääb Eestis aina vä-
hemaks ning väljaspool Tallinnat ja 
Tartut on töötajaid raske igale erialale 
leida. Samuti on arsti eriala diplomi-
ga võimalik teha ka teisi töid, seega 
kõik arstid ei hakkagi igapäevast ars-
ti tööd tegema. See jällegi vähendab 
järelkasvu ja suurendab töökoormust 
neil, kes tegelevad ravimisega. Ideaal-
ses maailmas kujutan ma ette, et arst 
saab teha arsti tööd ning muu maja-
damine jääb teistele. Näiteks kohalik 
omavalitsus võiks tegeleda praksise 

patsienti vaatama minnes kasutama 
isikukaitsevahendeid, mida eelnevalt 
nii palju ei kasutatud. Muus osas ei ole 
minu töö küll muutunud. Patsientidel 
on endiselt tervisemuresid, epikriise 
peab ikka kirjutama ning koolitustel 
saab virtuaalselt osaleda.
Minul isiklikult on praegune pandee-
miaaeg kulgenud rahulikult ja vaim-
selt olen sama tugev kui eelnevalt. 
Mulle on selline rahulikum elutempo 
isegi hästi mõjunud. Erinevad üritu-
sed ei kuhju enam samadele päevade-
le ega pea tegema raskeid valikuid, et 
kuhu minna ja kuhu mitte. 

Mis on peamised probleemid pere-
meditsiini residentuuris ja igapäeva 
perearstitöös? 
Mina leian, et peamiseks problee-
miks on juhendajate (nii haigla- kui 
ka perearstide hulgas) ebastabiilne 
kvaliteet. Minul on läinud hästi, sest 
olen kohtunud arstidega, kes on väga 
pädevad õpetajad. Samas ei ole iga 
arst mõeldud õpetama meie tuleva-
si arste, aga kahjuks seda kuidagi ei 
kontrollita. Teine probleem on teiste 
spetsialistide suhtumine pereme-
ditsiini residentidesse ja arstidesse. 
Väga paljud haiglas töötavad arstid 
on lahedad kolleegid, kellelt saab 
igasuguseid asju küsida, aga kahjuks 
on endiselt neid, kes arvavad, et ühe 
kuuga ei õpita nende erialal midagi ja 
seetõttu jääme meie veidi tagaplaani-
le. Loomulikult peab ise olema hak-
kaja ning oma koht osakonnas tuleb 
välja teenida, aga positiivsem suhtu-
mine perearstidesse oleks üldiselt vä-
gagi oodatud.

ruumide haldamisega ja raamatu-
pidamisega. Aruandlus ja statistika 
võiks tulla automaatselt IT-süstee-
mide abil ega pea arsti või õe aega 
raiskama. Mulle meeldiks, kui meie 
süsteem oleks paindlikum, sest siis 
sooviksid noored rohkem teha maa-
piirkondades näiteks osakoormusega 
tööd. Mida rohkem on erinevaid või-
malusi, et teha vastuvõtte, seda enam 
arste ja õdesid jääks meditsiinisüstee-
mi tööle. Paindlikkus aitab vähenda-
da ka läbipõlemist.

Milline on peremeditsiini residen-
tuuri sisseastumiseksam? Kuidas 
ennast ette valmistasid?
Sisseastumiseksam koosneb kirjali-
kust ja suulisest osast. Ma enam täp-
selt ei mäleta, aga vist oli kirjalikus 
osas 30 küsimust ja aega vastamiseks 
kaks tundi. Küsimused varieeruvad 
juhtumianalüüsist kuni ravijuhendi-
te sisuni. Seega soovitan üle vaadata 
viimasel ajal avaldatud ravijuhendid. 
Kindlasti tasub üle vaadata laste pro-
fülaktilise jälgimise juhend ja vakt-
sineerimiskava. Üldiselt ütleksin, et 
peab olema valmis igasuguseks kü-
simuseks, sest lõpuks võib perearsti 
kabinetti astuda patsient vanuses 
0-100 ja probleemiks võib olla üksik 
lööbeelement, äge kõhuvalu või hoo-
pis tervisetõendi saamine. Mina ei 
osanud väga ettevalmistusega tegele-
da, sest peremeditsiin on nii lai vald-
kond. Kuna olin just teinud põhiõppe 
lõpueksami, siis tundsin end üpris 
kindlalt, et saan ka residentuuri sis-
seastumiseksamiga hakkama.

10

CURARE



RESIDENTUUR

Residentuuri korraldus

Alates 01.09.2019 toimub peremeditsiini residentuur 4-aastase õppena, kokku 48 kuud (sealhulgas 4 kuud puh-
kust), koosnedes praktilisest ja teoreetilisest koolitusest. Igale arst-residendile koostatakse individuaalne
õpingukava, lähtudes alljärgnevast:

Praktiline koolitus  
• Kohustuslikud praktilise koolituse tsüklid – neist vähemalt 24 kuud perearstipraksises (vähemalt kahes 

baasis, üks baasidest peab olema maapiirkonna perearstikeskus, maapiirkonna perearstikeskuses tuleks 
praktikat sooritada kokku vähemalt 6 kuu vältel) ja minimaalselt 18 kuud eriarstiabis (sisaldades endas 4 
puhkuse kuud): erakorraline meditsiin 2 kuud, sisehaigused 5 kuud (soovitatavalt üldprofiiliga sisehaigused 
sealhulgas kardioloogia 1- 2 kuud), lastehaigused 5 kuud, kirurgilised tsüklid  3 kuud, neuroloogia 1 kuu, 
nahahaigused 1 kuu, psühhiaatria 1 kuu.

• Valikulised praktilise koolituse tsüklid, kokku minimaalselt 4 kuud. Valida võib järgmiste tsüklite hulgast: 
pulmonoloogia, hematoloogia, uroloogia, taastusravi, radioloogia, silmahaigused, nina-kõrvakurguhaigu-
sed, gastroenteroloogia, üldkirurgia. Valikulise ühe tsükli kestus maksimaalselt 2 kuud. Valdavalt ambula-
toorse suunitlusega praktika.

Teoreetiline koolitus kokku 24 EAP mahus.

Milliste patsientidega Sulle kõige roh-
kem meeldib tegeleda?
Mulle meeldivad patsiendid, kes on 
valmis kuulama ja katsetama pere-
arstipoolseid soovitusi ega nõua ko-
hes edasi suunamist erialaspetsialisti 
juurde. Väga keeruline on kedagi ai-
data, kui nad ei soovi kuulata ja tee-
vad lõpuks ikka nii, nagu ise heaks 
arvavad. Õnneks või kahjuks peab 
sellega kiiresti kohanema, et pal-
jud patsiendid ei soovigi muud, kui 
lihtsalt kaebusi esitada. Teinekord 
on rääkimine üksi juba väga raviva 
efektiga, seega soovitan igal tulevasel 
residendil õppida kuulamist ja akt-
septeerimist. Meditsiinilises mõttes 
meeldib mulle tegeleda sporditrau-
madega ja väikelaste profülaktiline 
läbivaatus on alati meeldiv. Samuti 
on huvitavad mingid veidrad sümp-
tomid, millele ei ole koheselt mingit 
vastust, aga kui vestluse käigus läheb

nn “pirn põlema” ja tekib idee, mida 
teha, siis see tekitab millegi saavu-
tamise tunde. Parim on veel see, kui 
minu pakutud lahendus on päriselt 
aidanud ja patsient tunnebki end see-
tõttu paremini.

Kas perearstina saab aktiivselt tea-
dusega tegeleda? Mis eeliseid pere-
arstil on võrreldes teiste erialadega? 
Loomulikult saab teadusega tegele-
da, kui endal selline soov on olemas. 
Ravimiuuringutes saab kindlasti osa-
leda ja perearstina on seda päris mu-
gav teha, sest sa tunned oma nimistu 
patsiente ning oskad leida neid õigeid, 
kes võiksid uuringus osaleda. Kind-
lasti peab siis olema väga hea ajapla-
neerimise oskus, et tegeleda korraga 
teadusega, vastuvõttudega ja praksi-
se majandamisega. Alati on võima-
lik teha rohkem teadust ja näiteks 

Millega Sa oma vaba aega sisustad? 
Kuidas pingeid maandad? 
Mina lähen võrkpallitrenni, jõusaali, 
jooksma või rabamatkale. Liikumine 
maandab minu pingeid. Samuti loen 
raamatuid, käin kultuuri nautimas 
või saan sõpradega kokku.

Mida Sa ütleksid neile arstitudengi-
tele, kes ei ole veel kindlad, kas va-
lida peremeditsiini residentuur või 
mitte? 
Kui sulle meeldib mitmekesine päe-
vane töö, siis vali peremeditsiin. Ühel 
ja samal päeval võid õmmelda väikest 
haava, kirjeldada seljavaluga pat-
siendile harjutusi, mida ta teha võiks, 
nõustada toitumise teemadel või 
hoopiski teha profülaktilist kontrolli 
beebidele. Igal erialal on omad head ja 
vead, kuid perearsti diplomiga on sul 
töökoht garanteeritud.
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Ann Leen Mahhov 
Stud Med VI

PSÜHHIAATRIA

Viimasel ajal olen pidanud palju ars-
ti mängima. 6. kursuse tudengina 
on see võimalus nii praktika ajal kui 
abiarstina töötades. Kui ma kunagi 
vältisin meditsiiniseriaale, sest need 
tekitasid minus talumatut igatsust 
sellest kõigest osa saada, siis nüüd, 
mil viimaks elan oma unistuste elu 
ning oleks paras aeg “Grey anatoomia” 
esimene hooaeg lahti võtta, ei ole mul 
12-tunniste valvete järel enam jaksu 
teha midagi muud peale magamise (ja 
söömise). Võib-olla kunagi residen-
tuuri ajal.

Minu teekond praktilisse meditsiini 
algas sel kevadel koroona ajal Viljan-
di haiglas, mil läksin abiarstina tööle 
EMO-sse ja sisehaiguste osakonda. 
Samal ajal läbisin e-õppes erinevaid 
tsükleid, s.h psühhiaatria. Juba siis 
tundus psühhiaatria olevat muust 
meditsiinimaailmast midagi sootuks 
erinevat, ent praktika käigus veendu-
sin selles enamgi, mil veetsin 2 kuud 
Jämejala Psühhiaatriakliiniku akuut- 
ning laste- ja noorukitepsühhiaatria 
osakonnas. Kuigi juba aastakümneid 

hellitatakse lootust ühendada neuro-
loogia ja psühhiaatria, pole endiselt 
ühtegi lollikindlat biomarkerit või 
objektiivselt mõõdetavat testi, mis 
viitaks inimese vaimse tervise sei-
sukorrale (kui eksin, siis anna mulle 
palun teada!). Seetõttu võivad mitme 
psühhiaatri hinnangud ka omavahel 
erineda. Siiski on lõplikust diagnoo-
sist olulisem tegelikult see, milline on 
patsiendi toimetulek elus, prognoos 
ja ravivajadus. Antud valdkonnas 
kasutatavad ravimid ja ravimeetodid 
on tõhusad ning parandavad oluliselt 
inimese elukvaliteeti, mistõttu on 
psühhiaatria patsiendi terviklikus 
käsitluses pidevalt fookuses.

Psühhiaatriliste vaevustega patsien-
te satub EMO-sse üsna sageli. Umbes 
20%-l kogu rahvastikust on elu jook-
sul esinenud mõni vaimse tervise 
häire. Seetõttu ei ole harvad juhud, 
kui kõige kiiremal hetkel, mil keeru-
lisi patsiente sajab EMO-sse ustest ja 
akendest, saabub osakonda 30-aas-
tane ärevil patsient, kes paanikahoo 
foonil arvab endal olevat infarkti. 
Vahel tuleb ette ka raskemas seisus 
patsiente, kelle seisund nõuab kohest 
hospitaliseerimist akuutpsühhiaatria 
osakonda – täpselt nii nagu igal teisel 
kitsamal meditsiinilisel erialal. Ja nii 
nagu EMO-sse satub päeva jooksul 

hulganisti kehaliste probleemide-
ga patsiente, kes erakorralist abi ei 
vaja (sääsehammustused ja tilkuvad 
ninad), on ka vaimse tervise seisun-
deid, mille koht on pigem pere- või 
eriarsti ambulatoorsel vastuvõtul. 
Keerulisem küsimus on, kuidas seda 
inimesele selgitada – vahel võibki jää-
da üritama. Vaimse tervise häiretel 
on näiteks komme tekitada kehalisi 
sümptomeid, mistõttu on patsiendile 
sageli raske seletada, et tema kaebus-
te põhjused on hoopis mujal. 

Ent vaatamata tõdemusele, et ini-
mene on tervik ja kõik on omavahel 
seotud, on hakanud mulle üha enam 
silma psühhiaatrilise ja somaatilise 
meditsiini eraldatus ja mõningane 
vastuseis. Olgu teadmiseks, et termi-
nit “somaatiline (meditsiin)” kasuta-
vad peamiselt psühhiaatrid ning sõna 
“psühhiaatriline” on leidnud tee roh-
kem somaatiliste arstide kõnepruuki. 
Üksteisesse suhtutakse lugupidami-
sega, ent sageli jääb psühhiaatrite töö 
ülejäänutele mõistmatuks, mis võib 
tahtmatult tekitada eelarvamusi nii 
valdkonna enda, selle praktiseerijate 
kui patsientide osas. Üks mu hea tut-
tav perearsti resident kirjeldas mulle
psühhiaatriat kui meditsiiniharu, 
kuhu satuvad inimesed, kelle puhul 
ei ole leitud, mis neil viga on. 

NÄHA PUUDE TAGA METSA - 
PSÜHHIAATRILINE ANAMNEES 
EI VÕRDU PSÜHHIAATRILINE 
PROBLEEM
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PSÜHHIAATRIA

“ Eelneva psühhiaatrilise diagnoosi olemasolu 
võib juhtida arsti tähelepanu eemale võimali-

kust kehalisest haigusest, millest tulenevalt on 
leitud, et vaimse tervise häiretega patsientide 

tervis on üldpopulatsiooni omast kehvem. 

Rääkimata sellest, et ka meditsiini-
personali seas levivad jutud kuri-
kuulsast Raja tänavast või Seewaldist.

Rahvajutud ja anekdoodid võivad va-
hel olla päris naljakad, ent paraku
jääb neis kaotajaks tihti patsient. 
Näiteks võib eelneva psühhiaatrili-
se diagnoosi olemasolu juhtida arsti 
tähelepanu eemale võimalikust ke-
halisest haigusest, millest tulenevalt 
on leitud, et vaimse tervise häire-
tega patsientide tervis on üldpopu-
latsiooni omast kehvem. Olen ka ise 
sama reha otsa korduvalt astunud, 
kui lähenen patsiendile eeldusega, et 
alanud sümptomid on seotud tema 
isiksusehäirega. Lähemal uurimisel 
selgub aga, et tegu on hoopis põiepõ-
letikuga ja psühhiaatriaga pole siin 
midagi pistmist. Eriliselt on mulle 
meelde jäänud 2 juhtumit minu enda 
üürikesest praktikast erakorralise 
meditsiini osakonnas:

1) Saabub väga ärevil 76-aastane 
patsient, kellel on tekkinud nõrkus-
hoog. Haiglasse jõudes stabiliseerub 
olukord kiiresti. Nõrkushood on esi-
nenud viimase aasta jooksul ja ajas 
sagenenud. Neuroloogiline leid on 
minimaalne (häiritud on koordi-
natsioon), kaasnevad mäluhäired. 3 
nädalat tagasi käis patsient EMO-s 

sarnaste kaebustega, kus tehti ve-
reanalüüsid (näidud olid korras), EKG 
(korras), patsient saadeti perearsti 
juurde emotsionaalse enesetunde 
küsimustikku täitma, et saada vaja-
dusel ärevuse vastast ravi. Perearst 
selle ka määras. Seetõttu oleme käes-
olevalt üsna kindlad, et tekkinud on 
järjekordne ärevushoog, jääb kahtlus 
algavale dementsusele. Igaks juhuks 
aga teeme veel enne kojusaatmist 
kompuutertomograafia pildi peaajust, 
kus nähtavale ilmub paremas poolke-
ras suur tuumor.

2) Hooldekodust saabub kerge vaimse 
alaarenguga (diagnoos F70) 50-aastane 
patsient, kelle väljaheide olevat olnud 
musta värvi (uurimisel leidu ei ole). 
Patsient on adekvaatselt kontaktne. 
Visuaalselt on ta ülekaaluline, jalgadel 
esineb turseid, vererõhk on mõõtmi-
sel oluliselt kõrgem normi ülempiirist, 
veresuhkur ligineb diabeedi alumisele 
piirväärtusele. Patsient ei ole kunagi 
saanud ühtegi vererõhuravimit, puu-
duvad sissekanded igasugusest käsit-
lusest kardiovaskulaarhaiguste või 
diabeedi osas, ainsana on digloos näha 
korduv F70 diagnoos perearsti poolt.

Diferentsiaaldiagnoos on arstikunst 
omaette ja alati ei lähe kõik nii, nagu 
tahaks, ka parima tahtmise juures 

mitte. Vahel ei tee koostööd ka patsient 
ise. Ent siiski on nende (ja mitmete teis-
te) juhtumite puhul jäänud mu hinge 
närima kahtlus, kas nende patsientide 
käsitlus (ka minu poolt) oleks olnud 
teistsugune, kui all ei oleks olnud vaim-
set haigust või kahtlust sellele. Patsient, 
kellel kunagi on pandud “F-diagnoos” 
või kellel seda kahtlustatakse, on ära 
märgitud – ühena vähestest on psüh-
hiaatrilisel diagnoosil omaette staatus, 
ta saab alati natuke teistsuguse pilgu 
osaliseks kui keegi, kellel seda pole. Nii 
võib see müstiline seletamatu psüh-
hiaatriline haigus võtta endale kogu 
tähelepanu, jättes kehalise poole uuri-
mise tagaplaanile. Peaaegu nagu must-
kunst, kas pole?

Vaimse tervisega seotud stigmasid on 
ühiskonnas palju, ent õnneks on need 
ajaga vähenemas. Iseenda ja oma pat-
sientide parima tervise huvides tasub 
suhtuda meditsiini, selle praktisee-
rijatesse ja patsientidesse austuse ja 
lugupidamisega ning püüda käsitleda 
inimest tervikuna. Vaatamata sellele, 
kas sümptomid on somaatilised, psüh-
hiaatrilised või maagilised. 
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TaSLO Tarton suomalaiset  
lääketieteen opiskelijat ry
TaSLO celebrates its 25th anniversary this year! We may TaSLO celebrates its 25th anniversary this year! We may 
not have been able to celebrate in our usual style of fancy not have been able to celebrate in our usual style of fancy 
dress, good food, and great speeches, however, we are exci-dress, good food, and great speeches, however, we are exci-
ted to introduce ourselves to all the Curare readers. We are a ted to introduce ourselves to all the Curare readers. We are a 
student organization made up of Finnish students studying student organization made up of Finnish students studying 
medicine at the University of Tartu. We organize events medicine at the University of Tartu. We organize events 
within our community and help our members find work within our community and help our members find work 
practice placements and  job opportunities, both during practice placements and  job opportunities, both during 
and after graduation, by providing opportunities to con-and after graduation, by providing opportunities to con-

nect with Finnish healthcare companies and municipalities.nect with Finnish healthcare companies and municipalities.

History

The founding members of TaSLO, headed by our first president, Atte Kivisaari, realized that there were enough 
Finnish students attending the University of Tartu Medical School to establish their own student organiza-
tion. TaSLO was founded in 1995 in the hopes that it would help bridge the gap between the students studying in 
Tartu and their future colleagues in Finland. The organization allowed the medical students to further connect them-
selves within the Finnish medical community by joining the Finnish Medical Student Union (Suomen Medisiina-
riliitto, SML), which protects the interests and rights of medical students both within Finland and abroad. When TaS-
LO was first founded, Estonia was not part of the EU therefore, this was a great stride towards recognition by Finland.
TaSLO and Eesti Arstiteadusüliõpilaste Selts (EAÜS) have a history as well. At TaSLO’s founding, TaSLO and EAÜS hosted 
joint events, such as the annual yard clean up and sauna at Pepleri 32. Here, we also share office space even to this day. 
Having EAÜS’s support and friendship allowed TaSLO to grow from about 40 members to nearly 140 members today.

Sonia Kuismanen  
Stud Med II
Sonja Andberg  
Stud Med IV
Photos: Helena Kukk, Anniina 
Nauska, private collections

PATCHES FOR PRECLINICALS AND CLINICALS
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Sponsors and funding

TaSLO is a non-profit organization 
which means it operates completely on 
sponsored funds and membership fees. 
Every year the board members are in 
charge of contacting current sponsors 
and reaching out to new potential 
sponsors to ensure funding for the 
coming year. Many of the companies 
sponsoring TaSLO are related to the 
medical field in one way or another.

TaSLO has a close partnership with 
three large joint municipal authorities 
of social and health services around 
Finland: Essote, Siun Sote, and Sos-

teri. In addition to sponsoring TaSLO 
and hosting training events, many 
6th year students complete their 
practices within these municipalities.
 
TaSLO’s largest private company spon-
sors include Terveystalo, Mehiläinen, 
and Orion. They plan training and 
recruitment events which often inclu-
de dinner. These companies are very 
large and influential within Finland. 
Terveystalo and Mehiläinen are both 
private health service providers and 
recruit many doctors around Finland. 
Orion is a large pharmaceutical com-

pany that has supported Finnish me-
dical student organizations over the 
years and is proudly displayed on 
the student overalls worn by Univer-
sity students in Finland and TaSLO.
Sponsors gain visibility in the bian-
nual magazine and the student overal-
ls. In addition, the sponsors are visible 
on the website and mailing lists. The 
crowning event of TaSLO is the annual 
Gala, which is largely funded by the 
sponsors. Most of the larger companies 
have a standard component that they 
will sponsor for the Gala, which include 
the welcome drink, flowers and menus.

Sister student organization

TaSLO has a close friendship with 
many student organizations. In Tartu 
we work closely with Suomalaiset 
eläinlääketieteen opiskelijat Tartossa 
ry, SUOLET, the Finnish veterinary 
students attending the Estonian Uni-
versity of Life Sciences. We host joint 
events and help one another with 
connections in Finland. We also 
work closely with Fraternitas Fen-
nica, which is a student association 
following the Estonian fraternity 
traditions along with their own Fin-
nish flare. Other student organiza-
tions include ones from Latvia, Rus-
sia, Germany, Sweden, and Finland.

THE FINNISH MEDICAL STUDENTS UNION’S ANNIVERSARY

FIRST YEARS IN TARTU IN THE 90’S
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Members 

TaSLO’s members are mostly Finnish citizens who have chosen to move to Tartu and study medicine at the University of 
Tartu. Currently TaSLO has about 140 members. These include Finnish students studying in English and in Estonian as well 
as foreign nationalities that have chosen to become supporting members of TaSLO. The annual membership fee is 25 euro.

In terms of benefits, all Finnish members of TaSLO are eligible to join Lääkäriliitto, the Finnish Medical Union as student 
members. In addition, members have access to Duodecim’s “Terveysportti” which is used all across Finland by doctors 
and medical students as a reliable source of medical information. Terveysportti also includes “Oppiportti” which con-
tains online lectures and courses that students and professionals can complete in their own time for further knowledge. 
Being a member of the community gives students support both at school and while working as students and as profes-
sionals in working life. Members are also invited to training events and informational panels provided by TaSLO’s spon-
sors. Recruitment agencies are also included in this and give students the opportunity to reach out and think about their 
future careers. TaSLO also provides a break from studies by hosting get togethers and parties during the academic year.

The Vice-President Dou Oksman is the rig-
ht hand of the President. They work clos-
ely together with the President and provide 
support. The VP also is in charge of orga-
nizing sponsor recruitment, which is extre-
mely important for the student organization.

The Treasurer Lotta Viherväs is in charge of 
all financial comings and goings within TaS-
LO. The treasurer makes sure all bills are paid 
and membership fees have been collected. 

The board holds monthly meetings which are open to all members of TaSLO. Discussions often include future and past 
events, news relating to the Finnish Medical Student Union, the welfare of the members as well as basic administrative 
work relating to running a non-profit student organization. TaSLO follows the Finnish system and works closely with other 
Finnish medical student organizations within Finland and abroad.

In addition to monthly meetings TaSLO has two larger meetings, one in the Fall and the second in the Spring. During the-
se meetings, new rules and regulations can be introduced and accepted. These may include, for example, rules regarding 
membership fees and changes in the board structure. The Fall meeting is also the time to vote in a new board. Each mem-
ber of TaSLO has a right to vote for their new board members. In order to run for a position a potential candidate must be 
nominated by someone other than themselves. Once the board is voted in, they will start their new term at the turn of the 
year and remain in office for a year.

The Secretary Anna Jalava takes down the 
minutes for each meeting and books meeting 
spaces. They also forward job advertisements 
and training opportunities that TaSLO’s spon-

The President Tuula Jokela is in charge of the 
entire student organization. They also make 
sure TaSLO is represented at different social 
events, which include the annual anniversary 
parties hosted by other medical student orga-
nizations. 
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The board members

TaSLO’s board is made up of six to ten members not including the president. The current board 
contains ten members and is headed by our president, Tuula Jokela. The board consists of a Pre-
sident, Vice-President, Secretary, Treasurer, Editor-in-Chief, SML Representative, Educational 
Representative, Press Officer, Welfare Officer, and two Event Organizers.

The Editor-in-Chief Iida 
Nikkila is in charge of 
creating and publishing 
the biannual magazine, 
Caput Lignum. The ma-
gazine includes articles 
by students, introduc-
tions of first years and 
board members as well 
as advertisements from 
TaSLO’s sponsors.

The SML Representative Sonja Andberg is 
the important bridge between the Finnish 
Medical Student Union (SML) and TaSLO. 
The representative brings forth issues, wis-
hes and concerns that TaSLO’s members 
have to SML, which represents the voice of 
Finnish medical students abroad.

The Educational Representative is the bridge between 
TaSLO and the University. They make sure that student 
rights and interests are represented and heard within the 
university. They also are in charge of the student informa-
tion email account, where prospective students can send 
questions regarding applications, housing, and other topics 
relating to studying medicine at the University of Tartu.

The Press Officer Hoa-Mi Parikka is in char-
ge of all things social media. They are also in 
charge of TaSLO’s official calendar as well as 
forwarding messages from sponsors and the 
monthly newsletter to members. 

The Welfare Officer Mauri Sandberg 
looks after the health and wellbeing 
of TaSLO’s members. They plan ath-
letic events and group outings which 
include volleyball games, introduc-
tion classes to different sports, and 
hikes in nature.

The two Event Organizers Emma Yli-Knuuttila and Niklas Mäkelä are 
in charge of fun. They plan parties for the whole TaSLO community and 
provide a space for different members from different years to meet each 
other and forge lasting friendships. They also plan an annual event for the 
incoming first years to welcome them into our community.

THE 25TH ANNIVERSARY 
PATCH
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Events and traditions

TaSLO organizes a variety of events throughout the year. These events range from hiking and exercise groups to an annual 
gala and other formal events. The first event of the academic year is usually a freshmen party where all the new medical 
students have a chance to meet other TaSLO members and make new friends. It is important to us in TaSLO, to make sure 
everyone feels welcome and included. The Freshman party usually starts with some friendly competition or outside activity 
during the day and ends with an afterparty in the evening. Parties offer the opportunity to wear traditional overalls that are 
a huge part of studying in Finland. Most medical schools in Finland wear white overalls. New students can be recognized by 
their bare overalls whereas older students have filled their overalls with patches from events. 

Academic traditions from Finland are important to us and 
we try to organize events based on those here in Tartu too. 
A favorite among our members is sitsit, where we gather 
together to sing and eat. In Finland, each university has 
their own songbook and traditional songs. TaSLO also has 
a songbook filled with classics sung in events both in Fin-
land and Tartu. Events are often organized together with 
the Finnish veterinary students and so it is a great way to 
meet more people outside of the medical student group. Sit-
sit is often organized as a Halloween themed event. Other 
events of the fall semester include a Christmas party, va-
rious sport events and usually a trip to see a play or ballet.

The highlight of the fall semester and often the whole aca-
demic year is the Annual Gala that is organized in Novem-
ber to celebrate the founding of TaSLO. It starts as a formal 
dinner that includes speeches, awards and entertainment. 
Recognition is given to TaSLO members who have worked 
hard for the organization and to those who have been a 
great support to others that year. The guest list spans from 
current members to alumni and honored guests from our sister organizations in Finland and Estonia, who are all dres-

sed in ball gowns and tuxedos ready to celebrate all night long. 
One of the most anticipated moments of the evening is always 
when Professor Tomusk steps onto the stage and gives a speech. 
After the formalities of the Gala are done it is time to let down 
your hair and dance until the morning.

Events organized in the spring are very similar to those in the 
fall semester. As the weather gets warmer, TaSLO organizes a 
lot of outdoor activities such as volleyball and a running club. 
Bigger events of the semester include the Kandiaiset for the 
third year students and Grillibileet which marks the end of 
another semester. 

During their Kandiaiset, the third year students celebrate the 
end of pre-clinical studies and the move from Biomeedikum to 
the hospital building. They get a name plaque to commemorate 
the fact that they are now bachelors in medicine and one step 
closer to being a doctor. Families of the students are invited to 
dinner and other TaSLO members also join the fun later on, 
usually in a club or bar. 

FIRST YEAR INITIATION
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Grillibileet is often the last chance for stu-
dents to gather and have a relaxed eve-
ning together, barbequing and going to 
sauna. It is also usually the last event orga-
nized before the fifth year students leave 
to do their sixth year practical in Finland. 
The atmosphere is always joyful and exci-
ted as everyone shares their plans for the 
summer.

This year we were not able to celebrate 
our 25th anniversary in style due to the 
current pandemic we all find ourselves 
in. Fortunately, this did not put a damper 
on tradition and we were able to celeb-
rate our members over social media plat-
forms. In addition, we are happy to have 
this opportunity to share a portion of TaS-
LO and its history with all the EAÜS rea-
ders. We look forward to continuing and 
strengthening our relationship with you 
all in the future.

THE JOURNAL CAPUT LIGNUM

ANOTHER THEMATIC PATCH
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Why come here to study

There are many reasons why TaSLO’s members have come to the University of Tartu 
to study. These range from wanting to study in English, to wanting to change career 
paths in later life and the opportunity for a new adventure. Estonia is close to home and 
allows students to visit their families and even pick up weekend work shifts during the 
academic year. Most Finnish students get student aid from the Finnish government 
which helps pay for tuition fees and living costs. Some also work during their free time 
or use their savings to support them during their studies. Tartu is a beautiful city and 
the university is highly ranked. Estonia, being an EU country also is a big player in 
decision making for many Finnish students, because this allows them to return to Fin-
land to work without having to convert their degree in order to work there.

“I came to Tartu because I wanted to do medical school in Europe, and Tar-
tu offered one of the best English programs with an MD, which is not avai-
lable in most places in the world. After living my whole life in New Zealand 
and attending university there for 3.5 years, I was ready for a big change 
and Tartu offered me just that. Coming here is one of the best decisions I’ve 
ever made I’ve learnt so much over the past 3.5 years, and love how hands-
on our curriculum is compared to New Zealand. It compliments my study 
style very well. I’ve met some incredible people and made life-long friends. 
Being a part of TaSLO has given me a way to stay involved with Finnish 
orientated and organized events, even though I am not Finnish myself. It’s a 
way for me to stay connected with my classmates who are majority Finnish 
themselves, as well as maintain a close community with older and youn-
ger students. Additionally, TaSLO has given me a great social life outside of 
studying and school - with sporting events, nightlife events and more profes-
sional events like Vujut. I’m really grateful I had the opportunity to join the 
organization in 2017 when I started and wouldn’t have it any other way!”

- Rowina De Silva

We asked one of our supporting members to tell us why she chose to study in Tartu and what 
made her decide to join TaSLO as a non-Finn.

KANDIDAISET:  the third year students celeb-
rate the end of pre-clinical studies NAME TAGS FOR KANDIDAISET

AWARDS FOR TASLO MEMBERS
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RAAMATUARVUSTUS
“Unnatural causes: the life and many deaths 

of Britain’s top forensic pathologists”
“Ebaloomulikud põhjused”

RAAMATUARVUSTUS

Kohtupatoloogia on ilmselt üks neist 
erialadest, mida näeme väga palju 
teleekraanil, aga mille tegelikkusest 
meil eriti aimu pole. Selle vea pa-
randamiseks võtsin ette käesoleva 
raamatu. Dr Richard Shepherd on 
üks juhtivatest kohtupatoloogidest 
Ühendkuningriikides. Oma karjääri 
jooksul on ta aidanud lahendada mit-
meid kurikuulsaid juhtumeid ning 
teinud enam kui 23 000 lahangut. 
See raamat on kirjutatud mitmete 
aastate jooksul ning heidab pilgu nii 
Shepherdi töösse kui ka eraellu.

Juhtumeid, mida raamatus kirjel-
datakse, on seinast seina ja igaühel 
on oma lugu rääkida. Ette tuleb nii 
“rutiinsemaid” päevi kui ka keeruli-
semaid juhtumeid. Natuke antakse 
aimu ka kohtupatoloogi tööst sünd-
muspaigal, mis ei ole kohe kindlas-
ti selline, nagu filmides näha võib. 
Arst ei kirjelda juhtunut politseiniku 
käeviipe peale viimse detailini ära. 
Reaalsus on kahjuks palju keerulisem. 
Raamatu käigus kirjeldab Shepherd 
ka läbisaamist kolleegidega, sh polit-
seinikega. Otse loomulikult ei puudu 
ühestki tööpäevast ka kohustuslikud 
teepausid, sest tegemist on ju ikkagi 
inglastega. 

Üsna palju keskendub Shepherd ka 
oma lapsepõlvele ning pereelule. See 
võib algul tunduda igav ja tulutu, 
kuid tegelikult annab see laiemalt 
aimu sellest, kuidas arsti töö võib ko-
dust elu mõjutada. Lisaks sellele, et 
Shepherd pühendab kohati ebapro-
portsionaalselt palju aega tööle, on tal 
ka tihtipeale keeruline oma tööd koju 
mitte kaasa võtta. See tekitab kodus 
loomulikult palju lisapingeid. Lisa-
da sinna hulka veel mitu last ning 

Laura Kranich
Stud Med I

arstiks õppiv abikaasa… Mõned pered 
on keerulisemad kui teised.

Shepherd on oma karjääri jooksul 
kokku puutunud mitmete rohkem 
(või lausa väga palju) kajastust saanud 
juhtumitega. Näiteks kutsuti teda pä-
rast Maailma Kaubanduskeskuse ter-
rorirünnakut appi hukkunuid tuvas-
tama. Rünnaku asjaolusid arvestades 
ei tulnud patoloogidel tuvastada vaid 
surnukehasid, vaid õõvastaval kom-
bel ka kõik nende eraldunud keha-
osad õigesti “ära sorteerida”. Palju 
kergem oleks muidugi olnud teha 
massihaud, kuid kuna lähedased ei 
soovinud, et nende pereliikmed mae-
taks koos kurjategijatega, siis oli see 
päevadepikkune töö vajalik. Peale 
9/11 juhtumi töötas Shepherd veel 
mitmel tuntumal või ohvriterohke-
mal sündmuskohal. Näiteks õnnetus, 
milles hukkus printsess Diana, ning 
Marchionessi katastroof Thamesi 
jõel, milles hukkus laeval olnud sün-
nipäevakülalistest 51 inimest.

Raamatu teises pooles tuleb ette roh-
kem kohtus käimist, mis kuulub ka 
kahtlemata kohtupatoloogi argipäe-
va. Tihti kujutavad need kirjeldused 
endast mitu lehekülge dialoogi või 

“see ütles ja too ütles” - tüüpi juttu. 
Minu jaoks isiklikult muutus see ko-
hati üsna üksluiseks (kuhu need üli-
põnevad lahangute kirjeldused siis 
jäävad?!), kuid kohtusaalis käigud 
toovad esile ühe tähtsa asjaolu, mille-
ga ka Shepherdil rinda pista tuli.

See on nimelt arutlus tõe mõiste ja 
olemuse üle. Igaühel on sellest ime-
loomast oma ettekujutus ning need ei 
pruugi üldse omavahel kokku sobida. 
Kohusetundlik kohtuarst võib kohtus 
küll kõike niiviisi tunnistada, nagu 
tema näeb ja õigeks peab, kuid see ei 
pruugi sobituda mõne teise inimese 
eesmärkidega, mistõttu järgnevad 

pingelised ristküsitlused. Kahjuks on 
tõde just selline: paindlik ja salakaval.
 
Sellisest pikaajalisest kokkupuutest 
surmaga ei jää psüühika kahjuks puu-
tumata. Shepherdil kujunes lõpuks 
välja posttraumaatiline stressihäire 
ehk PTSD. Tema ise kirjeldab seda nii: 

“Minu PTSD põhjuseks ei ole ükski 
kindel surnukeha nendest 23 000-st, 
mida lahanud olen. See pole põhjusta-
tud ka kõigi nende poolt ühekorraga. 
Seda ei põhjustanud ükski kindel ka-
tastroof, mille lahendamises osalesin. 
See pole põhjustatud ka kõigi nende 
poolt ühekorraga. Selle põhjustas elu-
kestev tunnistajaks olemine inimeste 
ebainimlikkusele teiste suhtes.”.

Kuigi ma pole kaugeltki sama läbi 
elanud ning ei oska seda ette kuju-
tada, tundub see põhjendus vägagi 
loogiline. Kogu elu keerulist tõde taga 
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RAAMATUARVUSTUS

KASVUFAKTOR 2019 KAISUKARUHIAGLA

VÄLISTUDENGID RABAS

“Seven Signs of Life: stories from an in-
tensive care doctor”

Käesolevast raamatust ei olnud mul 
enne selle raamatukogus silmamist 
aimugi, aga kuna olin juba meditsii-
niliste memuaaride otsingul, siis tuli 
ka see minuga koju kaasa. Teose au-
tor on intensiivraviarst Aoife Abbey, 
kes on oma õpingute ja karjääri jook-
sul töötanud paljudes haiglates. Enne 
oma raamatu avaldamist pidas ta blo-
gi varjunime The Secret Doctor all.

Raamatu ülesehitus ja rõhk on selgelt 
mõistetav juba enne lugema hakka-
mist. Autor nimetab seitset emotsioo-
ni (olgugi, et pealkirjas nimetatakse 
neid luulelisemalt “elumärkideks”) 
ning iga peatükk keskendubki ühe-
le neist. Nendeks emotsioonideks 
on hirm, lein, rõõm, mõtete kõrva-
lejuhtimine, viha, jälestus ja lootus. 
Sisukorda vaadates ja nende valitud 
emotsioonide peale mõeldes tun-
dus mulle see valik küsitav, kuna on 

olemas palju muid emotsioone ning 
mõnda Abbey valitutest ma võib-ol-
la emotsiooniks ei nimetakski. Ma ei 
kujutanud päris selgelt ette, kuidas 
ta üht või teist lugejale serveerida 
kavatseb. Sellegipoolest hakkasin 
avatud meelega lugema, sest väljaõp-
pinud arst on ometi neis asjades palju 
teadjam kui ükski arstirebane. 
Igat emotsiooni seletab Abbey lah-
ti paljude praktikas nähtud lugude 
näitel, mis lähevad tihtipeale üsna 
järsult teineteiseks üle. Need, kes oo-
tavad põnevusega juhtumite medit-
siinilisemat seletust, peavad kahjuks 
pigem pettuma. Iga patsiendi tausta 
avatakse veidi, kuid täpselt nii palju, 
et lugeja teaks, miks nad üldse haig-
lasse sattusid. Selles mõttes on see 
väga sissepoole vaatav teos: kesken-
dutaksegi tõepoolest pigem emotsioo-
nidele ja nende mõistmisele. 

Mõnevõrra jagatakse lugejaga ka pat-
sientide tundeid ja emotsioone, kuid 
lõviosas arutleb Abbey enda omade 
üle. On aru saada, et ta on iga loo ja 
emotsiooni üle väga palju mõtiskle-
nud. Sealjuures võib tekkida küsimus, 
et kuhu jääb sellise narratiivi juures 
see patsiendikeskne suhtumine, mil-
lest ta ise korduvalt räägib. Lisaks on 
ta minu meelest mõnda aspekti oma 
tunnetest ka liigselt analüüsinud. Nii 
kirjeldab ta mõnda muret, mis minu 
jaoks jäi võib-olla veidi elukaugeks 
ja millega oli raske samastuda, näi-
teks oma võimetust jälestust tunda. 
Samas kirjeldab ta kõike väga põh-
jalikult ning kuna tegu on sõnaosa-
va inimesega, siis oli seda kõike ka 
enam-vähem põnev lugeda. 

Abbey kirjeldab, mida tähendab 
olla elus ning elavate eest hoolitse-
da. Kõik seitse emotsiooni on selli-
sed, mida kõik vähemalt kord elus 

tunneme. Arstid aga seevastu koge-
vad neid peaaegu et iga päev. Raama-
tu lõpuks jõuab autor järeldusele, et 
see ongi viis, kuidas arstiks olemist 
teistele seletada: arstiks olemine tä-
hendab tunda kõike. Kõige tundmine 
aga tähendabki elus olemist. Ometigi 
peavad arstid oskama ehitada müüri 
enda ja oma patsientide laia tunne-
tespektri vahele, et kaitsta iseenda 
vaimset tervist. Tundma peab, kuid 
tunnetel ei saa lasta lainetena endast 
üle käia. Üks raamatu tähtsatest sõ-
numitest on see, et ka halvaks tem-
beldatud emotsioonidel on elus oma 
koht. Kasulik on näiteks tunda veidi 
viha, mille abil saab toita kirge või 
inspiratsiooni. 

Seda teost lugema hakates peab 
teadma, et tegu on mõtisklevamat 
ja võib-olla ka veidi depressiivsemat 
sorti raamatuga. Ärge saage minust 
valesti aru - ette tuleb toredaid ja lau-
sa väga toredaid lugusid. Asi on vaid 
tolle konkreetse arsti eriala töös. In-
tensiivraviosakonnas on see tavaline, 
et suurt osa patsiente ei saa mingi 
ime läbi päästa ning patsientidega tu-
levad tihti kaasa ka pereliikmed koos 
oma tunnetega. Ometigi on raamat 
väga südamlik ning inimlikult jutus-
tatud. Võrdleksin seda raamatuga 
“Hoolivuse keel”, mis räägib ühe õe 
kogemustest. 

Soovitaksin seda raamatut kõigile, kel 
on soov teada saada, mis tunne (just-
nimelt tunne) on olla arst. Põnevate 
meditsiiniliste juhtumite uurimiseks 
on kuhjaga muid sarnaseid teoseid. 
See siin on aga mõnus ja üsna lühi-
ke pilguheit arstide elu vaimsemasse 
poolde ning usun, et siin leidub mida-
gi nii patsientidele kui ka arstidele.

ajades langes Shepherd ise mõnes 
mõttes selle ohvriks. 

Soovitan raamatut kõigile, kel on 
vähegi huvi kohtupatoloogia “köö-
gipoole” vastu. Valmis tuleb olla 
selleks, et raamat sisaldab omajagu 

meditsiinilisi fun fact’e, mis minusu-
gusele on tohutult põnevad, nõrga-
närvilisematel aga võivad kananaha 
ihule tuua. Peale selle on minu arust 
väga huvitav ka see, et teos on kirju-
tatud üsna pika aja jooksul, mille väl-
tel on lugeja tunnistajaks patoloogia 

muutumisele ajas, nt DNA tähtsuse 
suurele kasvule. Kokkuvõtteks ütlen, 
et see lugemine pole ehk lihtsamate 
killast, kuid on kindlasti seda väärt!
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NALJANURK

„ Peep Talving ütles, et KT on „tell-
me-what’s-wrong-machine””
                     Dr Raili Ermel

„ Ei ega me ikka arvestusel küsime 
asju, millest praktikumis juttu on, mitte 

mingeid kuradi usside elutsükleid!”
                                 Dr Mati Maimets

„ Topeltpimekatse on see, kui 2 ortopeedi vaatavad 
EKG-d, aga pole hullu, see käib ka silmaarstide kohta.”
                                          Dr Kalev Nõupuu

„ Õpetused edasiseks eluks: naised, ärge kand-
ke telefoni kitli rinnataskus. Kukub WC-potti... 
Ma ei tea, mida te seal teete, aga vähemalt 3-l 
kolleegil on juba juhtunud!”
                                       Dr Madis Joonsalu

„ Vaadates teid, tundub, et sperm jõu-
dis ikka väga õigel ajal munarakuni.”

                                 Mihkel Zilmer

„ Kui transrasvhapete puhul on asi sel-
ge, siis Evelin Ilvese puhul küll mitte.”

                                 Ursel soomets
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Mäletate seda hetke kevadel, kus umbes pooled teie tuttavatest ja võibolla ka teie 
kirjutasite, kuidas olete kodus hullumise äärel? See aeg, kus mõtetes oli, et kui peate 
ühe päeva veel 10 tundi järjest oma koduseina vaatama, siis tõmbate tapeedi maha 
ja hakkate seinale kirjutama “All home and no social life make me a dull boy”. Kui 
eelnevalt erinevatest teadustöödest ja kogemustest veel kindel ei olnud, et hobid, 
kõrvalised mitmekülgsed tegevused ja sõbrad meie elus suurt rolli mängivad, siis 
koroonakevade Eesti suunamudijate 30 Facebook’i postitust, 1000 meemi ja 10 Net-
flix’i sarja hiljem oli see kõik ilmselge. Kuid miks sellest kirjutada just siin ja praegu?

Seltsi jätkusuutlikkus 
siseürituste töögrupiga

EAÜS-s räägime läbipõlemisest nagu 
mingist peatamatust elementaarsu-
sest, kuid see probleem ei ole ainult 
siin, vaid terves arstiõppes. Olelus-
võitlus, et saada parimad hinded, 
parimad praktikakohad, parimad re-
sidentuurikohad või lihtsalt oma ees-
olevatest arvestustest läbi saada vä-
sitab meist ka kõige tugevamad. Me 
võime unustada end selle kõige sisse 
hetkeni, kus me lihtsalt ei jaksa enam. 
Ajani, mil meie jõud saab otsa ja see 
kireleek, mis algselt eredalt põles, on 
muutunud vaid õrnaks hõõgumiseks 
või sootuks kustunud.

Mida selles osas teha?

Uskuge mind, et sellele te siit 100% 
vastust ei leia. Seda küsimust on üri-
tanud lahendada arstiteaduskond 
juba arvatavasti enne minu ja sinu 
aega. Aina rohkem tuuakse välja 
vaimse tervise jälgimist kui loomu-
likku osa meie arstiõpingutest. Me 
õpetame Seltsi juhtkonnale ajapla-
neerimist ja delegeerimist, kuid üks 
asi jääb meil ikka kaugustesse. Selleks 

Margus Lomp
Siseürituste töögrupi juht
Stud Med III
Foto: Oliver Tomson

on kogukonnatunne, millest arva-
tavasti igal üldkoosolekul räägitak-
se, kuid mis kõlab sama ulmelisena 
kui “Eesti viie rikkaima riigi hulka”. 
Kuid kogukonnatunne ei ole võimatu 
unelm. See on midagi, mida vajab nii 
iga toimiv selts kui iga toimiv inime-
ne. Me leiame toe rasketel hetkedel 
just sõpradelt, tuttavatelt ja kõikidelt 
teistelt, kellele me oma piinadest kur-
dame. Tutvused, mis me saame Seltsis 
ja arstiks õppides, aitavad läbida seda 
rasket teekonda, mille oleme ette 
võtnud. Me suudame ühe Eesti kõige 
suurema ja võimsama üliõpilasseltsi-
na pakkuda inimestele soodustusi ja 
mõnda lahedat koolitust, kuid reaal-
suses pakume seda kõigile meditsii-
nitudengitele. See ei ole põhjus olla 
üliõpilasseltsis.
 
Miks ma peaksin olema EAÜS-i liige?

Meievaheliste sidemete tugevdami-
seks loodi mitu aastat tagasi jätku-
suutlikkuse (praegune siseürituste) 
töögrupp. Kuigi nimi on muutunud, 
on eesmärk jäänud samaks. Hoida 
jätkusuutlikkust nii seltsis kui liik-
mete hulgas. Paljud teist on käinud 
mõnel eelmainitud töögrupi üritusel. 
Need on suured üritused, kus naera-
me, lollitame, oleme koos ja kus tun-
dume kui üks selts. Kuid kas me ka 

tunneme seda? Meie hulgas on 400 
liiget ja seltsi sisekliima on läbi aas-
tate olnud murekohaks ning on seda 
siiani. Sellised suured üritused ei tee 
meid jätkusuutlikuks. Seda teevad 
sõprusringkonnad, ühised huvid ja 
soov teha koos midagi või tahe mida-
gi ühiselt armastada/vihata.

Selle kõige näiteks võiks tuua midagi, 
mis on toonud minu kui töögrupijuhi 
näole suurema naeratuse kui ükski 
teine üritus sellel aastal. Selleks on 
maleklubi. See ei ole rahvarohke ega 
ühenda meie kõigi huvisid. Naeratus 
ei tulene minu maleoskusest, sest see 
on võrdväärne ühe vaktsiinivastase 
jutu teaduspõhisusega. Mu naeratus 
tuleneb sellest, et ma nägin kümmet 
inimest tegemas midagi, mida nad 
naudivad ja seda suurima rõõmuga. 
Ma nägin Seltsi esimest korda kolme 
aasta jooksul sellisena nagu olen sel-
lest unistanud. Koht, kus ühise hu-
viga arstitudengid saavad koos aega 
veeta ja leida arvestuste vahel see aeg 
mõelda enesele.

Teeme ühe harjutuse. Pange silmad 
kinni.... Ilmselgelt ma ei mõelnud 
kohe, sest te ei suuda edasi lugeda, 
mida teha... Pange silmad kinni ja 
kujutage ette seltsi kalendrit. Paljud 
meist teavad, et see on rohkem täis 

SELTSI ELU
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kui keskmine EMO patsient uusaas-
taööl, aga hoidkem seda ikkagi oma 
silmade ees koos kõikide koosolekute, 
tiimikohtumiste ja diabeedipäeva-
dega ning pange sinna kalendrisse 
üritus või tegevus, mis teile üle kõi-
ge meeldib. Olgu see seotud mõne 
mängu, spordi, tantsu või ükskõik 
millisest muust valdkonnast pärit 
tegevusega. Kujutage ette, et teil on 
igal teisel kolmapäeval seesama te-
gevus inimestega, kes mitte ainult ei 
jaga teiega ühist huvi meditsiini vas-
tu, vaid ka sellesama tegevuse vastu. 
Nüüd võtke üks tegevus, mida te teha 
tahaks, kuid pole kunagi teinud. Ku-
jutage ette, et just neljapäeval on see 
üritus seltsi kalendris ja inimesed lä-
hevad sinna ning otsivad uusi huvili-
si. See on see unelm, mille poole võiks 
ju püüelda. Selts, mida ühendab ühi-
ne huvi meditsiini ja inimeste heaolu 
vastu ning mida hoiab koos kogu-
kond, mida omakorda suured sõprus-
konnad. Siin on sinu ja minu põhjus 
olla osa seltsist!

Lõpetuseks tahaks ma olla võib-olla 
üks kõige tüüpilisem seltsikas üldse 
ja öelda välja meie moto: “Et maail-
ma kõige tervemad ja õnnelikumad 
inimesed elaksid Eestis.” Seda kuul-
des tahaks me kohe appi rutata 1,3 
miljonile inimesele, et neid terve-
maks ja õnnelikumaks muuta, kuid 
me unustame alati ühe väikese, kuid 
äärmiselt tähtsa detaili. See on mida-
gi, mida unustavad peale meie paljud 
arstid, õed, hooldajad ja muud tervis-
hoiutöötajad. Meie ise oleme ka osa 
nendest inimestest, kes elavad Eestis 
ning kui me enda tervisest ja rõõmust 
ei hooli, siis mis õigus on meil seda 
propageerida teistele?
Minu praegune kahe lehekülje pikku-
ne reklaam lõppeb ning ilmselgelt ei 
oleks ma ka parim isik kirjandusklubi 
liikmeks, kuid kui see väike unista-
mine ka sulle korda läks ja soov on 
tuua midagi meeldivat meditsiini-
tudengiteni, siis ära hoia seda endas. 
Usu mind, sa ei ole nii eriline, et olla 
400 liikme hulgas ainuke, kellele 
miski huvi võib pakkuda. Teeme veel 
huviklubisid EAÜS-s, sest ööklubid 
koroona ajal on halb idee.

SELTSI ELU

Meditsiinisarjade äraarvamismängu vastused: 1. Transplant 2. Grey’s Anatomy 3. Scrubs 4. Code Black 5. The Resident
6. Chicago Med 7. The Night Shift 8. House M.D. 9. New Amsterdam 10. The Good Doctor

„ Me õpetame Seltsi juhtkonnale 
ajaplaneerimist ja delegeerimist, 
kuid üks asi jääb meil ikka kau-
gustesse. Selleks on kogukon-

natunne, millest arvatavasti igal 
üldkoosolekul räägitakse, kuid 
mis kõlab sama ulmelisena kui 
“Eesti viie rikkaima riigi hulka”. 
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