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ARMAS LUGEJA!
Curare viimase numbri ilmumisest paberkandjal on möödas täpselt aasta ja mul on
äärmiselt hea meel, et Sinu käes on 2019.
aasta jõulunumber. Kui seni pole veel olnud immunoloogia, patofüsioloogia või
hoopis günekoloogia kõrvalt mahti aasta kõige mõnusamat aega nautida, siis
nüüd on selleks küll viimane aeg: tassitäis
head glögi, piparkoogilõhnaline küünal ja
Curare sobivad ideaalselt kokku!
Ka selles numbris jätkame traditsioonidega: residentuuri tutvustavad seekord kõige pisemaid patsiente ravivad kaks tublit
noort arsti ja vaatame, kuidas on läinud
eelmisel aastal hoo sisse saanud vaimse
tervise projektil. Sel kevadel loodud keskkonnatervise töögrupp jagab soovitusi
keskkonnasõbralikumate pühade pidamiseks, teeme kokkuvõtte seltsis toimunust ning meedias laialt kajastust leidnud
apteegireformi aitab lahti mõtestada
Tartu Ülikooli Rohuteaduse Seltsi juhatus.
Soovin Sulle imelisi jõule ja mõnusat
vaheaega!
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PEDIAATRIA RESIDENTUUR
Seekordses jõulunumbris heidame pilgu roosa maja uste taha ning tutvume pediaatria
residentuuri võlude ja valudega. Kogemusi jagavad teise aasta residendid Katrin Köbas ja
Hannes Vaas.
Annika Saar
Stud Med IV
Fotod: Elo Maria Pauman

Miks osutus residentuuri valik pediaatria
kasuks? Kas sai valitud ka kõrvaleriala?
Katrin: See valik sündis aja jooksul. Arstiõppe ajal sain töötada lastekliinikus nii
abiõe kui -arstina ning sealt hakkas see
mõte idanema. Ühel hetkel avastasin, et
kõikides kliinilistes tsüklites puudutasid
absoluutselt kõik mu küsimused lapsi.
Küsimustele sain enamjaolt vastuseks, et
küsige ikka lastearstidelt. See oligi arusaamise moment, et kui minu põhihuvi
läheb vaikimisi sinna suunas, siis ju see on
õige valik.
Hannes: Minul tekkis selgus veidi hiljem,
sest esimesed viis aastat tahtsin saada
perearstiks ja käisin ka tööl perearstikeskuses. Kui jõudsin neljandale kursusele,
ütles mu abikaasa, kes oli viiendal aastal, et peaksin minema pediaatriks, kuna
tema sõnul sobin sinna majja väga hästi.
Kui aasta hiljem ka ise sinna jõudsin, siis
selgus tõsiasi, et tõesti on päris tore maja.
Kuuendal aastal seal praktikal viibides

hakkas mulle see eriala väga meeldima
ning nii mõtlesingi ümber.
Me mõlemad oleme astunud pediaatria
residentuuri kõrvalerialata. Mõistlikum
ongi pärast ülikooli astuda üldpediaatriasse ja siis aastate jooksul vaadata, kuhu
osakonda sobid, kus on sinu jaoks ruumi
ja sellest lähtuvalt valida kitsam eriala.
Kitsamate erialade puhul on sageli olukord, kus Eestis ongi vaja ainult kahte või
kolme spetsialisti. Kohe pärast ülikooli on
väga raske öelda, et mina olen kindlasti pediaatriline neuroloog ja sobin väga
hästi Tallinnasse, sest reaalne kokkupuude selle erialaga on olnud minimaalne.
Teadupärast puutuvad arstitudengid
stuudiumi vältel põhiliselt kokku täiskasvanud patsientidega. Kas käisite üliõpilasena ka mõne residendi või arst-õppejõu
kitlisabas, et tutvuda pediaatriamaailma
eripäradega?
Hannes: Mina varjutamas ei käinud, aga
üritasin panustada suvel töötamisele:
pärast teist ülikooliaastat läksin tööle ja
igal suvel töötasin nii palju kui võimalik.
Käisin küll kolmanda aasta keskel vaatamas arstide tegemisi lasteintensiivravi

osakonnas, aga tol ajal ei olnud mul mingit kliinilist kogemust – läksin ja vaatasin
suurte silmadega ning suurt midagi aru ei
saanud.
Katrin: Ka mina otseselt ei käinud kuskil.
Kuna mind on kasvatanud lastearst (ema
Kristel Köbas arst-õppejõud pediaatria
erialal - toim), siis pediaatria eripäradega
sain tuttavaks kodustes tingimustes.
Kuidas möödusid sisseastumiskatsed?
Katrin: Valmistumine residentuuri sisseastumiskatseteks oli vaevaline tulenevalt
sellest, et ma ei olnud valmis uueks pingutuseks pärast niigi pingelist lõpueksamit. Lihtsamaks muutis selle kindlasti fakt,
et lõpuks sain keskenduda ainult sellele,
mis pakkus huvi, mitte ei pidanud õppima midagi lihtsalt selleks, et linnuke kirja
saada. Eksam ise ei olnud üle mõistuse
keeruline, vaid baasteadmistele tuginev.
Hannes: Mõned asjad olid väga keerulised ja kummalised, aga kõiki asju ei saagi
teada, kuid üldjoontes arvan, et tegemist
oli suhteliselt mõistliku eksamiga.
Katrin: Eks iga eksam on pingeline, aga
eriti pingeliseks tegi selle teadmine, et
oli ainult 2 kohta ja 6 kandidaati. Üldiselt
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Üldiselt on minu emotsioonid seoses sisseastumiseksamiga pigem positiivsed.
Hannes: Ma alustasin valmistumist natuke
varem, sest esimesed viis aastat ei olnud
ma pediaatriaga nii tihedalt seotud olnud ja
tundsin, et mul on väga palju järele õppida.
Paar kuud enne lõpueksamit hakkasin sellega tegelema ja pärast lõpueksamit vaatasin
uuesti pediaatria üle. Kõige raskem oli pediaatria sisseastumiskatseteks õppimise lõpetamine ja lõpueksamiks õppima asumine,
sest üks asi on õppida seda, mis sind tõeliselt
huvitab ja kus võiks süvitsi minna, kuid teine
asi õppida asju, millest kõik ei ole sinu kirg.

Kuidas hindate pediaatria residentuuri üldist
kvaliteeti? Mis meeldib kõige rohkem, mis
valmistab peavalu?
Hannes: Ma leian, et üldiselt on meil enamik
asju keskmised või üle selle. Meil ei ole midagi, mille üle saaks väga palju viriseda. Alati
saab midagi paremini teha, aga kui vaadata
teisi, siis pediaatria residentuuriga on ikka
päris hästi. Väga positiivne külg on see, et
meil reaalselt juhendatakse ja tehakse seda
hingega. Eelisena tooksin välja ka selle, et
soovi korral saab asju teha üksi ja soodustatakse üksi tegemist, aga keegi ei sunni, kui
sa ei ole selleks valmis. Samuti on suur pluss
see, et meil on väga aktiivsed residendid.
Kuidas näeb välja residendi tavaline tööpäev? Katrin: Ma arvan ka, et üldjoontes on meil
Hannes: See oleneb palju sellest, millises päris hästi. Kindlasti on mitmeid nurki, mida
tsüklis parasjagu oled. Seda on raske üheselt annab lihvida ja mille lihvimisega tegelekokku võtta.
takse suhteliselt aktiivselt. Kolleegide suhKatrin: Klassikaline tööpäev on ikka 8–16 ja tumine on hästi avatud ja kui on mingeid
sellele lisandub valvetöö, mis on esimestel probleeme, siis kuulatakse ära ja võimalusel
residentuuriaastatel päevane ja nädalava- üritatakse leida lahendus. Seda kindlasti ei
hetustel. Kõik muu sõltub juba erialaspetsii- ole, et oled oma probleemiga üksi.
fikast, et kas on rohkem statsionaarset või
ambulatoorset tööd. Oluline erinevus tuleneb ka põhibaasi asukohast, sest Tallinnas
on töökoormus hoopis teine tulenevalt patsientide arvu rohkusest.
Hannes: Lisaks on selgelt nähtav hooajalisus
lastehaiguste esinemises. Seda eriti infektsioonhaiguste puhul, aga ka teistes osakondades kipub suvel olema rahulikum, talvel
on selle eest tööd väga palju.

Milline tsükkel on senini kõige meeldejäävam olnud? Miks?
Hannes: Tsükleid on olnud tegelikult hästi
palju, kasvõi üldpediaatria raames kõik kõrvalerialad (nt gastroenteroloogia, reumatoloogia, endokrinoloogia). Tsüklid ise on
suhteliselt lühikesed ja nende mõte ongi, et
residendid saaksid mingi ettekujutuse, mida
üks või teine eriala endast kujutab ja milline
on nende kirg.
Mulle on seni kõige meeldejäävam olnud
infektsioonhaigused, mille puhul mulle väga
meeldib see, et kui laps tuleb mingi murega,
siis see on enamasti üks probleem. Sa hakkad seda lahendama ja paari päevaga on
see enamasti selgeks tehtud. Näed seda, et
tuli haige laps, sekkusid ja asi läks paremaks –
selgelt on näha tööefekt ja see teeb selle töö
väga mõnusaks.
Katrin: Mulle tundub, et ma olen nii vähe
tsükleid läbinud, sest olen siiani teinud pigem neid pikki tsükleid. Ma ei oskagi ühte
lemmikut välja tuua, sest olen vist selles faasis, kus kõik on hirmus põnev ja ükskõik mis
tsüklis ma olen, ma elan sinna sisse ja mulle
nii tohutult meeldib. Loomulikult mõtled
igas tsüklis, et kas see on see, mis võiks olla
tulevikus sinu kõrvaleriala.

4

CURARE
Hannes: Positiivse küljena tooksin ka välja
kolleegide vastutulelikkuse, mis võib-olla
tuleneb meie patsientuuri eripäradest. Meie
patsiendid on rohkem kaitset vajavad ja
nende suhtes on inimestel tugevamad
emotsioonid ning tulenevalt sellest on
arstid oma igapäevatöös keskmisest
vastutulevamad.
Kas ja millised on võimalused enesetäiendamiseks välismaal? Kas olete käinud välismaal äkki mõnda tsüklit tegemas?
Hannes: Praegu ei ole ühtegi tsüklit välismaal teinud ja ei ole ka plaanis, kuid kui
valin kõrvaleriala, siis kindlasti võiks ka
suuna väljapoole Eestit võtta.
Katrin: Üldiselt minnaksegi välismaale
seoses kõrvalerialaga. Muidugi, kui kellelgi on soovi ja võimalust minna varem, siis
see on meie erialal soodustatud. Keegi
ei võta sind käekõrvale ja ei ütle, et võta
nüüd selle inimesega ühendust ja mine
sinna, aga kui sul on endal soov, siis mine
aga.
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Kirjeldage senini kõige huvitavamat juhtumit, mida olete residentuuri jooksul näinud.
Hannes: Neid juhtumeid on tegelikult päris
palju. Iga kuu on vähemalt üks selline patsient, kes jääb n-ö minu patsiendiks. Ühte
konkreetset on äärmiselt raske välja tuua.
Katrin: Ikka jäävad meelde sellised ebatüüpilised või komplitseeritumad juhtumid. Tavaline köha-nohu-palavik ilmselt ei jää meelde,
aga kui sümptomite taga on mingisugune
immuunpuudulikkus või mõni muu krooniline haigus, millele just sina koos juhendajaga
jälile saite, siis need jäävad meelde.
Hannes: Eks kõiki neid meeldejäävaid juhtumeid ühendabki asjaolu, et need on haruldased ja huvitavad. See on pediaatria suur
eelis, et kõik harvaesinevate diagnoosidega
täiskasvanud on need diagnoosid kunagi
saanud ja tihti on selle taga pediaater. Meie
näeme neid inimesi esimestena ja üritame
kõiki sümptome kokku panna. Kuna lastel on
enamasti üks või mõni üksik haigus, siis väga
paljude sümptomite esinemisel on tõenäoliselt tegemist sündroomi, mitte haigusega.
Millised on suurimad rõõmud ja raskused lastega tegeledes?
Hannes: Lastega töötades on eripäraks
see, et lapsed on oluliselt vahetumad
suhtlejad. Kui täiskasvanul on midagi
halvasti, siis ta kas ei ütle seda välja või
väljendab end just väga teravalt. Lastega on asjad palju konkreetsemad: kui
on midagi halvasti, siis nii nad ennast
väljendavadki, ja kui hästi, siis saavad
kõik sellest osa. Samuti on nad avatumad ja ausamad.

“Lastega on asjad palju konkreetsemad:
kui on midagi halvasti, siis nii nad ennast
väljendavadki, ja kui hästi, siis saavad
kõik sellest osa. “
Katrin: Minu jaoks teeb lastega tegelemise palju lihtsamaks mõte, mille
avastasin praktika-aastal Pärnu Haigla
EMO-s. Nimelt jõudsin arusaamisele, et
nii lastel kui täiskasvanutel on palju sotsiaalseid probleeme ja minu jaoks on
kohutavalt kurb, kuidas eakad inimesed
on sageli probleemidega üksi. Laste puhul on tore see, et seal võivad olla kurvad sotsiaalsed olustikud, kuid nad ei
ole kunagi päris üksi. Lastel on kas oma
vanemad, vanavanemad,

üks vanem või nad on lastekodus, asenduskodus, aga nad ei ole kunagi päriselt
üksi. Samas üks eakas vanaproua võib
siin maamunapeal olla täiesti üksi.
Mis omadused peaksid olema ühel heal
pediaatril?
Katrin: Ma arvan, et seda oskust on vaja
põhimõtteliselt kõikidel meditsiinilistel
erialadel, kuid kindlasti tooksin esimesena välja suhtlemisoskuse.

Ma usun, et lastega suhtlemise omandab igaüks, aga antud eriala puhul teeb
asja keerulisemaks aspekt, et lisaks
lastele on palju suhtlemist ka lapse lähedastega. Lapsevanemad tahavad
teada, mis tema lapsega toimub ja miks.
Siin ongi arsti kohustus pidevalt seletada,
võib-olla korrata sama teavet uuesti ja
uuesti.
Hannes: Suhtlemise poolel ongi nii, et
kõigepealt räägid lapsele, siis lapsevanemale ja siis räägid selle jutu uuesti, sest
vahepeal on meelest ära läinud. Ma arvan,
et kõige sobilikum inimene pediaatriasse
on see, kes tunneb, et ta tahab sellega tegeleda, sest kui ei ole sisemist põlemist,
siis see paistab üpris kergelt välja. Kui lapsevanemad seda ära ei taba, siis lapsed
küll.
Katrin: See on tegelikult universaalne
mõte ja kehtib igas töövaldkonnas. Kui
sul on mittemotiveeritud inimene, kes
on lihtsalt lükatud valel ajal valesse kohta,
siis sealt ei tule midagi head.
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Millised soovitused annaksite arstitudengitele, kelle mõtted liiguvad samuti pediaatria residentuuri suunas?
Hannes: Esiteks peaks minema pediaatria
tsüklisse väga avatud peaga, sest seal on
ainulaadne võimalus kuu aja vältel rääkida väga kogenud pediaatritega. Kui seal
lihtsalt istuda-kuulata ja mitte midagi
küsida ning vaadata vaid korra lapsele
otsa, siis see midagi erilist ei anna. Kuid
kui küsida juurde ja olla ise aktiivne, siis
saad vastu ka väga palju. Sama kehtib
ka kuuenda aasta praktika kohta. Kui on
huvi laste ja lastehaiguste vastu, siis on
võimalik saada kogemust tehes kuuenda
aasta praktika valiktsükkel pediaatrias.
Seda võimalust tasuks kindlasti kasutada,
kuna see on suuresti põhjus, miks ma pediaatrias olen.
Katrin: Alati saab arstidega vabatahtlikuna kaasas käia, võtad oma vabast ajast
selle osa, mil käidki sind huvitavates
osakondades ja jälgid arstide igapäevast
tööd. Kliinilises osas on päevane kontaktõpe piisavalt lühike, et on vaba aega,
mida kasutada enda harimiseks ennast
paeluvatel teemadel.
Kui nii mõelda, siis on päris palju asju,
mida saab ära teha. Erialaringid on äärmiselt geniaalne asi. Kes selle asja kunagi
algatas, siis aitäh talle, sest see on väike
kohustus, kuid lihtsalt imeline koht, kust
saada spetsiifilisi lisateadmisi.
Hannes: Ma vaatan, et Eesti Arsti tuleb
aina enam artikleid, kus autorid on arstitudengid. Ma arvan, et seda võimalust on
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“Ma arvan, et kõige sobilikum inimene
pediaatriasse on see, kes tunneb, et ta tahab sellega tegeleda, sest kui ei ole sisemist
põlemist, siis see paistab üpris kergelt välja. Kui lapsevanemad seda ära ei taba, siis
lapsed küll. “
alati tore rakendada. Kui on mõni teema,
mis sind huvitab, siis tasuks leida inimene,
kes on nõus sind juhendama, sest alati on,
millest kirjutada. Artikkel võib olla case
report, kokkuvõte või mingi üldine käitumisjuhend, kuidas teatud olukorda lahendada. See annab võimaluse teha teema
endale fantastiliselt selgeks ja saad CVsse ka ühe linnukese kirja.
Kas töö kõrvalt jääb aega ka perele ning
hobidele?
Katrin: Ma leian, et praegu on sellega päris hästi. Esimene residentuuriaasta on
väga väsitav, kuna järsku saad korraliku
vastutuse enda õlule. Ma tundsin, et olin
kurnatud just esimesel poolaasta ja seetõttu tõmbasin ühiskondlikke tegevusi ja
muud aktiivsust teadlikult maha, sest pärast tööpäeva oli peale magamise midagi

muud üpris raske teha. Nüüd seevastu
tunnen jälle, et võiksin mingile uuele lainele minna.
Hannes: Mul on samad emotsioonid seoses esimese aastaga. Maikuu oli aeg, mil
tundsin värsket energiat, et tahaks jälle
midagi teha. Algus oli jah raske, sest kõik
on uus, kuid mida kauem ühes osakonnas
oled, seda lihtsamaks kõik läheb, seda
tuttavamaks saavad need probleemid
ning nende lahendused. Näiteks lapse läbivaatus muutub süsteemsemaks, läheb
kiiremini, dokumenteerimine muutub
efektiivsemaks. Ma arvan, et kui esimene raske periood üle elada, siis edaspidi
on täitsa hea tasakaal. Meil on päris palju
residente, kellel on lapsed ja perekond
ning ka nende jaoks leidub aega. Jällegi
tooksin siinkohal välja, et meil on selline
üle keskmise parem.

C
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Liisa Marie Kerner
Kristiina Tasane
Stud Med II
Hanna Kuld
Füsioteraapia I
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APTEEGIREFORM PROVIISORITUDENGITE
UNISTUS VÕI
MEELEHÄRM?
Apteegireformist on viimase paari kuu jooksul meedias üha keevalisemalt rääkima hakatud. Reformi olemus ja selle ümber käivad artiklid ning jutud tekitavad põnevust, kuid samal ajal hirmu
nii tegevproviisorite kui proviisoritudengite seas.
Hanna Andla
Kerda Timmusk
Margaret Žoržoliani
Triinu Margens
Tartu Ülikooli Rohuteaduse Selts

Lühidalt võib reformi sisu kokku võtta nii,
et alates 1. aprillist 2020. aastal lahutatakse
ravimite jae- ja hulgimüügiettevõtted ning
apteekide enamusosalus (üle 50%) peab
kuuluma proviisoritele. Tegelikult jõuab 1.
aprillil lõpule üleminekuaeg, mille lõpuks
peaksid, riigi poolt kinnitatult, apteegiketid
oma apteegid proviisoritele olema müünud.
Teise variandina on proviisoritel muidugi
võimalus täiesti uus apteek avada. Kuna
praeguse seisuga ei ole ketid apteeke müünud ja proviisorid pole uusi apteeke piisavalt
avanud, on mitmelt poolt kuulda arvamusi,
et apteegireform tuleks tühistada või siis vähemalt selle olemust mingil kujul muuta.
Apteegireformi tühistamise poolt on ka paljud tegevproviisorid, kelle põhilised argumendid on, et ei soovita olla apteegiomanik
ega soovita tegeleda apteegi pidamise ärilise poolega, sest selleks pole proviisor haridust omandanud ja seega pole äri proviisori
eriala. Kui proviisor otsustab apteeki omada,
peaks ta eelnevalt olema kursis ettevõtlusega ja selleks on vajalik läbida mõni kursus
või omandada need teadmised ja oskused
kogemustega.
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Apteegikettide kasutatavad hirmutamisstrateegiad, et 1. aprillist pannakse suurem osa
apteeke kinni ja neis töötavad proviisorid
jäävad töötuks, on samuti kaasa aidanud
apteegireformi vastasusele ketiapteekides
töötavate proviisorite seas. Tõsiasi on, et ilmselt sulgeb apteegireformi jõustudes osa apteeke oma uksed, kuid see on Eestis valitseva
apteekide ülekülluse juures positiivne (Eestis
on 100 000 elaniku kohta 38 apteeki, kuid
Soomes ja Taanis on apteeke 100 000 elaniku kohta vastavalt 15 ja 8). Apteekide liigsuse suureks probleemiks on just proviisorite
puudus. Seetõttu on väheusutav, et 1. aprillist jääks proviisoreid massiliselt töötuks.
Proviisorite vähesusest tuleneb üks kaalukas
apteegireformi vastane argument – praegu
puudub Eestis piisaval hulgal proviisoreid,
eriti noori, kes sooviksid apteegiomanikuks hakata. Küsitakse, kus need noored
proviisorid on, kes tahaks nii väga apteeki
omada. See paraku on tõsi, et proviisori eriala ei ole kuigi populaarne, kuid tudengite
arvates aitaks apteegireformi jõustumine
tõsta ühiskonnas proviisori elukutse populaarsust. Ühiskonnas on apteekrina töötava
proviisori kohta tekkinud väljend “kõrgharidusega klienditeenindaja”. Reformi jõustudes leviks tõdemus, et apteekide omanikud
on proviisorid ning üks väljavaade tulevikus
apteegi omanikuks saada muudaks ehk ka
gümnaasiumiõpilaste seas proviisori eriala
atraktiivsemaks.

Millist seisukohta omavad aga praegused
proviisoritudengid? Tudengite arvamuse
teada saamiseks oleme Tartu Ülikooli Rohuteaduse Seltsiga (TÜRS) koostanud erinevatel ajahetkedel mitmeid küsitlusi – kõige
hiljutisem käesoleva aasta oktoobris, kui üks
meie liikmetest Kelli Randmäe küsis tudengitelt, millest unistab noor proviisor. Mini-uuringutes on küsitud peamiselt järgnevaid
küsimusi:
- Kas ja miks on apteegireform vajalik?
- Kas sinu eesmärgiks on tulevikus apteeki
omada?
- Kuidas täidaksid eesmärgi tulevikus olla apteegi omanik?
Erinevate küsimustike tulemusi analüüsides
võib üsna kindlalt väita, et tudengid on apteegireformi pooldaval seisukohal. Mõned
on täielikult jaataval seisukohal, teised arvavad, et apteegireform on küll vajalik, kuid
praegu veidi läbimõtlematult esitletud nii
proviisoritele, ketiapteekidele kui elanikkonnale. Milles aga peaaegu ükski vastanutest
ei kahtle, on tõsiasi, et praegune Eesti apteegisüsteem vajab muutmist. Probleemseteks kohtadeks ongi eelnevalt mainitud
murekohad: proviisor kui “kõrgharidusega
klienditeenindaja”, proviisori kaugenemine
meditsiinivaldkonnast ning farmatseudi ja
proviisori erinevus apteegis. Esimene samm
muutuste teel oleks paljude arvates apteegireform. Reform võiks olla sellisel kujul,
kus proviisori õlgadele ei langeks nii suurt
vastutust.
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Paljud tudengid vastasid, et sooviksid
küll olla tulevikus apteegi omanikud,
kuid esialgu kardavad omanikuna kaasa
tulevat vastutust. Sellele murele oleks
nii mõnigi lahendus: muuta reformi olemust, tuua õppekavasse valikainena sisse ettevõtlus (tudengid rõhutasid, et neil
on ebakindlus ettevõtluse valdkonnas)
või võtta ettevõtte omamise vastutus alles 10 või 20 aastat pärast lõpetamist, kui
on apteekrina juba piisavalt kogemust.
Proviisoritudengid soovivad olla apteegi omanikud, sest alles siis saavad nad
otsustada milliseid ravimeid apteegis
müüa, arendada ja valida iseseisvalt apteegiteenuseid ning otsustada, kuidas
tööd apteegis korraldada (praeguses apteegis nähakse probleemi selles, et puudub kollektiivne ja ühiselt reguleeritud

APTEEGIREFORM
dialoog töövõtjate ja -andjate vahel).
Paljud arvavad, et apteegi omamine
arendaks neid proviisorina ning paneks
neid heas mõttes proovile.
Apteekide tulevik on ebaselge. Keegi
ei oska ette ennustada, mis hakkab 1.
aprillil toimuma, kuid apteegireformiks
peab olema siiski valmis. Muidugi tekitab teadmatus meelehärmi. Tegevproviisorid ei ole valmis üle võtma apteegi
omaniku kohustusi ja apteegiketid ei
ole valmis apteeke müüma. Justkui tundub, et apteegireformis ei olegi midagi
mõistlikku. Siiski võib apteegireform
kaasa tuua positiivseid muutusi, näiteks
proviisori eriala suurema väärtustamise,
vabade töökohtade täitumise ja kokkuvõtteks parema apteegi teenuse.

Noored tulevased proviisorid on üldiselt
apteegireformi pooldaval seisukohal.
Osa neist on valmis apteeki omama, kuid
seda mitte oma esimestel apteekrina
töötamise aastatel. Kindel on see, et apteegisüsteem vajab muutmist. Lõppude lõpuks on kaalul tervishoiu kvaliteet
ning otsuste kiirustamine ei anna väärt
tulemusi.

TÜRS-I JUHATUS: HANNA ANDLA, KERDA TIMMUSK, MARGARET ŽORŽOLIANI, TRIINU MARGENS
FOTO: ERAKOGU

TÜRS-I JUHATUS: HANNA ANDLA, KERDA TIMMUSK, MARGARET ŽORŽLIANI, TRIINU MARGENS
FOTO: ERAKOGU
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“TWAS THE NIGHTSHIFT
BEFORE CHRISTMAS”
ADAM KAY
Merili Jauk
Stud Med IV

Adam Kay on briti kirjanik, koomik ning
endine arst, kes töötas arstina kuus
aastat (2004–2010; peamiselt sünnitusabi ja günekoloogia osakonnas), enne
kui dramaatiline juhtum haiglas sundis
teda uut karjääri valima. Kõigi nende
aastate jooksul pidas ta päevikut, mille
põhjal on sündinud nii käesolev raamat
kui tema eelmine bestseller “This Is
Going To Hurt: Secret Diaries of a Junior
Doctor” (ilmumisaasta 2017; eesti keeles avaldatud 2018).
“Twas the Nightshift Before Christmas”
on Kay teine, 2019. aasta oktoobris ilmunud raamat, mis valgustab halastamatu aususega arstide elu aasta kõige
rõõmsamal ajal, jõuludel. Raamatusse
on jõudnud 25 lugu Adami arstikarjääri
mahtunud kuuest jõuluperioodist. Küll
aga on siinkohal paslik mainida, et lood
ei ole eriti jõuluse õhustikuga: rinda tuleb pista nii tööle mittesobiliku keelekasutuse kui õnneliku lõputa lugudega.
Not your average Christmas book.

Ajal, kui pea kõikide teiste erialade esindajad saavad perekeskis jõulupraadi
nautida, kinke avada ning jõulufilme
(muidugi “Visa hinge”) vaadata, on
meditsiinipersonal tööl. Niisamuti ka
Adam, kes ei saanud kuue arstina töötatud aasta jooksul ühtegi jõulupüha
kodus perega veeta. Selle asemel oli ta
koos ületöötanud kolleegidega haiglas
ning päästis elusid, sest meditsiinilistel
probleemidel jõulupuhkust ei ole.

tööd austuse ja kirega, mis ei jää tähelepanuta – tänulikud patsiendid ja nende
lähedased annavad mõista, et tehtud
töö on seda aega, peamurdmist ja magamata tunde väärt.

Adami jõulujuhtumite hulka mahtusid
nii mõnedki pead vangutama panevad
olukorrad. Mida teed, kui sinu valve ajal
jõuab EMO-sse laps, kes on näost roheline (ja mitte lihtsalt roheline, vaid suisa
helendab)? Tuleb välja, et kui (ilmselt
jõuluteemaliste) kõrvarõngaste küljest
lahti harutatud LED-lamp nelja-aastase ninna jõuab, on tulemus just selline.
Teisi huvitavaid juhtumeid saate lugeda
raamatust – midagi peab ju ka endale
avastamiseks jääma.
Raamat aitab kõige muu hulgas mõista,
et ka arstid on kõigest inimesed oma
rõõmude ja muredega, mis paraku ei
kao kuskile, olgu tegemist mõtteid mujale viiva kriitilise patsiendi või jõuludega. Vaatamata raskustele teevad nad

“ Twas the Nightshift Before Christmas is a love letter to all those who spend
their festive season on the front line, removing babies and baubles from the
various places they get stuck, at the most wonderful time of the year.”
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“A lot of the reward for this job comes in the form of a warm glow. It doesn’t
make you look any less tired, you can’t pay the rent with it, and it’s worth
a lot less than the social life you’ve traded it for, but this comforting aura of
goodness and purpose definitely throws light into some dark corners and
helps you withstand a lot of the shit.”
Kuigi pealkiri on paljulubav ning leidsin, et just selle raamatu arvustus võiks
(puhtalt pealkirja põhjal hinnates) kõige paremini jõuluhõngulisse Curaresse
sobida, pean siiski väikese pettumusega ütlema, et antud raamat ei küündi
minu silmis sama autori eelneva teose
tasemele. Lugedes tekib ootus, et jutustatav lugu jõuab kuhugi, kuid tegelikult
on tegemist lihtsalt väljavõtetega ühe

nooremarsti, kellest te tegelikult ei tea kust, ning naer ja emotsioon “appi, kas
mitte midagi, päevikust. Enne, kui lan- inimesed tõesti teevad selliseid asju” on
getate otsuse seda raamatut lugeda igal juhul garanteeritud!
(või mitte lugeda), soovitan ära lugeda
teose “This Is Going To Hurt” ning selle
põhjal otsustada, kas tulla tagasi ka antud teose juurde või mitte. Positiivsena
tooksin välja, et tegemist on mõnusalt
lühikese lugemisega, mis sobib hästi
täitmaks paari tundi vabast õhtupooli
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Kui jõuluvanale on kiri veel kirjutamata ning tunned, et see raamat ei ole siiski päris sinu rida, kuid vaheajal võiks seaprae
ja hapukapsa kõrvale õpikutele vahelduseks ka midagi muud meditsiinilist lugeda, siis äkki leiad midagi sobivat järgnevate soovituste hulgast:
Adam Kay “This Is Going To Hurt: Secret Diaries of a Junior Doctor”.
Doctor” Mõtlemapanev teos, mis valgustab halastamatu
M tagamaid. Raamat on tõlgitud ka eesti keelde (“See teeb haiget”).
aususega arstielu
***

Henry Marsh “Do No Harm”. Autor on neurokirurg, kes annab oma raamatuga unustamatu ülevaate inimlikest draamadest, millega üks arst iga päev haiglas kokku puutub. Ennekõike paneb raamat mõtlema selle üle, kuidas ka elu
kõige raskemate otsustega silmitsi seistes lootust ja usku säilitada. NB! Silmahaiguste õppejõu Kalev Nõupuu sõnul
raamat, mida peab lugema iga (tulevane) arst! Raamat on tõlgitud ka eesti keelde (“Ära tee kahju. Elust, surmast ja
neurokirurgiast”).
***
Paul Kalanithi “When Breath Becomes Air”.
Air” Hingepuudutav mälestusteraamat 36-aastase neurokirurgi poolt, kel diagnoositakse kümneaastase õpiteekonna lõpusirgel neljanda staadiumi kopsuvähk. Raamat on tõlgitud ka eesti keelde
(“Kui hingusest saab õhk”).

***
David Nott “War Doctor: Surgery on the Front Line”.
Line” Autor on üks maailma parimaid traumakirurge, kes on töötanud
vabatahtlikuna nii ohtlikes sõjakolletes (Afganistan, Sarajevo, Süüria jt) kui ka suurte looduskatastroofide likvideerimisel. Raamatust leiavad midagi nii sõja- ja katastroofimeditsiini ja traumaentusiastid, kuid ka teised huvilised!
Kindlasti saab mõne nimekirjas oleva raamatu arvustust lugeda ka tulevasest Curarest.
Lugemisteni!
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VAIMSEST TERVISEST NOORELT NOORELE
Triin Olde
Paula-Johanna Viilop
Stud Med IV
Fotod: erakogu

Vaimse tervise häired on mittenakkuslike haiguste seas ühed levinumad
ja mõjutavad maailmas enam kui 500
miljoni inimese elu, moodustades ülemaailmsest haiguskoormusest umbes
14% (1). Eestis kannatab depressiooni
all hinnanguliselt 5% elanikkonnast
ehk umbes sama palju inimesi, kui
elab Narva ja Haapsalu linnades kokku – ligikaudu 75 000. Samuti on Eestis
15–29-aastaste vanuserühmas suitsiid
üks sagedasemaid surmapõhjuseid.
Eesti-Rootsi SEYLE ühisuuringust
(2011) selgub, et 14–15-aastaste Tallinna õpilaste seas on end vähemalt ühe

VAIMSE TERVISE LEKTORITE KOOLITUS 2019
VAIMSE TERVISE LEKTORITE KOOLITUS 2019
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korra tahtlikult vigastanud 33% noortest. (2)
Suur osa vaimse tervise häiretest saab
alguse juba lapsepõlves või noorukieas. Just seetõttu on eduka taastumise ja hea elukvaliteedi tagamise
aluseks võimalikult varajane sekkumine. EAÜS-i rahvatervise töögrupp
on juba mitu aastat koostöös Eesti
Noorte Vaimse Tervise Liikumise, Eesti
Psühholoogiaüliõpilaste Ühenduse ja
Lahendus.net-ga läbi viinud vaimse
tervise loengute projekti, mis on viimase kahe aastaga kasvanud üha suuremaks: 2018. aastal jõudsime ligikaudu 1250 nooreni ning andsime kokku
44 loengut üle Eesti.
Projekti eesmärgiks on informeerida põhikooli- ja gümnaasiumiõpilasi

vaimse tervise häiretest, rääkida abi
otsimise võimalustest ning võidelda
ühiskondliku stigmaga, mis on pahatihti suureks takistuseks abi otsimisel
ja adekvaatse ning õigeagse ravi saamisel. Loenguid käivad andmas tublid
noored arstiteaduse, psühholoogia
ja muude erialade tudengid, kes tunnevad huvi vaimse tervise teemadest
ning soovivad oma teadmisi jagada ka
kooliõpilastega. 8.–10. novembril toimus Kõrveküla põhikoolis järjekordne
äärmiselt edukas lektorite koolitus,
kus kliiniliste psühholoogide, psühhiaatriaresidentide ja koolitajate õpetava käe all koolitasime välja uusi aktiivseid lektoreid, et jõuda edaspidi
vaimse tervise loengutega veelgi suurema hulga noorteni.
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Aasta kokkuvõtteks pidasime lühikese intervjuu kahe tubli ja tööka vaimse tervise lektori
Kriss-Mariin Lusti ja Markus Kariisiga.
Kriss-Mariin on 4. kursuse tudeng ning
vaimse tervise projekti assistent. Kriss
armastab õppimist, meditsiini ja oma
koera. Vabal ajal teeb Kriss usinalt
trenni ja mõtleb tähtsate asjade peale
maailmas.
Markus on 2. kursuse tudeng, kes käib
kooli ja töö kõrvalt kolm korda nädalas
trennis ning harrastab hiina võitluskunsti Wing Tsun. Lisaks on Markus ka
loopõhise rollimängu Dungeons and
Dragons mängujuht.
Nii Kriss kui Markus on vaimse tervise
lektorid alates 2019. aasta jaanuarist.
Miks on Sinu jaoks vaimse tervise teema oluline?
Kriss: Mulle on vaimse tervise temaatika väga südamelähedane minu isikliku
kogemuse tõttu mitme erineva häirega. Mu elu oli häiritud, ma leppisin
sellega, et mul oli halb ja arvasin, et nii
peabki olema. Aga pärast mõistmist, et
asjad EI PEA nii olema, on mu maailm
teinud kannapöörde. See on mulle endale täiesti uskumatu, kui palju paremini kõik saab olla!
Markus: Minul ei ole otsest kogemuslikku suhet vaimse tervisega. Kuulasin
eelmisel aastal podcasti, kus Peter Attia viis läbi intervjuu Ameerika psühhiaatri Paul Contiga. Conti sõnul on
80% kõikidest haigustest, mida arstid
ravivad, seotud just vaimse tervisega. Näitena tõi ta välja haigusloo, kus
inimene kaotas vasaku käe funktsiooni, kuna tegi selle sama käega midagi
enda jaoks nii kohutavat ja põhjendamatut. Juhtunu tulemusena ei olnud
patsient suuteline sundima end oma
kätt liigutama, ükskõik kui palju ta ka
ei prooviks. Tegemist oli olukorraga,
kus justkui patoloogilist kahjustust ei
ole, närvid, lihased ja muud struktuurid on terved, aga sellegipoolest ei
saa patsient oma kätt liigutada. Just
säärane pealtnäha meditsiiniliselt võimatuna tunduv olukord oli minu jaoks
psühholoogia ning psühhiaatria vastu
huvi tekkimise lähtepunktiks.
See, kui suur roll on meie mõttemaailmal kogu meie keha üle, on alahinnatud. Usun, et kui olla rohkem kursis
depressiooni või ärevushäireid esile
kutsuvate mehhanismidega ja neid jälgida, saab palju teada ning on võimalik

elada õnnelikumat elu. Lisaks on vaimne tervis ja antavad loengud hea viis
enesearenduseks ning teemaga kursis
püsimiseks.
Mis innustab Sind koolides käima ning
noortele vaimse tervise probleemidest
rääkima?
Kriss: Ma arvan, et kui mina oleksin
saanud gümnaasiumi ajal sellise loengu, siis võib-olla oleks see olnud miski,
mis oleks pannud mulle pähe mõtte,
et tegelikult võivad asjad teistmoodi
olla, kui mul sel ajal olid. Võimalik, et
ma oleksin otsinud abi varem ja elanud selle võrra kvaliteetsemat elu. Ma
loodan, et koolides loengute andmise
kaudu saan inimesed mõtlema panna
ja sellega aidata neil jõuda parema eluni.
Markus: Ausalt öeldes on mul alati suur
ärevus enne loengu andmist – äkki ma
räägin neile totaalset jama?! Vaimse
tervise loengu ettevalmistamine on
minu jaoks päris suur töö, et ennast

pidevalt kõikide nüanssidega kursis
hoida (näiteks millised on erinevad
ärevushäire tüübid) ja mõelda, kuidas
informatsiooni kuulajatele võimalikult
huvitavalt edastada.
Mind innustab, kui näen, et minu sõnad
jõuavad päriselt kuulajateni. Näiteks
kui õpilased tulevad peale loengut
küsima oma murede kohta. Siis näen,
et päriselt haarati kinni sellest, millest
loengus rääkisin ja inimesed soovivad
oma muredega tegeleda. See on vapustav tunne! Öeldakse küll, et loeng
annab vaid teoreetilise kogemuse ja
õpitud teadmisi praktikasse viia on
palju raskem, kuid loengutel on siiski
suur väärtus, see loob inimestele hea
põhja esimeste sammude astumiseks.
Mind motiveerib ka mõte, et suudan
loenguga inimesi mõjutada nii, et nad
ei peaks kunagi üle elama näiteks paanikahoogu või depressiooniperioodi,
teadmata, et neil on olemas olukorrale
lahendus ja väljapääs.
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Kuidas hindaksid hetkel psühholoogilise ja psühhiaatrilise abi kvaliteeti ning kättesaadavust Eestis? Mida
saaks antud valdkonnas ette võtta,
paremini teha?
Kriss: Oskan rääkida ainult enda kogemuse põhjal. Mulle oli jäänud mulje, et
ooteajad psühhiaatrite juurde on ülipikad ja et kliinilise psühholoogi juurde
pole üldse võimalik saada. Samas raskel hetkel, kui otsisin lõpuks abi, sain
psühhiaatri aja kahe nädalaga. Sealt
edasi suunati mind kiiresti ka psühholoogi juurde ning olen saanud üle
aasta regulaarselt nii psühhiaatri kui
ka psühholoogi vastuvõttudel käia.
Ehk siis minu kokkupuude süsteemiga on olnud väga positiivne – kõik on
kulgenud hästi ja kvaliteedi osas saan
samuti ainult kiidusõnu jagada.
Kindlasti on vaja, et ühiskond oleks
rohkem vaimse tervise teemadest
teadlik ja avatum ning väheneks vaimse tervise häiretega seotud stigma.
Mul on tunne, et me vaikselt-vaikselt
liigume juba sinna suunas.
Markus: Olen käinud kahel korral Tartu Ülikoolis psühholoogi vastuvõtul
ja minu kogemus oli pigem postiivne.
Küll aga olen kuulnud sõbralt, et tema
ei klappinud psühholoogiga. Eks see
ole veidi paratamatu ka, kõigiga ei
saagi ju sobida.
Praegu tundub, et vastuvõtuaegu
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spetsialistide juurde on liiga vähe.
Ideaalis võiks ju olla, et vajadusel saab
psühholoogi juurde pöörduda kord
nädalas. Olen avastanud, et lisaks
psühholoogidele ja psühhiaatritele
on võimalik abivajajatel pöörduda ka
vaimse tervise õdede juurde, kes vajadusel saavad patsiendi spetsialisti
poole suunata.
Meenub ka lugu sõbrast, kes kurioossel kombel käis kolmel vastuvõtul
kolme erineva psühhiaatri juures. See
variant ei ole patsiendi seisukohast
aga üldse hea, sest tekib n-ö tõlkevahe ja kaduma läheb palju väärtuslikku
infot. Seega oleks vaja vaimse tervise
spetsialistide hulka suurendada, et
abivajajad jõuaksid psühholoogi või
psühhiaatri vastuvõtule võimalikult
varakult.
Veidi vaimse tervise loengutest. Mis
on kõige sagedasemad küsimused
noortelt, mida loenguid andes on
Sulle esitatud? Kirjelda veidi lähemalt
mõnda meeldejäävat olukorda, mis
Sul koolides loenguid andes on ette
tulnud.
Kriss: Üks meeldejäävam küsimus ja
sellega koos olukord.
“Kas ma peaksin ennast tundma halvasti, kui ma ei taha aidata hädas sõpra, kui ma tean, et see mõjub mulle
väga raskelt?”

Ei pea tundma ennast halvasti. Kui
sõbral on tõesti halb, siis katsu endas
leida siiski see jõuraas, et teda mitte
üksi jätta ja tema mure ära kuulata.
Kui ise ei jaksa tegeleda, siis soovita
tal rääkida teistega oma tugivõrgustikust või pöörduda spetsialisti poole. Alguses taga see, et sul endal on
piisavalt hea, ja siis aita teisi. Selline
energia jaotamine on lõppude lõpuks
kõige mõistlikum. Vastasel juhul võib
olukorrast välja tulla probleemiga inimesi rohkem, kui neid alguses oli.
Ilmselt lemmikolukorrad koolides käimisega on ikkagi sellised lihtsad momendid, kus vaatan kuulajaid ja näen,
et jõuan neile kohale, et neid huvitab
see teema ja et nad panevad üht-teist
kõrva taha.
Markus: Mul on vedanud, kui minult
üldse keegi küsimusi on küsinud.
Võib-olla tuleb see sellest, et ma olen
nii selgesõnaline ja osav loengupidaja, kõik saab juba esimese korraga
selgeks! Sageli küsitakse isikliku mure
või sõbra kohta, kellel on vaimse tervisega raske. Leian, et just sääraste küsimuste puhul on lihtsam suhestuda
oma kogemuse põhjal. Paljudel koolinoortel ei ole enne loengut vaimse
tervise häiretega otseselt kokkupuudet olnud, mistõttu on tõenäoliselt ka
küsimuste peale raskem tulla.
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Milliseid nippe jagaksid lektorile, kes
läheb kooli oma esimest loengut
andma?
Kriss: Mõelge läbi, miks on teie jaoks
teema oluline ja siis minge andke see
oluline sõnum noortele edasi. Ja nautige! See on nii lahe ja vajalik asi, mida
me teeme!
Markus: Vaimne tervis on kahtlemata
iga lektori jaoks individuaalne teema
ning on täiesti okei, kui sinu loeng on
just sinu käekirja ja isikupäraga. Inimeste oma kogemus vaimse tervise
häiretega mõjutab väga otseselt seda,
kuidas ta oma loengu üles ehitab. Sa
ei tee loenguga kurja, kui tunned, et
ei tea kõike detailideni vaimsest tervisest. Vastupidi, ettevalmistunud ja
tubli lektorina püüavad õpilased sind
mõista isegi siis, kui teema on nende
jaoks veel võõras.Mina võtan võrreldes oma esimese loenguga olukorda
nüüd vabamalt ning püüan luua toredat atmosfääri, vaatamata sellele, et
teemad on tõsised. Mulle on esinejana oluline, et kuulajatel oleks huvitav,
seetõttu võib-olla meie kui tudengite
jaoks tavaline ülikooliloengu vorm ei
ole nii keskkooli- kui noorema astme
õpilastele just kõige sobivam. Hästi
töötavad näiteks grupitööd.
Kuidas aidata ja olla toeks sõbrale või
lähedasele, kellel on mure?
Kriss: Pane tähele, kuula teda, ole aus
ja ära anna hinnanguid, ole vajadusel
koos temaga. Tihti aitab inimlik lähedus ja murest rääkimine kõike palju
paremaks muuta. Ja kui on tunne, et
murega enam ise hakkama ei saa, siis
julgustan professionaalse abi otsimist.
Markus: Kõige aluseks on kuulamine.
Toeks olla saabki kõige siiramalt läbi
avatud vestluse, kus sõber saab sinuga
jagada oma mõtteid ja muresid. Kindlasti ei tohiks lähedase või sõbra mure
kuidagi väiksemaks teha, marginaliseerida – suhtu tema muresse nii nagu
see oleks sinu mure. Ole sõbra jaoks

VAIMNE TERVIS
olemas ning ära jää vestlusel pinnapealseks, vajadusel ära karda suunata
sõpra spetsialisti poole.
Kuidas hoiad enda vaimset tervist?
Soovitusi kaastudengitele?
Kriss: Ma olen nii enda kui ka teiste puhul tähele pannud seda, et inimestele
ei meeldi lihtsad lahendused. Tegelikult aga töötavadki tihtipeale kõige
paremini ja jätkusuutlikumalt just lihtsaimad asjad. Minu peamised viisid,
kuidas hoian oma vaimset tervist, on,
et magan piisavalt, söön head toitu ja
teen trenni.
Pane ennast tähele, pühenda endale
aega, ole enda parim sõber!
Markus: Kõik hästi klišeena kõlavad asjad päriselt töötavad! Tee hommikuti
voodi ära, korista tuba, väärtusta und,
veeda aega värskes õhus – kõik ju niivõrd argised asjad, aga siiski vaimse
tervise hoidmise seisukohalt ääretult
olulised. Ära ütle endale halvasti. Ole
iseenda parim sõber. Isegi, kui kõik
pole viimasel ajal läinud nii, nagu sooviksid, siis võta vastutust selle eest, et
sa ei saa kogu aeg olla supervariant
endast ja mõnikord on normaalne olla
kurb, õnnetu ning väsinud. See teeb
sinust inimese. Märka, kui oled kurb.
Mõtle, mis pani sind end nii tundma ja
mis tunded sinus parasjagu domineerivad.
KOKKUVÕTE
Meditsiinivaldkonnas töötamine on
stressirikas ning lisaks enda vaimse tervise jälgimisele ja hoidmisele
puutud suure tõenäosusega ükskõik
millisel erialal kokku inimestega, kes
kannatavad vaimse tervise häirete all.
Allpool on toodud kuuest sammust
koosnev vaimse tervise esmaabi tegevusplaan, mis võib olla tulevikus abiks
nii erialaselt kui eraelus. Hoidkem nii
ennast kui ka teisi!

Allikad:
World Federation for Mental Health (2015): Väärikus vaimses tervises
SEYLE (2011) Õpilaste ja õpetajate baasuuringu tulemused. Vaimne tervis ja riskikäitumine.
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SEISUKOHTADEST JA
SÕNAVÕTTUDEST
Ann Leen Mahhov
Stud Med V
EAÜS-i president
Ei tule vist kellelegi üllatusena, et iga
eriala maailm eristub teistest oma inimtüüpide, dünaamika, sõnavara ja elufilosoofia poolest. Kuigi paljud mu sõbrad
ja tuttavad on tegusad meditsiinivälises
maailmas, kipun enamuse ajast suhtlema siiski kaastudengitega. On kergema
vastupanu teed minek rääkida elust
ilma, et peaks inimkeelde tõlkima sõnu,
nagu hüpertensioon, palpatsioon või
medikamentoosne. Tekkinud mugavustsoonis on üpris mõnus vaielda ka
meditsiini tuleviku ja näo üle, sest sisimas oleme ühesugused ja sama asja
eest väljas. Pärast tulist arutelu selle üle,
kuidas langetada alkoholitarbimist Eestis, nõustume vaatamata vestluse tulemile üksmeelselt, et alkoholisurmad on
murettekitavad ja vajavad kohest sekkumist. Paraku pole vestluse kasutegur
sellisel moel kuigi suur – muutusi see
suure tõenäosusega kaasa ei too, kui
meie kuldmunad otsustajateni ei jõua.
On 2019. aasta kevad ning valitsus plaanib langetada alkoholiaktsiisi. Eesti Arstide Liit reageerib otsusele, kirjutades
selle vastu ühine avaldus, kaasates protsessi ka EAÜS-i. Kuna asjaga on kiire, on
liikmetel aega 24 tundi, et anda ühisele
sõnavõtule tagasisidet. Reaktsiooniaken on aga üürike ning hiljem kuuldub
liikmetelt muret, et selline käitumine ei
ole lugupidav. Hea tava näeb ette vähemalt nädalapikkust mõtlemisaega.
November 2019, EAÜS-i sügisese üldkoosolekuni on aega 8 päeva. Grupp
inimesi on viimase nädala jooksul maganud keskmiselt 5 tundi ööpäevas, et
paaniliselt kirjutada valmis seksuaal- ja
soovähemuste terviseriske kirjeldav
tekst. Mõni aeg tagasi on teatud jõud
hakanud ahistama ja survestama Eesti
LGBT Ühingut ja nende noori, takistades neil pidamast teemaõhtuid ning
püüdes vähendada rahastust pea ainsale mittetulundusühingule, kus seksuaalja soovähemused saavad kodumaal
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asjakohast abi ja tuge. Kuigi EAÜS-i seksuaaltervise töögrupp tahaks avaldada
ühingule toetust, ei saa ta seda teha,
sest terve seltsi eest sõna võtta ei tohi
ning ka kevadisest juhtumist oli näha, et
rutakad kooskõlastamised liikmetega ei
ole hea toon. Kibekiiresti kirjutatakse
valmis seisukoht, et see üldkoosolekul
vastu võtta. Mõttekoht jääb aga siingi,
sest seisukoha esitlemise järgselt küsib
revisjonikomisjoni esindaja, kas seltsi
potentsiaalselt lõhestavaid seisukohti
üldse tuleks hääletusele panna. Küsimus näib vastajale kummaline, sest
arutluse all on vähemusstressist tulenevad otsesed tervisekahjud, lisaks korraldab töögrupp juba aastaid maikuus
homofoobiavastast päeva.
Eesti arstiteadusüliõpilaste visiooniks
on edendada Eesti rahva tervist, olles riikliku tähtsusega tervisepoliitika
edendaja. Siinkohal on paslik toonitada,
et meid kirjeldav apoliitilisuse mõiste on
eksitav ning tähendab tegelikult aparteilisust, sest rahvatervise teemadega
on võimatu tegeleda ilma, et puudutataks ka seadusandlust. Küll aga ei eelista me ühtegi erakonda teisele. Sellest
tulenevalt on EAÜS läbi aegade paistnud meedias silma ohtrate sõnavõttudega. Mäletan iseäranis hästi 5 aasta
taguseid aegu, kus avaldasime toetust
nii kooseluseadusele kui taunisime lähisuhtevägivalda. Olles terviseteemadel
häälekas arvamusliider, reageerisime
alati kiirelt – viimane on siinkohal oluline märksõna, sest tavaliselt tekivad
konfliktsed olukorrad ootamatult ning
reageerida tuleks kohe, mitte paarinädalase hilinemisega. Vastasel juhul on

teemaga seonduv selleks ajaks juba
meedia huviorbiidist väljas.
Olgu vanasti muru kui roheline tahes,
tõele au andes kiputi tollal sõna võtma
terve EAÜS-i alt – 5 aastat tagasi oli seltsi seisukohapoliitika alles arendamisjärgus. Täna, aastal 2019 me seda enam
teha ei saaks. Liikmed on harjunud, et
seltsi sõnavõtud peavad olema ühiselt
kooskõlastatud ning nõustun sellega
täielikult. Kui aga mõelda, millised on
siis need teemad, mille osas saaksime
end kuuldavaks teha, jääb see valik
üsna hõredaks: seisukohad on vastu
võetud vaktsineerimise, abordi, haiglate pommitamise, esinejate mitmekesisuse üle üritustel ning seksuaalse
ja soolise enesemääratlemise õiguse
küsimuses. Ja ongi kõik. Oleme küsimuse ees, kui palju saame edaspidi üldse
rahva tervise teemadel kaasa rääkida,
et see seltsi sisemiselt ei lõhestaks. Ka
küsin endalt viimasel ajal tihti, millest
sõltub see, kas EAÜS saab mingis küsimuses sõna võtta. Kui meie ainsaks avalikult arvamuse avaldamise väljundiks
on vaid seisukoht, siis kas ja millist rolli
mängib meie kogu praegune tegevus ja
temaatilised töögrupid?
Aga teine ja veelgi põnevam küsimus
on, kas EAÜS üldse peaks avalikult sõna
võtma. Meie praegune suund on rahva
tervise edendamine, mis kajastub nii
EAÜS-i tunnuslauses, visioonis kui missioonis. Kui aga enda positsioneerimine, eriti keerulistel teemadel, tekitab
organisatsioonis konflikte, tasuks ehk
maha istuda ja läbi arutada, kes oleme
meie ja mida püüame oma tegevusega

“Oleme küsimuse ees, kui palju saame
edaspidi üldse rahva tervise teemadel
kaasa rääkida, et see seltsi sisemiselt ei
lõhestaks. “
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ANN LEEN EAÜS-I SÜGISESEL ÜLDKOOSOLEKUL
Foto: oliver tomson

saavutada. Need inimesed, kes 5 aastat tagasi seltsi juhtisid, tundsid ühiskonna ees suurt vastutust. Nad soovisid, et siseringis peetud targad jutud
ei jääks ainult vestluse tasandile, vaid
murraks välja, jõuaks tugeva sõnumina
ka nendeni, kellel on vahendid olukorda muutmaks, ent kel puudub ligipääs
teaduslikule infole. Milline on aga meie
suund?
Riigi tasandil aetav tervisepoliitika ei rahune kunagi maha, eriti praegu, mil

omavahel põrkuvad väga erinevate
eluvaadete esindajad. Ka EAÜS on muutumas, meie liikmed on teadlikumad ja
kriitilisemad sellele, mis toimub välissuhtluse, juhatuse ja juhtkonna tasandil
ning mul on selle üle ainult hea meel.
Kõige selle valguses on lõppemas ka
seltsi strateegia aastateks 2016–2020,
ent küllap pole kellelegi enam saladuseks, et ettevalmistamise järgus on strateegia koostamine aastateks 2021–2025
(ja kui on, siis üllatus!). Tänased küsimused ja dilemmad, millega praegu

igapäevaselt (ja ka selles kirjatükis siin)
tegeleme, on seltsi mõttes ühed olulisemad, mida strateegialoomes arutama asume, mistõttu ootame õige varsti igalt liikmelt tagasisidet selle kohta,
kuhu suunas ühiselt edasi liikuda (info
aruteluõhtute jms kohta tuleb peagi).
Kui Sa aga soovid juba praegu jagada
mõtteid, kuidas miski seltsis toimib või
ei, võid seda teha näiteks siin: tinyurl.
com/juhatusele.

2019. aasta sügisesel üldkoosolekul vastu võetud seisukoht inimeste seksuaalse ja soolise enesemääratluse õiguse küsimuses
EAÜS seisab inimõiguste eest ning mõistab seega hukka inimeste igasuguse diskrimineerimise nende soolise
või seksuaalse enesemääratluse alusel. Seksuaal- ja soovähemuste diskrimineerimise lõpetamiseks riiklikul tasandil on esmajärjekorras vajalik reguleerida ja tunnustada samast soost inimeste kooselu ning ühiste
laste saamine ning kasvatamine, võttes vastu kooseluseaduse rakendusaktid või võimaldades samasoolistele
paaridele sõlmida abielu. Kutsume üles ettevõtteid, mittetulundusühinguid ja kõiki muid inimesi koondavaid asutusi astuma samme kõiki kaasava, turvalise ja avatud õhkkonna loomiseks ja diskrimineerimise
vähendamiseks
.
LGBTQIA+ teemad peavad olema meedias, õppeasutustes ja riiklikul tasandil käsitletud inimõiguste
põhiselt ja lugupidavalt. Rõhutame edasiste teadusuuringute ning nendepõhise teavitustöö ja hariduse vajadust. Teavitustöö on oluline nii üksikisiku kui ka haridusasutuste tasandil, et kindlustada teadlikkus
seksuaal- ja soovähemuste igapäevaelulistest takistustest ja nendega seonduvatest (tervise)riskidest.
Seisame selle eest, et meditsiinisüsteem ei diskrimineeriks inimesi nende seksuaalse säilmuse ja/või soolise
identiteedi alusel. Selleks on muuhulgas vaja süstemaatiliselt käsitleda seksuaal- ja soovähemuste spetsiifilisi
terviseriske meditsiini ja tervishoiu valdkonna õppekavades. Samuti peab kaaluma täiendkoolituste vajadust,
lähtudes LGBTQIA+ spetsiifikast.
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MAI

APRILL
•

•

Eesti delegatsioon osaleb Northern European Cooperation for Sexual Education e NECSEl 2019-l Soomes.
EAÜSi delegatsioon osaleb IFMSA Euroopa regiooni
kohtumisel Venemaal.
EAÜSi kevadisel üldkoolekul valitakse uus juhtatus ja
töögruppide juhid.
Luuakse ajutine keskkonatervise töögrupp.

•
•
•

Toimub kooseluseaduse infoõhtu International Day
Against Homophobia, Biphobia and Transphobia e
IDAHOBIT puhul.
Koostöös Eesti Noorteühenduste Liiduga kirjutatakse avaldus alkoholiaktsiisi langetamise vastu.
Koostoos Tartu Tervishoiu Kõrgkooli, Eesti Õdede
Liidu ja Õendusüliõpilaste Seltsinguga korraldatakse Eesti Meditsiinitudengite Päevad 2019.

•
•

JUULI
•
•

21 arstitudengit üle maailma veedavad oma kliinilise välisvahetust Tartu Ülikooli Kliinikumis.
30 Eesti arstitudengit veedavad juulis, augustis ja septembris kliinilise välisvahetuse 28-s erinevas riigis.

SEPTEMBER
AUGUST
•
•
•

Toimub SCORA ehk Sexual and Reproductive Health
and Rights including HIV and AIDS XChange Poolas.
EAÜSi juhatus kohtub sotsiaalministri Tanel Kiigega,
kus pannakse alus edasile koostööle abiarstinduse
vallas.
Arstiteaduse esmakursuslastele antakse välja
rebaseteatmik.

•
•
•
•
•

•
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Toimub Rebasehüpe. Seltsiga liitub 117 uut liiget.
EAÜSi juhatus kohtub Eesti Arstide Liiduga, kus arutatakse muuhulgas probleemide üle abiarstinduse
süsteemis ja kuidas EAL meid aidata saab.
EAÜSi liikmed külastavad Kuressaare Haiglat,
kuhu ollakse väga oodatud ning saadakse palju
meediakajastust.
Tartu Tudengipäevade raames toimub üritus “Meditsiiniseriaal vs päris elu”, kus osaleb 111 tudengit
erinevatelt erialadelt.
Leiab aset rahvatervise töögrupi juhatuse loomine,
kuhu kuuluvad rahvatervise töögrupi juht, 4 projektijuhti, tervisenäitajate mõõtmise koordinaator ja 2
töögrupi assistenti.
Toimub üle-eestiline Südamepäev, mille raames
hinnatakse ligi 400 inimese kardiovaskulaarhaigustesse haigestumise riski.
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EAÜS-I DELEGATSIOON IFMSA PEAASSAMBLEEL TAIWANIS

EAÜS-I MASKOTT SIIL SIIM

EAÜS-I DELEGATSIOON EESTI ARSTIDE LIIDU ÜLDKOGUL KOOS LIIDU presidendi JAAN SÜTIGA

VÄLISTUDENGID RABAS

KASVUFAKTOR 2019
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OKTOOBER
•
•
•
•
•
•

Seksuaaltervise seminaride uute lektorite koolitusel koolitatakse 18 uut lektorit ja seda külastab ka IFMSA
SCORA Director Lalu!
EAÜSi juhatus kohtub Tartu Ülikooli Kliinikumi juhatusega, kus muuhulgas pannakse paika plaanid, mida
abiarstinduse vallas koos teha saab.
EAÜSi asepresident välisasjade alal ja peasekretär osalevad OLE ROHKEM arenguprogrammis, et tugevdada
EAÜSi väliskuvandit.
EAÜSi juhatus kohtub MVÜKiga, et suurendada omavahelist koostööd. Samuti arutatakse, kuidas neid abiarstinduse süsteemi arendamisse rohkem kaasata. MVÜK kohtub prof. Margus Lemberiga, et arutada abiarstinduse murekohti.
Toimub Seenioride Tervisepäev, kus on rekordiliselt 60 osalejat!
Aset leiab Kasvufaktor 7.

NOVEMBER
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Seltsis on novembri seisuga 475 liiget!
EAÜSi sügisesel üldkoosolekul võetakse vastu seisukoht seksuaalse ja soolise enesemääratluse õiguse kohta.
Sügisesel üldkoosolekul valitakse uued töögrupijuhid rahu ja inimõiguste ja välisvahetuse töögrupile ning
peatoimetaja Curarele.
Toimub Medicina võrkpalliturniir, kust võtab osa rekordarv sportlasi: 10 tiimi ja 90-100 sportlast!
EAÜSI asepresident välisasjade alal kirjutab Eesti Arstide Liidule ja Eesti Haiglate Liidule pöördumise, kus soovitakse kollektiivlepingusse saada abiarstide miinimumpalgaks 60% arsti miinimumpalgast ning abiarstidele
suuremat ligipääsu digiloo andmebaasile.
Toimub üle-eestiline diabeedipäev, mille raames mõõdetakse üle 2000 inimese veresuhkrut.
Toimub vaimse tervise lektorite koolitus, kus koolitatakse 28 uut lektorit.
Toimub tervisliku toitumise koolitus, kus osaleb 36 tudengit. Esimesed töötoad toimuvad juba järgmisel
aastal!
Toimub traditsiooniline verevõtu- ja õmbluskoolitus.
Aset leiab traditsiooniline tudengite gripivastane vaktsineerimine koostöös MVÜKi, Eesti Hambaarstiüliõpilaste Liidu, Tartu Ülikooli Rohuteaduse Seltsi ning Tartu Ülikooli Kliinikumiga.
EAÜSi delegatsioon osaleb Eesti Arstide Liidu üldkogul. EALi president Jaan Sütt ütleb avalikult, et soovib
abiarste saada kollektiivlepingusse!

EAÜS-I SÜGISENE ÜLDKOOSOLEK 2019
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