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Hoiad käes värsket Curare jõulunumbrit. 
Jõulud on rahu ja üksteise hoidmise aeg. 
Selle kõrval aga ei tohiks ära unustada 
ka iseennast ning oma vaimset tervist. 
Pöörame seekordses jõulunumbris tä-
helepanu vaimsele tervisele ning võtame 
luubi alla psühhiaatria residentuuri. 
Muidugi ei jää puudu ka jõulumeeleolust – 
juttu tuleb I kursuse rühmavanematega 
jõulude teemal ning piparkookidest. 
Kajastame ka veidi Seltsi elu läbi presi-
dendi silmade. Võimalik on lugeda veel 
meie kõigi armastatud õppejõudude tar-
kuseterasid ning SOSBK-st. Samuti ilmub 
järg veebis avaldatud noore arsti seiklus-
tele. Lõpetame oma numbri südantsoojen-
davate luuletustega.

Soovin kõigile ilusat ja rahulikku jõuluaega Soovin kõigile ilusat ja rahulikku jõuluaega 
ning imelist aasta lõppu! Hoidke üksteist ning ning imelist aasta lõppu! Hoidke üksteist ning 
ennast!ennast!

Elis Riin Tars
Curare peatoimetaja
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 ARSTITUDENGITE JÕULUDE 
ABC

nutma hakkasin ja ta ukselt 
tagasi saatsin. Põhjuseks oli 
see, et ema ei olnud veel töölt 
koju jõudnud, ja nii käski-
sin jõuluvanal hiljem tagasi 
tulla.

3. Kirjeldaksin 2022. aastat kui 
väga mitmekülgset ja elamuste-
rohket aastat, mis tõi nii minu elus 
kui ka maailmapildis kaasa suuri 
muutusi. Lõpetasin gümnaasiumi 
ja valikute tegemine oli pingeline 
ning stressirohke, kuid nüüd olen 
alustanud uut eluetappi Tartus. 
Pikk teekond ülikoolis on alanud, 
erialavalikuga olen enam kui 
rahul ja ma ei saaks olla rohkem 
põnevil.

BOONUS: Soovitused kingiideede 
leidmiseks?
Kingiidee leidmiseks üritan juba 
aasta algusest kõrvad lahti hoida, 

1. Sellest ajast, kui mäletan, on 
minu pere jõulutraditsiooniks 
veeta pühad vanavanemate 
juures. Ettevalmistused algavad 
juba mitu päeva enne jõulu-
laupäeva ning pühadel on laud 
toidust lookas, nii et tradit-
sioonilist jõulupraadi sööme veel 
kogu järgmise nädala. Jõuluõhtust 
ei puudu ka kingitused, luule-
tused, säraküünalad ja perepildid 
kuusepuu juures. Mõned aastad 
tagasi käis meil isegi jõuluvana. 
Peale trilli-tralli veedame õhtu 
teleka ees ning esimese jõulupüha 
hommikul seame sammud Hageri 
kirikusse. 

2. Mõeldes eriliste jõuludega 
seotud mälestuste peale, siis esmalt 
ei oska midagi kindlat välja tuua. 
Ilmselt on üks meeldejäävamaid 
hetki see, kui ikka päris pisikesena 
jõuluvana saabudes hüsteeriliselt 

et kõik head ideed varakult kirja 
panna. Kingi puhul ei ole oluline 
niivõrd selle rahaline väärtus, vaid 
pigem tähendusrikkus, mistõttu 
eelistan elamuste kinkimist mate-
riaalsetele esemetele. Mõnus 
spaapuhkus, ühine väljasõit, pilet 
lemmikartisti kontserdile või teat-
rietendusele, koolitus koos huvi-
tava workshop’iga  – variante on 
lõputult ning kõik sõltub sellest, 
mis sind köidab.

Õhtul koju jõudes on pimedam kui varem, kuid maas sätendab värske valge lumi, 
inimeste silmadesse on ilmunud salapärane helk, akendest vaatavad vastu erksad 
tulukesed ja poed on täitunud punakuldsete toonidega šokolaadide, küünalde, 
advendikalendrite üleküllusega – märkamatult on kätte jõudnud detsember. Õige 
pea saab õpikud-konspektid sahtlisse jätta ja häälestada end pidulikule pühade 
meeleolule. Kui praegu pole veel ideid, mida jõululauale või kuuse alla panna, siis 
selles artiklis räägivad oma jõuludest I kursuse kõige tegusamad – rühmavanemad, 
kes jagavad oma mälestusi ning annavad väärt soovitusi järgnevateks pühadeks.

Autorid: Marie Jõgiste, Estin Rand
Fotod: erakogu

I 
Anett Katriin Kutsar

Küsimused:
1. Millised on Sinu pere jõulutraditsioonid?
2. Kõige erilisem jõuludega seotud mälestus?
3. Millisena kirjeldaksid peatselt lõppevat 2022. aastat?
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II
Ann Kaarde

III
Mall Säre

IV
Sandra Niit

1. Meie perele on tavaks igal 
jõululaupäeval kokku saada 
vanaema juures. Pärast mitut 
käiku vanaema valmistatud toitu 
tuleb tavaliselt jõuluvana. Igaüks 
peab oma kingi lunastama lauldes 
või luuletust lugedes. Sellele järg-
nevad jõulukringli söömine ning 

huvitavad ja südantsoojen-
davad vestlused. 

2. Erilisi jõuludega seotud 
mälestusi on mul palju, kuid 

üks, mis kindlasti kohe meelde 
tuleb, on Taanis veedetud pühad. 
Gümnaasiumi ajal veetsin ühe 
aasta Taanis ning mul on hea 
meel, et sain ka teistsuguseid 
jõule kogeda. Pealtnäha tunduvad 
taanlaste jõulud sarnased meie 
omadele, kuid leidub ka erinevusi. 
Taanis lauldakse kuusepuu ümber, 
süüakse kindlasti riisiputru, 
mille sisse on peidetud mandel, 
ning mängitakse igale taanlasele 
tuntud mängu „pakkeleg”. 

3. Aasta 2022 on minu jaoks täis 
olnud rõõmu, naeru ja eneseüle-
tusi. Muidugi on olnud ka raske-
maid hetki, mille läbi olen palju 
õppinud nii enda kui ka teiste 
kohta. Kokkuvõttes on olnud 
väga hea aasta ning olen ütle-
mata õnnelik, et olen tutvunud 
nii paljude uute inimestega ning 
saanud endale maailma parima 
rühma. 

BOONUS: Üks südamlik jõulu-
soov teistele?
Soovin kõigile kaunist jõuluaega! 
Puhake ning nautige aega enda 
kõige kallimatega! 

1. Minu pere jaoks on jõuludel 
kõige tähtsam koosviibimine. Me 
käime jõululaupäeval kelgutamas 
ning õhtul kõik koos kirikus. Peale 
kirikut sööme, avame kingitusi ja 
hiljem vaatame koos mõnda filmi, 
mängime lauamänge või teeme 
muud toredat.

2. Ma ei tea, kas mul ongi sellist 
kõige erilisemat mälestust jõu-
ludest. Võib-olla see, kui meil 

kunagi jõuluvana isiklikult 
kohal käis ja kinke jagas.

3. Viimane aasta on olnud proo-
vilepanev ja väljakutsuv, aga 
omamoodi armas ja väga tegus.

BOONUS: Mida leidub Sinu pere 
jõululaual?
Lisaks tavalistele jõulutoitudele 
leiab meie laualt alati mini-
hapukurke ja heeringasalatit 

1. Traditsiooniliselt teeme oma 
perega igal aastal pisikesi kingitusi 
ning sööme koos vanavanemate 
ja onu perega jõuluõhtusööki. Kui 
olin pisem, siis käisime ka koos 
metsas kuuske otsimas.

2. Kuna minu peres pole jõulude 
tähistamine kuigi suur sündmus, 
siis niivõrd erilisi mälestusi ei 

olegi. Kindlasti meenub väikse-
mana päkapikkude otsimine ja 
kingitustejaht.

3. On olnud üks meeletult arendav 
aasta koos kõigi oma katsumuste ja 
saavutustega. Võin täiesti kindlalt 
öelda, et jaanuaris poleks ma isegi 
ette kujutanud arstiteadusesse 
tulekut, kuid elu muutub kiiresti. 

(seda viimast söövad ainult minu 
vanemad).
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IV
Sandra Niit

Olen õppinud palju uut nii tead-
miste osas kui ka enda kohta ning 
ootan huviga, mida toob järgmine 
aasta.

BOONUS: Üks asi, milleta kindlalt 
ei möödu ükski jõulude tähista-
mine.
Jõulude tähistamine ei saaks 

mööduda ilma mu kõige 
olulisemate inimesteta – pere 
ega elukaaslaseta.

V
Kadri Liis Laas

1. Üks traditsioon, mis on meie 
peres olnud nii kaua, kui mäletan, 
on metsast jõulukuuse toomine. 
Sõidame igal aastal paari autotäie 
oma vanemate sõprade ja nende 
peredega mõnda metsa, kust tohib 
selleks tarbeks endale puid võtta. 
Mäletan selgesti, kuidas väiksena 
oli minu ülesandeks ees joosta ja 
öelda, kus on kraavid ja kustpoolt 
paistavad ilusamad kuused. Nüüd-
seks on kogu protsess jäänud minu 
ja väikevenna õlule, alates auto ja 
järelkäru manööverdamisest kuni 
kuuskede saagimiseni. Muideks, nii 
on igal aastal toas väga eriilmeline 
kuusk – vahel jässakam, teine aasta 
veidi kidur ja kolmas üldse kolme 
tipuga – kunagi ei hakka igav!

2. Traditsiooniks on saamas 
ka minu ja mu teise poole 
perede ühine õhtusöök Otepää 
kandis tema pere kodus. Üks 
eriline mälestus tuleb ajast, 
kui õhtusöök nüüd juba mõned 

aastad tagasi esimest korda 
toimus. See oli esimene kord, kui 
meie vanemad ühise laua taha 
istusid ja üksteist tundma õppisid. 
Järgmisel hommikul teatasid 
vanemad, kuidas nad omavahel 
olevat suisa kella neljani jutus-
tanud. See tegi südame väga 
soojaks. Eelmisest aastast meenub 
aga, kuidas oma kuti emaga koos 
Mötley Crüe’ „Kickstart My Heart” 
järgi tantsisime. See on ka justkui 
omaette milestone meie ühises 
kulgemises. 

3. See aasta on nii minu kui ka kind-
lasti paljude teiste jaoks paljude 
muutuste aasta. Tohutult palju 
on olnud armastust (suvel käisin 
nt kolmes pulmas – whaaat?!) ja 
samas ka ebamugavaid pöördeid, 
mis on mind mugavustsoonist 
kaugele välja viinud. Võrreldes 
eelmiste aastatega tunnen just 

viimasega seoses, et olen astunud 
suure sammu lähemale päris 
inimeseks saamisele (kui sinna 
on üldse võimalik jõuda). Sel-
levõrra tõotab tulevik tulla natuke 
hirmus, aga samas tohutult 
põnev – ei suuda ära oodata, 
et näha, mis saama hakkab.

BOONUS: Kuidas kavatsed end 
algaval vaheajal välja puhata?
Minu top 1 talvepuhkus on igasu-
gune suusatamine. Kohe, kui 
suusad määrde alla saavad, lähen 
murdmaaradu testima nii Kääri-
kule, Tehvandile, Lähtele kui 
ka kodulähedasse Dendroparki. 
Mõtlesin sel aastal ka oma esimese 
Tartu Maratoni vaba raja sõidu 
ette võtta, seega trenni tuleb 
vaheajal teha ikka mõnuga. Kui 
rajad vähegi avatakse, siis plaanin 
ka Munaka ja Kuutsemäe tillukesi 
künkahakatisi proovida. Seega kui 
mõni värskest tudengist suusafa-
natt pole leidnud endale veel 
kaaslast, kellega Tartu-Otepää 
bensuraha pooleks klaarida, siis 
võib mulle sõnumi visata. 

VI 
Martin Veližanin
1. Väga palju traditsioone minu 
perel pole, enamasti käime 
Tallinna jõuluturul, võib-olla 
teeme jõululaupäeval mõnin-
gate sugulastega õhtusöögi ja 
jõulukuuse toome ka ikka tuppa.

2. 2019. aasta detsembris olin 
jõulude paiku Münchenis Saksa-
maal ja sealne jõulude atmosfäär 

oli lihtsalt imeline. Vaatepilt, 
lõhnad ja üldine meeleolu on 
siiamaani meeles ja tänavu 
Raekoja platsil kõndides 
tulevad need mälestused 
koheselt pähe ning teevad 
südame soojaks.

3. Kui ühe sõnaga kirjeldada, siis 
on see aasta olnud erakordne. 
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VII
Maximilian Sokolov

VIII
Enrico Koormann

Maailmas on juhtunud suuri 
sündmusi, nendest kaugeltki 
mitte kõik head, kuid juhtus üks 
konkreetne ime, mis minu arvates 
võiks üle kaaluda kõike muud. 
Mina ja teised esmakursuslased 
alustasime oma pikka arstiõpin-
gute teekonda. See on suur ja 
tähtis sündmus nii meile kui ka 

kõikidele meie tulevastele patsien-
tidele – isegi, kui nad seda veel ei 
tea.

BOONUS: Milline on kõige 
lihtsam ja kiirem viis jõuluvanalt 
paki kättesaamiseks?
Jõuluvana toob kinke ennekõike 
headele ja lahketele tudengitele/

inimestele ja tema soosingut 
võidavad need, kes ise teevad 
kingitusi ja heategusid teistele. 
Seega – ole lahke ja väljenda oma 
armastust lähedaste vastu ning 
küllap jõuluvana seda ka märkab.

1. Minu pere põhiliseks jõulutra-
ditsiooniks on saada kogu perega 
vanavanemate kodus kokku. 
Kohal on peaaegu kõik –. minu 
pere, tädi pere ja vanavanemad. 

Sööme kõik koos jõulusööki ja 
lõpuks vaatame, mida jõulutaat on 
meile toonud. 

2. Kõige erilisem mälestus on 
arvatavasti sellest ajast, kui me 
käisime perega Saksamaal jõulude 
ajal vanaemal külas. Sealne jõulu-
laat, kaunistused ja karamelli-
seeritud õunad olid midagi väga 
meeldejäävat. 

3. 2022. aasta oli stressirohke. 
Kõik eksamid ja sisseastumised 
kulutasid parajalt närvirakke, aga 

oli päris palju ka rõõmsameelseid 
ja mõnusaid hetki, mis ei jätnud 
tundetuks. 

BOONUS: Meeldejäävaim jõulu-
vanale esitatud etteaste?
Enda elu jooksul ei ole ma jõulu-
vana ees eriti esinenud. Kõige 
meeldejäävaim mälestus on võib-
olla aeg, kui ma käisin kooris ja 
oli jõulukontsert. Esinesime seal 
erinevate laulude ja näidenditega.  

1. Jõulutraditsioonide koha pealt 
on meie pere vägagi keskpärane. 
Kõik algab nädal enne jõule kuuse 
tuppa toomisega, millele järgneb 
ühine kuuse ehtimine. Jõulu-
laupäeva õhtul koguneme kõik 
ühiselt pidulikule õhtusöögile ning 
hiljem toimub traditsiooniline 
kinkide üleandmine. Tavaliselt 
mängib keegi meist siis jõuluvana. 
Esimesel jõulupühal käime perega 
mõnes talviselt looduskaunis 
kohas.

2. Minu eredaim jõulumälestus 
jääb aega, kui ma olin 4-5-aastane. 
Jõulud sattusid siis ajale, mil olin 
haige. Ma mäletan, et siis valmis 
läbi raskuste minu esimene 
piparkoogimaja. Kuusk ehiti 

minu haiguse tõttu elutoa asemel 
minu tuppa, mille alla ilmus jõulu-
laupäeval üüratu suur pakk minu 
nimega. Hiljem avades osutus selle 
sees olema suur mängu tuletõr-
jeauto, mis väikese poisi jaoks oli 
väga võimas ja tähtis ese.

3. Nagu enamiku inimeste jaoks, 
on aasta 2022 olnud keeruline 
aasta. Põhjuseid ei pea siinkohal 
mainima, sest need on meist 
igaühele teada. Jättes teatud 
negatiivse poole kõrvale, on see 
aasta toonud maailmas palju 
muutuseid, mistõttu saab aastat 
2022 nimetada ka uuenduste ja 
muutuste aastaks. Minule isikli-
kult on see aasta olnud äärmiselt 
oluline, sest alustasin oma elutees 

uut peatükki arstiks saamise 
suunas.

BOONUS: Üks väärtuslik õppe-
tund sellest aastast?
Püüdlused, tahe ja seatud 
eesmärgid viivad sihile. Mõnikord 
võib selleks lihtsalt rohkem aega 
minna.
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X
Estin Rand

IX
Katharina Kivi

1. Arvan, et meie pere jõulu-
traditsioonid ei erine sugugi teiste 
perede tavadest. Väike söögilaud 

ja suguvõsa kokkutulek on alati 
olnud sel päeval meie pere 
suurim prioriteet.

2. Minu eredaim mälestus on 
Kaarli kirikus veedetud jõulu-
hommik. Inimeste ühinemine 
ning koorilaulud annavad alati 
lootust eesootavale aastale. 
Traditsioon võib tunduda lame, 
aga mina olen alati neid hetki 
väärtustanud.

3. Kolm omadussõna: ootamatu, 
emotsioonirikas ja kurnav.

BOONUS: Kuidas kaunistad 
pühade puhul oma kodu?
Kuusk, kuusk, kuusk!!! 
Pole kuuske, pole jõule!

1. Meie peres on tavaks ühel 
õhtul koos aega veeta ja nautida 
parimaid jõulutoite. Kingituste 
tegemine on samuti olnud 
pikalt üks traditsioonidest, kuigi 
viimastel aastatel on jäänud 
seda vähemaks. Rohkem loevad 
teineteisega oldud aeg ja südam-
likud soovid.

 2. Ma arvan, et minu kõige 
erilisem jõuludega seotud mä-
lestus on paari aasta tagusest 
ajast, kui sündis mu vennapoeg ja 
minust sai tädi. See oli mu esimene 
lähedane kokkupuude nii väikse 
lapsega ja mäletan, kuidas kartsin, 
et teen talle juba õrna puudu-
tusega liiga. Nüüd on ta aga paras 
jõnglane.

3. See aasta on olnud väga 
huvitav ja elamusterohke  – 
gümnaasiumi lõpetamine, pre-
sidendi vastuvõtt tublidele 
koolilõpetajatele, Rammsteini 
kontsert, Rooma reis, ülikooli 
astumine oma soovitud eri-
alale. Maailmas toimuvat ar-
vestades on olnud kahjuks 
päris keeruline aasta. Loodan, 
et peatselt saabuvad rahuli-
kumad ja stabiilsemad ajad.

BOONUS: Kui saaksid endale 
valida jõulukingi, mis see oleks?
Ausalt öeldes ei teagi, sest mul 
on kõik, mida ma eluks vajan, 
olemas… okei, see on natuke 
klišeelik vastus. Mulle meeldiks 
praegu omada asjalikku foto-

kaamerat, millega erakordsemaid 
hetki või vaateid jäädvustada. Ja 
noh, trenniasjadest ka muidugi 
ära ei ütleks. Peaasi et oleks midagi 
praktilist.
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PÄEV AKTIIVLIIKME ELUS
Olen Renar, Eesti Arstiteadusüliõpilaste Seltsi president. Sain meie Curare 
peatoimetajalt Riinilt pakkumise kirjutada mõnest oma päevast, et anda ülevaade, 
milline see Seltsi presidendi argine päev õigupoolest on. Tuleb tunnistada, et ühest 
kindlast päevast blogile sarnast sissekannet on keerukas teha - lihtsalt vahepeal 
tormadki ühelt tegevuselt teisele ja märkmete tegemine hilisemaks kokkuvõtteks 
ununeb. Niisiis annan üldisema ülevaate ühest läbilõikelisest päevast EAÜSi 
presidendina.

Autor: Renar Kihho
Fotod: Annika Arrak, Daniel Bu-
dõlin, Eva Haavel, Karmen Nigul, 
Anette Remmelg, Andres Tennus, 
Annika Õunapuu, erakogu

4. kursuse arstitudeng on jõudnud 
kliinilisse õppesse ehk minu hari-

likud koolipäevad ei ole enam 
niivõrd hektilised, kui nad seda 
prekliiniliselt olid. Tavaline koo-
lipäev algab äratusega kell 6:30 
või 7:00 ning siis tuleb end jalule 
ajada, süüa hommikusöök, silmata 
selle päeva praktikumi teema üle 
ja sõita Tartu Ülikooli Kliinikumi. 
Vahepeal tuleb hommikul saata 
ka mõni kiire meil, kuid eks see on 
enamjaolt eelmise õhtu tegemata 
töö. Praktikumid lõppevad tund 
või pool enne keskpäeva ning 
peale seda leian ma (ja nii mõnedki 
teised seltsikad) tee Maarjamõisa 
mõisahoonesse.
Kliinikumi ja Biomeedikumi 
vahele jääv Maarjamõis (MM) on 
tavaline peatuspaik nii umbes 

neljaks tunniks. Peale kaugelt 
äratuntava uksekriiksu ja ukse-
klaasi klirina MM-i sisenemisel 
tuleb sammud seada kööki, et 
kodus prepitud toidumoona või tee 
pealt haaratud einega lõunatada. 
Kehakinnituse järgselt, mulje-
tanud päevast ja koolist mõne 
MMis viibinud seltsikaga, asun 
meilis kirju sorteerima. Meilile 
potsatab pakkumisi, üleskutseid ja 
sisendisoove, mistõttu tuleb ka ise 
mõni meil kirjutada, edasi saata 
või teha paar pisikest kõnet. Nii 
möödub paar, kolm, neli märka-
matut tundi mõisas, mille sisse jääb 
samuti mõni koosolek. Näiteks 
mullu sügisel kolmapäeviti pä-
rastlõunasel ajal leidsin mina ja 
teised juhatuse liikmed end juha-
tuse koosolekult. Ja nii saabki kell 
juba neli või viis õhtul.
Tervet pärastlõunat MMis ma 
alati ei veeda: eks mõni käik tuleb 
ikka teha poodi, pakiautomaati 
või prügikastide juurde - sellised 
argised toimetamised, mis Selt-
simasina töötamiseks vajalikud. 
Võib ka juhtuda, et tuleb aidata 

Maailmakohvik, supsti läbi – fototõestust 
30 min arutelul osalemisest ehk ühelt 
ürituselt teisele ja siis jälle tagasi

2022 tudengiorganisatsioonide olümpia 
EAÜSi esindus ehk võidutiim teie ees

Rebasehüpe: enesekaitsekoolitus, oota-
matu (lõbus) rünnak

Maarjamõisa talgud: talguliste poseeri-
mispilt

Harilik trehvamine seltsikaga Maar-
jamõisa mõisahoones
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mõisas mõnda tuba ümber tõsta 
või teisaldada amortiseerunud 
mööblit. Mõnikord toimub ka 
väliskohtumisi, mil saab taas 
mõisast välja minna või siis 
hoopis meile kedagi külla kutsuda. 
Hoogsam toimetamine Seltsi lainel 
lõpeb umbes kella 5-6 vahel õhtul. 
Kindlasti sellega päev ei piirdu. 
Teen pausi õppimiseks või tund 
trenni ning püüan ka õhtustada. 
Võimalusel kasutan vahemikku 
viiest seitsmeni just eelnevalt 
nimetatud tegevusteks, kuid tuleb 
märkida, et sel sügisel on neid 
päevi olnud pigem vähe - samale 
ajale satub üha rohkem köitvad ja 
huvipakkuvaid Seltsi üritusi, kus 
püüan võimalusel ikka kohal olla. 
Niisiis päev Seltsi seltsis kestab 
kuni kella kaheksani õhtul.
Õhtuti ei toimu Seltsis ainult 
meelelahutuslikud üritused: nii 
mõnigi koosolek algab kell kuus 
või lausa kaheksa õhtul. Minult 
küsiti korra peale üht õhtust 
koosolekut, et kuidas ma viitsin 
niimoodi üritustel ja koosolekutel 
käia. Vastasin pooleldi naljatades, 
et see on nagu lumepalliefekt: 
käid koosolekul, näed inimesi, 

suhtled, saad positiivse emot-
siooni osaliseks ja siis sooviks 
veel saada seda kogemust. Aga nii 
päriselt on ka! Uskumatu, aga ühel 
heal koosolekul on fun’i ja kõike 
ning saadud positiivne kogemus 
annab hea eelhäälestuse järg-
misele koosolekule ning nii lihtne 
ja huvitav see ongi. Mõtete vahe-
tamine ja sisendi andmine on päris 
suur rõõm - soovitan proovida!
Kui õhtused Seltsi üritused on 
väisatud ja emotsioonid ülevad, 
tuleb asuda koduteele. Kodus on 
esimeseks asjaks kas kerge eine, 
tee või kohv ning enda kurssi 
viimine päevakajaliste teemadega 
sotsiaalmeedias. Kui seni ei ole 
jõudnud veel järgmiseks päevaks 
õppida, siis vot nüüd on selleks 
aeg, nii umbes paar tunnikest. 
Kindlasti ma ei õpi järjest, pigem 
see on aeg, kus ma toimetan 
paralleelselt koduste asjadega 
ning siis jälle õpin natukene. 
Magama sätin end kella 23 ajal ja 
pisut enne seda või sel ajal viskan 
veel meilile silma peale ning teen 
ära viimased pakilised asjad Seltsi 
teemadel. Hiljemalt 00 või pisut 
peale keskööd kustub tuli, et juba 

uus päev saaks alguse.
Nii need päevad Seltsimerel 
kulgevad, üles-alla, mõni päev 
tihedam, mõni hõredam-kul-
gevam. On ka päevi, mil hommikul 
otsustad 40 minutit kauem 
põõnata ja siis kibekiirelt kooli 
ning sealt edasi koosolekutele ja 
käimistele tõttad, nii õhtuni välja - 
eks seda peab ka olema. Kui mõni 
kohtumine või konverents toimub 
Tartust väljas, siis heal juhul jõuab 
tervest praktikumist osa võtta ja 
siis tuleb juba bussile või rongile 
kiirustada. Enne uue nädala algust 
vaatan eesootavad tegemised üle 
ja jätan ka õhku toimetuste vahele, 
kuid nädalalõpuks on kalender 
jooksvalt täitunud ja tühjad read 
nii mõnegi olulise märkme ohvriks 
langenud. Tõden, et enda graafiku 
paindlikuna hoidmine avab pal-
ju uksi jooksvatele põnevatele 
pakkumistele ja kohtumistele 
inimestega Seltsis ja väljastpoolt 
seda. Mul on hea meel, et olen 
saanud sellise võimaluse anda 
Seltsile oma aega – see on inves-
teering, mille kasusid võib lõigata 
kui mitte hiljem, siis juba homme.

Sugar mommy ja sugar-free 
daddy ootamas seltsikaid pik-
nikule

Sügisene üldkoosolek 2022: IV 
kursuse 3. rühmast Seltsi juht-
konna sats

2022. aasta novembri pannkoogihommik: väga vaib 
Halloweeni-järgne võbisemine

Tartu Ülikooli Kliinikumi Keskkonnakonve-
rents: keskkonnatervise töögrupi juhi Kristiniga 
ettekannet tegemas

Ida-Viru Keskhaigla sügiskonverents: paneeldiskussioon meditsiinihariduse 
teemal
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Mis teeb psühhiaatria eriala Mis teeb psühhiaatria eriala 
huvitavaks?huvitavaks?
Töö eriilmelisus, lõputu Töö eriilmelisus, lõputu 
enesearendamine ja väljakutsete enesearendamine ja väljakutsete 

rohkus.rohkus.
Üks mu kaasresident Üks mu kaasresident 

jagas hiljuti, kuidas jagas hiljuti, kuidas 
ta kavatses resi-ta kavatses resi-

dentuuri tulles dentuuri tulles 
hakata põne-hakata põne-

v a m a i d v a m a i d 
patsiendi patsiendi 

lugusid lugusid 
t u l e -t u l e -

v i k u v i k u 

jaoks üles märkima. Olnud paar 
nädalat residentuuris, sai ta aru, 
et „meeldejäävate” sündmuste 
jäädvustamiseks oleks vaja 
igapäevaselt memuaare pidada. 
Draamat on kindlasti rohkem, kui 
nii mõneski teises valdkonnas.
Erialana on psühhiaatria 
võrreldes teiste arstiteaduse 
erialadega tavatult abstraktne. 
Me püüame inimeste psüühikat 
kogu selles laias spektris lahti 
mõtestada (võttes appi DSM-5 ja 
ICD süsteemi) ning seejärel üritada 
selle teadmisega ka midagi peale 
hakata. See kõlab nagu mõistlik 
ja arusaadav plaan, kuid näiteks 
psühhofarmakoloogia tundub ka 
pärast mõnekuist erialal õppi-
mist küllaltki keerulisena (Sthali 
essentsiaalses psühhofarma-
koloogia käsiraamatus on umbes 
150 eri ravimit) ning mitte-farma-
koloogilised sekkumised on kohati 
teine sama lai, kui mitte laiemgi 
maailm. 

Milline näeb välja Sinu tavaline 
tööpäev? Millised olid esimese 
tööpäeva emotsioonid?
Ma arvan, et esimesel tööpäeval 
tundsin end väga suures infokül-
luses. Psühhiaatriakliinik TÜK-is 
on Kliinikumile kohaselt korralik 
labürint, milles kohe ära eksida. 
Vanemad residendid juhtisid 
esimestel päevadel meid vapralt 
läbi osakondade ja jagasid tarkuse-
teri ning toetust. Oma esimestel 
vestlustel patsiendiga esines üsna 
palju ebakindlust. Arstiteaduse 
läbimisel oleme palju rohkem 
rõhku pannud inimese kehalisele 
seisundile kui vaimsele tervisele. 

14 KÜSIMUST PSÜHHIAATRIA 
RESIDENDILE

Seekordses jõulunumbris anname ülevaate psühhiaatria residentuurist. Eriala 
võlusid tutvustab Tartu Ülikooli Kliinikumi 1. aasta resident Anu Korsar. 

Autor: Eva Liisa Rebane
Fotod: erakogu
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Kuidagi mugavam oli patsiendile 
selgitada vererõhu väärtusi kui 
suitsiidi mõtetega toimetuleku 
võimalusi. 
Tööpäev sõltub osakonnast, kus 
sa parasjagu viibid, ning sealsetest 
kommetest ja tavadest. Enamasti 
kuulub päeva osaks hommiku-
kohv koos väikese juturingiga või 
ühine lõunapaus. Iganädalaselt 
on TÜKis ka patsientide arutelud. 
Igapäevatöös on loomulikult suur 
rõhk patsientidega rääkimisel ja 
nende kuulamisel. Sõnad on siiski 
meie peamiseks töövahendiks.
Üheks vestluseks võib julgelt 
arvestada 40-50 min ning opti-
maalne patsientide arv statsio-
naaris tundub olevat neli. Kuna 
keskmine statsionaarse ravi 
pikkus on ca 3 nädalat, siis on ka 
neid vestlusi sama patsiendiga 
aja jooksul mitmeid, nii et tihti on 
vestlusega alustades juba mingi 
ootus või nägemus, kuhu välja 
jõuda. Enamasti kehtib põhimõte, 
et tark ei torma ning ekslikust 
diagnoosist ei võida keegi. 
Teine suur osa ajast läheb 
enesetäiendamisele ja materjalide 
lugemisele. Üks asi on teada, et 
erinevaid häireid on olemas. Teine 
asi on mõista, kuidas ma antud 
inimesel mingeid käitumise ja 
mõttemustreid hindan.

Kas õpingute alguses oli Sul juba 
kindel siht, mis eriala valida? 
Ei, ei olnud. Ma sain aja jooksul aru, 
et ma ei taha teha tööd, mis nõuab 
pidevalt valvetes olemist. Üsna 
kõrgelt hindasin töö varieeruvust 
ja võimalust patsiendi lugudega 
süvitsi minna. Lisaks on mind juba 
pikemat aega paelunud inimeste 
käitumine ja mõttemaailm (kuidas 
me mingite mõtete ja tegudeni 
jõuame?). 

Mida kujutasid endast residen-
tuuri sisseastumiskatsed?
Katsed koosnesid suulisest osast ja 
kirjalikust testist. 
Kui olete sooritanud kunagi psüh-
hiaatria 5. kursuse arvestust, siis 
see on üsna sarnane kirjaliku 

osaga, miinuspunktid vale vastuse 
eest on klassika. Kui spetsiifilise-
maks minna, siis psühhofarma-
koloogia algtõdesid küsiti (ravim-
grupp ja põhiline retseptor, kuhu 
mõjub) ning mõningad diferent-
siaaldiagnostilised küsimused. 
Suuline osa oli üsna meeldiv, seal 
enam faktiteadmisi ei kontrol-
litud. Pigem oli sujuv vestlus eksa-
mikomisjoniga teemadel, et miks 
psühhiaatria ja natuke sõelumist 
sisseastuja enda vaimse tervise 
osas. 

Kui vaatad õpingutele kuue 
aasta jooksul tagasi, siis millistest 
ainetest omandatud teadmisi on 
psühhiaatri töös kõige rohkem 
vaja läinud?
Suhtlemise ained mingil määral - 
näiteks praegu tunnen, et psüh-
holoogiat võiks meil õppekavas 
rohkem olla. Klassikalistest 
valdkondadest tooksin välja 
neuroloogia ja endokrinoloogia. 
Psühhiaatria üks üllas eesmärk 
on eristada orgaanilist patoloogiat 
funktsionaalsest ning neuroloogia 
ja endokrinoloogia on ühed sage-
dasemad valdkonnad, kust difer-
entsiaaldiagnoosid esile tulevad 
(nt epilepsia vs dissotsiatiivne 
häire; hüpotüreoidism vs depres-
sioon). 

Kuidas kommenteeriksid psüh-
hiaatrite töökoormust? Kas 
vastab tõele, et psühhiaatreid ei 
ole Eesti tervishoiusüsteemis piis-
avalt ja töökoormus on suur?
Jah, psühhiaatreid ei ole pii-
savalt ning patsientide järjekor-
rad on väga pikad. Samuti esineb 
ka arstidele traditsiooniliselt 
ületöötamist ja läbipõlemist, kuigi 
psühhiaatrid on antud teemal 
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„Erialana on psüh-
hiaatria võrreldes 
teiste arstiteadu-
se erialadega ta-
vatult abstraktne.”

võib-olla keskmisest teadlikumad. 
Töökoormus sõltub mingil määral 
siiski inimesest endast ja oma 
piiride tundmisest. Õnneks on 
ka psühhiaatrite seas kasvavaks 
trendiks oma vaimse tervise eest 
hoolitsemine ja osatakse näha elu 
olulisust väljaspool tööd. 

Milline on keskmine patsient, kes 
psühhiaatri poole pöördub?
Seda ei oska ma veel öelda. Mu 
kogemus on suuresti vaid statsio-
naarse ravi patsientidega, kuid 
seal on ikkagi kogu elukaar ilusti 
esindatud. Enamasti on patsiendid 
üsna õnnetud inimesed, kelle elus 
on palju traumaatilist toimunud 
või ka veel toimumas. Enamik 
neist on mitmete kombinee-
ritud probleemidega (isiksuse-
häired, autismispektri häired, 
meeleoluhäired, aktiivsus- ja tä-
helepanuhäire, sõltuvushäired 
jne). Tundub, et kui üks aspekt 
vaimsest tervisest on vildakil, siis 
veab ta mingil määral kiiva ka 
ülejäänud süsteemi, mis omakorda 
teeb diferentsiaaldiagnostika üsna 
põnevaks detektiivitööks. 

Kas residentuuriga seoses oli 
ka hirme? Kui jah, siis kas need 
osutusid põhjendatuks?
Suurimaks hirmuks oli vast see, et 
ma ei saa hakkama. Et ma ei saa 
aru, mis patsientidega toimub, 
ei oska piisavalt usalduslikku 
kontakti luua, ei tule ise vaimselt 
väljakutsetega toime jne. Ma kind-
lasti ei julge veel öelda, et need 
hirmud täielikult minetatud oleks, 
aga kindlasti on see paarikuune 
kogemus natuke enesekindlust 
kasvatanud. Iga läbitud juhtumi 
käsitlusega tuleb jälle juurde 
natuke turvalisemat ja tuttavamat 
pinnast, mille pealt edasi minna. 

Kui palju jääb töö kõrvalt vaba 
aega ja millega Sa seda sisustad? 
Kuidas leida tasakaalu töö ja 
eraelu vahel?
Eks vaba ajaga ole paljuski enda 
piiride tõmbamise küsimus. Ma 
arvan, et ei oleks probleem oma 
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päevad õpingute ja patsientidega 
tegelemisega hommikust õhtuni 
sisustada. Siinkohal tuleb ilmselt 
kasuks ametliku tööaja olemasolu. 
Ma enamasti olen teinud endaga 
kokkuleppe, et kui tööaeg saab 
läbi, siis on aeg kodus olla ja 
kodus töö/residentuuri asjadega ei 
tegele (kuigi mõnikord tuleb ikka 
libastumisi ette). Fikseeritud tren-
niajad on siinkohal väga suureks 
abiks. Kui on vaja 18.00 kaks 
korda nädalas trennis olla, siis nii 
on ja seal kohal mööndusi ei tee. 
Loomulikult on ka sõpradega aja 
veetmine, kvaliteetaeg elukaas-
lasega, ronimine ja lugemine 
väga suurteks lõõgastusallikateks, 
mille teadlikult oma nädalaplaani 
märgin.

Mis on siiamaani olnud suuri-
mateks väljakutseteks?
Üheks suureks väljakutseks on 
patsiendi ja/või tema lähedaste 
ootuste ning meditsiinilise võime-
kuse vastavusse viimine. Tihti 
oodatakse, et me patsiendid n-ö 
„korda teeks”. Seda suhtumist võib 
tunda nii lähedaste kui ka patsien-
tide endi poolt, kuid kahjuks ei 
ole see olukord nii kergesti lahen-
datav. Me ei saa võtta patsiendi 
aju peast välja ja uut „tervet aju” 
asemel panna. Ravi on sageli pikk 
ja aeglane protsess, kus väga suur 
roll on patsiendi enda ravikoostööl 
ja ka teda ümbritseval kesk-
konnal (mille üle meil sageli võim 
puudub ning mis liigub juba edasi 
sotsiaalsüsteemi valdkonda).
Patsiendi ja arsti vahelise vastu-
tuse määratlemine on samuti 
üks keerukaid arutluse punkte. 
Kuna meil ei ole analüüside ja pilt-
diagnostika alusel patsiente 
võimalik nõnda hästi objektivi-
seerida kui teistes valdkondades, 
siis peame suuresti tuginema 
patsiendi enda väljaütlemistel. 
Meil küll lasub patsiendilt 
adekvaatse anamneesi saamise 
kohustus, kuid kui esineb patsien-
dipoolset teadlikku või alatead-
likku info moonutamist, siis võib 
see ravikoostöö osas oluliseks 
komistuskiviks saada. 

Kui töös või siis ka üldiselt elus 
on tulnud ette ebaõnnestumisi, 
siis kuidas oled nendega toime 
tulnud? Mis on sellistes olukor-
dades sinu „ravimiks”?
Ma arvan, et nendest olukor-
dadest rääkimine, kokkuvõtete 
ja mentaalsete „märkuste tulevi-
kuks” tegemine ning selle olukorra 
aktsepteerimine on väga olulised 
sammud. 

„Üheks suureks väl-
jakutseks on pat-
siendi ja/või tema 
lähedaste ootuste 
ning meditsiinilise 
võimekuse vasta-
vusse viimine.”

Milliseid positiivseid õppetunde 
ning kogemusi oled saanud? 
Paljude meie patsientide jaoks 
on väga oluline, et keegi neid 
lõpuks kuulab. Isegi, kui kohe ei 
oska saadud infoga midagi peale 
hakata, siis patsiendi kogemuse 
valideerimine ja mõistmine on 
kohati juba väga suur asi. Nii 
mõnigi kord on psühhiaater see, 
kellele usaldatakse väga isiklikke 
ja sügavaid mõtteid ja mälestusi, 
mida võib-olla ei olda isegi lähe-
dastega arutatud. Lisaks loomuli-

kult on tohutult rõõmustav näha, 
kui meie väljastatud ravi töötab ja 
inimesel hakkab kergem.

Mida soovitaksid arstituden-
gitele, kes on ka psühhiaatria 
peale mõelnud?
Proovida psühiaatriahaiglas tööl 
käia või praktikat teha. Mulle 
endale tundus, et see kuu psüh-
hiaatriat, mis meil põhiõppes oli, 
ikkagi väga hästi ei andnud psüh-
hiaatri töö iseloomu edasi. Pigem 
oli see, kuidas tunda ära psüh-
hiaatrilist häiret ABC. 
Kui tahta õppe kohta midagi 
lähemalt teada, siis tasub ilmselt 
mõne residendiga kontakt luua. 
Residente on psühhiaatrias het-
kel päris palju, nii et kellegi kind-
lasti leiab, kes veidi siseinfot 
jagaks. Eesti Psühhiaatrite Seltsi 
noorpsühhiaatrite sektsiooni se-
minarid on ka kindlasti hea 
võimalus kontakti loomiseks ning 
taustainfo saamiseks.

Kuna detsember on juba kohal 
ja jõuludki pole enam kaugel, siis 
kuidas veedad oma jõuluaja ja 
millised on jõulutraditsioonid?
Mul otseseid jõulutraditsioone 
ei ole. Me sel aastal mõtlesime 
elukaaslasega üksteisele päka-
pikke mängida. Jõulude ajal käin 
ilmselt ka maalt vanemate juurest 
läbi nagu keskmisele eestlasele 
kohane ning söön seapraadi ja 
hapukapsast. 
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VAIMSE TERVISE OLULISUSEST
Ilmselt ei ole ma ainus, kes on mitmeid aastaid oma elust enda vaimse tervise eest 
hoolitsemist pidanud teisejärguliseks, ebavajalikuks, ehk isegi nõrgaks. Õige tundus 
alati edasi minna ja hakkama saada, kuni ma selle aasta veebruaris, 4 kuud enne 
lõpetamist, otsustasin minna akadeemilisele puhkusele – tervislikel põhjustel. 

Autor: Helen Kasemaa
Fotod: erakogu

Langesin näiliselt põhjuseta 
päevapealt siiani kõige süga-
vamasse auku. Neelasin alla terve 
paki antidepressante ja olin nädal 
aega liikumisvõimetult elutoa 
diivanil, suutmata midagi teha või 
mõelda. Samaaegselt painas järjest 
kasvav paanika tuleviku üle ning 
järsku sain aru, et mul ei olnud 
enam teist valikut, ja pöördusin 
erakorraliselt psühhiaatri vastu-
võtule. Sellesse punkti jõudmine ei 
olnud loomulikult õhust tekkinud, 
vaid aastatepikkuse „töö” tulemus. 
Olles paadunud people pleaser ja 
ülemõtleja, andsid oma panuse 
ka mind terve elu saatnud „tubli 
tüdruku sündroom” ja sekka 
mõned kurvemad seigad. 

Oma otsusest akadeemilisele 
puhkusele minna teatades sain 
vastuseks imestavad pilgud ja 
uurivad küsimused, et „kuidas 
siis nüüd järsku nii?”. Ilmselt oli 
põhjuseks minu iseäranis hea 
oskus oma muresid varjata, raskeid 
hetki enda teada jätta ja kui üldse, 
siis jagada ainult ühe kõige lähe-
dasema inimesega. Näidates end 
alati aktivisti, õpetaja ja lõputu 
tegutsejana, ei jätnud ma kunagi 
muljet inimesest, kellel võiks olla 
näiteks depressioon. 

Naeratav depressioon on 
tõepoolest üks väga salakaval asi – 
väliselt igati eluga rahul, õnnelik, 
aktiivne ja funktsioneeriv inimene, 

kellel on stabiilne töökoht, 
tervislik pere- ja sotsiaalelu, 
kellel näib kõik joone peal olevat. 
Enamik depressiooni sümptomeid 
nende puhul avalikkusele välja ei 
paista. Naeratava depressiooniga 
inimesed on ühtlasi väga osavad 
oma murede varjamises. Kõige 
raskemad probleemid ja kole-

daimad mõtted halvavad seesmi-
selt, kuid väljapoole paistab kõik 
tavapärane ja korras. 

Põhjused oma sümptomite 
varjamiseks võivad olla näiteks 
häbi- või süütunne, probleemi 
eitamine, hirm olla teistele koor-
maks, lähedasi kurvastada või 
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näida nõrk, perfektsionism. Ka ei 
pruugi nad ise arugi saada, et neil 
on just depressioon või ei oska/
taha nad abi otsida, arvates, et 
ehk läheb kõik üle, kui probleemi 
eirata ning head nägu teha. 
Siinkohal ei räägi ma kahjuks 
ainult muremõtete varjamisest, 
vaid ka enesevigastamise ning 
suitsiidimõtete ja -katsete peit-
misest. Ülemõtlemine ja oma 
probleemidega üksiolek võib väga 
kergesti viia aina sügavamasse 
auku, vaikne meeleheide ja lootu-
setus kasvavad üle pea ning kõige 
raskemal hetkel tundub ainsaks 
leevenduseks või väljapääsuks 
olevat enda vigastamine. Nii 
halvasti kui see ka ei kõlaks, võib 
see aidata väljendada oma emot-
sioone olukordades, kus inimene 
seda teisiti enam ei oska. Ka see ei 
pruugi lähedastele vaimse tervise 
probleemidest ühtegi vihjet anda, 
kuna inimene läheb oma eluga 
järgmisel päeval lihtsalt edasi – 
koosolekutele, kohtumistele, kooli 
jne. Lõikehaavu kätel varjavad 
kenasti pikad varrukad, ravimite 
kuritarvitamist saab peita mõne 
„haiguspäevaga”. Igapäevatoime-
tused jätkuvad, nagu poleks 
midagi juhtunud. Ainult inimesele 
endale jääb nüüdseks hirm enese 
ees ja teadmine, et kontroll enda, 
oma mõtete ning tegude üle on 
lihtne kaduma.
 Siinkohal tuleb ka meeles pidada, 

et kuigi suitsiidirisk on olemas 
kõigil depressiooniga inimestel, on 
naeratava depressiooni puhul risk 
iseäranis kõrge – neil on säilinud 
piisavalt energiat, et teha eneseta-
puplaan ja sellega ka edasi minna. 
Tihti on naeratav depressioon ka 
ravimata, mis tõstab riski veelgi. 
Kuidas sellist probleemi märgata? 
Alles siis, kui on ehk juba hilja? 
Kuidas aidata? Võib-olla ütleb 
su sõber, et on kogu aeg väsinud 
ja tüdinud, või märkad sa ise 
näiteks viimasel ajal tekkinud 
alkoholi kuritarvitamist, keha-
kaalu muutusi või hoopis langust 
töö kvaliteedis. Ohumärke ei ole 
alati lihtne tähele panna, samuti 
ei oska kõrvalt eristada potent-
siaalselt eluohtlikuks minna 
võivat olukorda ning igapäeva 
toimetustest tulenevat stressi. 
Oluline on aga meeles pidada, et 
inimese käekäigu üle siiralt huvi 
tunda ei ole kunagi vale otsus ja 
võib juhtuda, et just sinu küsimus 
annab eluga kimpus olevale inime-
sele julguse lõpuks abi otsida. Sel-
lisel juhul ole valmis oma võimete 
piires abi pakkuma. 
Kuula inimene päriselt ära, vahele 
segamata. Sõbraga rääkides ära 
vasta enda murede jagamisega või 
klišeeliku lausega „Ma tean, mida 
sa tunned”. Viimane vaid pisendab 
tema muret ning kaotab soovi ja 
julguse edasi rääkida. Palun ära 
tee ka seda, et ainsaks soovituseks 

on „olla positiivne” – see on täiesti 
ebavajalik kommentaar. Küsi, 
paku variante, tervishoiutööta-
jana saad kasutada küsimustikke 
(EEK-2 ehk emotsionaalse enese-
tunde küsimustik annab inime-
sele võimaluse sõnadeta väljen-
dada ka kõige hullemaid olukordi 
ja mõtteid). Küsi otse, sest ise oma 
kõige madalamatest hetkedest ja 
muredest rääkimine on ääretult 
raske, paljude jaoks pea võimatu. 
Vajadusel kutsu koheselt profes-
sionaalset abi või vii inimene 
ise käekõrval haiglasse. Ta võib 
sulle ju öelda, et kõik on korras 
ja pole vaja muretseda, kuid sinu 
lahkudes võib reaalsus olla teine. 
Endiselt on vaimse tervise teemal 
mitmeid stigmasid. Üks suuremaid 
takistusi abi leidmisel on paraku 
häbitunne, loomulikult täiesti 
põhjendamatult. 

Mina suutsin vaimse tervise 
olulisusest aru saada alles 
28-aastaselt, mis on absurdselt 
hilja, ja ka siis võttis abi otsimine 
(isegi erakorraliselt) kaugelt liiga 
palju aega. Ma loodan südamest, 
et selline tendents viimasel hetkel 
abini jõuda hakkab kaduma ja 
ehk andis see lugu kasvõi väikese 
tõuke selleks, et võtta enda või 
sõbra jaoks see aeg ning anda 
veidi hoolt ja tähelepanu ka vaim-
sele tervisele. 

Kust leida abi?
• peaasi.ee
• eluliin.ee
• emotsionaalse toe telefon 655 8088
• lasteabi 116111
• hingehoiu telefon 116123
• psühhiaatriakliiniku valvetuba
• 112
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JÕULUMISSIOON – PARIM  
JÕULUMAGUSTOIT

Autorid: Erik Hurt, Elis Riin Tars
Fotod: e-Prisma, e-Selver

Ühel ilusal tuiskaval novembrikuisel õhtul pahvatas meil sees jõulutunne. Alguses 
oli see kui pisike tuluke, kuid jõulu-playlist’i mängima pannes oli tunne juba päris 
priske. Puudu oli vaid üks asi – perfektne piparkook. Nii me läksime, läbi tuisu ja 
tormi, missioonile leida parim jõuluteemaline magustoit.

Esmalt viis meid rada Coopi, 
kust ostsime Eesti Leivatööstuse 
taigna ja Eesti Pagari glasuuri. 
Taignast sai seest õhulised ja 
väljast krõbedad piparkoogid, mis 
tekitasid fenomenaalse jõulu-
tunde. Lisaks rõõm – „Ise tehtud, 
hästi tehtud.”

Hinnang Eesti Leivatööstuse piparkoogitaignale:
Riin 7/10, Erik 8/10 

Hinnang Eesti Pagari glasuurile:
Riin 7/10, Erik 7/10
Hinnad: tainas 1,89 €, glasuur 1,69 €

Seejärel viis tee meid Prismasse, kus juba kaugelt paistsid lookas 
letid jõulukaupadega. Ostsime korvitäie jõulukaupu ning läksime 
koju degusteerima. Esmalt proovisime Domino piparkoogiküpsi-
seid. Kuna Dominod on ühed meie lemmikküpsistest, siis soovisime 
teada, kuidas need maitsevad. Maitse oli üllatavalt hea ning tekitas 
jõulutunde küll.

Järgmisena proovisime midagi 
teistsugust – Saare piparkoogiko-
hukest. Maitse oli suur pettumus, 
kuna piparkoogi maitset praktili-
selt ei olnudki.

Hinnang Pagaripoiste pipar-
koogisüdamele:
Riin 4/10, Erik 5/10
Hind: 3,99 €

Hinnang Domino piparkoogiküpsistele:
Riin 8/10, Erik 6/10
Hind: 1,89 €

Hinnang Saare  piparkoo-
gikohukesele:
Riin 2/10, Erik 3/10
Hind: 0,45 €

Pagaripoiste piparkoogisüda. Tegemist oli 
väga ilusti kaunistatud ning silmatorkava 
piparkoogiga. Glasuur oli väga hea, aga 
piparkook ise mitte, sest see oli nii väljast kui 
ka seest krõbe. Hind oli samuti suhteliselt 
krõbe.
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Revalist saime karbi glasuuritud piparkooke. Esmamulje 
järgi ei olnud suurem asi, kuid mida rohkem sõime, seda 
paremaks läks.

Viimaks viis tee meid Selverisse, kust ostsime Jänksi piparkoogikohukesi. 
Suurte kohukeste armastajatena oli see täiuslik. Seal oli parajalt kohupiima 
ja piparkoogi maitset. Tekitas suurepärase jõulutunde ning oli immunoloogia 
kontrolltööks õppimise kõrvale täiuslik vahepala.

Jõululaulude soovitused:
Sia „Snowman” 
Mariah Carey „All I Want For Christmas Is You” 
Sam Smith „Have Yourself a Merry Little Christmas”
Shakin’ Stevens „Merry Christmas Everyone”
Ella Fitzgerald „Frosty the Snowman”
José Feliciano „Feliz Navidad”

Hinnang Revali glasuuritud piparkookidele:
Riin 5/10, Erik 6/10
Hind: 3,48 €

Hinnang Jänksi piparkoogikohukesele:
Riin 10/10, Erik 10/10
Hind: 0,49 €

Jõulud võivad olla küll tänapäeval tarbimisele suunitletud 
püha, kuid see-eest on jõulumaiustuste valik poodides väga 
suur. Igaüks leiab enda maitsele midagi. Meie soovitame 
Jänksi kohukest ning piparkoogitainast ja glasuuri, sest 
üks suur osa jõulurõõmust on tuleb ise piparkookide tegemi-
sest.
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ÕPPEJÕUDUDE ÜTLUSED

Autor: Paul Andreas Uuetoa

Hannes Tomusk: „Isegi mina pole kunagi seda lihast näinud, aga teie peaksite ikka teadma!”

Anu Saag (seoses kromosoomidega): „Linnud ongi imelikud.”

Epp Poom: „Jällegi, see on nimetatud mingi saksa või prantsuse onu järgi… nagu need kõik.”

Heili Kasuk: „Hasart on nii suur, mul on nii põnev, puhverlahus on nii põnev!”

Irja Lutsar: „Selleks, et varastada, pead ise ka tark olema. Rumal inimene ei oska varastadagi.”

Irja Lutsar: „Tõeline armastus on ajutine, aga herpes on igavene.”

Jana Kivastik: „Ma olen aru saanud, et enamik mehi ei näe värve. Seda ma seega töösse ei pane.”

Jana Kivastik: „Tänapäeval ei tohi enam naisi ees sisse lasta.”

Elle Põldoja: „Meil siin aju on nagu doktorivorst, aga opisaalis pead kulbiga taga ajama.”

Elle Põldoja (kuse- ja suguelundkonna praktikumis): „Praktiline osa on teil ka – see on iseseisev. See tähendab 
seda, et te peate järele proovima kõik asjad. Nüüd seda saab täiesti teha, aga range kord on see, et iga öö ei tohi 
partnerit vahetada. See peab olema stabiilne praegu siin koroonaajastul. Terviseamet muidu läheb segaseks.”

Elle Põldoja: „Mul tudengid kõik ütlevad: „Tühja teil mingi menstruaaltsükkel, ma võtan tableti ja mind ei 
huvitagi.” No hakkab huvitama siis, kui tahate rasedaks jääda – siis tuleks nagu ära jätta see tabletivärk.”

Elle Põldoja (laibakumis): „See ei ole prepareerimine, see on guljašš.”

Eero Vasar: „Kiirlaenu võtmine on nagu talvel püksi pissimine – algul on hea soe, aga siis läheb veel külmemaks.”

Koit Reimand (üksi slaidiesitluse ees): „Järgmine slaid, palun!”

Koit Reimand (vaatamas seminari slaide): „Selle ma vist kirjutasin ise siia.”

Kalle Kilk (uurimas vitamiinivee koostisosasid): „Et siit see D- ja E-vitamiin kätte saada, peaks selle pudeli ära 
sööma.”

Kogusime teilt ütlusi, mida meie õppejõud on öelnud. Selliseid, mis tõid naeratuse 
näole ja sära silma. Siit leiate need ütlused, loodetavasti muudavad need ka teie 
päeva rõõmsamaks.
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Möödunud suvel, juulis-augustis toimus järjekordne, seekord juba seitsmes SOSBK 
ehk staabiohvitseride sõjaline baaskursus. Kursus on suunatud eelkõige Eesti 
arsti- ja õeõppe tudengitele (ja kohustuslik ajateenistust mitteläbinud meestele), 
kuid reaalsuses on osalejate taust kirju ja kogemused sedavõrd põnevamad.

Lühidalt on SOSBK vajalik selleks, 
et võimaldada sõjalist baaskur-
sust kõigile, kes soovivad kuuluda 
kaitseväe reservüksustesse, kuid 
pole osalenud Eesti riigi ajatee-
nistuses. Meditsiinitudengile on 
see justkui esimene osa riigikait-
selisest väljaõppest ja meesterah-
vale ajateenistuse asendamisest, 
SOSBK-le lisandub IV kursusel 
õppeaine sõja- ja katastroofime-
ditsiin. Olles mõlemad edukalt 
läbinud, avaneb seejärel õigus 
osaleda sõjameditsiini baaskur-
suse I moodulil ja alles peale selle 
lõpetamist on reservohvitseri 
auaste õnnelikult välja teenitud. 
2022. aasta SOSBK kursuse lõpetas 
kokku 41 osalejat, kellest üle 25 

olid arstitudengid, arst-residendid 
või arstid. Kuid kursusel osalejaid 
oli veel lennukipilootidest, kapla-
nitest juristide ja insenerideni 
välja. Rõõm on tõdeda, et osale-
jatest nii mitmedki olid naissoost, 
mis viitab riigi kõrgele kaitse-
tahtele ning soovile pühenduda 
edaspidises karjääris kaitsevõime 
tõstmisele. Osavalt kommenteeris 
osavõtjate entusiasmi kaitseväe 
Akadeemia ülem brigaadikind-
ral Vahur Karus, kui jagas 
kursuslastega kõrgelt motivee-
ritud sõduri salavalemit – sõduri 
võitlusvalmidus sõltub suurel 
määral sellest, kui head tuge saab 
ta tagalas. 
Selleaastane kursus sai hoo 
sisse 18. juulil kaitseväe Võrus 
asuva Taara linnaku õppeklassis. 
Tervitussõnad öeldud, suunati 
meid laoruumi varustust kätte 
saama. Igaühele jagati nimeline 
suur must prügikott riietega ning 
selga anti pungil täis seljakott. 

Seejärel suunduti sellega mõned 
sammud eemale ning vastavalt 
korraldustele asuti kõike lahti 
pakkima selleks, et kõik koheselt 
kotti suruda ja seejärel sööklasse 
sammuda. See-eest oli söökla üle 
igasuguste ootuste, toit oli maitsev, 
valida sai erinevate roogade vahel 
ning kogused olid suured. Päev 
jätkus saadud varustuse ühise 
korrektselt pakkimisega. Kes oleks 
arvanud, et kaitseväe rakmetesse 
mahutab terve elamise! Päeva 
lõpetas meie esimene kodutöö, 
kus tuli lugeda läbi mitmekümne 
lehekülje jagu erinevat seadus-
andlust – koos julgustusega, et 
pähe pole vaja seda õppida, kuna 
ükski inimene seda ühe õhtuga ei 
suuda. Arstitudengid muigasid.
Olles esimese päeva kasarmus 
jõudsalt vastu pidanud, ilmnesid 
aga kohe uued mured. Kusjuures 
kursuse viimasel päeval viitas 
instruktor, et väljaõppe keerukuse 
tõus pidavat olema lineaarne, 

RELVASTATUD ARSTITUDENGID 
EHK SOSBK

Autorid: Mikk Kelder, Paul 
Andreas Uuetoa
Fotod: erakogu, Kaitseväe 
pildigalerii pildid.mil.ee

KURSUSE LÕPETAMINE
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Võrdlemisi kiiresti jagati meile 
kätte ka automaatrelvad 5,56 
mm Galil AR, maakeeli 1990. 
aastatel Iisraelist soetatud jalaväe 
automaatrelv. Esialgu algas 
relvaõpe laskeasendite harju-
tamisega, kuiva trenni tehtud 
tundide viisi, kuniks nägime välja 
piisavalt hirmuäratavad. Las-
keasenditele järgnes relva ehituse 
tundmaõppimine ja seeläbi või-
malike tõrgete eemaldamine 
lahingtegevuse kestel. Hoolimata 
Galilide mitmekümneaastasest 
vanusest, tõestasid need relvad, 
et korraliku hooldamisega on nad 
sisuliselt tõrkevabad – lööknõelu 

purunes laagri jooksul vaid üks. 
Kasarmuelu haripunktiks oli 
ohutu relvakäsitsemise test, kus 
sai igaüks demonstreerida oma 
suurepäraseid võimeid relva 
käsitsemisel laskmisasendites, en-
da ohutuse tagamisel lahinguväljal 
ja lahtivõetud relva osade nimeta-
misel. 
Oluliselt põnevamaks läks asi 
metsalaagrite käigus, kui kätte 
jagati nii päris- kui ka paukmoon. 
Paukmoonaga oli asi küllaltki 
otsekohene, sellega näitasime oma 
oskusi relva tühjaks laadimises 
enne õppetöö algust ning juhu-
laskudest hoidumises laagri vältel. 
Pärismoonaga harjutasime lask-
mist lasketiirus, drillide käigus 
omandasime oskused tabada „kuri-
pahalasi” otse rindu igast võimali-
kust laskeasendist ja igalt võimali-
kult kauguselt (okei, 100 m piires). 
Ka siin saime instruktoritele oma 
oskusi näidata esmast laskeoskus-
testi sooritades, kus eesmärgiks oli 
piiratud aja jooksul lasta sihtmärki, 
vahetada relval salve, läheneda 
sihtmärgile ja korrata protseduuri. 
Rõõm on tõdeda, et kõik arstitu-
dengid sooritasid testi meisterli-
kult.
Kuna metsas olles saime kaks 
nädalat (v.a esimene päev:)) nauti-

MASKEERIMINE

LEIA PILDIL KURSUSLA-
SED KÕRGMAA JA

 KALLAS

mine sa tea. Esmalt ilmnes, et ega 
ikka keegi ei oska voodeid ära 
teha kaitseväe moodi – tekikott 
volditud madratsi alla ja nii 
pingule, et eurosent selle peale 
kukkudes üles tagasi põrkab. 
Järgnevalt oli vaja edukalt sisse 
harjutada oskuslik rivisamm ning 
ära õppida ka üks viisakas rivilaul. 
Sellega õnneks suuremaid raskusi 
ei tekkinud, saime ju seda harju-
tada sööma minnes ja söömast 
tulles kolm korda päevas. Sõjalise 
väljaõppe poolelt osutus kõige 
keerulisemaks varustuse kand-
mine, sest õues oli küll palav, aga 
meil oli kiivri, kinnaste, rakmete, 
killuvesti, jaki, saabaste ja pikkade 
pükste all veel palavam…
Üldiselt kasarmuelu suuri 
ohverdusi ei nõudnud. Päevad 
olid jaotatud klassi- ja väliõppe 
vahel pooleks, kus klassiruumis 
toimus tavaline õpe – topograafia, 
meditsiin, ballistika, ning väljas 
aktiivses vormis „praktika” – 
relvaõpe, orienteerumine ning 
liikumine ja suhtlus lahingu-
väljal. Olles tunnid ära teinud ja 
õhtusöögi ära söönud, oli ametlik 
osa läbi ning õhtupoolik tuli endal 
ise sisustada. Näiteks sai linnakus 
sees tegeleda sportmängudega või 
saunatamisega. Vaba ühendus 
oli meil ka tsiviilmaailmaga, kus 
nii mitmedki käisid ujumas või 
avastasid muid Võru ja Võrumaa 
hüvesid. Ja seda kõike võis vabalt 
teha kuni kella kuueni hommikul, 

mil säras kasarmu koridoris taas 
see tuttav kutsung „Äratus!”

Kursuse kolmanda ja neljanda 
nädala veetsime metsas, täp-
semalt Unikülas Tartu külje 
all. Esmaspäeva hommik algas 
Võrus Taara linnakus varus-
tuse pakkimisega ning autodele 
laadimisega. Võtsime relvad, lii-
kusime bussi ning asusime laagri 
poole teele. Välilaagri esimene 
päev oli parim, mida oleks saanud 
sisseelamiseks soovida. Nii 
nagu meile enne lubati, on kõik 
kursuslased läbi aastate saanud 
metsas olles vähemalt ühel 
päeval korraliku vihma osaliseks. 
Esimene päev mööduski pea-
miselt vihma eest varju otsides 
ning ihuhädade kergendamiseks 
kraave kaevates. Kuigi esialgne 
plaan oli ööbida telkmantlite 
all, siis esimeseks kaheks ööks 
panime jagude kaupa üles telgid, 
et ei peaks magama vihma käes 
ja saaks riideid kuivatada. Järg-
mised ööd veetsime igaüks oma 
telkmantlite all. Muidugi käis ööde 
juurde ka ahjuvalve, perimeetri 
patrullimine ning üle mitmete 
telginööride koperdamine, et siis 
äratada inimene, kes valve üle 
võtaks. Tihti õnnestus järjekorras 
järgmise inimese leidmine alles 
peale mitmenda inimese ärata-
mist. Esimene nädal metsas kulges 
peamiselt relvaõppe, maskee-
rimise ja topograafia rütmis.
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saanud neid liiga kauaks nautima 
jääda – selleks oli aega täpselt 10 
minutit. Välilaagris olles tuli söök 
ise katelokis valmis teha. Valikus 
oli kõik, mida kaitseväe 24 tunni 
kuivtoidupakid vähegi pakkusid, 
alates kartulipudrust lõpetades 
pasta carbonara’ga. Õhtusöökidega 
oli lugu lihtsam, selle eest hoolit-
sesid Kaitseväe Akadeemia kokad, 
meie ülesanne oli lihtsalt nautida.
Viimane nädal algas jälle varus-
tuse pakkimise ning metsa sõiduga. 
Kõik kursuslased olid puhanud 
nägudega ning kursuse lõpp paistis 

juba silmapiiril. Puhanud ilme ei 
kestnud aga kaua, sest eesootav 
nädal osutus äärmiselt tegusaks 
ja väsitavaks. Kahe päeva sisse 
mahtus 10 km orienteerumine, 
esmaabiõpe, liikumisviiside harju-
tamine, tule ja liikumise õpe ning 
kaevikute kaevamine. Viimase 
nädala kolmapäeva õhtuks hoidis 
kursuslasi jalul vaid teadmine, et 
juba järgmisel päeval saab metsa 
selja taha jätta ning sooja duši alla 
minna.
Enne Taara linnakusse tagasi 
sõitmist tuli läbida veel viimane 

RELVAÕPE

KURSUSLANE ENDALE LÕUNASÖÖKI VALMISTAMAS

da palavat päikest ja üle 
30-kraadist kuumust, siis oli 
hügieeni hoidmisel oma tähtis 
osa. Selleks korraldas meile üks 
veeblitest demonstratsiooni, kui-
das end tõhusalt pesta, kasutades 
selleks 10 cl vett. Mõne päeva 
jooksul lisandus õhtuste hügieen-
iprotseduuride juurde ka puugi-
kontroll peale seda, kui osa kur-
suslasi olid enda pealt esim-
esed puugid leidnud. Teisel 
metsanädalal sai kõike seda 
harjutada ööpimeduses, sest 
õppepäevad venisid pikaks ning 
päevad olid augusti keskpaigaks 
juba märgatavalt lühenenud.
Kui Taara linnakus oli söök 
kuninglik ja ülimalt maitsev, siis 
metsas olles tuli hakkama saada 
märksa askeetlikuma einega. Kait-
seväe linnakus käis sööma minek 
rivisammu saatel ning  kolmandal 
päeval lisandus sellele rivilaul. 
Selle kohta kommenteeris härra 
veebel, et ta pole kunagi näinud, 
et ükski üksus oleks nii kiiresti 
endale rivilaulu välja valinud. 
Kuigi linnaku söökla pakutud 
toidud olid alati tasemel, ei 
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katsumus – lõpurännak. Peale 
ärkamist ja kiiret hommikusööki 
panime end 20 km rännakuks 
valmis ning asusime jagude 
kaupa teele. Paljudel kripeldas 
terve kursuse jooksul hingel üks 
ja kõige olulisem küsimus – kas 
rännakule peab minema seljakot-
tidega? Siiski võis need laagrisse 
maha jätta. Rännaku käigus 
kontrolliti kursuse jooksul oman-
datud teadmisi käemärkidest, 
raadioside kasutamisest ning 
suuna osutamisest ja distantsi 
hindamisest. Pärastlõunaks olid 
kõik jaod rännaku lõpetanud ning 
oli aeg laager kokku pakkida ning 
taas Võru poole teele asuda.
Taas Taara linnakusse jõudnud, 
kontrollisime üle oma varustuse 
ning võtsime koos juhenda-
jatega kursuse kokku. Peale 
seda sai lõpuks duši alla (mis oli 
mõnusam kui ükskõik milline 
spaas pakutav protseduur) 
ning voodisse puhkama minna. 
Viimane päev möödus pidulikult. 
Kursuse lõpetasime sõdurivande 
andmisega, peale mida saime 
Kaitseväe Akadeemia planee-
rimisjaosakonna ülemal kolonel-
leitnant Kruusmannil kätt suruda 
ning kursuse läbituks kuulu-
tada. Varustus tagastatud ja 
lõunasöögil käidud, jätsime kasar-

RELVAÕPE

muga hüvasti. Soovisime meiega 
samal korrusel ööbinud staabi- ja 
sidekompanii ajateenijatele ilusat 
jätkuvat teenistust ning asusime 
koduteele.
Olen õnnelik, et see kursus sai 
läbitud. Sai tunda palju väsimust 
ja tüdimust, kuid tagasi mõeldes 
õppisime nii mõndagi huvitavat ja 
vajalikku ning need neli nädalat 
möödusid üle ootuste kiiresti. 
Mida ma hindan kõige rohkem, on 
selle kursuse jooksul leitud sõbrad 
ja tutvused. Nagu mainitud, võtsid 
kursusest osa nii teised arstitu-
dengid kui ka juba töötavad arstid, 
õendustudengid, tegevväelased 
ning teiste elualade esindajad. 
Kirju pilt, aga nende nelja nä-
dala jooksul oli aega kõigiga 

KAEVIKUTE KAEVAMINE

ESMAABIÕPE

rääkida ning vahetada muljeid 
ja kogemusi, muuhulgas ka 
arsti eriala puudutavaid. Kuna 
läbisin kursuse peale esimest 
aastat arstiteaduskonnas õppi-
mist, kus kõik loengud toimusid 
e-õppena ning muid kursuseüle-
seid tegevusi väga ei toimunud, 
siis õppisin tundma ka mitmeid 
oma kursusekaaslasi teistest 
rühmadest, kelle näod olid minu 
jaoks varem võõrad. Kindlasti ei 
tasu SOSBK-d karta, vaid tasub 
esimesel võimalusel ära teha. 
Ühelt poolt ei pea järgmiste 
aastate jooksul selle pärast enam 
muretsema, teiselt poolt on see 
väga hea viis õppida tundma 
oma tulevasi ametivendi.
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Autor:  Eneli Maranik
Foto: erakogu

NOORE ARSTI PÄEVIKUD II

9. september

Opipäevad on lastekirurgias tava-
liselt teisipäevad ja neljapäevad, 
mistõttu piirdub tänane töö ambu-
latoorse vastuvõtuga. 
Lastekirurgia ambulatoorsed vas-
tuvõtud on siiani kõige lühema 
kestusega – ei ole haruldane, et 
visiit kestab umbes kolm minutit. 
Selle aja sees oleme jõudnud 
tegeleda kõige sagedasema saate-
diagnoosiga (lampjalad): lasknud 
lapsel kõndida ja seejärel kikivar-
vukile tõusta ning veendunud, 
et tegemist on taas täiesti tervete 
jalgadega. 
Vahel võib aga juhtuda ka seda, et 
laps läheb ambulatoorselt vastu-

võtult otse opilauale. Säärased 
seisundid ja haigused, mis 
nii kiiret sekkumist vajavad, 
esinevad miskipärast mitme-
kaupa korraga. Kas asi on 
kuufaasides või mõnes muus 
seletamatus fenomenis, aga 
samasuguse keskmisest raskema 
(ja mitte väga sageli esineva) 
seisundiga last ilmub paari päeva 
jooksul välja mitu tükki. 

21. september

„Kuule, sa oled meil see lastearst. 
Kas sa lastekliinikusse nahabi-
opsiat tahad minna võtma?” Sell-
iseid küsimusi ei pea kaks korda 
esitama. Kui kuskil käelist tege-

vust pakutakse, jõuan ma „jah” 
öelda enne, kui küsimus lõpeta-
takse. 

1. oktoober – 24h valve Viljandi 
EMO-s

Kuna Kuressaare on Tartust regu-
laarselt käimiseks liiga kaugel, 
siis asendus see augustis Viljandi 
haigla EMO-ga. Koormus on üks 
24-tunnine valve kuus, mis on 
täpselt paras, et oma üldarstlikke 
teadmisi (täiskasvanute kohta) 
veel elus hoida ning õmblemist 
mitte ära unustada. Töökorraldus 
on valves oleva personali poolest 
sama nagu Kuressaares: korraga 
on tööl üks valvearst ning abiarst, 

Eneli Maranik on pediaatria 1. aasta resident, kes 
kirjutab Curares artiklite sarja „Noore arsti päevikud”. 
I osa saab lugeda curare.ee.

JÕULUMEELEOLUS RESIDENDID (VASAKUL BERIT, PAREMAL ENELI)
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mis aga Viljandis tähendab ka 
traumapatsientidega tegelemist, 
kuna eraldi traumatuba ning selle 
eest vastutavat inimest pole. 
Valve algab kopsutursega ning 
lõppeb NSTEMI-ga (veidi parem 
variant kui eelmine valve, kui 24 
tunni jooksul käis kaks STEMI-t, 
kaks NSTEMI-t ja üks ebasta-
biilne stenokardia). Sinna vahele 
mahuvad mitu ägedat larüngiiti, 
mõned õmblemist vajavad trau-
mad, enesetapukatse paratseta-
mooliga (kui tihti on vaja paluda 
õel avada 43 ampulli ACC-d, et 
seda antidoodina manustada?), 
paar kirurgilist patsienti, hulgali-
selt erinevaid siseprofiiliga haigeid 
ja erakorralist abi mittevajavaid 
inimesi. Öö jooksul saab isegi paar 
tundi magada, kuid pinnapealse 
une lõpetab kella kuue ajal õe 
kõne valvearsti tuppa: „Meil on 
patsient”. Ühe patsiendi asemel 
on saabunud kolm kiirabi korraga 
ning aju tuleb kiiresti tööle saada. 
Kella kaheksaks on meil abiarstiga 
kahepeale käinud valve jooksul 50 
inimest ning Tartusse tagasi sõites 
on tunne, nagu oleksin rongi alla 
jäänud. 

13. oktoober  

Üks haruldastest päevadest, kui 
plaanis olevaid väheseid lõiku-
seid ei pea teiste residentidega 
jagama ning saan järjest neljal opil 
assisteerida. Täna jagame ennast 
kahe opitoa vahel ja mõlemas 
teevad juhendajaga anesteesiat 

minu anestesioloogiaresidentidest 
kursavennad. 
Mõnel teisel päeval piirdub 
tegevus opitoas ainult vastavalt 
kirurgi soovile raadiojaama 
vahetamisega ja üle tema õla 
kiikamisega. 

7. november 

Esimene residentuuritsükkel on 
tehtud ja on aeg lõpuks lastekliini-
kusse minna. Next up: allergoloo-
gia (või õigemini osa sellest – meil 
on lubatud tsükleid tükeldada ja 
praegu saab kolmest kuust tehtud 
üks). Kui aasta tagasi, 6. kursuse 
praktikal oli ühe toreda lastearsti 
öeldud „ma hakkasin asjadest 
päriselt aru saama alles residen-
tuuris” lihtsalt väga julgustav 
kuulda, siis nüüd saan aru, et see 
vastab täiesti tõele. Miskipärast 
oli siiani kogu allergiahaiguste 
(mis pediaatria kõrvalerialana 
hõlmab ka pulmonoloogiat) diag-
nostika ja käsitlus minu peas üks 
suur müstika ja segadus, kuid iga 
päev ainult ambulatoorses vastu-
võtus (allergoloogia statsionaarset 
osakonda ei ole) astmaatikute ja 
allergikutega tegeledes muutuvad 
erinevad ravimid, nende doosid ja 
vormid ning muu sellega seonduv 
üsna kiiresti palju loogilisemaks. 
Ventolini siirup, inhalatsiooni-
aerosool, inhalatsioonipulber, ne-
buliseeritav lahus, Nasonex, 
Flixonase, Avamys, Dymista… 
ehk tavapärane nimekiri ühe 
päeva jooksul väljakirjutata-
vatest erinevatest retseptidest.

11. november 

Vahel juhtub, et mõned lapsed 
on haiglas kaua – lausa mitu 
kuud järjest ning aastas mitu 
korda. Sellisel juhul harjuvad 
nad personali ja haiglakeskkon-
naga nii ära, et tunnevad end kui 
kodus... või nagu hotellis. Näiteks 
Karl*, kes sel haiglasoleku korral 
pidi oma põhihaiguse halve-

nemise tõttu olema ravil kokku 
kolmes erinevas TÜK-i kliinikus, 
arvas lõpuks üldpediaatria osa-
konda (ehk tema jaoks „kodu-
osakonda”) jõudes, et on täiesti 
okei keelduda haiglatoidust ja 
nõuda järjepidevalt arstidelt, 
et talle sushi’t toodaks. Ise istus 
päevad läbi keset osakonda kori-
doris otse õeposti ees spetsiaalselt 
talle toodud roosas minitugi-
toolis (kuna ainult seal oli hea wifi) 
ja mängis telefonis. Kui telefon 
tühjaks sai, käis ta kordamööda 
personalil mööda osakonda järel, 
istus mõne arsti töölaua kõrval või 
nendel harvadel juhtudel, kui ta 
oma palatis püsis, hõikas „arst!”, kui 
nägi, et keegi tema uksest möödus. 
Ühel päeval küsis Karl spagette. 
Ja ainult spagette ilma igasuguse 
kastme või lisandita. Berit hoolit-
seva arstina lubas talle neid kodus 
keeta ja järgmisel päeval tuua, 
kuid õhtul tabas teda klassikalise 
pediaatria esimese aasta residendi 
saatus ning ta jäi haigeks. Selles 
osas ei erine alustavad lastearstid 
oma patsientidest esimesel laste-
aia-aastal – nad on pidevalt hai-
ged. Mina olen imekombel veel 
pääsenud, kuid Berit on 2,5 kuuga 
läbi teinud nii oksetõve, ÜHTI 
kui ka saanud patsiendilt kirbud.

*nimi muudetud

17. november

Täna on tavapärase töö asemel 
konverents. Üks arstidest avab 
oma ettekande dr. Glaucom-
fleckeni videoga! Kes teda veel 
TikTokist või Instagramist pole 
avastanud, siis on selleks viimane 
aeg! (skaneeri artiklis olevad 
QR-koodid!)

27. november – 11 h valve Las-
tekliinikus

1. advent tähendab ainult üht – 
on aeg lastekliiniku fuksiaroosad 
scrubs’id vahetada välja heleroo-



24

sade piparkookidega scrubs’ide 
vastu.
Päev tõotab tulla rahulik, kuid 
pärastlõunal jõuab tramm kohale 
ja patsiente ei saaks isegi parima 
tahtmise juures kiiremini käsi-
tleda, sest füüsiliselt pole lihtsalt 
ruumi, et neid kuhugi panna. 
Suurem osa valvest kulgeb rütmis 
ÜHTI, ÜHTI, ÜHTI, otiit, ÜHTI, 
ÜHTI, ÜHTI, otiit ning meenutab 
pöördumiste põhjuste poolest 
rohkem pereõe vastuvõttu. 
Koju jõudes ei jaksa muud teha kui 
magama minna. 

5. detsember

Nädal on alanud intensiiv-
selt – eilsele käest ära valvele 
järgnes täna tihe tööpäev 
neuroloogias, kus reflekside 
koputamisele, digiloos kaeva-
misele ja haruldaste geenimutat-

sioonide kohta lugemisele vahel-
duseks tuli vorpida järjest EEG 
ja MRT saatekirju (esmaspäev 
tähendab hulgaliselt plaaniliste 
haigete saabumist) ning õhtul 
lastekliiniku jõulupidu. Lisaks 
sellele, et tarneraskuste tõttu 
on juba päriselt puudus näiteks 
amoksitsilliinist, penitsilliinist,
ibuprofeeni siirupist ning kon-
juktiviidi korral kasutatava-
test lokaalsetest antibiootiku-
midest, oli eile EMO-s helide 
järgi kohati tunne, nagu istuks 
tuberkuloosiosakonnas, ning kui
ühe lapse jõudsid ära käsitleda, 
ilmus ukse taha kaks asemele. 
Roosa-valge lastekliiniku töövorm 
oli õhtuks asendunud punase 
dresscode’iga, kõik osakonnad 
(ja meie residentidega) tegid 
etteasted, söödi-joodi ja tantsiti, 
nii et jalad valusad. Kõige kõvema 
tantsulõvi tiitel läheb jagamisele 

EMO õdede ja kliiniku juhataja 
vahel. Loomulikult ei puudunud 
ka Kahoot, kus testiti meid oluliste 
teemade osas, nagu trepiast-
mete arv neuroloogiaosakonda 
ja kliiniku juhataja jalanumber. 
Vähem kui 10 tunni pärast jätkub 
närvisüsteemi müsteeriumite la-
hendamine. 

Naeratus kui õnne alus
Autor: Ksenia Tšalova (4. kursuse arstitudeng)

Mu mõtted keerlevad kui torm,
ei ma kunagi poolda olla morn.

Naeratus on õnnelaeka võtmeks,
naerata, et iga kurb hetk lõppeks.

Naeratus on see, mis avab hinge,
polegi vaja inimesele muid kinke.

Naeratus on võluva toimega,
eriti kui kaasneb rõõmuhõiskega.

Siiras naeratus on parim murede ravim,
vahet pole, kas oled noorim või vanim.

Naeratus on kui müstiline hüpnoos,
ei sellest teki kunagi üledoos.

Naeratus on see, mis tõmbab ligi,
võimalik, et armastuseni see viibki.
Naeratus on see, mis paneb särama,

hommikuti võluval moel ärkama.

Naeratus on õnneliku elu alus,
isegi kui vahel on ülimalt valus.
Naeratuseks pole vaja põhjust,

naerata, et südames poleks tühjust.

Naeratus teeb õnnelikuks kõiki,
nii suuri kui ka kõige pisemaidki.
Naeratusega Sa kiirgad headust,

ei selleks pole vaja rasket teadust.

Mul on vaid ainus palve,
ära ole naeratuse osas range.

Ole helge kui lendav valge tuvi,
ole päikseline kui lummav suvi.

Lihtsalt naerata hingest kõigile kõikjal,
niiviisi oledki iseenda suurim võitja!

LUULENURK
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Vitamiini luuletus jõuluvanale
Autor: Celine

Koolis õpetati meile,
millest koosneb jõulueine:
valgud, rasvad, suhkrud ja

nii valmibki üks jõulupraad.

Siiski ütleb meditsiin,
et tähtis on ka vitamiin, sest

kui tekib mõni defitsiit,
võib esineda dermatiit.

Tavaliselt puudu on
meil kõigil vitamiin D3.

Saad seda päikeselt tasuta,
kuid palun lisamanusta.

Kui ilmad pole soojad,
nahk ise enam ei tooda.

Ei ole sinust targem ma,
vaid tahan ainult aidata.

Et tunneksid end tervena,
ei kimbutaks osteomalaatsia.

Mind usaldada võiksid sa,
sest seda, mida tähendab
respiratoorne kvotsient,

ei pea teadma ükski patsient :)
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Õnn ja elu ime
Autor: Ksenia Tšalova

Elu on kauneid imesid täis,
eriti kui hakkab soojemaks minema mais,

kutsudes tagasi linde kaugemalt maalt,
kui vihma ja päikese taustal ilmub vikerkaar.

Paljud otsivad igalt poolt õnne,
mõistmata selle püüdluse õnnetut lõppu,

õnne ei saa niiviisi leida
ja ega õnn end tegelikult peida.

Õnn on inimeste elu ise,
mis ei ole alati küll sile,

kuid täis võlu ja võrratut ime.
Õnn on elada ja nautida südamest elu,

mis on värviliste sündmuste unikaalne segu,
mida ühelgi inimesel teistega sarnast kunagi leidu.

Õnne ei saa osta ega müüa,
õnne ei saa kanda ega süüa,

õnne ei saa katsuda ega püüda.
Tõelist õnne saab vaid südamega tunda,

kuid selleks peab algul iseennast muutma,
valides armastuse ja valguse suuna.

Alles siis avaneb elu imede värav,
mis teisel pool on täis õnne ja sära,

mis võimaldab elu paremast küljest näha
ja iga päev südant siira rõõmuga täita!
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Fill in the puzzle so that every row across, every column down and every 9 by
9 box contains the numbers 1 to 9.

Puzzle #1

9

7 4 1 8 6

2

6 7

4 1

7

4 2

7 5 8 4 3

2 9 8
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Fill in the puzzle so that every row across, every column down and every 9 by
9 box contains the numbers 1 to 9.

Puzzle #1

1 5 9 4

4 5 3 8

6 9 1

3 1

8 9 1

4 3 1

5 2

9 7 2 8 5

4 2 1

NUPUTAMIS-
NURK




