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Jõhvis sündinud neurokirurg: 
„Linn vajab rohkem sünapseid!“

Asser leiab, et parim viis lin-
na ja ülikooli otsest koostööd 
tugevdada oleks tema asumi-
ne lisaks ka meeri ametikoha-
le. Kõigile neile, kelle jaoks 
tundub see jutt pisut veider, 
siis teile teadmiseks, et veel 
enne suve algust volitab Asser 
ennast ka Tartu Ülikooli rek-
tori ametisse. Tartu Ülikooli 
Kliinikumi mitte-ametlikule 
ja ebausaldusväärsele hääle-
kandjale ajalehele Kliinikumi 
Leht antud intervjuus sõnas 
dr Asser järgmist: „Linn vajab 
rohkem sünapseid!“

Toomas Asser on kolleegi-
de poolt lugupeetud, üliõpi-
laste poolt armastatud ja kee-
gi ei kahtle tema võimetes 
juhtida Tartu linna, Annelin-
na ja Tartu Ülikooli samaaeg-
selt. 

Foto: Andres Tennus

Vahest on juba nii mõnegi linnakodaniku kõrvu jõudnud kuuldus, et neurokirurg  
Toomas Asser kandideerib Tartu linnapea kohale. 

Tähelepanu!
Tartu Ülikooli Kliini-
kumi närvikliinik ja-
gab Toomas Asseri 
isiklikke pastakaid ja 
tema näopildiga lut-
sukomme reedel klii-
nikumi ees, juhul kui 
liiga külm ei ole või 
mõni tudeng järel-
eksamit ei tee. 

„Linn vajab 
rohkem 
sünapseid!“



Seoses kontrollorganite inten-
siivistunud tööga ja eesmärgi-
ga lihtsustada arstkonna di-
lemmasid, sai „Huvide konf-
likti haldamise kord“ (PKL-
188) täienduse. Nimelt või-
vad vastuvõetavad lilled olla 
kuni 23 cm pikad. Kommikar-
pide tarbeks aga paigaldatakse 
vastuvõtukabineti uksele post-

kastid, kuhu saab sisse libista-
da kuni 2 cm kõrguseid šoko-
laadi kommikarpe. Ano-
nüümne kingitus kaitseb nii 
kinkijat kui ka vastuvõtjat. 
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VÄÄRTASJAD (dokumendid, raha, ehted, telefon, hambaproteesid, relvad, terariistad, sigaretid,  
viin, õlu) võetakse hoiule Tartu Ülikooli Kliinikumi juhatuse poolt kinnitatud hinnakirja alusel.

EESMÄRK on reguleerida patsientide isiklike väärtasjade hoiule võtmist, hoidmist, üleandmist  
ja tagastamist kliinikumis.Kindlasti on kliinikumis väga 

vähe neid, kes poleks kuulnud 
või lugenud Eesti meditsiini-
le helgesse e-tulevikku teed 
valgustanud sotsiaalministee-
riumi endise IT-asekantsleri 
kõrgelennulisi sõnu, mis loo-
vad kujutluspildi arvuti kau-
du virtuaalvastuvõtule saabu-
vast patsiendist, kelle tervise-
murede lahendamiseks piisab 
väikeste paranduste tegemi-
sest mõnes DNA-ahela nor-
guvajunud lõigus või operat-
sioonisaalis toimetavast robot-
meeskonnast, kellele saab 
käsklusi anda koduse tugitoo-
li mugavusest nutitelefoni äpi 
vahendusel. Selline tormiline 
e-revolutsioon on innustanud 
ka kliinikumi tehnikateenis-
tust oma hämaratest keldritest 
päevavalguse kätte tulema 
ning astuma esimesi arglikke 
samme digimaailmas. Ehkki 
teekond e-tehnikateenistuse-
ni on pikk ja konarlik, on hea-
meel alljärgnevas jagada klii-
nikumi kollektiiviga esimesi 
saavutusi sel teel. 

Call Center Outsourcing

Korduvalt on tehnikateenis-
tuseni jõudnud etteheiteid 
selle kohta, et protseduur 
JKL-117 on liiga keeruline – 
laest lahmava veejoa all seis-
tes võib ähmiga kergesti tek-
kida segadus, kas sellest pa-
handusest pääsemiseks tuleks 
helistada valvesanitaartehni-

kule või valvekeskkonnateh-
nikule ning öisel ajal kustu-
nud elektrivalguse korral on 
valveelektriku telefoninumb-
rit üldse raske näha. Kuna öö-
päevaringselt mehitatud kõiki 
tehnosüsteemide valdkondi 
hõlmava valvekeskuse loomi-
ne on jäänud unistuseks nii 
inim- kui rahalise ressursi 
nappuse tõttu, otsustasime 
probleemi lahendamiseks pal-
jude IT- ja teenindusettevõte-
te eeskujul kaasata välise kõ-
nekeskuse, kes kliinikumi 

töötajate mured kenasti ära 
kuulab, lahendusi pakub ja õi-
ge asjamehega kontakti loob 
(Call Center Outsourcing). 
Tänaseks on konkurentsitihe 
rahvusvaheline riigihange 
lõppenud ning tehnikateenis-
tus saab nüüd rõõmuga teata-
da, et järgmise nelja aasta 
jooksul abistab kliinikumi 
töötajaid tehniliste probleemi-
de korral hankel soodsaima 
pakkumuse esitanud 
„Монголын хонины аж 
ахуй ба телефон утас“ 
(Mongoolia lambakasvatuse ja 
telefoniühing), mille hõlpsas-
ti meeldejääv lühinumber 
kliinikumi töötajate tarbeks 
on +976 084 2741 2 9867. 
Koostöös IT teenistusega on 
loodud rakendus, mis kliini-
kumi telefoninumbrilt helis-
tades avab telefoninumbriga 
seotud töökoha arvutis auto-
maatselt Google tõlkemoodu-
li eesti <> mongoli tõlkeak-

na, nii et märkimisväärseid 
kommunikatsiooniprobleeme 
loodetavasti ei teki. Esialgu ta-
sub hoida käepärast alljärgnev 
enamlevinud probleemide 
kirjeldusi koondav spikker:

Külm on!   
Xүйтэн байна!

Kuum on!  
Энэ нь халуун байна!

Laest tilgub vett! Ус нь 
таазаас унаж байна!

Elektrit ei ole!  
Цахилгаангүй!

…on tuksis!
…эвдэрсэн!

Kahtlemata kerkivad palju-
del seoses info- või abitelefo-
nidele helistamisega mälusop-
pidest ebameeldivad mälestu-
sed ooterežiimi pidevalt kor-
duvast muusikalõigust, mis 
toob ajapikku ka rahumeelsei-
ma inimese silmisse mõrtsu-
kaliku läike ja jääb veel tundi-
deks kummitama. Koostöös 
teenusepakkujaga oleme selle 
probleemi juba eos lahenda-
nud – vastava numbrikombi-
natsiooni valimisega saab iga-
üks valida ooteajaks talle so-
biva muusika. Praegu on va-
likus Veljo Tormise „Isuri Ee-
pos“, Erkki-Sven Tüüri 9. 
sümfoonia ning kergema 
muusika eelistajatele vokaal-
instrumentaalansambli „Apel-
sin“ loomingu paremikku si-
saldav kogumik „Apelsin. 60 
parimat laulu“. Valikut on ka-
vas laiendada, kõikidel kliini-
kumi töötajatel on edaspidi 
võimalik esitada oma muusi-
kaeelistused peatselt DHS-i 
lisanduva taotlusvormi kaudu.
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Käesolev kord kehtib kliini-
kutes ja teenistustes (v.a pato-
loogiateenistuses). Isiklike as-
jade hoiustamise ja säilimise 
eest vastutavad kõik Tartu 
Ülikooli Kliinikumi töötajad.

TEGEVUSKIRJELDUS:

• Patsiendi isiklike asjade 
hoiule võtmine toimub pat-
siendi haiglasse saabumisel 
selleks ettevalmistatud pri-
vaatses ruumis, vajadusel 
jõudu rakendades.

• Patsientide isiklikke asju 
hoitakse selleks ettenähtud 
lukustatavas ruumis või ka-
pis, tagades nende säilimi-
se hoiule võtmise väärtuses 
kogu hoiustamise aja vältel. 

• Patsiendi dokumente, väär-
tasju ja raha hoitakse selleks 
ettenähtud lukustatud sei-
fis või raudkapis, mille võ-
ti on ülemõe käes. 

• Kontrolli esemete säilimise 
üle teostab kliiniku juhata-
ja vähemalt üks kord ööpä-
evas. Kontrolli käigus tuleb 

üle lugeda kogu hoiustatud 
sularaha.

• Õlut tuleb säilitada eraldi 
selleks ette nähtud pimedas 
külmkapis kuni +10°C 
temperatuuril. Jälgida tuleb 
ka realiseerimisaega. Kui 
realiseerimisaeg on üle-
tatud, tuleb need asendada 
uue õllega. 

• Kui patsient hakkab haiglast 
lahkuma tuleb õlle- ja vii-
napudelid asetada 2,5 tun-
niks tavakülmikusse või 25 
minutiks sügavkülma, et 
need oleks koheseks tarbi-
miseks valmis.

• Sigaretid tuleb üle lugeda 
enne arvele võtmist. Enne 
protseduuri steriilsed kin-
dad kätte!

• Sigaretid tuleb säilitada tem-
peratuuril +2 kuni +25, 
kuivas, tulekindlas keskkon-
nas, lukustatud seifis.

• Patsiendi transportimisel 
teise haiglasse toimub väär-
tasjade transport turvaliselt 
– õlu ja viin on purunemis-
ohu tõttu mullikilesse pa-

kendatud ja spetsiaalsesse 
külmakasti asetatud. Siga-
retid transporditakse turva-
seifis. 

• Patsiendi lahkumisel haig-
last koju tagastatakse talle 
kliiniku juhataja poolt kõik 
hoiule võetud isiklikud as-
jad allkirja vastu. Hoiusta-
mise eest tasumisele kuu-
luv summa tuleb anda su-
larahas isiklikult kliiniku 
juhataja kätte.

• Säilitusaja möödumisel pat-
siendi isiklikud asjad käi-
deldakse osakonnas vasta-
valt „Jäätmekäitluseeskirja-
le“. 

• Osakond võib jätta endale 
õiguse säilitustähtaja möö-
dudes kasutada omanikuta 
vara õilsatel eesmärkidel 
osakonna probleemide la-
hendamisel.

Kord rakendub üle kliini-
kumi alates 1. aprillist.
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Tehnikateenistus  
teel e-tehnikateenistuseks

Patsientide isiklike väärtasjade 
hoiustamise kord

„Nõudlus kasutada inimeste parema tervise huvides digilahendusi üha kasvab“.  
„Sihiks on võtta alates 2016. aastast vähemalt kord kvartalis kasutusele mõni uus e-teenus  
või täiendada olemasolevat“.

Rahvusvahelise riigihanke tulemusel 
abistab kliinikumi töötajaid tehniliste 
probleemide korral hankel soodsaima 
pakkumuse esitanud „Монголын 
хонины аж ахуй ба телефон утас“

”

Patsiendi isiklikud väärtasjad

Lõpp lillede ja kommikarpide  
segadusele



Viimasel aastal on meie valit-
susest tulnud otsused teinud 
kõiki veidi ärevaks. Kes peab 
töötava pensionäri palgakärbet 
totruseks, kes lihtsalt jalgade-
ga hääletab ja peab lõunanaab-
ri kultuurikeskuste külasta-
mist etemaks, kui meite endi 
omi. Aga elu tahab elamist ja 
ellujäämiseks peab olema kõi-
geks valmis.

Ka ettevõtjad on ärevil: 
millist maksu meie valitsus 
siis veel rakendada püüab, et 
oma suurte lubadustega toi-
me tulla? Kuna valitsus näeb 
võimalusena lisada veel üks 
maks ja tõsta hotellide käibe-
maksu ehk seda, mis esialgu 
kõrvale jäeti, asusid nii mõ-
nedki hotellid oma äriplaane 
ringi vaatama.

Tartu Ülikooli kliinikumi-
le tuleb aga seekord valitsuse 
käitumine igati kasuks. Spor-

dimeditsiini ja taastusravi klii-
niku juhataja dr Rein Kuik on 
juba aastaid kurtnud ruumi-
puuduse pärast – ruumi napib 
vastuvõttudeks ja kvaliteetse 
taastusraviteenuse osutami-
seks kõrgema nõudlikkusega 
klientidele. Seetõttu käivad 
kliinikul läbirääkimised  
laienemise osas hotelli pinda-
dele. 

Üks esimesi, kes spordi-
meditsiini ja taastusravi klii-
niku ettepanekule reageeris, 
oli Lydia hotelli omanik Nei-
nar Seli. Seli pakkus välja oma 
hotelli, taastamaks kunagine 
edukas Tartu Riikliku Ülikoo-
li kehakultuuri- ja spordidis-
panser. Dr Rein Kuik´ile see 
mõte igati sobis, mistõttu käib 
juba lisaks ruumide planeeri-
misele ka töötajate värbami-
ne. Endistest dispanseri töö-
tajatest on oma nõusoleku ju-

ba andnud Toomas Savi ja 
Servi Täll. Toomas Savi on se-
da mõtet kaua endas hoidnud 
ja isegi omanimelist hotellitu-
ba aeg ajalt külastanud. Töö-
graafikust rääkides lubas dr 
Savi lisaks Kääriku vastuvõtu-
aegadele leida kindlasti ka 
kaks päeva Tartu patsientide 
jaoks. Dr Servi Täll aga lubas 
enne lõplikku otsust kodus lä-
bi arvutada, kui palju töötami-
ne pensionit kärbib.

Olgugi, et kliinikumi tee-
nusekvaliteet on jõudnud vä-
ga kõrgele tasemele, kasvab 
patsientide nõudlikkus tulevi-
kus veelgi. Alates selle aasta 
sügisest hakataksegi Lydia ho-
tellis uut ka raviteenust osu-
tama. Spordirahva seas on vii-
masel ajal hakanud külmetus-
haiguste kõrval levima Nor-
rast saabunud astmahaigused 
ja ka need vajavad dr Vahur 

Ristoja sõnul igati kõrgekval-
teedilist, lausa neljatärni supe-
rior klassi lähenemist.

Neinar Seli on lubanud 
kliinikumil enda hotellist ka-
sutusele võtta kaks kolman-
dikku, ülejäänud ühe kolman-
diku osas on härra Selil plaan 
luua kõrgekvaliteediline eaka-
te kodu alma materi emeriit-
professoritele. Idee autor ja 
eestkõneleja on pikaajaline rii-
gikogu esimees ja praegune 
Tartu linnavolikogu aseesi-
mees proua Ene Ergma.

Ka linnavolikogu esimees 
Aadu Must lubas igati kaasa 
aidata Ene Ergma algatusele ja 
kordas enda varasemat tõde: 
„Meiega võidavad kõik!“

KLIINIKUMI LEHT 
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Spordidispanser kolib vanale  
kohale Ülikooli tänaval – Lydiasse

Foto: Jorma Suumann

- tegi juhatus ülevaate kliinikumi töötajate  
rahulolu-uuringust. Peamised murekohad  
olid järgmised:

• Kliinikumi töötajatel on liiga palju autosid. See on ka 
põhjus, miks napib parkimiskohti ning mille tõttu on 
tööpäeviti ajavahemikus 15.50–16.10 L. Puusepa ja 
Riia tänavatel ummikud. Lahendusena näeb juhatus 
töögraafikuid, mis hakkavad kehtima kõikidele tööta-
jatele. 

• Kliinikumi töötajad on mures enda kehakaalu pärast. 
Kliinikum tööandjana ei soovi, et töötajad tunneksid 
end halvasti ning nende tervis oleks ohus, mistõttu 
saab juhatus hetkel projekteerimisjärgus olevasse 
Maarjamõisa meditsiinilinnaku III ehitusjärgu projek-
ti lisada ka töötajatele mõeldud kaasaegse treeningkes-
kuse. 

• Kliinikumi töötajad heidavad ette info vähest liiku-
mist. Selgus, et hoolimata sisevõrgu ja dokumendi-
haldussüsteemi olemasolust, otsitakse teavet sotsiaal-
meediast, mistõttu tuleb ka kliinikumi teabekanalid 
üle vaadata. Selleks, et tagada Facebooki konto olema-
solu kõikidel töötajatel, hakatakse palgatasude otsuseid 
jagama kliinikumi Facebooki kontol. See on kasulik 
mõlemale poolele – sotsiaalmeedias saavad töötajad ka 
kohe oma emotsioone välja näidata ning juhtivtööta-
jate stressitase langeb. 

- otsustas juhatus reguleerida  
keelekasutust

- keeletalgute projekti raames juhib juhatus tähelepanu 
kliinikumi töötajate keelekasutusele. Enim eksitakse sõ-
nades:
1) konsulteerima – õige on „annab nõu“. („Arst annab 

haigele nõu“)
2) üritus – sõna on halva maiguga, kuna viitab millegi 

tegemise üritamisele. Õige on kasutada sõna „sünd-
mus“. 

3) teraapia – tuleb meeles pidada, et teraapia ei ole ravi, 
vaid „sisehaiguste õpetus“. 

4) juubel – see on ümmargune sünnipäev ja tähendab 
tegelikult sünnipäeva pidamist iga 50. aasta tagant

- kinnitas projekti „Kliinikum Vikipeedias“

- juhatus otsustas, et kõik kliinikumi töötajad peavad ole-
ma esindatud eestikeelses Vikipeedias. Iga töötaja saab 

ise teha endale kasutajakonto, sellega sisse logida ja teha 
enda kohta uus kirje või täiendada olemasolevat. Oluli-
ne on, et juures oleks töötaja foto, kus ta on rõõmsa-
meelne ja pildistatud ilusa nurga alt. Kindlasti tuleb jäl-
gida, et tööriietus oleks fotol korrektne – kitlihõlmad 
peavad olema kinni nööbitud, kontoritöötajatel ja auto-
juhtidel palub juhatus samuti jälgida, et pluusinööbid 
oleks kinni. 

- kinnitas juhatus järgmised koosseisude 
muutmise otsused:

- praegustele 21 teenistusele lisaks luuakse politseiga 
koostöös parkimisteenistus. Eesmärk on teiste teenistus-
te pealt võtta ära kohustus olla pealekaebaja ja tegeleda 
töösse mittepuutuvate ülesannetega. Kuna on kuulda, et 
ka politsei on kurnatud pidevatest kõnedest kliinikumi 
territooriumil valesti parkivate autode omanikele, saada-
vad nad haigla territooriumile volitatud esindaja, kes koos 
parkimisteenistuse vanemspetsialistiga võib viia kohapeal 
läbi kiirmenetluse ja väljastada õiglase, palgast sõltuva 
parkimistrahvi. 

Kliinikumil on sarnane positiivne kogemus krooni-
liste võlglaste üleandmisest inkassofirmale – võlglaste arv 
vähenes poole võrra. 

- otsustas juhatus rajada spa-ala

- Kuna Maarjamõisa meditsiinilinnaku III ehitusjärgu 
projekteerimise käigus tehtud otsus mitte rajada bassei-
ni, tekitas vastakaid arvamusi, otsustas juhatus alustada 
L. Puusepa 1a maja renoveerimisprojekti juures ka spa 
rajamise arutelu. Hetkel tundub, et huvi on nii suur, et 
ehitada tuleb kaks eraldi sissepääsuga basseiniala – pat-
sientidele ja oma töötajatele. 

- otsustas juhatus finantseerida arendusfondist ju-
hatuse väljateenitud puhkeperioodi kuni uue juhatuse 
valimiseni. Otsuse mõju on aga laiem, juhatuse puudu-
misel saavad ka teised töötajad vabamalt võtta. 

Kliinikumi juhatuse järgmine koosolek on  
aasta pärast, 1. aprillil. 

Tartu Ülikooli Kliinikum
Siseteade, 1. aprill 2018

Kliinikumi juhatuse  
1. aprilli koosolekul:



Nimelt märkisid kolleegid, et 
L. Puusepa 8 hoones on nii 
patsientidele kui ka töötajate-
le olemas apteek, prillipood, 
R-kioskist saab süüa-juua, 
kuid töötajatel puudub või-
malus nautida iluteenuseid. 
Kiire elutempo ja koormava-
te töögraafikute tõttu ei ole 
aga tervishoiutöötajatel või-
malik enda ilusaks tegemise 

peale aega raisata. Ühesõna-
ga, kliinikumi töötajate 
rahulolu oleks suu-
rem, kui nad saak-
sid tarbida koha-
peal iluteenuseid. 

Õnneks mär-
kas kiiritusravi 
personal nõudlust 
ja nii ongi plaanis ha-
kata pakkuma tasulist 

teenust – karvade kiirgusepi-
latsiooni. Esialgu on tee-

nus mõeldud vaid 
kliinikumi töötaja-
tele. Esimene epi-
latsioonipäev on 
planeeritud püha-
päevaks, 1. aprilli-

le, mil töötajate 
read on hõredamad 

kui tavalisel tööpäeval. 

Kuna tegemist on testpäeva-
ga, mil hinnatakse ja sätitakse 
õigeks kiirgused vastavalt ke-
hakaalule ning karvkatte tuge-
vusele ja pikkusele, on 1. ap-
rillil teenus tasuta. 

Kiirgust karta pole põhjust 
– kiirgusepilatsiooni puhul on 
plaanis hakata kasutama ma-
dala energiaga elekt-
ronkiirgust, suurema 

piirkonna või tugevama 
karvakasvu puhul vahel 

ka footoneid. Lõpliku tulemu-
se saavutamiseks vajalik prot-
seduuride arv on individuaal-
ne, see selgitatakse välja esi-
mese protseduuri järel. 

Kiirgusepilatsiooni hinna-
kiri on nähtav kiiritusravi oo-
tealal. Soovijatel tuleb end re-
gistreerida eelnevalt sekretäri 
juures. Epilatsiooni eest tuleb 
tasuda kohapeal sularahas. 

KLIINIKUMI LEHT

Veebruarikuus viidi kliinikumi töötajate seas läbi rahuloluküsitlus, millele oli kõikidel  
töötajatel võimalus vastata. Põhjalik ja ametlik verisoon küsitlusest jõuab avalikkuse ette  
alles paari kuu pärast, ent Kliinikumi Leheni jõudsid läbi anonüümse allika mõned vihjed,  
mida ettepanekute rubriigis välja pakuti. 

„Terves kehas terve vaim“ – 
keegi ei saaks seda väidet il-
mestada paremini, kui kliini-
kumi töötajad. Inspireerituna 
kaunist balletikunstist, alustab 
ka kliinikumis elava muusika 
saatel hommikuvõimlemise 

treening. Piisavate huviliste 
arvu olemasolul luuakse kaks 
erinevat – algatajate ning eda-
sijõudnute tasemega grupp. 

Hommikuvõimlemine toi-
mub C. Bechsteini klaveri 
juures L. Puusepa 8 maja uues 

galeriis, kus saab edasijõudnu-
te grupis sobiva pikkusega ga-
leriid kasutada ka kergejõus-
tikust inspireeritud treening-
meetodite jaoks. 

Võimlemiseks tuleb kogu-
neda igal hommikul klaveri 

juurde kell 8.05. Otse valvest 
tulnud töötajad pääsevad tree-
ningusse eelisjärjekorras. 

KLIINIKUMI LEHT
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Hommikuvõimlemine  
elava muusikaga

C. Bechsteini tiibklaver L. Puusepa 8 aatriumis ootab lisaks musitseerijatele ka võimlejaid

Füüsikud püüavad kiirgust sobivaks seadistades ise mitte üledoosi saada

Iluteenused kliinikumis

Kliinikumi Lehe aprillinumb-
ritega on aastate jooksul juh-
tunud igasuguseid sekeldusi. 
Sanktsioonidena on rakenda-
tud erilehe mitte laialdane le-

vimine. Kliinikumi Lehele tu-
li appi informaatikateenistus, 
kes lubab, et keerab naljakuu 
alguses elektroonilise haigus-
loo programmi paremalt va-

sakule. See on parim meelde-
tuletus, et kõike, mida aprilli 
lehest loetakse, tasub uskuda. 
Lisaks on teistpidi kirja luge-
mine kasulik nii ajule kui ka 

mälule aprilli meeldetuleta-
miseks. 

KLIINIKUMI LEHT

Aprilli meeldetuletus

Foto: Andres Tennus

Foto: Kliinikumi Leht



100 Eesti magusameistrit ja-
gasid oma parimaid retsepte 
ning valmistasid justnimelt 
100 torti. Retseptiraamatu pil-
distamise järgselt jagati enda 
maiuspalasid tunnustamist 
väärt ettevõtetele. Nii jõudsid 

tordid ka kliinikumi. 
Naistöötajatel oli väga hea 

meel ja erinevates osakonda-
des oli huvi tordisöömise vas-
tu liigagi suur. Et meestööta-
jad magusast väga ei hooli, al-
gatatakse suvel projekt „Eesti 

100 grillribi“. Erakorralise 
meditsiini osakonna juhataja 
dr Kuido Nõmm kaalub või-
malust lubada grillmeistritel 
enda seadmed püsti panna 
EMO ukse ette. Esiteks teek-
sid toidulõhnad pahatujuliste 

patsientide meeleolu rõõmsa-
maks ning teiseks on EMO 
töötajatel ka kogemus väli-
laagri korraldamises. 

KLIINIKUMI LEHT 
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100 tordi asemel 100 grillribi
„EV 100 tort“ kliinikumis

Universaalne abivahend  
meditsiinitehnika remondiks 
On üldteada fakt (mida kin-
nitab ka kliinikumi arvutiabi 
kogemus), et lõviosa IT prob-
leemidest on lahendatavad ka-
he juhise abil: „Palun kontrol-
lige, et teie arvuti on sisse lü-
litatud“ ja „Palun kontrollige, 
et teie probleemne klaviatuur/
hiir/monitor/printer on arvu-
tiga ühendatud“. See tõsiasi 
ajendas uurima, kas ka medit-
siinitehnika valdkonnas on sa-
malaadseid universaalseid la-
hendusi, mis võimaldaks la-
hendada probleeme kohale 
minemata, instrueerides kasu-
tajat kaugtöö korras. Teemat 
sügavuti uurides selgus, et 
Sõltumatu Teadusuuringute 
Keskus Prantsusmaal on lisaks 
tarkade roheliste graanulitega 
pesupulbrite uurimisele leid-
nud aega ka muude katsetus-
te läbiviimiseks ning teinud 
kindlaks, et kuni 73% juhtu-

dest on elektrooniliste sead-
mete rikked lahendatavad 
paari-kolme hästisihitud ru-
sikahoobiga. Kuna aga kliini-
kumi töötajate rusikad on vä-
ga erineva suurusega ning pal-
jakäsi tehnika kallale minek 
kujutab endast töökeskkonna-
spetsialisti hinnangul arvesta-

tavat riskitegurit, juurutas 
tehnikateenistus abivahendi, 
mille esimene eksemplar on 
juba valminud ja patoloogia-
teenistusele katseliseks kasu-
tamiseks üle antud (vt pilti). 
Abivahend on varustatud 
graafilise kasutusjuhendiga 
selle õiget pidi kättevõtmiseks 
– on ju meditsiinitöötajatel 
harjumus patsiendile lähene-
da pigem instrumendi terav 
ots ees. Abivahendi teine, te-
rav ots on mõeldud kasutami-
seks äärmises hädaolukorras – 
toitekaabli läbiraiumiseks pe-
rutama hakanud meditsiini-

seadme kiireks, tõhusaks ja 
lõplikuks eraldamiseks elekt-
risüsteemist.

Lähikuudel koostavad me-
ditsiinitehnika ja –tehnoloo-
gia osakonna töötajad koos-
töös meditsiiniseadmete tar-
nijatega enamlevinud medit-
siiniseadmete kohta juhendid, 
milles on määratletud löögi 
andmise koht ja soovitav tu-
gevus.  

KLIINIKUMI LEHT 

Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva auks on algatatud väga paljusid erinevaid projekte.  
Üks neist oli „Eesti 100 tort“, millest sai osa ka kliinikumipere. 

Küll ei avane eHL, DHS, eri-
nevad raamatupidamistarkva-
rad jne. Lisaks pidavat prob-
leem olema pdf-failide avami-
sega. Arvutiabi on kogunud 
kõik murekohad kokku, tei-
nud põhjaliku süvaanalüüsi 
ning otsinud parimat lahen-
dust. Kahjuks pole aga sellist 
all-in-one brauserit turul ole-
mas, mistõttu võttis informaa-
tikateenistuse arendusosa-
kond väljakutse vastu ning 
töötab ise välja kõigi 4300 töö-
taja ootustele vastava veebile-
hitseja. See saab olema võti 
kõikide kirjade, veebilehtede 
ja failide avamiseks. Tulevikus 

ei ole enam vahet, kas olete 
Internet Exploreri, Mozilla, 
Safari või Chrome kasutaja, 
sest kliinikumi tööarvutites 
need lihtsalt enam ei tööta. 

Uue, kliinikumi päris oma 
veebilehitsemine algab testi-
päeval 1. aprillil. Selleks päe-
vaks oodatakse kõikide töö- 
tajate ettepanekuid veebilehit-
sejale nime väljamõtlemiseks. 
Nimekonkursi võitja saab  
enda tööarvutisse eraparooli-
ga kiirendatud internetiühen-
duse. 

 KLIINIKUMI LEHT 

Uue veebilehitseja  
nimekonkurss
Kliinikumi informaatikateenistus saab sageli kõnesid arvutikasutamise häirete kohta just seetõttu,  
et seni pole veel olemas ühtegi veebilehitsejat, mis vastaks kõikidele kliinikumi töötajate nõuetele. 

Fotod: Kliinikumi Leht

Dr Kuido Nõmm eelistaks magusale soolast

Grilliala ettevalmistus



Ühtlasi oli Nikolai Pirogov 
ettenägelik ja ennustas ette 
õdede iseseisvaid vastuvõtte – 
rohkem kui 150 aastat tagasi 
kaasas ta arstitöösse meditsii-
niõed ning juhtis nende koo-
litust. Ta oli julge mees ning 
pani aluse tänapäevasele lahin-
gukirurgiale: Krimmi sõja ajal 
lõi ta uue strateegia, mille jär-
gi kergemad haavatud viidi la-

hinguväljalt ära haiglaravile, 
ent eluohtlike vigastuste pu-
hul opereeriti neid kohe ko-
hapeal. 

Omamoodi lahinguväli on 
ka kliinikum, kus keelde on 
vahel rohkem kui lubatuid te-

gevusi. Kliinikumi Lehe 
kõrvu on jõudnud kuul-
dus, et Pirogovi kuju 
ümber luuakse vaba-
meelne plats, kus sarna-

selt Raekoja tagusele, 
võib pruukida alkohoolseid 

jooke. Kliinikumi juhatus on 
olukorrast teadlik ning pidas 
esialgu säärast teguviisi luba-
matuks. Pikemal järelemõtle-
misel jõuti seisukohale, et on 
kasulikum, kui arstitudengid 
peavad piknikuid ja kosutavad 
end jõujookidega siinsamas 
vanemate kolleegi järelvalve 
all ning lähimal parimale ars-
tiabile. Kõlama jäi lause, et va-
hel, kui viljad ei ole enam kee-
latud, ei ole need ka enam nii 
magusad.  

KLIINIKUMI LEHT
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Ernst von Bergmanni  
ausammas paigutatakse ümber

Viimaste aastate jooksul on 
kliinikute ja osakondade asu-
kohtades toimunud suuri 
muudatusi, mis kõik on pa-
randanud ravi- ja olmetingi-
muste kvaliteeti. Kogemata on 
aga märkamata jäänud vanade 
ehitiste juurde rajatud medit-
siini esiisade monumendid. 
Nii on sündinud otsus kolida 
Ernst von Bergmanni ausam-
mas Toomemäelt uute, J-, K- 
ja L-korpuste juurde. 

„Olgugi, et meditsiinilin-
naku II järgu kunstihanke ko-

hustus on meil kenasti täide-
tud, ei ole head kunsti kuna-
gi palju. Kui arvestada kauni-
te kunstide ja ruutmeetrite su-
het, on meil arenguruumi veel 
küllaga. Kuna Maarjamõisa III 
ehitusjärgu projekteerimise 
tarbeks on mõistlik mujalt 
kokku hoida, võimaldab vana 
ausamba ümberkolimine väl-
tida uusi kulutusi avaliku ruu-
mi kaunistamisele ja kliiniku-
mi hoonete rikastamisele 
kunstiteostega,“ kommentee-
ris Toomas Kivastik. 

Ernst von Bergmann õppis 
Tartu ülikoolis aastatel 1854–
1859 ning kaitses aastal 1860 
siinsamas doktorikraadi. Ta 
töötas Tartus eradotsendina, 
dotsendina ning 1871–1878 
professorina ja kirurgiaka-
teedri juhataja ja I kirur-
giakliiniku direktorina. 

Professor Bergmanni pee-
takse aseptika rajajaks, kuna ta 
oli üks esimesi, kes hakkas ste-
riliseerima kirurgiainstru-
mente. Tema uurimustöö pa-
ni aluse ka leprosooriumide 

avamisele ning aastaid tegeles 
ta ka pahaloomuliste kasvaja-
tega. Rahvusvahelise tunnus-
tuse pälvis professor koljuvi-
gastuste ja ajuhaiguste käsitle-
mise eest. Tema järgi on ni-
metatud meditsiiniteaduses 
Bergmanni sündroom ning 
Bergmanni meetod.

KLIINIKUMI LEHT

Tehnikateenistuse kollektiivpuhkus

Õdede iseseisvad vastuvõtud  
sotsiaalmeedias

Pärast innovaatiliste meetme-
te (Call Center Outsourcing`u 
käimalükkamine ja meditsii-
nitehnika uudsete paranda-
mismeetodite juurutamine) 
rakendamist läheb tehnikatee-
nistus käesoleva aasta juuli- ja 
augustikuus rahuliku süda-

mega väljateenitud kollektiiv-
puhkusele. Ebatõenäoliste, 
kuid siiski võimalike problee-
mide puhuks komplekteeri-
takse ning jäetakse iga kliini-
kumi hoone infotöötaja või 
valvuri juurde abivahendite 
komplekt, mis koosneb ühest 

hapnikuballoonist, tosinast 
erinevast hõõg- ja lumino-
foorlambist, kolmest ämbrist, 
ühest prill-lauast, suurest kru-
vikeerajast, haamrist, kahest 
pikendusjuhtmest ja kümnest 
rullist hõbedasest MacGyveri 
teibist. Tehnikateenistuse pi-

kaajalise kogemuse kohaselt 
on nende vahenditega võima-
lik parandada peaaegu kõik et-
tetulevad tehnosüsteemide 
tõrked.
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Sotsiaalmeedia võidukäik on 
jõudnud ka tervishoiuteenis-
tusse. Lisaks eelmisel aastal 
juurutatud reaalajas operat-
sioonidele, kolivad järgmise 
sammuna õdede vastuvõtud 
sotsiaalmeediasse. Nii ei pea 
patsient ise kohale tulema 
ning ka õde saab nõustamis-
tööd teha kasvõi kodukonto-

ris. Teenuse kvaliteetseks 
arendamiseks koolitatakse 
kõigepealt õdesid ennast ja 
ümbruskonda pildistama nii, 
et see oleks atraktiivne. Lisaks 
moodustatakse esialgu kolme 
rakenduse põhised vastuvõtud 
– veidi vanematele patsienti-
dele Facebooki põhised, veidi 
noorematele Instagrami põhi-

sed ning kõige nooremale pat-
sientuurile luuakse Snapcha-
ti põhine vastuvõtt. Kõik ra-
kendused võimaldavad oma 
seisundi kirjeldamise asemel 
seda pildistada. Õde saab 
omakorda vastata õpetliku vi-
deoklipiga. 
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Foto: 4. kursus

Ernst von Bergmanni monument on veel viimaseid päevi Toomemäel

Kliinikumi juhatus planeeris 2018. aasta eelarvesse aseptika rajaja Ernst von Bergmanni  
mälestussamba ümberkolimise. 

Paljutähenduslik Nikolai Pirogovi 
büst kirurgiakliinikus

Pirogovi ala loomine rõõmustab arstitudengeid kipsipraktikumis

Ilmselt on juba osad kliinikumi töötajad märganud, et kirurgiakliinikusse on püstitatud ausammas 
kuulsa kirurgi Pirogovi auks. Oli ju tema see, kes hakkas narkoosi eesmärgil kasutama eetrit ning 
jäsemete amputeerimise asemel võttis kasutusele kipsmähised. 



 

Aprill 2018

Avaldan tänu avalikkussuhe-
te teenistusele, kes ummistab 
mu postkasti kirjadega auto-
dest, võtmetest, sallidest,  
ehetest, elektrist ning veeto-
rudest. Tänu teile on mul liht-
sam töökirjadele mitte vasta-
ta, sest ma ei leia neid lihtsalt 
üles. 

Aprill 2018

Soovin tänada informaatika-
teenistust, kust abi küsides 
tunnen end tihtipeale ruma-
lana. See motiveerib mind  
pidevalt edasi õppima ja end 
täiendama. 

Aprill 2018

Olen tänulik L. Puusepa 1a 
kohviku töötajatele, kes enda 
kiire loomuga motiveerivad 
mindki lõunasööki kärme-
malt valima. 

Aprill 2018

Tänan majandusteenistust, 
kes teatas minu autonumbri 
politseile. Nüüd tean, et haig-
lasse ligipääsu ei tohi takista-
da ning et invakohad pole 
mõeldud igaühele.

 Aprill 2018
Tänan Kliinikumi Lehte, mis 
eristub teistest tänapäevas-
test müra- ja valgusreostuse-
ga ühiskonna väljaannetest. 
Mulle meeldib lugeda lihtsat, 
must-valget, mitte hüppavate 
pealkirjadega lehte. Tore, et 
teie lehes pole reklaami ja  
fotod võtavad vähem ruumi 
kui sisulised artiklid. 

Kliinikumi Lehe toimetaja:  
Helen Kaju, tel 731 9423, e-post: Helen.Kaju@kliinikum.ee  
trükk: Vali Press, trükiarv 1200 eks.ISSN 1736-1214 (trükis), ISSN 1736-1222 (võrguväljaanne)
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Peamised töökohustustused:
Patsientide transportimine kaldteedel voodi, 
raami või ratastooliga (kogukaal 100-450 kg) 

Kandidaadilt eeldame:
• ülihead füüsilist vormi
• pingetaluvust
• kõrgharidust, eelistatult magister  

transpordi või logistika valdkonnas
• eesti, vene ja inglise keele valdamist kõnes 
• täpsust ja korrektsust tööülesannete  

täitmisel
• mittesuitsetamist Tartu Ülikooli  

Kliinikumi ruumides ja territooriumil 
hoonetest 30 meetri raadiuses

NB! Kandidaat peab suutma kaldteel lükata 
voodit koos varustusega üles-alla nii, et voodi 
ei pääseks veerema ka märja ja libeda pinnaga.

Omalt poolt pakume:
• Töötasu tüki ja kaalu alusel, kuid mitte 

rohkem kui riiklik miinimum. 
• Töökohale kandideerija saab osaleda  

proovipäeval, kus tehakse individuaalsel 
juhendamisel katseid koormust järkjärgu-
liselt suurendades. Eesialgu saab lükata 
tühja voodit ja hiljem koos patsiendi ja  
varustusega.

Kandideerimiseks palun saata elulookirjeldus 
aadressil kaldtee@kliinikum.ee

Võtame tööle transpordi- 
korralduse spetsialisti 

TÄNUAVALDUSI

Tööpakkumine

Tartu Ülikooli Kliinikum ootab oma meeskonda 
täistööajaga (1,0 koormusega) kahte 
patsiendi transpordikorralduse spetsialisti.


