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Seefeldi dopinguskandaali  
on segatud ka verekeskus

Eesti suusatajate veredooside 
kogumine toimus pärast töö-
päeva lõppu verekeskuse ruu-
mides ning viidi läbi verekes-
kuse töötajate poolt. Samuti 
leiti, et juhiseid, kuidas või-
malikult ohutult hotellitoas ja 
auto tagaistmel veretooteid 
üle kanda, jagasid verekesku-
se arstid. Kõige jahmatavam 
oli aga, et veredopingut kasu-
tasid ka haigla töötajad, kelle-
le kanti üle veretooteid, mille 
„parim enne“ oli möödas ja 
kuulusid ametlikult akteeri-
misele. Seda teenust kasutasid 
eriti usinalt EMO valvetööta-
jad, kes enne valve algust end 
verekeskuse karantiinilaos 
turgutamas käisid. Osad töö-
tajad soovisid läbida edukalt 
ka Tartu Maratoni Team 
Haanja koosseisus. 

Uurimise käigus kuulati 
üle kõik verekeskuse töötajad 
ja 15 töötaja puhul leiti otse-
ne seos dopingule kaasa aita-
mises. Paraku selgus, et kõiki 
15 kahtluse saanud töötajat ta-
bas samaaegselt mälukaotus ja 
keegi neist ei osanud juhtunut 
kommenteerida. Öeldi vaid, 

et mida ei mäleta, seda pole 
olnud. Diagnoos on pandud 
kliinikumi neuroloogide poolt 
ja see annab skeptikutele alust 
arvata, et tegemist on klassi-
kalise meditsiinitöötajate ring-
kaitsega, kuid Tartu Ülikooli 

teadlased leidsid 7-päevases 
mahukas uurimistöös, et 15 
töötaja samaaegne mälukao-
tus ühes osakonnas mahub 
statistilise vea piiridesse. Näi-
tamaks, et verekeskus suhtub 
sellistesse juhtumitesse tõsi-

selt, tegi keskuse juhataja 
kahtlustuse saanud töötajate-
le DOI (Dopingukasutajale 
Ohtlik Intsident). 
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Märtsi alguses lahvatanud dopinguskandaali kriminaaluurimise jäljed viisid Tartu Ülikooli Kliinikumi 
verekeskusesse, kus selgus, et verekeskus tegi koostööd kurikuulsa saksa dopinguarstiga.

15 töötajat  
tabas  
mälukaotus

”

Dopinguskandaal verekeskuses



Ajavahemikus 01. aprill–31. detsember 2019 toimub  Tartu Ülikooli  
Kliinikumi anestesioloogia ja intensiivravi kliinikus esmakordselt  
pilootprojekt "Anioscaffemachine", kuhu on kaasatud erinevate maade  
tervisespetsialistid. 

Et Tartu linn sai aastaid taga-
si endale sõpruslinnaks Hiina 
suurlinna Ningbo, ei ole sa-
muti juhuslik. Ajalugu räägib, 
et meie kodulinlane Neinar 
Seli käis kümneid kordi selles 
linnas tehingut tegemas, et 
Eesti saaks Hiina siiditee jaoks 
olulise sadama oma kontei-
nerveoks Tallinna. Et aga sel-
lest projektist Tallinna sada-
maga asja ei saanud, avaldas 
Ningbo linnavalitsus oma-
poolset tänu sellega, et nime-
tas Tallinna asemel oma sõp-
ruslinnaks Tartu.

Need sõprussidemed on 
osanud oma kasuks pöörata 
Tartu Ülikooli Kliinikum, eri-
ti spordimeditsiini ja taastus-
ravi kliinik. Vana spordimehe-
na tõi Seli hiinlased ka spor-
dimeditsiini ja taastusravi klii-

nikusse, mille kõrge tase ning 
suur potentsiaal ei jäänud 
taiplikel hiinlastel märkama-
ta. Külalised nägid suurt või-
malust meie kõrgel tasemel 
teaduse ning hiina vanarahva 
meditsiini ühendamisel, mil-
le koosmõjul saaks seljatada 
aastasadu inimesi vaevanud 
kõige raskemad haigused.

Hiinlased vaimustusid 
ideest sedavõrd, et algselt Ves-
terbackale Tallinn-Helsingi 
tunneliks lubatud 15 miljardit 
eurot on nüüd lubatud inves-
teerida hoopis Tartu Ülikooli 
Kliinikumi, et arendada tea-

dusliku alternatiivravi keskust.
Paratamatult nõuavad suu-

red summad ka kliinikumi-
poolseid vastutulekuid. See-
tõttu oli kogu kliinikumi juht-
kond sunnitud praegusest L. 
Puusepa tänava hoonest lah-
kuma ning loovutama selle 
kohalikule Hiina saatkonnale. 
Spordimeelse inimesena on 
kliinikumi juht Priit Eelmäe 
kommenteerinud seda vägagi 
toetavalt: „Meie jaoks on ala-
ti kõige tähtsamad patsiendid 
ja vajadusel oleme nõus koli-
ma isegi jõulutunneli tarbeks 
olevatesse haagistesse.“

Parema koostöö huvides 
võtavad kõik kliinikumi töö-
tajad kasutusele hiinapärased 
nimed. Nii on saanud Rein 
Kuikist Ren Hui ja Tauno 
Koovitist Tao Ko. Dr Kuik alg-
selt uuest nimest ei vaimus-
tunud, kuid siis ähvardasid 
hiinlased nõuda tagasi ka Ees-
ti Energia Jordaania projekti 
pandud raha ning meie armas-
tatud kolleeg otsustas kõigi 
maksumaksjate heaoluks ni-
mevahetusega nõustuda. 

Hetkel ongi kliiniku juha-
taja Rein Kuik väljaõppel Xia-
nis ja füsioterapeudid eesotsas 
doktorant Tauno Koovitiga ja 
Eesti koondise vehklejatega 
koolitusel Ningbos. „Kindlas-
ti saame sealt uut hingamist 
kogu kliinikumile alternatiiv-
meditsiini vallas,“ lubas dr 
Kuik.

Lisaks on alates aprilli tei-
sest nädalast kliinikumi amet-
likuks toitlustajaks aastaid ta-
gasi uksed sulgenud Tartu 
tuntud hiina restoran Tsink-
Plekk-Pang, mille tarbeks te-
hakse ulatuslikud remonttööd 
sööklas. 
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Kohvimasina joogivalikus on 
hetkel Latte Chillimachhiato 
ning esialgsete teadusuurin-
gute põhjal on kohvijooki 
peetud samaväärseks gripi-
vaktsiiniga.

Kõik anestesiolooga ja in-
tensiivravi kliiniku töötajad, 
kes tarbivad kohvijooki kolme 
kuu jooksul 2x ööpäevas, ei 

vaja tõenäoliselt immunisee-
rimist 2019. aasta sügisperioo-
dil.

Personalile on kohvijook 
tasuta, tuleb vaid infrasini 
juures tööalast kiipkaarti vii-
butada ning endale meelepä-
rane kohvitops alusele aseta-
da, mille järgselt lülitub ma-
sin automaatselt töörežiimile.

Peagi lisandub maitsete va-
likusse ka CaffePepperminta, 
mida saab soetada vaid valve-
tööd lõpetav personal enne 
koju minemist.

Kohvimasina leiate kõiki-
dest paremini varustatud osa-
kondadest 24/7.
Head joogi nautimist!

Uus süsteem võimaldab pare-
mat ravitöö planeerimist, mis 
omakorda garanteerib, et le-
pingumahte ei ületata ja ra-
hastamisel arvestatakse ravi-
kvaliteedi tulemusi reaalajas. 
Muutusest tulenevalt peab 
alates 1. aprillist vormistama 
patsiendi raviarve päev enne 

vastuvõttu või haiglaravile tu-
lekut ja edastama selle haige-
kassale haigusjuhu avamise 
hetkel. Haigekassa jälgib 
omalt poolt ravikvaliteeti 
reaalajas ja maksab haiglale 
kinni need ravijuhud, mille 
järel on patsiendi elulemus 
vähemalt 15 aastat. 

Raviarvelduse reorganisee-
rimise tulemusel vabaneb hai-
gekassa eelarves arvestatav 
hulk rahalisi vahendeid, mis 
edaspidi suunatakse perso-
naalmeditsiini edendamisele. 
Ka kliinikum soovib osaleda 
personaalmeditsiini edenda-
misel, mistõttu käivitub klii-

nikumis alates 1. aprillist per-
sonaalmeditsiini teine etapp, 
mille käigus peavad kõik eri-
arstid koostama patsiendile 
horoskoobi ja personaalse 
kristallikataloogi.

KLIINIKUMI LEHT 

2       KLIINIKUTES-TEENISTUSTES  Kliinikumi Leht  aprill 2019 Kliinikumi Leht  aprill 2019        3

Eesti teadusarendus ning  
Hiina meditsiin kohtuvad Tartus

Anestesioloogia ja  
intensiivravi kliinik alustab  
innovatiivse pilootprojektiga

Teadusmaailmas räägitakse aina rohkem, et tuleb esmalt vaadata ajalugu ning sealt peegelduvat 
suurt pilti ja alles siis minna oma liistude juurde, sest nii eksitakse kindlasti vähem.

Seoses lähiajal algava L. Puu-
sepa 8 söökla remondiga on 
kerkinud päevakorrale mit-
meid lahendusi töötajate toit-
lustamise korraldamiseks. Li-
saks kodukohvikute päevade 
korraldamise lubamisele juha-
tuse poolt, on kontsernisise-
selt lepitud kokku, et alates 1. 

aprillist on kliinikumi ja tema 
tütarhaiglate sööklad ühisres-
surss. Kokkulepe annab või-
malusi kliinikumi töötajatel 
pidada lõunapausi nii Põlva, 
Valga kui ka Lõuna-Eesti haig-
la sööklates. 

Et kliinikumirahva tagasi-
sõitmist kiirendada, on tütar-

haiglad reserveerinud igas 
sööklas kliinikumi jaoks kolm 
lauda, mida teenindatakse väl-
jaspool järjekorda. Tasumine 
toimub kontsernisiseselt sula-
rahas. 
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Võrgustumine kogub hoogu

Aasta alguses kliinikumi  
informaatikateenistuse töö- 
tajate seas läbi viidud küsit- 
lusest selgusid töötajate ootu-
sed ja ettepanekud, milliste  
ettevõtetega võrgustumist 
peaks kliinikumi juhatus kaa-
luma. 

Pingerea etteotsa valiti: 
• Eesti Haigekassa
• Mayo kliinik Floridas 
• Hospital de la Santa Creu 

i Sant Pau Barcelonas
• Bali Royal Hospital

Informaatikateenistuse di-
rektor Eiko Pruks kinnitab, et 

töötajatel on kohvrid juba pa-
kitud ning oodatakse infor-
matsiooni, kuhu strateegilisse 
sihtkohta tuleb lennupiletid 
osta. 
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Võrgustumise küsitlus selgitas  
välja töötajate ootused

Haigekassa uus  
arveldussüsteem PHIS

Kõik  
kliinikumi  
töötajad võtavad 
kasutusele  
hiinapärased  
nimed

”

Aprillist liitub kliinikum haigekassa uue partnerhalduse infosüsteemiga PHIS,  
kus raviarveldus on ühendatud ravikvaliteedi kontrollisüsteemiga. 

Hiinakeelsed sildid spordimeditsiini ja taastusravi ustel



Talvisel perioodil, kui õues 
on külm ja libe, on Tartu 
Ülikooli Kliinikumi trauma-
toloogia osakond üle koor-
matud patsientidest, kelle 
kukkumine libeduse tõttu on 
lõppenud traumaga. 

Et parim ravi on ennetus, 
alustavad traumatoloogia 
osakonna tublid ja toimekad 
töötajad kursuste „Kuidas 
turvaliselt kukkuda“ läbivii-
mist. Kursuste korraldamis-
se on haaratud kogu trauma-
toloogia personal ja külalis-
esinejateks on kaasatud ka 
kogemusnõustajad endiste 
traumatoloogia osakonna 
patsientide näol. 

Kursustega plaanitakse 
alustada 2019. aasta oktoob-

rist, kuid registreerimine on 
võimalik juba alates 1. april-
list. Registreerumiseks tuleb 
saata vastavasisuline e-kiri 
aadressile kukkumine.libe-
dus@kliinikum.ee. Osavõtt 
on kõikidele tasuta. 

Kursuste eduka käivitu-
mise korral kaalutakse kuk-
kumise ohutusalase koolitu-
se kohustuslikuks muutmist 
kõikidele kodanikele. See on 
suurepärane võimalus ini-
mestel teadvustada endale 
tervise väärtuslikkust ning 
õppida hoidma enda tervist. 

Kursused toimuvad nii 
loengu vormis kui ka prakti-
lise õppe kaudu (ergonoomi-
lised võtted kukkumisel). 
Inimestele tutvustatakse abi-

vahendeid, millega turvali-
selt libedal pinnasel liikuda. 
Samuti tutvustatakse nippe, 
kuidas kukkumine pehme-
maks muuta.

Paljud alkoholi tarvitanud 
inimesed kukuvad alkoholist 
tingitud tasakaaluhäirete ja 
libeduse koosmõjust. Seetõt-
tu plaanitakse läbi viia ka eri-
kursus „alkoholisõpradele“. 
Nendele õppekava näeb ette 
esmalt turvalise liikumise 
õpetamist libedal pinnasel, 
kuna alkoholist tingituna on 
nende reaktsioon kukkumi-
sele aeglasem. 

Hoolige enda tervisest ja 
tulge õppige kukkumist!

KLIINIKUMI LEHT
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Patsientidele mõeldud 
kursus – „Kuidas  
turvaliselt kukkuda?“

 

Soovin tänada Eesti valitsust ja 
haigekassat, kust tuli raha minu 
operatsiooniks. Teiseks tänan  
Tartu ülikooli, kes on koolitanud 
välja arsti, kes minu lõikusega 
hakkama sai. Lõpuks tänan kogu 
kliinikumi personali, et nad minu 
paranemisele kaasa elasid ja igati 
toetasid. Kõige suurem tänu kuu-
lub mulle endale, kuna maksu-
maksajana ning kirgliku suitseta-
jana olen raha riigikassasse  
kogunud. 
Suur aitäh minu vanematele,  
kes mulle head geenid on päran-
danud! Ja jumalale ka tänu – 
muidu poleks ma sellest kõigest 
välja tulnud! 

Üleskutse:  
annetage  
tõukerattaid!
Traumatoloogia ja ortopeedia 
kliiniku traumatoloogia statsio-
naarne osakond kutsub üles an-
netama oskonnale tõukerattaid. 
Kui kodus on kasutult seismas 
tõukerattaid, võtame suurima 
rõõmuga vastu. Eesmärk on kii-
rendada osakonna tööd ja vä-
hendada personalile pideval 
edasi-tagasi käimisel mööda 
75-meetrist koridori tekkivat 
koormust. 

Kontaktisik: osakonna va-
nemõde tel 731229.

Transpordiküsimus 
saab lahenduse 
Tartu Ülikooli Kliinikumi kontser-
nisisene patsientide transport 
saab uue hingamise, kuna kliini-
kum ja idufirma Bolt (endine 
Taxify) sõlmisid 1. aprillil lepingu 
kontsernisisese transporditee-
nuse korraldamiseks. Tulevikku 
silmas pidades ning ökoloogilise 
jalajälje vähendamist soovides 
võetakse kasutusele Bolti tõuke-
rattad. Ainuke kohustus, mis klii-
nikumile kaasneb, on tagada 
tõukerataste transport Aafrikast 
Eestisse. Struktuuriüksuste hea 
koostöö märgiks sõidab tõuke-
ratastele järgi majandusteenis-
tus kogu koosseisus. 

Seoses majandusteenistuse 
pika ja kauge lähetusega palu-
takse kõik transpordivajadused 
lükata edasi novembrisse, kui 
tõukerattad on kohale jõudnud 
ja täis laaditud.

KLIINIKUMI LEHT 

TÄNUAVALDUS

Tartu Ülikooli Kliinikum on 
andnud nõusoleku osaleda 
AirB&B mobiilirakenduse pi-
lootprojektis, mis algab 1. ap-
rillist. Rakenduse eesmärk on 
võimaldada patsientidel otsida 
endale kiiritusravi päevadeks 

ööbimiseks majutust kodus. 
Äpp otsib üles vabad voo-

dikohad kas haiglaruumides 
või kliinikumi meditsiinitöö-
tajate kodudes. Innovatiivne 
lahendus suurendab patsien-
dikesksust võimaldades nii 

kiiremini ravile pääseda. Nii-
samuti tõotab see kasumlikku 
aspekti, kuna osakondade ju-
hid saavad teenida lisaraha 
oma osakonna vabade voodi-
kohtade täitmisega. Olgugi, et 
kliinikumis on ligi 1000 voo-

dikohta, võivad töötajad ravi-
pindade ootamatu suure 
nõudluse ja täitumise korral 
pakkuda patsientidele maju-
tust ka enda kodudes. 
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Seli sõnul kuulub peagi ava-
tava Tartu automuuseumi eks-
ponaatide hulka mitu kiirabi-
autot, mis on pärit Soomest, 
Rootsist, Norrast ja USAst. 
„Kuigi autod on ostetud muu-
seumile, siis nende tehniline 
seisukord on sedavõrd hea, et 
neid saab veel mitu aastat ka-
sutada kiirabiteenuse pakku-
miseks,“ lausus Seli.

Mõte siseneda kiirabitee-
nuste turule sündis Seli peas 
pärast seda, kui ajakirjanduses 
juhiti tähelepanu sellele, kui-
das kiirabi on sunnitud järest 
rohkem üle võtma perearsti 
rolli.

„Väljakutsete arv on aasta-
tega aina kasvanud ning sage-
li on põhjuseks väga lihtsad 
tervisemured. Inimesel on 
näiteks kurk valus või varvas 
paistes ning juba kutsutakse 

kohale kiirabi,“ lausus Seli, 
kelle jaoks on meditsiini- 
valdkond üsna südamelähe-
dane.

Autod hakkavad Tartus rin-
gi kihutama siiski vaid sel ajal, 
kui muuseum on suletud. 

Ülejäänud aja teenivad nad 
eksponaatidena edasi.

Seli lubas, et kui vähegi 
ajagraafik lubab, hakkab ta ka 
ise võimalusel autorooli istu-
ma. „Kvaliteetse teenuse osu-
tamiseks on meil meditsiini-

line personal juba komplek-
teeritud, ainult autojuhte  
otsime veel juurde,“ lausus 
Seli.
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Kliinikum hakkab  
piloteerima kiiritusravi haigete 
mõeldud AirB&B äppi 

Tartu kiirabiturule tuleb uus tegija
Endine Tartu Ülikooli Kliinikumi nõukogu liige ja praegune auditeerimiskomisjoni liige 
Neinar Seli on otsustanud anda omapoolse panuse kiirabiteenuse kättesaadavamaks 
muutmisel ning paneb alates aprillist Tartusse sõitma neli kiirabiautot.

Aprillist  
saab Tartu  
juurde 4  
kiirabiautot

”

Kuidas turvaliselt kukkuda?



Kes teab, kas vastab lugu tõele,
kuid siit-sealt kostab rahvasuusta,

et ühel sügisöösel külmal
ei lasknud eksitada ilmal

end mees, kes juhtis oma laeva,
mis tehtud tõrvat' tammepuusta

Läänemerelt Emajõele.
Küll koormat' polnud lastiga,

ent mees nägi kurja vaeva,
jõesängis vastu oli vool,

kuid südames tal kutsuv hääl
rinnus helisemas sääl.

Seilas mitu ööd ja päeva,
ta kaljast kahe mastiga

Emajõe peal kandis sinna
kodusesse Tartu linna

süngelt sügav vetevoog.
Viimaks rauges laeva hoog,
kaardus silla all ta randus.

Mees hüppas uhkes kuues vette
ja kivist kalda peale ujus,

väljus vastuvooluveest
vägilasemõõtu hiid.

Sirgelt astus rahva ette, 
vaatas otsa linnapeale,

käe siis surus talle kätte,
õlal patsutas veel teale. 

Kokkukogund inimsumm,
milles valdas vaikiv lumm,

kahte lehte astus eest.
Munakivisillutisel
roosiõitepillutisel 

käik tal kindlamalt veel sujus,
polnud nähtud sellist meest.

Kostis justkui ühest suust
õnnest joobnud rahva hüüd –
Priit on jõudnud kodumaile!
Ei hoitud kinni enam suud,
uudis Kliinikumi kandus.

"Vot just sellist meest on meile
tarvis isandaks ja juhiks,

kes meid pimedusest päästaks,
põrmu langemisest säästaks,

eksind lambukesi juhiks
haljamale karjamaale, 
kirkamale allikveele,

sammusihid taas saaks kõrgeks,
väsinute vaimud virgeks,

koormatud saaks seljad sirgeks,
kõhklejad saaks jälle julgeks,

purjutanud pead saaks selgeks,
tulevik saaks suureks, helgeks.

Must taas vaieldud saaks valgeks,
tühjast tõusvad tormituuled,

põrguliste pahameeled,

kadedate kurjad keeled,
halvasoovijate hääled

tema sunniks vaikimaie.

Võiks nägudesse norgustesse
nüüdsest naeratused jääda,

selgadesse sorgustesse
sirgus selgroo sisse saada.

Lööks tuhmund klaasid läikimaie,
et me silmad näeks uut algust,
käigu lõpus näeks taas valgust."

Kliinikumi kangel rahval,
igal õel ja tohtril vahval
otsejoones tõusis tuju

taevastesse kõrgustesse.
Nüüd on viimaks saabund aega,

kõigevägevama väega
sangar saabunud on koju,
palgatõusu meile tooma,
Kliinikumi uueks looma.

TRiim   -
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Kliinikumi eepos

Hetkel on Tartu Ülikooli  
Kliinikumi patsientidel või-
malik liikumiseks hädavajalik-
ke isiklikke transpordivahen-
deid täiesti tasuliselt parkida 
kliinikumi ümber asuvates 
parklates. 

Kuna õppetööl viibivad tu-
dengid on hakanud kurtma, 
et hommikuti ei ole nende kä-
sutusse antud esivanemate au-
tosid enam ruumipuuduse 
tõttu kuhugi parkida, siis ot-

sustas Tartu linn appi tulla 
ning algatas projekti „Kodune 
parkimine“. Projekti raames 
jätavad kõik patsiendid oma 
transpordivahendid koju ja lii-
guvad Tartu Ülikooli Kliini-
kumi jalgsi. Esiteks on see hea 
patsientide tervisele ja teiseks 
lahendab see tekkinud põhi-
probleemi. 

Eesti Arstiteadusüliõpilas-
te Selts kiidab plaani heaks 
ning kommenteerib seda kui 

win-win situation`it (eesti k 
„Kui ei saa nõuga, siis saab 
jõuga.“).

Tähelepanu! Veel olulist 
seoses parkimisega Tartu Üli-
kooli Kliinikumi territooriu-
mil:
• Iga kümnes parkimine Tar-

tu Ülikooli Kliinikumi 
parklas on patsiendile 2019. 
aasta lõpuni tavahinnast 
50% soodsam. 

• Jalgrataste, ratastoolide ja 
karkude parkla muutub ala-
tes aprillikuust L. Puusepa 
tänava poolse peasissekäigu 
juures valvega parkimis-
alaks.

• Juuli lõpuni on võimalik 
patsientidel anda oma pa-
nus „Patsientide heaolu eest 
seismise komisjoni“ moo-
dustamisse. Komisjoni ees-
märk on seista patsiendi 
heaolu eest E–R 8:00–9:00. 
Hääletuskast koos kandi-
daatide nimekirjaga asub N. 
Lunini tänava peasissekäi-
gu juures. Tartu Ülikooli 
Kliinikumile on väga oluli-
ne iga patsiendi arvamus 
ehk kutsume kõiki kindlas-
ti hääletama. Kokkuvõttes 
ei ole tegelikult vahet, keda 
te sinna komisjoni valite, 
sest riigi poolt arendatud 
arusaamatu siseseadustiku 
tõttu moodustub komisjon 
kõige vähem hääli saanud 
inimestest.

KLIINIKUMI LEHT

Parkimine muutub  
alates suvest Tartu Ülikooli  
Kliinikumis kodusemaks

JUHATUSE OTSUS
nr1.3-1/01-04

Tartu  1. aprill 2019

Tööriiete juhendi 2. versiooni kinnitamine

1.  Kinnitada tööriiete juhend JKL-186 versioon 2 eesmärgiga täiendada  
tervishoiupersonali tööriietuse nõudeid ja suurendada tööalast ohutust.  

2.  Alates 1.04.2019 on kõik Tartu Ülikooli Kliinikumi töötajad, kes ei ole  
leetrite vastu vaktsineeritud kohustatud kasutama kaitseriietust (pilt 1). 

3.  Otsuse täitmise eest vastutab kliinikumi juhatus. 
4.  Otsus jõustub alates 01.04.2019.

(allkirjastatud digitaalselt)

Andres Kotsar   Koostaja: Matti Maimets
Juhatuse liige–ravijuht   Koopiad: kõik kliinikumi töötajad
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Tegemist on väga suure kasu-
faktoriga ettevõtmisega, kuna 
võimaldab patsiente kõnetada 
otse haiglavoodis enne inter-
netiavaruste nõuandeid, mis 
tõotab aidata kaasa ravisoostu-
muse ja -tulemuste paranemi-
sele. 

Teine peidetud mõte aga 
seisneb nüansis, et olenemata 
sellest, et kliinikumi tervis-
hoiutöötajad on alati erineva-

tesse tele- ja raadiosaadetesse 
väga oodatud külalised, ei ole 
neil võimalik oma tööd kom-
menteerida delikaatsete isiku-
andmete kaitse nõude tõttu. 
Et aga haiglaelu on põnevam 
kui mistahes film, otsustas 
kliinikumi juhatus luua ame-
tikoha stsenaristile. Uue töö-
taja ülesandeks on pärast klii-
nikute ja osakondade tööga 
tutvumist kirjutada teleseriaa-

li käsikiri. Kuna tegemist on 
filmisarjaga ehk kunstiteose-
ga, ei laiene sellele delikaatse-
te isikuandmete kaitse nõue. 

Esialgu hakkab seriaal eet-
ris olema vaid kliinikumi si-
setelevisioonis, kuid juba on 
selle vastu huvi tuntud ka naa-
berriikides. 

KLIINIKUMI LEHT

Kliinikumi  
sisetelevisioon saab teoks
Tartu Ülikooli Kliinikum astub strateegilise sammu ning alustab sisu  
tootmisega sisetelevisiooni tarbeks. 

Parimaks patsiendiks pürgides 
tuleb silmas pidada: et patsient 
külastaks kliinikumi nii sage-
li kui võimalik, et ta ei oleks 
viril ja ülemäära nõudlik, et 
tema peale ei kuluks liiga pal-
ju tervishoiutöötajate aega, et 
tema parim sõber ei oleks dr 
Google ning oluline on, et ta 
ei oleks esitanud ühtegi kae-
bust. Lisaväärtust annab asja-
olu, kui patsient on mõistev 

ja positiivselt meelestatud klii-
nikumi töötajate suhtes, nae-
ratades neile nii tihti kui või-
malik. 

Parima patsiendi preemia 
kuulutatakse välja kliinikumi 
kevadkonverentsil ning pree-
mia toob endaga kaasa pääse-
mise ravile ilma järjekordade-
ta järgmise viie aasta jooksul. 

KLIINIKUMI LEHT 

Kliinikum kuulutab  
välja konkursi parima  
patsiendi leidmiseks
Et Tartu Ülikooli Kliinikumis valitakse parimaid arste, õdesid, hooldustööta-
jaid, kolleege, õppejõude ning praktikajuhendajaid, lisandub 1. aprillist 
veel üks kena traditsioon. Nimelt hakatakse valima ka parimat patsienti. 

 

Kolm soovi
Hooldusõde, osakonna õde 
ja vanemõde söövad lõunat 
personalitoas. Kostab kopu-
tus ja sisse astub haldjast-
ristiema välimusega naine 
ja ütleb: „Ma olen südamest 
tänulik selle eest, kuidas te 
hoolitsesite siin osakonnas 
mu tädi eest ja tänuks selle 
eest täidan ma teie kolm 
soovi!“

Pikemalt kõhklemata la-
dus hooldusõde oma soovi 
ette: „Soovin olla troopilisel 
saarel, võrkkiiges, Mojito 
klaas käes, ilus mees mu 
kõrval mind puuviljadega 
toitmas!“ Kõlab sõrmenips 
ja hooldusõde on haihtu-
nud. 

Järgmisena on soovimas 
kohe osakonna õde: „Ma 
soovin olla rikas, istumas 
oma suusamajakeses kami-
na ääres, kena vallaline suu-
sainstruktor minu eest hoo-
litsemas!“  Kõlab sõrmenips 
ja ka osakonna õde on haih-
tunud.

“Nii ja milline on viimane 
soov?” küsib kena daam. Va-
nemõde vastab: „Ma tahan, 
et need kaks oleksid osa-
konnas tagasi lõunapausi 
lõpuks.”

Valvest enesest
Alkohoolses deliiriumis pat-
sient karjub kõva häälega 
palatis: „Appi, kutsuge polit-
sei!“ 

Kisa peale tuleb valveor-
topeed platisse ja ütleb ra-
hulikult: „Tere, mina olen sel-
le osakonna politsei dr Ku-
keke, mis muret teeb?“

Patsient: „Kutsuge mulle 
politsei, mind tahetakse 
tappa!“

Arst: „Kirjeldage palun, 
kuidas see täpselt toimub.“

Patsient: „Kaks blondiini 
hoiavad mind kinni ja üks 
brünett süstib mulle mürki.“

Castingud seriaalis osalemiseks on juba alanud


