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Tunnustati parimaid 
õdesid ja hooldajaid
PERH-is kuulub rahvusvahelise 
õdede päeva tähistamise juurde 
ikka paremate õdede-hooldajate 
valimine ja avalik tunnustamine. 
Tänavu kuulutati paremad õendus-
hooldustöötajad välja 11. mail. Palun 
saage tuttavaks – siin nad on! Kliiniku 
Aasta Õde ja Kliiniku Aasta Hooldaja 
tiitlite kõrval valiti ka keskuste ja 
osakondade 2007. aasta paremad 
õed ja hooldajad. Parimatele anti 
üle lilled ja kingitused, aga tänusõnu 
jagus kõigile õdedele ja hooldajatele. 
Suur-suur aitäh teile ka Kuukirja 
lugejate poolt!

Kliinikute 2007. aasta õed ja hooldajad

Kliiniku Aasta Õde

Marina Rinaldi – Anestesioloogiakliinik
Inna Vovk – Diagnostikakliinik
Laine Veersalu – Keila Haigla
Kristel Janvest – Kirurgiakliinik
Sigrid Sädeme – Psühhiaatriakliinik
Riina Voitk – Sisehaiguste Kliinik

Kliiniku Aasta Hooldaja/Abiline

Eivo Arro – Anestesioloogiakliinik
Helgi Voolaid – Diagnostikakliinik
Malle Karropach – Keila Haigla
Aljona Salaginova – Kirurgiakliinik
Oksana Gatšinskaja – Psühhiaatriakliinik
Eva Uuemäe – Sisehaiguste kliinik

Keskuste ja osakondade 2007. aasta 
õed ja hooldajad

Anestesioloogiakliinik

Anesteesiakeskus
Õed: Irina Muzalevskaja, Kristiina 

Soodla, 
Hooldajad: Ljudmilla Jakovleva, 

Anastassia Novak 
Intensiivravi keskus
Õed: Anna Godjajeva, Jelena 

Maslova, Mari-Liis Sarapuu
Hooldajad: Olga Semenova, Jelizaveta 

Leonova, Ede Soolmann
Erakorralise meditsiini keskus
Õed: Natalja Sepp, Marika 

Aleksandrova, Irina Kozõreva 

Diagnostikakliinik

Verekeskus
Õde:  Veera Nasarenko
Laborant: Siiri Vahter
Laboratoorium
Laborant: Jane Kurm
Patoloogiakeskus
Laborant:  Marina Voitovits, Galina 

Vassiljeva
Abiline: Saima Õlijas
Radioloogiakeskus
Õed: Tamara Morozova, Elle Järv
Abiline:  Malle Svilberg

Keila Haigla 

Õed:  Natalja Rzajeva, Valentina 
Jänes, Jelena Kurina, Ulvi 
Kreitsmann, Ljudmilla 
Kosenkova, Kaja Käsk, 
Ljudmilla Tamm, Laodika 
Mintsenkova, Margarita 
Nasirova, Natalja Sedman

Hooldajad: Jelena Kriss, Jelena Nesterova, 
Svetlana Nezevaja, Galina 
Alberg, Nijule Morozova, 
Helve-Marie Miilvee, Liivi 
Ekkart, Lembe Lindebaum, 
Aili Paju, Ester Kareva.

Kirurgiakliinik

Kardiotorakaalkirurgia keskus
Õed: Natalja Nekrasova, Anneloore 

Gutmann
Hooldajad: Helina Pihkanen, Malle 

Neeme
Pea- ja kaelakirurgia keskus
Hooldaja: Niina Meius
Üldkirurgia keskus
Õed: Merle Tammar, Anneliis Sallo, 

Piret Tõnisoon, Kerli Uuskar, 
Helve Jõekalda

Hooldajad: Jekaterina Busanova, 
Jevgenia Õis, Jelena 
Mustonen, Niina Tychchenko, 
Raissa Bajok

Operatsioonikeskus
Õed:  Natalja Lars, Galina 

Kolomova, Svetlana 
Kopõtova

Abilised:  Laima Remezova, Lidia 
Kavaljuskene, Olav Himma

Psühhiaatriakliinik

Õed:  Reet Elmi, Siiri Tera, Inga 
Kaljurand, Mae Pallav, Margit 
Pent, Heljo Järvan, Ebbe-Sille 
Kröönström, Sirje Klamp 

Hooldajad: Helju Põlluaas, Mirjam Vinkel, 
Rein-Ants Tääker, Loreida 
Knut, Ene Põder, Viive Atspol, 
Agnes-Kalli Intso, Ülle Traut

Sisehaiguste kliinik

Kardioloogiakeskus
Õed:  Margarita Sergejeva, Jelena 

Aleinikova, Olesja Muhhina, 
Andrea Uustulnd, Olga 
Šantseva, Natalja Ivanova, 
Merle Tamm

Hooldajad: Ljudmilla Tambova, 
Anastasya Iskhakova, Sirje 
Noot, Uljana Oidingu, Leili 
Rakutina

Pulmonoloogiakeskus
Õed:  Raili Valgma, Rimma 

Bezzubceva, Aime Mannamäe
Hooldajad: Veera Esko, Veera Tretjakova
Üldsisehaiguste keskus
Õed:  Oksana Sestel, Merike 

Tampere, Helina Helgand, 
Olga Morozova

Hooldajad: Karin Oijo, Helve Mets
Onkoloogiakeskus
Õed:  Veera Pavlova, Marina 

Nilogova, Heli Tamm, Natalja 
Sokolova, Jelena Krupina, 
Karin Karlson

Hooldajad: Helju Poomre, Valentina 
Borisenko, Vaike Kiisk, Helbe 
Küliste, Irje Tamsalu, Eve Vasli

Neuroloogiakeskus
Õde: Maria Petuhhov
Hooldaja: Anu Jõgisalu
Taastusravi keskus
Õde:  Liilia Sults
Kutsehaiguste ja töötervishoiu 
keskus
Õde:  Velda Saar
Naha- ja suguhaiguste keskus
Õde: Anna Sergeeva
Hooldaja:  Jevgenia Kotova

Anestesioloogiakliiniku 
Aasta Õde on erakorra-
lise meditsiini osakonna 
õde Marina Rinaldi. 
Organisatsiooni liikumapa-
nevaks jõuks peaks olema 
uhkus, pühendumus ja 
kirg. Marina Rinaldi on 
just see inimene, kes ei 
ole uhke üksnes oma osa-
konna üle, vaid ta tunneb 
uhkust oma keskusest ja 
kliinikust. Erakorralises 
meditsiinis töötab Marina 
juba 8 aastat. Ta on kaasa 
teinud kogu uuenemis-
protsessi EMOs. Marina 
südameasjaks on arendada 
kogu keskust ning oman-
datud teadmisi rakendada 
kliinikus tervikuna. 

Anestesioloogiakliiniku 
Aasta Abilist olete kind-
lasti kõik kohanud – Eivo 
Arro. Kiirelt ja asjalikult 
tõttab ta raamidega möö-
da maja, leides alati aega 
vastutulijatele naeratada ja 
raamil lamajaga suhelda 
ning teda julgustada. Eivo 
Arro on abiline selle sõna  
kõige paremas mõttes. Kõi-
gil meil on meeldiv Eivoga 
koos töötada ja kõik 
temaga kokkupuutunud 
on kogenud meeldivat abi-
valmidust. Seega on Eivo 
Arro igati vääriline olema 
Anestesioloogiakliiniku 
aasta hooldaja 2006.

Diagnostikakliinik esitas 
Kliiniku Aasta Õe tiitlile 
radioloogiakeskuse noo-
re radioloogiatehniku 
Inna Vovki. Inna Vovk 
töötab Regionaalhaiglas 
alates 2002. aastast, ta 
omab oskusi töötamaks 
radioloogia erinevate 
modaliteetidega, tegeleb 

pidevalt enesetäiendami-
sega. Inna on hea juhen-
daja uutele töötajatele ja 
üliõpilastele just oma tasa-
kaalukuse ning põhjalike 
teadmiste tõttu. Inna oskab 
toime tulla pingeliste olu-
kordadega. ta on kolleegi-
de poolt hinnatud spetsia-
list, kelle käest võib alati 
julgelt abi ja nõu küsida.

Diagnostikakliinik esitas 
Kliiniku Aasta Abilise 
tiitlile Verekeskuse 
abilise Helgi Voolaid’i. 
Tema suhtumine töösse 
on eeskujulik ja positiivne. 
Helgi on oma töös korrekt-
ne ja korraarmastaja. Helgi 
on alati abivalmis ja nõus 
asendama ning tegema 
lisatööd, ta on suuteline 
planeerima ja korraldama 
ka teiste abiliste tööd.

Parimaks õeks 2007. 
aastal valiti Keila haiglas 
taastusravi osakonna 
õde Laine Veersalu. 
Käesoleval aastal täitub tal 
30 tööaastat Keila haiglas.

Laine Veersalul on pro-
fessionaalsed tööoskused ja 
loomu poolest on ta väga 
kohusetundlik, sõbralik, 
abivalmis ja vastutulelik. 
Osaleb aktiivselt koolitus-
tel ning neil omandatud 
teadmisi oskab rakendada 
praktikas. Suhtub nõudlikult 
nii endasse kui ka kaastöö-
tajatesse. Patsientidega saa-
vutab alati hea kontakti.

Parimaks hooldajaks 
2007. aastal valiti Keila 
haiglas kirurgiaosa-
konna hooldaja Malle 
Karropach. Pikk tööko-
gemus hooldajana, kokku 
16 aastat, on teinud temast 
oma töös professionaali, 
kelle peale võib alati loota. 

Mõned laused, millega 
iseloomustasid kolleegid: 
korrektne, oskab oma tööd 
planeerida, tähelepanelik, 
kohusetundlik, sõbralik, 
vastutulelik, teeb oma tööd 
südamega, hea suhtleja.

Õendus-

hoolduse eri

Ühispilt õdede päeva lõpetusel, 11. mai.
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Õendus eile, täna...

Kliiniku Aasta Hoolda-
ja kandidaadiks esitab 
Psühhiaatriakliinik IX 
osakonna hooldaja Oksa-
na Gratšinskaja.

Oksana on väga kohuse-
tundlik, oskuslik, empaatia-
võimeline, mis aitab tal 
leida head kontakti nii kol-
leegidega kui ka patsien-
tidega. Patsientide jaoks 
leiab ta alati piisavalt aega, 
oskab neid kuulata ja neile 
vajalikul määral nõu anda, 
nad on temaga meelsasti 
nõus oma muresid jagama.

Oksana on tasakaalukas 
ja hea stressitaluvusega töö-
taja, kes kriisisituatsioonides 
ei satu ise iialgi paanikasse.

Sisehaiguste kliiniku 
Aasta Õde – Riina Voitk. 
Riina on positiivse ellusuh-
tumisega, suure töötahtega, 
loova mõtlemisega töötaja.

Ta on õde, kes on 
võimeline tänu enda 
poolt üles näidatud hu-
vile töötama kõikidel 
Invasiivkardioloogia osa-
konna õepostidel.

Riina töötab südame 
rütmihäirete ambulatoorse 
vastuvõtu kabinetis, on 
õppinud iseseisvalt läbi vii-
ma ühekambriliste kardio-
stimulaatorite järelkontrolli.

Kardioloogia keskuses 
on Riina silma paistnud 
väga hea praktikantide 
juhendajana, ta meie töö 
vastu huvi äratada. 

Sisehaiguste kliiniku 
Aasta Hooldaja on Eva 
Uuemäe. Eva asus sise-
haiguste osakonda tööle 
2001. aastal, suvel 2004 
asendas ta dialüüsi- ja 
nefroloogia osakonnas 
puhkusel olevaid töötajaid. 
Osakond ja töö hakka-
sid talle meeldima ja nii 
tuligigi ta tööle dialüüsi- ja 
nefroloogia osakonda.

Eva sulas kiiresti töökol-
lektiivi, ta on lahtiste käte-
ga töötaja, tal on ka silmi 
leida pidevalt toimetusi, et 
osakonna patsiendid en-
nast turvaliselt tunneksid. 
Tema organisatoorsed või-
med on suurepärased.

Kirurgiakliiniku Aasta 
Õe tiitli pälvis üldkirur-
gia keskuse õde Kristel 
Janvest. 

Pärast Tervishoiu Kõrg-
kooli lõpetamist 2003. a 
asus Kristel tööle üldkirur-
gia polikliinikusse. Kristelile 
sobib valitud eriala väga 
hästi. 

Ta on kohusetundlik, 
viisakas, empaatiavõime-
line, koostöövõimeline, 
oma töös loov ja paindlik, 
patsiendikeskne, väga hea 
stressitaluvusega ja pühen-
dunud oma tööle.

Kirurgiakliiniku Aasta 
Hooldaja tiitli pälvis or-
topeedia keskuse hool-
daja Aljona Salaginova. 
Aljona on väga positiivse 
ellusuhtumisega, kõrge 
õppimisvõimega ja suure-
päraste oskustega töötaja. 

Aljona on empaatiline, 
oskab hinnata patsienti-
de omadusi, seisundit ja 
käitumist. Tal on valmidus 
meeskonnatööks ning alga-
tusvõimeks. Teeb alati veidi 
rohkem, kui palutud ja sel-
lepärast pöördutakse tihti 
abi saamiseks tema poole. 
Kunagi ei virise. 

Aljona tunneb hästi 
keskuse teisi osakondi, sest 
osaleb sageli rotatsioonis. 

Kliiniku Aasta Õde 
kandidaadiks esitas 
Psühhiaatriakliinik po-
likliiniku õe Sigrid Sä-
deme. Kõige olulisemaks 
panuseks 2006. a on psüh-
hiaatrilise õendustegevuse 
edendamisel Sigrid Säde-
me läbitud koolitus „Atüü-
pilist neuroleptikumravi 
saavate patsientide toitumi-
se nõustamisprogrammide 
juhendamine” ja vastavate 
patsientide ravigruppide 
käivitamine. Psühhiaat-
riaõe iseseisva vastuvõtu 
käigus on see suureks eda-
siminekuks kvaliteetsema 
õendusabi andmisel.

Ta on teisi tunnustav ja 
austav, suhtub patsientides-
se ja kolleegidesse lugupi-
davalt ja sõbralikult, omab 
kolleegide seas autoriteeti.

Õendus kui iseseisev teadusharu on kasvanud välja arsti-
teadusest. Ajalooliselt on arstid koolitanud endale abilisi, 
kes assisteeriks erinevatel protseduuridel ja põetaks 
haigeid. Aastatega on hakatud õdedele usaldama aina roh-
kem iseseisvat tegevust. 

Alles eelmise sajandi 60. aastatel kujunes maailmas välja 
õendus kui iseseisev kutseala. Maailma õenduse areng on läbinud 
mitu perioodi: esimene oli praktilise tegevuse periood – Florence 
Nightingale organiseeris rühma naisi hoolitsemaks sõjatandril 
haavatute eest; õendus sai oma eksisteerimisõiguse. Koolituse ja 
juhtimise perioodil domineerisid õpetaja ja juhi rollid. Rõhuta-
ti patsiendi vajadusi ning õe oskusi. Tekkisid inimese vajaduste 
teooriad. Uurimistööde periood suunas huvituma uurimistest, 
eelkõige koolituse ja juhtimise uurimisest. 1952 hakkas ilmuma 
esimene õeteaduslik ajakiri “Nursing Researeh”, samuti õpetati 
uurimistulemuste kritiseerimist. 

Tänapäeval defineeritakse õendust (ingl k. nursing; soome k. 
hoito v. hoitotyö) kui tervishoiu valdkonda kuuluvat kutseala, 
mille ülesandeks on aidata inimest, nii tervet kui ka haiget, tema 
tervise kaitsmisel, taastamisel ja/või parandamisel. Kui parane-
mine pole võimalik, olla inimesele toeks, aidata tal kohaneda 
oma haigusega ning kui surm on vältimatu, tagada, et see oleks 
inimväärne. Õenduses sisaldub ka see tegevus, mis on suunatud 
õdede koolitamisele, teadustööle oma erialal ja õendustegevuse 
juhtimisele kõigis tervishoiu struktuurides.

Õendus on õe kutsealane tegevus, mis lähtub õenduses keh-
tivatest põhimõtetest ja väärtushinnangutest. Õendus tugineb 
meeskonnatööle, selle eesmärgiks on inimese tervise edendami-
ne ja säilitamine, haiguste vältimine, tervise ja töövõime taasta-
mine ning kannatuste vältimine. Õenduse objektiks on üksikisik, 
perekond või elanikkond oma füüsiliste, psüühiliste ja sotsiaalsete 
vajadustega.

1996. aastal, pärast pikaajalisi vaidlusi, võeti termin „õendus” 
Eestis kasutusele, samuti rakendati muu maailma edumeelseid 
kogemusi. Tänaseni tekivad kohati identiteedikonfliktid tandemi 
„arst–õde” vahel, kus arstkond ei pea õigeks õdede töö iseseisvu-
se suurenemist ja õed ei suuda seista oma kutseidentiteedi eest. 
Leian, et selline situatsioon on arenguprotsessi osa, põhimõtteli-
selt oleme me õigel teel.

Õenduskvaliteet täna, homme... 

Nii nagu õenduse eesmärgid, käsitleb õenduskvaliteedi mudel 
kolme peamist õendustegevuse valdkonda: turvalisus, komfort, 
pedagoogika. Kogu õendustegevus on üles ehitatud teaduspõhi-
sel õendusel, kus peamiseks kliendiks on patsient.

Turvalisuse all on mõeldud eelkõige patsiendi turvalisust ja kõr-
gekvaliteetse õendushooldusabi osutamist.

Komforditunne tekib patsiendil siis, kui õed ja hooldajad, kes 
viibivad patsiendi juures, on empaatilised ja heasüdamlikud, abi-
valmis ning korrektsed. Komforditunne õdedel tekib adekvaatse 
motivatsioonisüsteemi puhul, hea sisekliima ja heade töötingi-
muste korral.

Õenduse roll patsiendi koolituses on tänapäeval alahinnatud. 
Leian, et õdedel on siin oma sõna öelda. Õed peaks suunama 
patsienti mõtlema oma eluviiside üle ja nõustama haiget, kuidas 

tulla toime uue elusituatsiooniga. Kindlasti selleks, et õpetada, va-
javad õed lisakoolitust.

Tublid Regionaalhaigla õed on saanud hakkama paljude kvali-
teedialaste projektidega. 
• On loodud õenduskvaliteedi kuraatori ametikoht;
• Toimiv arengu-hindamisvestluste süsteem;
• Koostatud õe üldoskuste kaart;
• Koostamisel õe erioskuste kaart;
• Koostatud ja kinnitatud esimene õendustegevusjuhend 

(evidence–based);
• Välja on töötatud kvaliteedikontrolli check-list;
• Mittesüstemaatiliselt monitooritakse ja analüüsitakse erinevaid 

õenduskvaliteedi indikaatoreid;
• Patsiendi nõustamine õdede poolt;
• Pidev enesetäiendus ja juhendamine;
• Õendusdokumentatsiooni kontroll ja parendamine.
Kindlasti on meil arenguruumi õenduskvaliteedi tõstmise vald-
konnas. Meid ootavad ees sellised suured projektid, nagu näi-
teks: ühtne õenduslugu kogu Regionaalhaiglas, e-õenduslugu, 
õendustegevusjuhendid, õendustegevuse auditi korra väljatööta-
mine ja palju muud huvitavat.

Tänavuse aasta õdede päeva moto oli: “Positiivsed 
töökeskonnad: Kvaliteetsed töökohad = Kvaliteetne patsiendi-
hooldus” ning võtmesõnadeks turvalisus, vahendid, ressursid, 
töötasu, koolitus (haridus), toetus (austus), seadmed (töövahen-
did), tunnustus!

Aleksei Gaidajenko,
PERH-i õendusjuht

Nii nagu õenduse eesmärgid, käsitleb õenduskvaliteedi mudel 
kolme peamist õendustegevuse valdkonda: turvalisus, kom-
fort, pedagoogika.

A. Gaidajenko rääkis õdede päeva konverentsil õenduse kvaliteedist.


