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SEKRETÄR 2019

Kaja Kulper

asjaajamisteenistuse juhataja
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ANESTESIOLOOGIAKLIINIK
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PIIA SOLOM-LÄÄNESAAR

– anesteesiakeskuse sekretär

Piia töötab anestesioloogiakliinikus juba aastast 2007.

Ta on alati aktiivne, abivalmis ja rõõmsameelne. Kolleegina vastutulelik, mõistev, otsekohene ning
koostööaldis.

Temaga on tore koos töötada, sest ta on hea kuulaja ning mõtleb optimistlikult kaasa. Ta oskab
leida igale tööalasele probleemile või murele positiivse lahenduse. Piia on algatusvõimeline ning
ei karda uuendusi.

Piia suudab rahulikult ja väärikalt pingelistes olukordades käituda. Ta on hea korraldaja, kes tuleb
toime nii kontoritöö igapäevakorraldusega kui esinduslike ürituste ettevalmistamisega.
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DIAGNOSTIKAKLIINIK
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OLGA KOZLOVA 

– nukleaarmeditsiini osakonna sekretär

Olga on osakonnas töötanud juba 6 aastat.

Hoolimata suurest koormusest täidab ta ülesandeid korrektselt ja õigeaegselt. Ta on alati viisakas
ja asjalik, säilitades need omadused ka pingelistes olukordades. Selleks on talle kindlasti abiks
omandatud psühholoogia alane haridus.

Märkimist väärib, et suur osa välispartneritega suhtlemisest ja eksporditööst on tema õlgadel. Ta
oskab juhtida tähelepanu probleemidele ning leida kitsaskohtadele lahendusi.

Olga on osakonna keskne sõlmpunkt, kes osaleb osakonna töö- ja juhtimisprotsessides.
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KIRURGIAKLIINIK
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ÜLLE KAUGE 

– neurokirurgia keskuse sekretär

Ülle töötab haiglas alates 2013. aastast. Teda iseloomustab põhjalik töösse suhtumine ja oma
ülesannete punktuaalne täitmine. Ta on väga suure teovõime, laia silmaringi, loogilise mõtlemise
ja analüüsivõimega.

Ülle on algatusvõimeline ning julgeb oma arvamust välja öelda töö paremaks korraldamiseks.

Ta on hea suhtleja ja hea pingetaluvusega ning oskab jääda rahulikuks igas situatsioonis. Ta on
empaatiline ja saanud korduvalt tunnustust nii patsientide kui keskuse arstide poolt.

Tal on hea keeletaju. Keeltest valdab ta inglise, soome, vene ja norra keelt.

Ülle on usaldusväärne inimene, kelle peale võib igas situatsioonis loota.
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JÄRELRAVI KLIINIK
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EVELI TAMBRE 

- järelravi kliiniku sekretär 

Eveli omab pikaajalist töökogemust sekretärina.

Enne meile tööle asumist töötas ta Pärnu haigla EMO-s 8 aastat ja nüüd juba õendusabi osakonnas
neljandat aastat.

Meile tööle asudes omandas ta kiiresti õendusabi põhiteadmised. Ta on õpi- ja teadmishimuline,
täiendab ennast kliinilise sekretäri täiendõppes.

Oma töös peab ta väga palju suhtlema nii patsientide kui nende lähedaste, eriarstide ja
perearstidega. Tema suhtlemisoskus on laitmatu.

Eveli on hoolas ja koostööaldis kolleeg, kes on alati rõõmsameelne ning abivalmis.

Aitäh, et sa meil olemas oled!
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ONKOLOOGIA- ja 

HEMATOLOOGIAKLIINIK
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RITA TŠURKINA

- hematoloogiaosakonna assistent

Rita on töötanud haiglas 12 aastat ja alates 2018 osakonna assistendina.

Rita on kohusetundlik, alati positiivne ja naeratav ning suurepärane suhtleja. Ta on viisakas,
abivalmis, uuendusmeelne, tuleb oskuslikult toime probleemida lahendamisega. Tööülesandeid
täidab perfektselt, vajadusel tõlgib koolitusmaterjale. Hoiab arste ja õdesid joonel, aitab
hoolduspersonali ja lahendab ette tulevaid takistusi.

Rita armastab korda, tema töökoht on alati puhtusest läikiv ja innustab ka teisi korda hoidma.

Kolleegina on ta usaldusväärne, kohusetundlik, aus, tark ja oskab nalja teha .

Suurepärane meeskonnaliige, kelleta osakond enam hakkama ei saa.
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PSÜHHIAATRIAKLIINIK
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EVELI BESTERMAN

– psühhiaatriakliiniku juhtivsekretär

Eveli paistab silma süsteemse mõtlemisviisi, konkreetsuse ja järjekindluse poolest.

Ta on otsustav ja õiglane, kui asjad puudutavad tööülesannete jagamist. Eveli on suurepärase
pingetaluvusega ning vaibumatu energiaga ka pidevas nõudlike olukordade tulvas. Ta suudab
nobeda otsustamisega tüdimatult lahendada järgemööda uusi tekkivaid ülesandeid.

Ta on osavõtlik ja tunneb huvi, mõtleb kaasa, kui teemad puudutavad kliiniku töö paremat
korraldamist ka teistes valdkondades.

Eveli eestvedamisel toimub alates veebruarist Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis kliinilise sekretäri
täiendõpe, mis sai haigla vajadustele vastavaks tänu heale koostööle kooliga.

Kolleegina on ta sõbralik, hea huumorimeelega ja abivalmis.
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SISEHAIGUSTE KLIINIK
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REET FUCHS 

– pulmonoloogiakeskuse sekretär

Reet töötab keskuse sekretärina juba 11 aastat. Ta on oma töös täpne ja korrektne.

Reet on hea töökaaslane. Oma töösse suhtumisega on ta heaks eeskujuks teistele sekretäridele.
Ta saab hakkama kõigi ülesannete täitmisega, mida tal on palutud teha.

Reet on kompetentne töötaja, kes täidab oma tööülesandeid reegleid ja nõudeid järgides.

Sekretärina on Reet avatud koostööle, ta on algatusvõimelina ning tema esitatud ettepanekud on
asjakohased.

Ta on heasüdamlik ja pühendunud töötaja.

Meie Reet väärib aasta sekretäri tiitlit!
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TUGITEENISTUSED
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LAIVI UUETOA

– juhatuse assistent

Juhatuse assistent on meie maja visiitkaart. Temast sõltub, kuidas külalised end meie majas
tunnevad ja millisena meid näevad.

Laivi on väga sõbralik ja heatahtlik, positiivse loomuga ja alati rõõmsameelne. Ta on töökas, hea
suhtlemisoskusega inimene, kes lahendab ülesanded kiirelt ja sujuvalt.

Majasiseselt on Laivi töötanud erinevatel ametikohtadel. See on andnud talle teadmised nii
kliinikute tööst kui ka tugiteenistuste toimimisest kantselei poolelt. Teadmised ja julgus võtta vastu
uusi väljakutseid on tänaseks viinud ta juhtkonna assisteerimiseni.

Meil on hea meel, et oled jõudnud sinna, kus saad oma teadmisi kõige rohkem rakendada.

Aitäh Sulle!
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Palju õnne!

Ilusat sekretäride päeva jätku!
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KLIENDITEENINDAJA 2019

Annely Karjama

klienditeeninduse juhataja
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Millest saab alguse hea teenindus?

Kindlasti vastab keegi, et teenindaja oskustest, teine et heade teenindajate olemasolust, kolmas et 
teenindaja teadmistest. Õigus on kõikidel. 

Patsiendikeskne hea teenindus algab kõigist meist – meie suhtumisest ja soovist aidata, meie 
hoolimisest, õigest hoiakust ning selle kõige tulemusest.

Me kõik ootame, et meiega käitutakse kenasti, et meile naeratatakse ja lahkelt kõnetatakse, et kolleeg 
meist hoolib?

Kõike seda tuleb ka vastu anda.

Kui hea teenindaja naudib oma tööd, siis ka silmad säravad!

„Headust kõigile võrdselt“

Placido Domingo
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RUFINA KARPA

- EMO registratuuri klienditeenindaja

Rufina on töötanud EMO registratuuri klienditeenindajana ligi 4 aastat. Ta on viisakas, heatujuline,
suhtub patsientidesse väga kaastundlikult ja südamlikult.

Töö EMO registratuuris on väga töömahukas ja keeruline. Rufina saab sellega täpselt ja
suurepäraselt hakkama.

Kolleegid imetlevad tema oskust suhelda erinevate inimestega, neid vajadusel tasakaalustada,
rahustada ja edastada positiivset emotsiooni.

Rufinas on palju inimlikku headust, meeldivat ja positiivset suhtumist, rõõmsameelsust ja ausust.



23

VALLI LORI

- verekeskuse registraator

Valli töötab Verekeskuses alates 14.04.1988. aastast - seega juba 30 aastat. 

Valli on hea töötaja, tunneb põhjalikult oma tööd. Omandab ja annab teistele edasi saadud 
teadmisi, oskab vastutada töökvaliteedi eest. 

Doonorid ja külastajad on alati kliendisõbralikult teenindatud. Oma töökaaslastega on ta lahke ja 
abivalmis ning tema töökoht on alati väga korras. 

Valli täidab oma tööülesandeid korrektselt ja õigeaegselt ning isegi keerulistes situatsioonides 
suudab ta jääda uskumatult rahulikuks. 
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Palju õnne!

Palume pildistama aatriumisse.


