
VALVEARSTINA PÄRNU HAIGLA ERAKORRALISE 
MEDITSIINI OSAKONNAS.  

MÕNED MÕTTED. 
 
 
Tehes igapäevast perearstitööd, 
võime end tabada ühel hetkel 
mõtisklemas: “mitmeprotsendilised” 
arstid me ikka oleme. 
Mittemeditsiiniline töö; praksise 
majandamine; igapäevane 
sekeldamine; patsientide 
probleemide lahendamine, mille seos 
meditsiiniga on mõtteline; 
patsientide kordineerimistegevus ja 
tee sillutamine X osakonda või Y 
konsultatsioonile. Tahame või mitte, 
kuid meie arstlik pädevus hakkab 
üha enam taanduma. Kui ühel hetkel pöördub vastuvõtule patsient, keda võiks 
nimetada “ päris haigeks” siis katsume ka tema kuhugi suunata. Kui teoreetiliselt 
olekski kõik suhteliselt lihtne, siis praktilise poole pealt jääb napiks kogemustest ja 
otsusekindlusest. Kannatajaks jääb abivajav patsient, kaudsemalt kogu 
meditsiinisüsteem. Esmatasandi poolt vaadatuna on vahest raskemini talutavad nii 
patsientide kui kolleegide etteheited stiilis “miks perearst midagi ei tee”.  
Võime leida endale vabandusi: selline on süsteem, patsiendil on lihtsam pöörduda 
kohe kuhugi mujale ja saada sealt lahendus jne jne.  
Mida siis võtta ette, millised oleksid võimalused olukorra lahendamiseks ?  Kui oleme 
valinud endale eriala: peremeditsiin siis sellest loobuda ei taha. Oleme eriala 
patrioodid, tegemist on tõesti huvitava alaga, kus saame näha patsienti tervikuna. Ka 
on praksise kui meditsiinimajandusliku üksuse omamine väärtus, mida kipume 
unustama: vabadus ise tööd korraldada ja praksist arendada, ülemuste puudumine jne. 
Samal ajal oleks hea teha ka tööd osalise koormusega haiglas, saades nii kogemusi, 
enesekindlust “oma” töö tarbeks, viibida teises töökeskkonnas. Sellest ei ole vähem 
tähtis suhlemine kolleegidega ja nii arendada häid emotsionaalseid sidemeid, 
vähendades isikliku läbipõlemise ohtu.  
Kas on võimalik ühitada Eesti kontekstis esmapilgul kaks näiliselt vastandliku 
töökohta: olla perearst ja töötada ka statsionaaris, erakorralise meditsiini osakonnas. 
Kas ja kuidas see on võimalik ? Järgnevatel veergudel püüan anda sellele vastuse, 
mitte piirdudes teoreetilise arutlusega,  vaid tuginedes praktilisele kogemusele.  
KUIDAS KÕIK ALGAS ? 
Veidi üle 10 aasta eest, alustades tööd Tõstamaal oli kõik uus. Uus elu ja 
töökeskkond, meeskond, koostöö kolleegidega. Üheks töölõiguks kujunes patsientide 
transport Pärnu Haiglasse. Nii oli võimalik jälgida haigete edasist käekäiku, anda 
ülevaade senisest käsitlusest, kirjeldada patsiendi tausta laiemalt ja esitada oma 
diagnoosihüpoteese.  
Nii mõnigi laupäev või põhapäev möödus “vabatahtlikuna” Pärnu Vana Haigla 
vastuvõtu osakonnas, põhiliselt röntgenpilte vaadates ja haavu õmmeldes. Kõige selle 
juurde kuulus ka kohtumine erinevate eriala kolleegidega, heade suhete kujunemine ja 
kasvav kogemustepagas – hädavajalik iseseisvaks tööks maakonnakeskusest poolesaja 



kilomeetri kaugusel. Siinkohal soovin eriti tänada dr.Vesta Rüütlit nii  haiglas kui ka 
telefonivestlustel saadud heade soovituste eest.  
Mõnel järjekordsel kohtumisel haigla kolleegidega tuli kõneteemaks ametlik 
osalemine valvetöös. Sellega seostus palju asjaajamisi ja mitmesuguseid kartusi, ning 
huvi rauges. Pärnu Haigla uue hoonetekompleksi valmimisel muutus varasem mõte 
taas reaalsemaks. Seda toetasid haigla ravijuht dr.Veiko Vahula ja EMO teenistuse 
juht dr.Külvar Mand. Läbitud sai ka täiendkoolitus, loomulikult tuli kasuks 10 aastane 
kogemus maa-arstina. Ja siis, aprillis 2006 tuligi Pärnu Haigla EMO juhatajalt, 
dr.Merike Lepalt konkreetne ettepanek tulla töövestlusele ja vormistada ka kõik 
vajaminevad dokumendid. Arvestades põhitööd Tõstamaal, leidsime läbirääkimiste 
käigus sobiva töökoormuse (0,25 kohta) , kellaajad ja nädalapäevad. Praktikas 
tähendab see seda, et valve algab üldjuhul teisipäeval kell 16.00 ja lõppeb järgmisel 
päeval kell 8.00. Ja nii 3 valvekorda kuus. 
ÜLEVAADE PÄRNU HAIGLA ERAKORRALISE MEDITSIINI 
OSAKONNAST 
Pärnu Haigla teeninduspiirkonnaks on Pärnu linn ja Pärnu maakond, ligikaudu 92 000 
elanikku. Erakorralise meditsiiniosakonna (EMO) töös on tuntavad ka hajameelsed, 
riskialtid või alkoholilembelised turistid ja eakad sanatooriumide külastajad. 
Ööpäevane EMO külastatavus on 70-120 patsienti, ligikaudu veerand saabub 
kiirabiga, ülejäänud omal jalal või lähedaste transpordiga. Osakond on jaotatud 
mõtteliselt kaheks: 8 voodikoha, hapniku ja monitooringuvõimalusega “ sise ehk 
kiirabi” ja läbivaatusruumi ja protseduurikabinettidega “trauma” pool. Nii “trauma” 
kui “sise” patsiendid jagunevad ligikaudu võrdselt. Mõlemal poolel töötab arst,  
kogenud õed, hooldaja, ühine on sekretär. Nii on valvepersonali arvuks 8 töötajat. 
Haiglavalves viibib veel sisearst, kirurg, anestesioloog, lastearst ja günekoloog. 
Koduses telefonivalves täiendavalt aga neuroloog, kõrva-nina-kurguarst, oftalmoloog 
ja radioloog. Ööpäevaringselt töötab labor ja radioloogia osakond ühes 
röntgenkompuutertomograafiga. Piltdiagnostika uuringutulemused arhiveeritakse 
“PACS-is”, st. iga volitatud isik siseneb oma kasutajanimega süsteemi ja teostab 
uuringu esmase hindamise arvuti ekraanil.  
Millisele poolele üks või teine valvearst satub, see sõltub omavahelisest kokkuleppest. 
Naljatamisi võib öelda, et sisepoolel käib töö põhiliselt peaga, traumapoolel aga 
kätega. Praktikas tähendab see 16 tunnise valve jooksul 5-8 haavaõmblust, luumurru 
kahtlusel 10-15 röntgenpildi hindamist, 3-5 erinevat väikekirurgilist manipulatsiooni 
(abstsessi avamine, dreneerimine, võõrkehade eemaldamine, 
punktsioonepitsüstostoomi rajamine jm).  
“Sisepoole” töö toimub umbes järgnevalt: patsient läheb või viiakse raamiga vabale 
voodile. EMO arst tutvub saateandmetega, kui 
patsient saabub kiirabiga toimub kollegiaalne 
vestlus: anamnees, kasutatavad ravimid, 
varasemad uuringud, psühhosotsiaalne taust, 
juhtivad sümptomid, oluline läbivaatus või 
instrumentaalne leid, haiglaeelselt rakendatud 
ravi, seisundi dünaamika. Järgneb haige 
läbivaatus, töödiagnooside püstitamine, sellele 
vastavalt esmaste analüüside, uuringute-
konsultatsioonide  ja raviplaani koostamine. 
Kõik see fikseeritakse lakooniliselt EMO 
patsiendikaardil. Seejärel algab EMO õe töö: 
vestlus patsiendiga, toetus, analüüside  



võtmine, uuringute korraldamine ja ravivõtete rakendamine. Meeskonnatöö 
eesmärgiks on patsiendi vaevuste ja mure kiire leevendamine, saada võimalikult täpne 
diagnoos ja koostada sellele vastav edasine tegevusplaan. Ligikaudu veerand EMO 
patsientidest hospitaliseeritakse, teised aga suunatakse peale rakendatud uuringuid, 
ravi ja konsultatsioone ambulatoorsele jälgimisele. Seejuures on võtmeisikuks 
perearst, kellele saadetakse patsiendi vahendusel teostatud uuringute, analüüside ja 
konsultatsioonide tulemused, antakse ka soovitused edasiseks jälgimiseks ja raviks.  
Iga valvekord lõppeb hommikuse konverentsiga: 30-40 kollegi ees on vaja anda 
ülevaade valvest: osakonda külastanud patsientide arv, kui palju saabus kiirabiga, 
palju hospitaliseeriti. Meenutused komplitseeritumatest haigusjuhtudest ja 
lahendustest. 
Parema ülevaate andmiseks tööst on järgnevalt on esitatud ülevaade patsientidest, 
nende probleemidest ja rakendatud ravivõtetest.  
Esmalt 12 tunnine valve, kell 8-20.00 pühapäevasel päeval “sisepoolel”.  
 
Jrk. Patsient Probleem Edasine käsitlus 
1. Tüdruk, 

5 a.  
Palavik, 37,5 C, kerge köha. 
Üldseisund hea. Täsisveretest, CRV 
normis. Töödiagnoos: 
Viirusinfektsioon 

Puudub erakorraline seisund. 
Sümptomaatiline kodune 
ravi. Vajadusel perearsti 
konsultatsioon 

2. Naine, 
19 a. 

Sügelev, punetav lööve labakätel, 3 
päeva. Kestev kokkupuude 
puhastusvahendiga. Töödiagnoos: 
Allergiline kontaktdermatiit 

Retsept lokaalsele 
steroidsalvile. Selgitused.  
Vajadusel perearsti või 
dermatoloogi konsultatsioon 

3. Poiss, 
10 a.  

Punetav vesikulopapuloosne lööve 
kehal, juustega kaetud peanahal. 
Palavik, 37,5 C. Haige 3 päeva. 
Töödiagnoos: Tuulerõuged 

Puudub erakorraline seisund. 
Sümptomaatiline kodune 
ravi. Vajadusel perearsti 
konsultatsioon 

4. Mees, 
36 a.  

Tugev pea ja kuklavalu, palavik. 
Raske üldseisund. Kõhukatete pinge. 
Tugevad ajukelmeärritusnähud. 
CRV 360 mg/l. Kirurgiline 
patoloogia puudub. Töödiagnoos: 
bakteriaalne meningoentsefaliit. 

Neuroloogi konsultatsioon, 
lumbaalpunktsioon. Hägune 
liikvor. Edasine ravi 
nakkusosakonnas. Patsienti 
käsitlenud meedikute 
kemoprofülaktika 

5. Naine, 
49 a.  

Pikaajaline väsimus, üldseisund 
rahuldav. Välisriigi kodanik. 
Biokeemias ALAT 10 x ja ASAT 20 
x tõus. Töödiagnoos: Võimalik 
hepatiit, ebaselge maksa patoloogia 

Puudub erakorraline seisund, 
pöördub kodumaale, seal 
edasine tegevus. Kaasa 
antud analüüsid, 
probleemistik paberil.  

6. Naine, 
22 a.  

Tugev peavalu. Senised 
analgeetikumid efektita, üldseisund 
rahuldav. Töödiagnoos : migreen 

Diclofenac 75 mg i/m. 
Diazepam 5 mg po. Puudub 
erakorraline seisund. 
Sümptomaatiline kodune 
ravi. Vajadusel perearsti 
konsultatsioon 

7. Naine, 
63 a.  

Hingeldus, õhupuudustunne, 
seljavalu. Anamneesis kardiaalne 
puudulikus, astma. Ravikuulekus? 
Üldseisund keskmise raskusega. 
Töödiagnoos: astma ägenemine. 

Atrovent nebulisaatoriga + 
hapnik. Tilkinfusioon: 
Sol.Na Cl 0,9% 500,0 + 
Prednisolon 50 mg + 
Aminofyllin 2,4 % 10,0. 



Edasine hospitaliseerimine 
kardioloogia os.  

8. Mees, 
53 a.  

Vasovagaalne sünkoop alkoholi 
tarbimise foonil. Üldseisund hea.  

Jälgimine. Puudub 
erakorraline seisund. 
Sümptomaatiline kodune 
ravi. Vajadusel perearsti 
konsultatsioon 

9. Naine, 
25 a.  

Seljavalu, palavik 3 päeva. Imetab 2 
kuu vanust last. Töödiagnoos: 
Püelonefriit 

Retsept augmentin 1000 mg 
x2. Puudub erakorraline 
seisund. Sümptomaatiline 
kodune ravi. Vajadusel 
perearsti konsultatsioon 

10. Naine, 
56 a.  

Seljavalu, 2 päeva. Töödiagnoos: 
Lumbosakraalne radikulopaatia. Äge 
patoloogia uuringutega välistatud. 
Valu leevendamine.  

Puudub erakorraline seisund. 
Sümptomaatiline kodune 
ravi. Vajadusel perearsti 
konsultatsioon 

11. Naine, 
71 a.  

Ebaselge pikaajaline kõhuvalu. 
Esmaste uuringute-testidega 
diagnoos ei selgu. Anamnees ja leid 
viitab maohaavandi ägenemisele 

Puudub erakorraline seisund. 
Kodune ravi. Perearsti 
konsultatsioon, edasine 
jälgimine, vajadusel 
gastroenteroloogi 
konsultatsioon, 
gastroskoopia.  

12. Mees, 
65 a.  

Pikemat aega urineerimisraskused, 
Kusepeetus 24 h. Ultraheli leiu 
alusel kusepõis täitunud, maht 1200 
ml. Eesnäärme maht 70 ml. Leid 
omane beniigsele prostata 
hüperplaasiale. Üldseisund rahuldav, 
biokeemilised testid normis. PSA? 

Punktsioonepitsüstostoomi 
rajamine. Stoomi hooldus 
perearsti poolt, uroloogi 
konsultatsioon, diagnoosi 
täpsustamine, plaaniline 
TURP 

13. Mees, 
81 a.  

Südame rütmihäire. Biokeemia, 
kardiomarkerid normis. EKG : FA. 
Töödiagnoos: paroksüsmaalne 
kodade virvendusrütm 

Tilkinfusioon: Sol. 
Rytmonorm 20,0 ( 3,5 mg/1 
ml )  + Sol. Glycosi 5% 
250,0. Infusiooni lõppedes 
siinusrütm taastus. Patsient 
lubadud kodusele ravile. 
Perearsti jälgimine. 

14. Naine, 
37 a.  

Valu paremal pool rindkeres, 3 
päeva. Mure ja ärevus. Uuringutel 
erakorraline patoloogia puudub. 
Töödiagnoos: interkostaalneuralgia.  

Valu leevendumine 
diklofenak 50 mg po. 
Puudub erakorraline seisund. 
Sümptomaatiline kodune 
ravi. Vajadusel perearsti 
konsultatsioon 

15. Poiss,  
1,5 a.  

Trauma, kukkumine õlale. 
Röntgenogrammil õlavarreluu mõra. 
Üldseis hea, puudub dislokatsioon. 

Kipslahas. Lubatud kodusele 
ravile, jälgib perearst, 
vajadusel traumatoloogi 
konsultatsioon.  

16. Neiu, 14 
a.  

Peavalu 6 tundi. Üldseisund hea. 
Töödiagnoos: pingepeavalu, seos 
mensesega.  

Ibuprofen 0,4 po. Puudub 
erakorraline seisund. 
Sümptomaatiline kodune 



ravi. Vajadusel perearsti 
konsultatsioon 

17. Naine, 
31 a.  

Sähviv valu vasakul põsepiirkonnas, 
1 päev. Mure, ärevus. Üldseisund 
hea. Labor normis. Rö 
paranasaalidest normis. 
Töödiagnoos: Trigeminusneuralgia.  

Sol. Diclofenac 75 mg im. 
Tab. Xanax 0,25 mg po. 
Puudub erakorraline seisund. 
Sümptomaatiline kodune 
ravi. Vajadusel perearsti 
konsultatsioon 

18. Poiss, 
15 a.  

Füüsilisel pingutusel minestus. 
Eelnev öine ärkvelolek, söömata 
olek. Neuroloogiline leid normis, 
seisund hea.  

Patsient lubatud kodusele 
jälgimisele. Haiglast 
lahkudes taas nõrkemine. 
Määratud CT uuring peast, 
neuroloogi konsultatsioon. 
Puudub neuroloogiline 
patoloogia. Patsient 
hospitaliseeritud laste 
osakonda jälgimiseks.  

19. Poiss, 2 
a.  

Kõhuvalu, rahutus 2 päeva. 
Üldseisund hea, labor normis. 
Kõhukatted pehmed, tuntav täitunud 
sigmasool. Töödiagnoos: 
obstipatsioon. 

Bisacodyl supposiit. Järgnes 
korralik defekatsioon, 
vaevuste kadumine. Puudub 
erakorraline seisund. 
Sümptomaatiline kodune 
ravi. Vajadusel perearsti 
konsultatsioon 

20. Mees, 
76 a.  

Ootamatult tekkinud õhupuudus, 
nõrkus. Eelnevalt teada kr. Südame 
isheemiatõbi, põetud infarkt. 
Üldseisund raske. Töödiagnoos 
kardiogeenne shokk, müokardi 
infarkt? 

Kohene suunamine AIO-sse.  

21. Mees, 
66 a.  

Ebamäärased kehalised vaevused: 
südametorked, valu kõhus, 
tasakaaluhäired. Abikaasa mure. 
Läbivaatusel üldseisund heapoolne, 
kontakt adekvaatne  alkohoolse 
joobe tunnused, EKG, 
kardiomarkerid akuutsuseta. 
Alkohol veres 2,4 ‰. Töödiagnoos: 
alkohoolne joove.  

Patsient lubatud kodusele 
jälgimisele, hoidumine 
alkoholist. Patsiendi 
abikaasa mõte oli “ panna 
mees mõneks ajaks 
haiglasse”. Vestlus, 
psühhiaatri konsultatsioon.  

22. Naine, 
36 a.  

Kurguvalu 2 päeva, palavik 38 C. 
Muus osas vaevused puuduvad. 
Läbivaatusel neelu-tonsillide 
punetus, kopsud auskultatsioonil 
normis. Laboritestides CRV 224 
mg/l 

Retsept augmentin 1000 mg 
x2. Puudub erakorraline 
seisund. Edasine kodune 
ravi. Perearsti 
konsultatsioon, haigusleht, 
raviefekti jälgimine.  

23. Naine, 
44 a.  

Neelamisvalu 2 päeva. Laborileid 
normis. Neelu punetus. Töödiagnoos 
: äge farüngiit.  

Puudub erakorraline seisund 
Edasine kodune ravi. 
Perearsti konsultatsioon, 
haigusleht, raviefekti 
jälgimine. 



24. Naine, 
78 a.  

Neelamisvalu, 3-4 päeva. T 37,2. 
Mure. Üldseisund hea, neelu 
punetus. Täisvere test, CRV normis. 
Töödiagnoos: Äge farüngiit 

Puudub erakorraline seisund. 
Sümptomaatiline kodune 
ravi. Vajadusel perearsti 
konsultatsioon 

25. Poiss, 1 
a.  

Kõhulahtisus 2 päeva, loidus. 
Üldseisund keskmise raskusega. 
Mõõdukas eksikoos. Faecese 
rotaviirustest positiivne. 

Patsiendi hospitaliseerimine 
laste osakonda.  

 
Järgnevalt patsiendid traumavalvest, algusega teisipäeval 16.00 ja lõpuga järgmine 
hommik kell 8.00 
Jrk. Patsient Probleem Arstlik tegevus, edasine käsitlus 
1. Tüdruk, 

6 a.  
Kukkus õlale, 2 tunni eest, 
valu. Röntgenogrammil nähtav 
rangluu subperiostaalne 
fraktuur, seis hea. 

Fikseeriv “ranits” side, 3 nädalat. 
Jälgimine perearsti poolt.  

2. Tüdruk, 
10 a.  

Vasaku jala V varba 
äralöömine, valu turse. 
Röntgenogrammil luuline 
struktuur normis.  

Asetatud fikseeriv side IV-V 
varbale 10 päeva. Jälgimine 
perearsti poolt. 

3. Naine, 
42 a.  

Kukkumine jalgrattaga. Tekkis 
parem kubemepiirkonna haav, 
12 cm.  

Haava suturatsioon 
vertikaalüksikmadratsõmblustega, 
haarates I etapis sügavamad koed, 
II etapis lähendatud nahaservad 
eversioonis. Haavahooldus, 
õmbluste eemaldamine perearstil. 

4. Mees, 
49 a.  

Raskuse tõstmine, valu 
tekkimine paremas õlas. 
Läbivaatusel aktiivsel 
abduktsioonil valukaare 
sümptom positiivne. 
Röntgenogramm luulise 
patoloogiata. Töödiagnoos: M. 
Supraspinatuse kerge rebend.  

Desault`side 7 päeva. Järelkontroll 
perearstil, vajadusel traumatoloogi 
konsultatsiooon.  

5. Naine, 
54 a.  

Rattaga sõites kukkus, tekkis 5 
cm haav küünarnuki piirkonda.  

Haava suturatsioon  6 
vertikaalmadratsõmblustega. 
Edasine haavaravi, niitide 
eemaldamine perearstil.  

6. Poiss,   
7 a. 

3-4 tunnine rannasviibimine, 
päikesepõletus 

Salvside käsivartele, turja 
piirkonda. Paratsetamool 250 mg. 
Po. Kodune jälgimine, vajadusel 
perearsti konsultatsioon 

7. Mees, 
70 a.  

Kodused remonttööd, 
kukkumine redelilt, valu 
vasakus õlas. 
Röntgenogrammil nähtav 
õlavarreluu kirurgilise kaela 
murd, dislokatsioon.  

Desault`side. Patsient kerges 
joobes, pöördub kainenemisel 
hommikul traumatoloogia 
osakonda, näidustatud operatiivne 
ravi.  

8. Mees, 
45 a. 

Valulik tihkem suurenev ala 
skrootumi piirkonnas, 3-4 

Lokaalses anesteesias intsisioon, 
väljus u 10 ml mädast eritist. 



päeva. Töödiagnoos: follikuliit, 
sekundaarne abstsedeerumine. 
Kirurgi konsultatsioon, 
soovitav intsisioon, 
dereneerimmine.  

Dreeni paigaldamine. Retsept 
Duracef 1000 mg x2 lahustuv 
tablett. Edasine ravi perearstil, 
vajadusel kirurgi konsultatsiooon.  

9. Poiss, 
11 a.  

Motokrossi trennis kukkumine, 
kogu kehal marrastused, enam 
häirib valu vasaku hüppeliigese 
piirkonnas 

“Ottawa ankle rule” testid 
negatiivsed. RICE raviprintsiip.  

10. Tüdruk, 
11 a.  

Lapsevanem tõstnud last käest, 
õlapiirkonnas käis “ raks”. 
Laps nutune, vanemad mures.  

Õla palpatsioonil ei teki fraktuuri 
kahtlust. Õla liikuvus vaba, valuta 
1 tund peale traumat. Külmakott, 
paratsetamool, jälgimine, 
vajadusel perearsti konsultatsioon.  

11. Mees, 
19 a.  

Kukkumine jalgadele u. 2 m 
kõrguselt, valu labajalas.  

Röntgenogrammil nähtav V 
metatarsaalluu fraktuur, nihketa. 
Asetatud kipstald, edasine ravi 
perearstil,  

12. Tüdruk,  
10 a.  

Rannas palli mängides kukkus, 
ranne läks “tagurpidi” .  

Piirkond vaatlusel erilise turseta, 
liikuvus vaba. Luuliste 
struktuuride palpatsioon valutu. 
Töödiagnoos: sidemete venitus. 
Ravi: külm, rahu, elastikside. 
Perearsti konsultatsioon vajadusel.  

13. Poiss,   
3 a.  

Mänguhoos kukkus millegi 
terava otsa. Tekkis torkehaav 

Haava desinfektsioon, steriilne 
side. Edasine ravi perearstil.  

14. Mees, 
62 a.  

Ehitustöid tehes sattus midagi 
silma, valu, punetus 

Alcain tilgaga anesteesia, vaatlus. 
Ülalaugu keerates avastatud 
lahtine võõrkeha, eemaldatud. 
Sulfametizol DAK silmatilgad 2-3 
päeva, vajadusel oftalmoloogi 
konsultatsioon.  

15. Tüdruk, 
9 a.  

Rattaga sõites kukkus, viga sai 
vasak hüppeliiges.  

“Ottawa ankle rule” testid 
positiivsed. Röntgenogrammil 
lateraalse malleoluse nihketa 
fraktuur, subperiostaalne. 
Asetatud U lahas 4 nädalat. 
Edasine jälgimine perearstil, 
vajadusel traumatoloogi 
konsultatsioon.  

16. Naine, 
46 a.  

Valu pikemat aega 
kannapiirkonnas, seisev töö, 
ülekoormus.  

Röntgenogrammil nähtav veidi 
kaltsifitseerunud plantaarfastsia 
kinnitus calcaneusele. 
Töödiagnoos: plantaarfastsiit. 
Raviks kenalog 20 mg injektsioon 
koldesse, “kukekannuse” tallatugi 

17. Poiss, 
14 a.  

Koos kaaslastega mäng 
kuivpiirituse tablettidega. 
Tekkis labakäe I-II astme 
põletus.  

Põletushaava kirurgiline korrastus, 
elutute koeosade, tahma 
eemaldamine. Salvside.  



18. Naine, 
21 a.  

Kestev päikesekäes viibimine, 
tugev käsivarte punetus, valu, 
sügelus.  

Töödiagnoosiks solaarerüteem, 
fotosensitiivsus. Salvside, 
suukaudselt Zyrtec 10 mg x2; 
Ibuprofen 0,4 x3. Edasine 
jälgimine perearstil.  

19. Naine, 
54 a.  

Valu, vähene turse, krudin 
labajala välispinnal, 4-5 päeva.  

Töödiagnoos: tenosünoviit. 
Raviks lokaalne NSAID, po 
ibuprofen 0,4 x3, elastikside.  

20. Mees, 
25 a.  

Teinud ehitustöid, pöial käis 
korra “ tagurpidi”. Parema käe 
pöidla baasise piirkonna turse 

Röntgenogrammil luuline 
patoloogia puudub. Töödiagnoos: 
I metakarpofalangeaalliigeskapsli 
venitus. Edasi RICE printsiip. 
Perearsti poolt jälgimine, TVL, 
vajadusel töökaitseinspektsiooni 
dokumendid.  

21. Mees, 
26 a.  

Kukkus rulluiskudega sõites, 
viga sai vasaku käe IV sõrm, 
valu turse selle I lüli 
piirkonnas.  

Röntgenogrammil luuline 
patoloogia puudub. Töödiagnoos: 
IVmetakarpofalangeaalliigeskapsli 
venitus. Edasi RICE printsiip. 
Perearsti poolt jälgimine, TVL.  

22. Mees, 
69 a.  

Rattaga sõites kukkus, tekkis 
küünarnukkide, labakäte 
marrastused, 2 cm kulmuhaav.  

Haava des töötlus, suturatsioon 4 
pistega. DT 0,5 im 
immuniseerimine. Edasine 
haavaravi, jälgimine perearstil.  

23. Mees, 
34 a. 

Kukkunud, tekkis vasaku 
hüppeliigese valu, turse.  

“Ottawa ankle rule” testid 
negatiivsed, luulise patoloogia 
kahtlust ei teki. Edasi RICE 
printsiip, jälgimine perearstil.  

24. Naine, 
44 a.  

2 päeva eest torkas noaga 
peopessa, tekkis pöidla baasise 
piirkonna 1 cm torkehaav. 
Nüüd lisandunud ulatuslik turse 

Punetus, turse, puudub 
fluktuatsioon. Haava 
desinfitseeriv töötlus, side 
kampriõliga. DT 0,5 
immuniseerimine. Retsept 
Duracef 1000 mg x2 lahustuv 
tablett. Edasine ravi, jälgimine 
perearstil.  

25. Tüdruk, 
6 a.  

Saanud palliga matsu vastu 
vasakut säärt, valu. Kõndimine 
vaba, puudub nähtav 
hematoom, turse.  

Palpatsioonil kerge lihashellus, ei 
teki luulise patoloogia kahtlust. 
Edasi RICE printsiip, vajadusel 
perearsti konsultatsioon.  

26. Naine 
45 a.  

Vasaku käe pöidla baasise 
piirkonna mõõdukas turse, 
punetus, palavus. Vaevus 
tekkinud “ise” umbes nädala 
eest, süvenemistendents,  
puudub trauma.  

Vaatlusel, palpatsioonil luulise 
patoloogia kahtlust ei jää. 
Töödiagnoos: ebaselge artriit. 
Soovitatud lokalne külm, 
ibuprofen 0,4 x3, perearsti 
konsultatsioon, “reumaproovid” 

27. Mees, 
44 a.  

3 päeva eest puugihammustus 
õlavarrel, puuk eemaldati 
probleemideta. Nüüd tekkinud 
piirkonna punetus, patsient 

Nähtav 2 cm diameetriga 
hüperreemiline ala. Töödiagnoos: 
Puugihammustus, sekundaarne 
infektsioon. Lyme tõbe, 



mures.  puukentsefaliiti ei saa kahtlustada. 
Vestlus, selgitused. Lokaalne 
kampriõli kompress. Jälgimine, 
vajadusel perearsti konsultatsioon 

28. Mees, 
56 a.  

Parema labakäe välisserva 
turse, punetus. Samas 
piirkonnas 2 päeva eest 
kassihammustus.  

Töödiagnoos: hammustushaav, 
sekundaarne abstsedeerumine. 
Lokaalanesteesias intsisioon, 
väljus mäda-veresesegune 
eksudaat. Dreen. Marutaudi 
kahtlust ei teki, kass väikeste 
poegadega, patsient otsustas 
pesakohta koristada. Edasine ravi 
perearstil.  

29. Mees, 
68 a.  

Saanud lapselast kiigutades 
kiigega löögi rindkere parema 
poole alaosa piirkonda. Valu, 
nähtav hematoom 3 cm 
diameetriga, palpatoorne valu.  

Röntgenogrammil roidefraktuur 
puudub. Töödiagnoos: Rindkere 
põrutus. Edasi RICE raviprintsiip.  

30. Mees, 
24 a.  

Maalritöid tehes patsient tõstis 
parema õlavarre üle pea, tekkis 
valu, liikumatus õlaliigeses. 
Anamneesis teada habituaalne 
õlaliigese luksatsioon. 
Seekordne arvult viies. 
Läbivaatusel tuntav „ tühi” 
cavitas glenoidalis ja 
subakromiaalne ruum. 
Õlavarreluu pea lukseerunud 
ette ja alla.  

Töödiagnoos: parema õlaliigese 
luksatsioon. Liigeskapslisse 
manustatud 1% lidokaiini 20,0. 
Õlaliiges paigaldus hõlpsasti 
Hippocratese võttega ( patsient 
pikali, käsi osalises abduktsioonis, 
protseduuri teostaja jalg patsiendi 
kaenla all, ühtlane traktsioon pikki 
jäseme telge, kannaga mõõdukas 
surve õlavarreluu peale). Asetatud 
Desault`side, broneeritud aeg 
traumatoloogi vastuvõtule 
operatiivseks raviks. Vahepealne 
jälgimine, TVL perearstilt.  

31. Naine, 
26 a.  

Lõi varba vastu teravat kivi, 
tekkis haav. Luulise patoloogia 
kahtlust ei teki.  

Haavaõmblus 3 lihtüksik-
õmblusega. Edsine haavaravi 
perearstil, TVL vajadusel. 

32. Naine 
24 a.  

Probleemiks õhupuudus, 
hingematmis ja poomistunne, 
tükitunne kõris, 
südamepekslus. Sarnaseid 
hogusid varem korduvalt. 
Varem tehtud uuringud korras.   

EKG, kliiniline veri, veresuhkur 
patoloogiata. Töödiagnoos: 
paanikahäire. Patsiendi 
enesetunne peale vestlust ja Xanax 
0,25 mg paranes. Lubatud 
kodusele jälgimisele. Antud kaasa 
retsept Cipralex 10 mg x1 
pikemaajalise kuurina. Jälgimine 
perearstil, vajadusel 
konsultatsioonid.  

33. Poiss,  
11 k.  

Rahutus, virilus 1 päev, t 37,5. 
Katsub vasakut kõrva. 
Läbivaatusel ninaneelu 
punetus, vasaku trummikile 
katarraalne punetus. Kliiniline 

Töödiagnoos: Äge rinofarüngiit. 
Katarraalne otiit. Raviks 
paratsetamol 125 mg küünal, 
ninatilgad. Sama ravi ka kodus, 
perearsti konsultatsioon.  



veri, CRV normis.  
34. Mees, 

61 a.  
Probleemiks südamepekslus, 
õhupuudus, rahutus. Vaevus 
tekkinud hea enesetunde foonil, 
kui kodus tekkis sõnelus. 
Sarnaseid sümptoome varem 
olnud korduvalt, diagnoositud 
paanikahäire.  

EKG, kardiomarkerid, kliiniline 
veri normis. RR 160/80. 
Töödiagnoos: hüpertooniatõbi ? 
Paanikahäire ? Raviks verapamil 
2,0 im. Xanax 0,25 mg po. 
Patsiendi vaevused taandusid. 
Lubad kodusele ravile, perearsti 
jälgimine, toimiva raviskeemi 
väljatöötamine.  

35. Naine, 
82 a.  

Patsiendi vaevusteks väsimus, 
tasakaaluhäired, sage 
urineerimine. Perearsti poolt 
teostatud uuringud: Hgb 82, 
MCV 68; uriinis ery 250. UH: 
nähtav parempoolne 
püelektaasia. Kahtlus põie 
kartsinoomile, mis obstueerib 
ureetrit, sellest sekundaarne 
hüdronefroos.  

Patsient on „poolerakorraline”, 
suunatud siinkirjutaja poolt. 
Kirurgiga seisundit arutades 
võetud patsient statsionarseteks 
uuringuteks, raviks.  

RICE printsiip: akronüüm sõnadest “rest ice compression elevation”. 
Ottawa ankle rule : Hüppeligese palpatoorsete võtete kompleks: hinnatakse mediaalse 
ja lateraalse malleoluse, I ja V metatarsaalluu proksimaalset pähikut. Kui valu pole 
kuigi oluline on fraktuuri tõenäosus väike.  
“KORDUMA KIPPUVAD KÜSIMUSED” 
Kohtudes kolleegidega tuleb ikka jutuks ka vastastikused uudised. Kuuldes tööst 
EMO –s esitatakse ka mitmeid küsimusi.  
Kui suur on koormus ja kas raskeks ei lähe?  
Koormus on ametlikult veerand kohta, ehk 3 16 tunnist valvet kuus. Teisipäev ja 
kolmapäev on perearsti praksises veidi kergemad, siit on ka kujunenud sobivaim 
valvekord: teisipäev kell 16.00 kuni kolmapäeva hommik kell 8.00. See ei ole palju, 
et segaks põhitööd ja kodust elu, samuti mitte ka vähe: igas valves osalen 20-40 
haigusjuhu lahendamisel. Kuus teeb see keskmiselt 100, aastas aga 1200 haigusjuhtu. 
See on väga hea kool. 
Mis meeldib kõige enam ?  
Võimalus viibida täiesti teistsuguses 
töökeskkonnas, osaleda meeskonnatöös, 
võimalus suhelda ja diskuteerida 
kolleegidega. Ülinauditav on kõik tööga 
seonduv: patsient-probleem- 
diagnoosihüpoteesid: uuringute plaan 
(alates täisveretestist CT uuringuni), 
raviplaani koostamine, seisundi muutuste 
jälgimine ja edasiste sammude 
planeerimine. Kahtlusel  on võimalus 
konsulteerida koheselt kõigi 
spetsialistidega (kirurg, sisearst, 
traumatoloog, neuroloog, günekoloog, 
lastearst, radioloog) ja nii kujundada 
tervikpilt. Rõõmustada kui mõtted liiguvad 



samas suunas ja olla tähelepanelik kui kolleegil tekivad teised diagnoosihüpoteesid. 
Näiteks koos kirurgiga patsiendi kõhu palpatsioon ja leiu arutamine on omaette 
väärtus. Julgen arvata, et  valvekord erakorralise meditsiini osakonnas võrdub 
nädalase teoreetilise koolituskursusega. 
Elamuseks on ka töö ühes Euroopa uuemas ja modernsemas haiglas- Pärnu Haiglas. 
Arvutisüsteem, piltdiagnostika kohene saamine arvutiekraanile, laboratoorsete testide  
valik ja saamise kiirus, taskutelefonid, side kiirabiga, meedikute olme: puhketoad, 
riietusruum, pesemisvõimalused, kohvik.  
Teadmine, et kuulun 950 liikmelisse kollektiivi, kellest 160 on arstid – see on suur 
vastutus. EMO osakond on paljudele patsientidele esimeseks kontaktiks 
raviasutusega. Teada on ju tõsiasi, et hinnang ja arvamus kujuneb kohtumise 
esimestel hetkedel, ka see teadmine kohustab andma parimat.   
Kas töö on raske ?  
Kuidas võtta. Erakorralise meditsiini osakonnas on korraga osakonnas 3-12 haiget 
kõige erinevamate probleemidega, kelle seisund võib muutuda väga kiiresti. Töö käib 
emotsionaalselt üsna pingelises õhkkonnas. Igale inimesele on tema või tema lähedase 
probleem kõige tähtsam. Kuid alati tuleb jääda rahulikuks, teha kiiresti selgeks 
juhtivad probleemid ja asuda neid lahendama. See ei ole raske, pigem on see 
väljakutse ja üks põhjustest, miks asusin perearsti töö kõrval tööle  EMO-s.  
Mida arvavad Tõstamaa patsiendid?  
Nad arvavad sellest päris hästi kui nende tohter töötab osalise koormusega haiglas. 
Küllap nad hindavad saadavat kogemust, mis tähendab ka paremat abi oma 
kodulähedases perearstikeskuses. Teame hästi, et on olemas üks haigete rühm: 
poolerakorralised patsiendid. Neid ei saa jätta ootama kuudeks, kuid keda saab 
kutsuda valve ajal EMO –sse ja komplekselt uurida, konsulteerida ja nii leida parim 

lahendus. Samas ei tohi seda kuritarvitada, kuid 
see on üks vaieldamatu eelis. Oma töös 
perearstina kasutan igapäevaselt röntgen- ja 
ultraheliseadet, interpreteerides tulemuse ja 
koostades edasise raviplaani. Haiglas on vajadus 
valve ajal esmaselt hinnata 10-15 röntgenipilti, 
võimalus on ka läbi viia ultraheli uuringut või 
kiigata radioloogi uuringut. Saadav kogemus on 
jälle ülikasulik tööl oma diagnostikakabinetis. 
Diagnostikaga jätkates võib mainida ka oama 

kabineti täisvereanalüsaatori kvaliteedi kontrolli: haiglast tulles küsin laborist mõned 
“lilla korgiga” verekatsutid koos 
analüüsitulemustega. Tõstamaale jõudes lasen need 
vered oma analüsaatorist läbi ja võrdlen tulemusi, 
saadan need tagasi ka haigla laborisse. 
Kuidas perearsti teadmised sobivad tööks EMO 
arstile ? 
Perearsti vahest kõige olulisem teadmine on: 
patsient on tervik, ta on tihedalt seotud oma 
lähedaste ja elukeskkonnaga. Tasakaalumuutus 
selles koosluses avaldub õite pea mingi 
tervisehäirena. Üle kõige vajab iga patsient ja tema 
lähedased rahulikku vestlust ja selgitusi. See on 
ühine. EMO töös on vajalikud täiendkoolitused „ 
Erakorraline sisehaige”, ja „Ambulatoorne 



traumatoloogia”. Päris hästi peab olema kursis kodade virvendusrütmi, 
südamepuudulikuse, kopsuturse, astma, diabeedi, müokardiinfarkti haiglaeelse ja 
haiglasiseste ravijuhistega. Vajalik on põhiliste erakorralise meditsiini ravimite 
annuste, näidustuste, vastunäiduste ja kõrvaltoimete teadmine. Näiteks nitroglütseriini 
ja dopamiini manustamine infusioonpumbaga, antiarütmikumide valik ja annustamine 
( põhiliselt FA farmakoloogiline kardioversioon sõltuvalt rütmihäire kestusest, 
propafenooni ja amiodarooni preparaadid). Seedetrakti, laiemalt “ebamäärase 
kõhuvalu” farmakoloogiline mõjutamine infusiooni ja mitmete preparaatidega 
(Arnetin, Buscopan, Atropin, No-Spa). Valu astmeline ravi, 
akuutpsühhofarmakoteraapia, ärevuse ja somatisatsiooni käsitlus ning paljude teiste 
konkreetsete seisundite raviprintsiibid.  Laboratoorses meditsiinis  on oluline 
rindkerevaevuste korral “kardiomarkerite” : müoglobiini, troponiini ja CK-MB 
väärtuste tõlgendamine, diferentsimine sõltuvalt sümptomite kestusest. Kõige selle 
kõrval on väga kasuks tulnud 10 a maa-arstikogemus kõige erinevamate probleemide 
lahendamisel. Siinkohal olen väga tänulik oma patsientidele poolsele “väljaõppele”.  
Kas valve ajal magada saab? 
Valves on korraga 2 arsti ja 3 kogenud õde. Öötunnid on reeglina rahulikumad ja nii 
on võimalik jagada öist valvekorda. Päris unest nagu koduvoodis ei saa juttugi olla, 
kuid mõnetunnine pooluni võimaldab järgmisel päeval rahuldavalt vastuvõtul olla ja 
teha ka õhtupoolikul koduseid toimetusi.  
Kuidas on palk ?  
Palk on vastavalt EV seadustele, sellele lisandub öö- ja ületundide tasu. Kokku teeb 
see kuus summa mis võrdub pere toidurahaga või autoliisinguga. Nii et üldse mitte 
paha – olla igakuiselt 3 õhtut kodunt eemal ja saades valvetöö eest  lisaks 
materiaalsele tunduvalt väärtuslikumat immateriaalset tasu.  
ARUTELU 
Mõtete ring, mis on tekkinud ja mida võiks ka arutada on päris lai. 
Igasuguse tegevuse suurim vaenlane on rutiin, teadmiste-praktiliste oskuste 
hääbumine ja probleemsed emotsionaalsed suhted partneritega, nii on see ka 
perearstitöös.  
Võimalus töötada lühiaegselt teises töökeskkonnas - see on suurepärane võimalus 
saamaks uusi kogemusi, näha kõrvalt oma igapäevast tööd ja selle kitsaskohti. Ei 
tohiks unustada, et meditsiinisüsteem on terviklik ja lõpptulemus sõltub kõigi 
tasandite omavahelisest koostööst. Kahjuks liigagi sageli võime kohata statsionaari ja 
esmatasandi vastandumist : üks pool ei mõista teist. Juriidiliselt on kõik korras ehk 
“JOKK”, kuid halbade emotsionalsete suhete kestes võib areneda “JOKK” hoopis 
teises tähenduses. Läbipõlemine, frustratsioon, töörõõmu kadumine – need on vaid 
mõned märksõnad. Kriitikanoolte loopimise ja pareerimise asemel osalemine 
“terekäega”  haiglatöös ei ole kerge, kuid pikemas perspektiivis omab see suurt 
väärtust. Praktiline kogemus ja  kahepoolne suhtlemine kolleegidega on selle aluseks. 
Kui midagi ei lähe päris nii nagu plaanitud, siis on võimalik seda järgmisel 
kohtumisel selgeks arutada, kuulata teist poolt, esitada argumente ja teha ühised 
järeldused. Ühe süsteemi kõige paremaks kvaliteedinäitajaks on selles valitsevad head 
emotsionaalsed suhted, mitte niivõrd hoonete mastaapsus, visiitide-lõikuste arv, 
aastakäive või autopark raviasutuse ees. 
Esmatasandi arst ja töö statsionaaris: selles ei ole midagi uut. Aastate eest, meie 
eelmise riigikorra ja tervishoiukorralduse juures püüti tagada terapeutide rotatsioon 3-
4 kuuliste tsüklitena rajoonihaigla siseosakonna ja arstijaoskondade vahel.  
Olles Skaraborgi projekti raames täiendusel Rootsis saime teada maapiirkondade 
perearstide osalemisest maakonnahaigla valvetöös. Sellest kirjutab ka dr.Tarmo 



Loogus, “Meditsiiniuudised” 25.10.2005. Ka peremeditiini kantsiks peetud Inglismaal 
osalevad esmatasandi arstid soovi korral haigla vastuvõtuosakondade töös, üldjuhul 
on seal avatud valveperearsti kabinet kõige vajaminevaga.  
Eespool on esitatud päris detailselt ülevaade EMO patsientidest, nende probleemist, 
selle kestusest ja lahendustest. Kui süüvida sellese lähemalt selgub tõsiasi: 
erakorraline meditsiiniline seisund on 6 sisepoole patsiendil, st. u. 25%. See, et 
patsiendid päevi kestnud sügeluse, väsimuse, palaviku, retseptilõppemise jt. 
probleemidega pöörduvad EMO-sse on omaette teema. Põhjus on selles, et nendel 
patsientidel pole kuhugi mujale pöörduda õhtutundidel ja nädalavahetustel. Millal ühe 
või teise patsiendi jaoks  tema terviseseisund muutub “erakorraliseks”, see sõltub 
suuresti haiguskäitumisest, muude tööde lõppemistest ja vaba aja tekkest. Abiotsivale 
patsiendile ei saa seda kuidagi ette heita või pahaks panna. Tulemuseks on aga 
tundidesse ulatuvad ootamised, samal ajal kui meedikud on hõivatud tõeliselt 
erakorraliste haigete käsitlusega. Ootajal on aeg alati pikk ja kõigil on ikka oma 
probleem kõige tähtsam. See on ka soodus pind konfliktide tekkeks. Teame hästi, et 
“kõige kõvemini kisab terve patsient”. Kuidas ka püüda tekkinud konflikti juhtida, ei 
õnnestu see alati kõige paremini. Lõputult “hea“olla ei saa, pikapeale võib see viia 
EMO ja perearstikabineti surrogaadini: ühest kohast saab retsepti, palavikurohtu, 
lahenduse 2 nädalat kestnud köhale, ravida infarkti või kopsupaisu ning tellida 
kompuuteruuring huvipakkuvast kehaosast. Mida teha ? Jätkuv patsientide 
koolitamine nii arstide kui massimedia vahendusel võib veidi aidata. Kuid nagu 
märgitud, on patsiendi probleemitunnetus ja haiguskäitumine vägagi eriskummaline, 
see ei arvesta sugugi kellaaega ja nädalapäeva – see on pigem pöördvõrdeline 
“normaalse ajaga”. Lahenduseks on piirkondlik perearstivalve kas suuremates 
perearstikeskustes või miks ka mitte haigla vastuvõtuosakonnas. See teema on olnud 
siinkirjutajale olude sunnil väga aktuaalne (haiglast 50 km, patsiente piirkonnas u. 
2500). Senipakutud lahendused pole kostnud just väga kaugele, pigem on see 
sumbunud kolleegide-perearstide vastuseisu. Kui keskmisest maakonnast õnestuks 
leida 30 asjast huvitatud perearsti, tähendaks see ühte valvekorda kuus. Kohe kerkib 
ka rahastamise küsimus ja kes hakkab iseseisvalt töötavatele perearstidele tööandjaks. 
Probleemistiku virr-varr kasvab esmapilgul lahendamatuks ja senine olukord ilmselt 
jätkub. Kuid kasvab ka patsientide ja haiglaarstide rahulolematus just perearstide 
suunas. Jõuame jälle tõdemiseni: Juriidiliselt On Kõik Korras, kuid tegelik olukord 
ongi “JOKK”, see tähendab frustreeriv patsientidele ja meedikutele. Heast 
meditsiinikorraldusest ei saa kuidagi rääkida.  
Veel üks tähelepanek erakorralise meditsiini osakonna tööst. See on somatoformsete 
ja ärevushäirete suur levimus. Patsiendile ja tema omastele tundub, et kohe saabub 
surm, kui kiiremas korras midagi ei võeta ette. Häälekalt nõutakse meedikutelt 
kiiremat toimetamist ja tegelemist just temaga, samas on patsient vägagi tuttav 
eelmistest kordadest. Haige vaevused kaovad kiiresti peale triviaalseid uuringud ja 
ravi, kõige toimivam neist on rahusti. Tegemist on haigusliku seisundiga mida ei tohi 
ignoreerida. Millised oleksid lahendused. Teame hästi erinevate psühhofarmakonide, 
eriti antidepressantide tõhusast toimest nende seisundite ravis. Samahästi teame ka 
nende hinda patsiendile, puudub arvestatav ravimi soodustus. Lahenduseks olekski 
soodustusmäära tõstmine 90 või ka 100%. Läbirääkimiste teemaks on see, kes võib 
ravimit esmaselt väljastada. Hingehaiguste ravis on tablettravi kõrval isegi olulisem 
erinevad psühhoteraapia võtted: psühholoogi konsultatsioon, kognitiiv-käitumuslik 
teraapia. Ühe seansi hind jääb nii 300-500 krooni piiresse, mingigi efekti saamiseks 
on neid vaja kümmekond. Hädavajalik on ka sellise ravi kompenseerimine riigi 
tasandil. Rahast rääkides muutuvad kõik tähelepanelikuks. Kust seda leida ? Järgnev 



mõte ei tarvitse just meeldida haiglajuhtidele kuid siin ta on. Nagu eelpool 
mõtisklesin on tänasel päeval EMO patsientidest vaid ¼ erakorralised, ¼ aga 
tinglikult erakorralised, ½ aga peaks leidma lahenduse mujal. Tänase päeva 
meditsiinisüsteemi korraldusega ( korraldamatusega ?) on need patsiendid sunnitud 
pöörduma EMO-sse. Teeme ühe arvutuse.  
Tagasihoidlikult arvestades maksab patsiendi vastuvõtt, uuringud ja ravi u. 200 kr. 
Kui osakonda külastab keskmiselt 100 patsienti ööpäevas, siis neist 50-ne ravi hind on  
10 000 kr. Korrutame selle päevade arvuga kuus ja saame 300 000 kr. Aastas on see 
summa 3 600 000. Pärnu ja Pärnumaa elanike arv on u. 92 000, olles u. 15 x väiksem 
Eesti elanike arvust. Et teada saada kulutusi kogu riigis korrutame 3,6 milj. 15-ga, 
saame 54 milj. EEK. Lühidalt: kui õnnestuks korraldada patsientide liikumist nii, et 
erakorralise meditsiini osakonda satub kas tõesti erakorraline või poolerakorraline 
patsient, pooled patsiendid leiaksid lahenduse mujal õnnestuks nii säästa 54 miljonit 
kr. See raha olekski katteks valvetöö, patsientide ravimite ja psühholoogilise abi 
kompenseerimisel.  Tegemist on siiski teoreetilise arvutusega, kuid ehk on see 
mõtlemapanev.  
JA LÕPETUSEKS. 
Eesti meditsiini valupunktiks on üha suurenev arstide nappus. Kuuldavasti on seetõttu 
paljud haiglad juba praegu tõsistes raskustes erakorralise meditsiiniosakondade töö 
korraldamisel. Siinkirjutaja 5 kuuline EMO kogemus perearstitöö kõrvalt on igati 
positiivne: kujuneb omalaadne sünergia, saadav kogemus on edukalt rakendatav 
igapäevatöös, paraneb otsusekindlus, võimalik on hästi aidata patsiente nende 
kodulähedases tervisekeskuses. Selle kõrval on samatähtsad head emotsionaalsed 
suhted haiglakolleegidega, esmatasandi ja statsionaari vastandumise vähenemine ja 
töö tegemine hea enesetundega. Kõik eelnev oleks ka julgustus ja üleskutse 
kolleegidele enesetäienduseks ja uute väljakutsete leidmiseks. Üheks võimaluseks 
ongi osalemine erakorralise meditsiiniosakonna töös.  
 
Tõstamaal,  
26.09.2006 
Madis Veskimägi 
 
 


