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luubi all

Et sa ei peaks 
igal valve-

korral üle oma 
varju hüppama. 
Kuido Nõmm, kliinikumi EMO arst

Siret Trull
siret.trull@aripaev.ee

“Ma rääkisin avalikult sellest, et olen lä-
bi põlenud, aga mitte keegi ei tulnud abi 
pakkuma või küsima, mis probleemid mul 
on,” meenutab kliinikumi EMO arst Kuido 
Nõmm aastatagust aega, mil ta tundis, et 
tal pole enam jaksu jätkata EMO juhina. 
Ta panigi ameti maha.

Nõmm tõdeb, et läbipõlemisest täieli-
kult taastunud pole ta tänini. Ta on vä-
hendanud töökoormust ega välista, et vä-
hendab seda veelgi. Erakorralises medit-
siinis suudavadki täiskohaga töötada vä-
hesed, tõdeb arst. Samas pole liigne töö-
maht, kiire tempo ja vaimse tervise säi-
limist toetava tugivõrgustiku puudumi-
ne üksnes selle eriala probleem, vaid ise-
loomulikud kogu tervishoiusüsteemile.

Haiglates keskmisest enam kiusu
Augusti alguses valmis sotsiaalminis-
teeriumil Eesti ettevõtete töökeskkon-
na vaimse tervise analüüs. Sellest sel-
gus, et Eesti haiglad paistavad silma töö-
kiusamisega. 

Analüüs põhines tööinspektsiooni in-
fotelefonile tulnud kõnedel, kuhu helis-

tanutest ebaproportsionaalselt suur hulk 
olid haiglatöötajad.

Tervishoiutöötajate esindajad tõdevad, 
et stressitekitajaid meditsiinivaldkonnas 
on palju. Mida pidada töökiusamiseks, on 
tõlgendamise küsimus. Selge on aga see, 
et muret kurtma minna pole kellelegi.

Nõmm meenutab, et osakonnajuhi-
na tahtis ta EMOs sisse viia hommiku-
sed supervisioonid: vaimse tervise spet-
sialist võtaks vahetuse lõpus kokku ini-
mesed, kes 12 või 24 tundi “koos vett ja vi-
let nägid” ning aitaks neil end maandada. 
Mõtte teoks tegemine jäi supervisiooni lä-
bi viiva inimese leidmise taha, see oma-
korda rahapuuduse taha.

Sama on näinud Eesti Õdede Liidu (EÕL) 
juhatuse liikmed: kuigi mõnel pool on 
püütud supervisioonisüsteemi luua, pole 
see valdavalt käivitunud samadel põhjus-
tel, millega põrkus Nõmm. Ka õdede esin-
dajad leiavad, et töötajate stressitaseme 
maandamisele mõeldakse haiglates vähe.

Põhiline tegur, mis tervishoiutöötaja-
te vaimse tervise tasakaalust välja viib, 
on ülejõu käiv koormus. “Sektoris on asjad 
halvasti, sest inimesi pole piisavalt. Ja siis 
tormatakse rohkem kui peaks,” ütleb EÕL 
juhatuse liige Anneli Kannus. Kui näiteks 

Soomes on loomulik, et õdedele on osa-
kondades ette nähtud kollektiivsed koh-
vipausid, siis Eesti õdede seas on juba va-
na nali  soovitus iseendale kateeter panna, 
sest tihti pole aega isegi tualettigi minna, 
kohvipausi tegemisest rääkimata. “See ei 
ole inimlik,” tõdeb Kannus.

Haiglas töötav õde ei tea Kannuse sõ-
nul sageli sedagi, kui palju ta järgmisel 
kuul palka saab: see sõltub töötundidest, 
öövalvete mahust, lisatasudest. Tegelik 
töömaht ei lange alati kokku sellega, mis 
graafikus kirjas. EÕL juhatuse liige Gerli 
Liivet tõdeb, et suure mahuga töötamine 
võib olla ka õe oma valik. On õdesid, kes 
töötavad 2,5 kohaga, tavaliselt mitme töö-
andja juures.

Ületööga käsikäes käib töölepingute 
teema. Õdede liidult on nõu küsitud, kui 
lepingut pole tahetud üldse sõlmida või 
on see sisaldanud punkte, mis on õigus-
tühised. Näiteks ei ole kirjas tunnitasu, 
vaid veider valem palga moodustumisest. 

Ka Eesti Arstide Liidu peasekretär  
Katrin Rehemaa tõdeb, et haiglates lavee-
ritakse sageli töökorraldusega seaduse rik-
kumise piiril. Endiselt on Rehemaa sõnul 
laialt levinud topeltgraafikute ja käsun-
duslepingute kasutamine. Need võimalda-

vad ületunde peita ja mõnel pool ka seadu-
ses ette nähtust väiksemat tasu maksta. 
Arstid lepivad sellega, sest ei taha ülemus-
tega riidu minna ja patsiente ravita jätta. 

Kuido Nõmm ütleb, et ületöötamist 
on hakanud meditsiinis vähemaks jää-
ma: palk on piisavalt hea, nii et inime-
sed ei taha enam mitme koha peal raba-
da. Näiteks kliinikumi EMOs jätsid täna-
vu suvel mitmed töötajad, Nõmm teiste 
seas, esmakordselt allkirjastamata pabe-
ri, millega kinnitavad, et on nõus ületun-
didega. “Normtundide raames on seetõt-
tu arste kõrval vähem või ei ole nad sel-
le eriala spetsialistid,” tajub Nõmm juba 
praegu omal nahal arstide puudust. En-
dise osakonnajuhina teab ta, et asenda-

Meedikute 
vaimne 
tervis hääbub 
töömahu all

Töö Kiusuolukorrad tekivad koormusest

Tohutu töömaht ja hägusad vastutuse piirid tekitavad haiglatöötajates 
palju stressi ning seda tajutakse ka tagakiusamisena. Läbipõlemine on 
kerge tulema, ent vaimse tervise tugisüsteemid on puudulikud.
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Sektoris on asjad halvasti, sest inimesi pole piisavalt.  
Ja siis tormatakse rohkem kui peaks.

Anneli Kannus,
Eesti Õdede Liidu 

juhatuse liige

Kommentaar:
Noorarstid on haavatavas seisus

Kristjan Martin Kasterpalu
Eesti Nooremarstide Ühendus

Noored arstid on a priori töökohas 
haavatavad. Nad ei ole kursis seal-
sete tavade, juhtimiskultuuri 

ega tööjaotusega. Noor arst võib end lei-
da olukorrast, kus tööandja-poolsed kor-
raldused lähevad vastuollu tööõiguse-

ga, eriti töö- ja puhkeaja seadusega. Rik-
kumised on rutiinsed ja üldlevinud ning 
oma õiguste eest seismist takistab ka 
arstieetika. Residentide palgafond maks-
takse riigieelarvest ning residendil ei ole 
võimalik töölepingut üles öelda ilma, et 
see õppeplaane uppi lööks. See tähendab, 
et tööandja on motiveeritud residenti 
maksimaalselt ekspluateerima.

jate leidmine on keeruline, kui keegi hai-
gestub, puhkab või on koolitusel. Võib juh-
tuda, et valves on vaid üks erialase välja-
õppega arst, abiks residendid ja üldarstid.

Koolitusele koos lisatingimustega
Ka koolitusele lubamine on konfliktne tee-
ma. Nii arstidele kui ka õdedele on täiend-
koolitus seadusega ette nähtud, kuid töö-
andjad neid sinna kergekäeliselt ei lase. 
Põhjused ikka needsamad: asendajat ei 
ole, raha ei ole. Õdede liiduni on jõudnud 
mitu juhtumit väikestest perearstiprak-
sistest, kus koos arstiga töötab vaid üks 
õde, kes aastaid ei pääse koolitusele. 

Katrin Rehemaa teab olukordi, kus 
haiglaarstidele seatakse koolitusele pää-
semiseks tingimus, et hiljem tuleb teatud 
aeg haiglas töötada või varem töölt lahku-
des koolitus oma taskust kinni maksta.

Õdede koolitustega on veel üks lisaas-
pekt: osakonnad ei taha lubada oma õde-
sid teise eriala koolitusele. Gerli Liive-
ti hinnangul on see absurdne, sest eri-
nevalt arstidest ei spetsialiseeru õed õp-
pides ühele valdkonnale ning neil peaks 
ka edaspidi olema võimalik end laialda-
selt täiendada. Õed on need, kes osakon-
na multimorbiidsete patsientidega peavad 

oskama ka siis toime tulla, kui arsti osa-
konnas ei ole. 

See viib kolmanda valukohani: vastu-
tuse piirid. Mida üldse tohib õde patsien-
dile tervisenäitajate kohta rääkida? Õdede 
esindajad kinnitavad, et see on suur stres-
siallikas. Liivet toob lihtsa näite: patsient 
on kolme päeva eest kõrge põletikunäidu-
ga haiglasse sisse võetud. Talle on tehtud 
uus CRV analüüs ning ta küsib õelt, kui-
das tulemus oli. Aga õde ei tohi isegi öel-
da, kas näit on paranenud. “Lõpuks saa-
me kurja patsiendi ja kurjad lähedased. 
Aga arstil ei ole aega käia ühe voodi juu-
rest teise juurde kolm korda päevas. Temal 
on vaja olla näiteks lõikusel,” jõuab Liivet 
taas välja töökoormuseni.

Töötajate vaimse tervise säilitamise 
huvides peaks alustama töömahu regulee-
rimisest, leiavad meedikud. Anneli Kan-
nus pakub, et 12tunniste valvete asemel 
võiksime kaaluda kolmes vahetuses töö 
korraldamist. Kuido Nõmm võtab meedi-
kute vaimse tervise teema kokku mõtte-
ga: “Peamine, et töömaht oleks mõistlik. 
Et sa ei peaks igal valvekorral üle oma var-
ju hüppama ja hambad ristis tööd ära te-
gema vigade tõusmise riskiga.”

Loe ka juhtkirja lk 3

Kommentaar: 
Kliinikum võtab läbipõlemise teemat tõsiselt

Priit Eelmäe
TÜK juhatuse esimees

Ü lekoormus, läbipõlemine ja stress 
on seisundid, millesse kliiniku-
mi juhatus suhtub täie tõsiduse-

ga. Kliinikum saab järgida töötaja töö-
aja piiranguid ja puhkeaja nõudeid tema 
kliinikumis töötamisel, kuid mitme töö-
andja juures töötamisel peaks seda tege-
ma töötaja ise. 

Kliinikumi juhtkond soovib, et olu-
kord, kus aina rohkem meedikuid loobub 
ületundidest, oleks üleüldine nähtus. 
Eesmärk on korraldada tööd otstarbekalt 
ja töötajate juurde värbamisega selliselt, 
et vajadus ületöö tegemiseks oleks mini-
maalne.  

Erakorralise meditsiini eriala arstide 
puudusest on palju räägitud ning tõesti, 
residentuuri lõpetajaid sel erialal võiks 
olla oluliselt rohkem. 

Tahaksin väga loota, et residente mit-
te ei koormata üle, vaid uute teadmiste 
ja kogemuste hulk praktiseerima asudes 
ongi esialgu mahukas. 

Praegune supervisiooni süsteem klii-
nikumis koosneb erinevatest tahkudest. 
Kliinikumis on hingehoidjad, kelle poo-
le saavad kõik kliinikumi töötajad pöör-
duda. 

Kasutusel on süsteem nimega POI, 
mille eesmärk on registreerida patsien-
tide ohujuhtumid, ent ka personali vas-
tu suunatud vägivald, meeskonnatöö 
probleemid ja muud juhtumid.

Töötajatel on võimalus pöörduda su-
pervisiooni vajadusega kliinikumi psüh-
hiaatriakliinikusse, kuid seni pole seda 
ülemäära palju kasutatud. 

Lisaks korraldab kliinikumi koolitus-
keskus tööalaseid koolitusi läbipõlemise 
äratundmiseks ja ennetamiseks. 

Hierarhia tingib kiusamise
Eesti Tervishoiutöötajate Kutseliidu 
president Iivi Luik kinnitab, et töökiu-
samise juhtumitest on kutseliitu tea-
vitatud läbi aastate. “Töökiusamine 
haiglates on enamasti varjatud ja veel 
sagedamini tõestamatu,” ütleb ta. 

 “Vana hea hierarhia” on teema, mis 
tervishoiutöötajatega töökiusamisest rää-
kides korduvalt üles kerkib. Eriti tugevalt 
tajuvad seda hooldustöötajad.

Tallinnas hooldus-õendushaiglas töö-
tav Kati, kes oma õiget nime lehes aval-
dada ei soovinud, jutustab, et suurt stres-
si osakonnas põhjustab kord nädalas toi-
muv ülemõe ja arsti visiit. “Siis me saame 
sõimata, et oleme laisad, lohakad, ei oska 
tööd teha. Igast pisiasjast võetakse kinni 
ja noritakse,” räägib Kati. Ka igapäevane 
õhkkond osakonnas pole kiita: vastutavad 
õed, kes omakorda täidavad ülemõe kor-
raldusi, kontrollivad hooldajaid pidevalt, 
esitades Kati hinnangul absurdseid nõud-
misi. Tunnustavat sõna kuuleb harva. 

Hierarhiaga käib Iivi Luige sõnul kaa-
sas tööde delegeerimine allapoole: arst on 
hõivatud ning palub õel mõne kiireloomu-
lise protseduuri teha. Õde palub patsienti 

uuringule saatma hooldaja, kes peab hai-
gele tutvustama ka uuringu sisu, sest õel 
ei ole aega. Kui tuleb tööle uus inimene, 
kes ei ole nõus täitma tööülesandeid, mis 
ei ole tema pädevuses, peab “vana olija” 
need ikka ära tegema. Nii tekib ebavõrd-
sus ka sama tasandi töötajate kohustustes.

Pingeid eri tasandi töötajate vahel ta-
juvad ka õed. TÜ õendusteaduse vilistla-
se Gerli Usbergi magistritöös õdede koge-
mustest eetiliste konfliktidega kirjeldasid 
õed samuti, et on kogenud suhtluses teiste 
meeskonnaliikmetega sõimu, solvanguid 
ja alavääristamist. 

Eesti Õdede Liidu juhatuse liige Anne-
li Kannus tõdeb, et hierarhia on meditsii-
ni sisse kirjutatud juba läbi seaduste: ra-
viprotsessi eest vastutab arst. Elupäästvas 
situatsioonis ei saa hakata vaidlema, kel-
le sõna tuleb kuulata, ent keegi ei tohiks 
kolleegide peale häält tõsta vähem kriiti-
listes olukorras. 

TÜ Kliinikumi arst Kuido Nõmm leiab, 
et hierarhiat tajuvad erinevad põlvkon-
nad mõnevõrra erinevalt. Eriti nooremad  
ootavad rohkem koostööd, mis on õige, 
aga mitte igas olukorras võimalik.

Kliinikumi EMO arst 
Kuido Nõmm loobus 
end läbi põlenuna 
tundes osakonnajuhi 
ametist ning on vä-
hendanud ka koor-
must arstina.   
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