
   
 
 
 
 
 

EMPOWERING CIVIL SOCIETY AND PUBLIC HEALTH SYSTEM TO FIGHT TUBERCULOSIS EPIDEMIC AMONG 
VULNERABLE GROUPS 

 
 

TUBIDU Eesti sisese võrgustiku ümarlaua kohtumine, 16.mail 2014 

Asukoht: Tallinn, Radisson Blu Hotell Olümpia, seminarisaal Sigma 
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TUBIDU Eesti-sisese võrgustiku ümarlaua viimase kohtumise avas TUBIDU projektijuht Marin Vaher Tervise Arengu 
Instituudist (TAI), andes põgusa ülevaate toimunud TUBIDU üritustest, õpitud kogemustest ning 
tulevikuperspektiividest.  
Sigrid Vorobjov Tervise Arengu Instituudi Nakkushaiguste ja Uimastiseire keskusest tutvustas uuringu “HIVi levimuse 
ja riskikäitumise uuring Kohtla-Järve süstivate narkomaanide seas 2012” läbiviimise protsessi ja tulemusi. Sealjuures 
märkis Vorobjov, et uuringu käigus ilmnes, et enam tähelepanu on tarvis osutada lastega elavatele narkootikume 
süstivatele inimestele (NSI), kelle peres elavad kas siis enda või elukaaslase lapsed. 
Seejärel esitles TUBIDU projekti assistent Maarja Sukles TAIst projekti raames koostatud infomaterjale, nagu plakat, 
voldik, kaart, poliitikasoovitused, juhis ja käsiraamat. Positiivset vastukaja sai osalejatelt just TUBIDU kakskeelsete 
kaartide osas, mida on mitmes asutuses klientidele juba ka vajalike kontaktandmetega jagatud. 
 
Ümarlaua kohtumise vestlust suunas TAI Nakkushaiguste ja narkomaania ennetamise osakonna juhataja Aljona 
Kurbatova, kes on ühtlasi ka TUBIDU projekti koordinaator. Osalejad paluti kolme rühma jaotatuna arutleda kahe 
küsimuse üle: 1) Mida annaks osalejatel tuberkuloosi (TB) varajase avastamise edendamiseks praegustes tingimustes 
muuta (millega võiks alustada nt juba järgmisel tööpäeval ehk „esmaspäeval“)? 2) Mis muutused on vajalikud 
pikemas perspektiivis ehk n-ö „suuremas plaanis“, et parendada TB ravisoostumust ja varajast avastamist? 
 
 
 
 



Arutelu tulemused olid järgmised: 
„Esmaspäev“: 

1. Kogukondlike organisatsioonide (KKO) töötajad motiveerivad sihtgruppi minema kontrolli. 
Sealjuures räägitakse ja arutletakse rohkem klientidega TB teemal, tehes ka rohkem sellealast 
selgitustööd nii klientide kui ka nende lähedaste seas. Abistavateks vahenditeks võivad olla 
TUBIDU materjalid, mida saab ka koheselt kasutusse panna. TB-alase info paremas edastamises 
märgiti tähelepanelike KKO töötajate osatähtsust. 

2. Tehti ettepanek korraldada asutusesiseseid infoüritusi (nt TB-päevi kord või kaks korda aastas), 
selleks et tuua TB rohkem inimeste teadvusesse ning tõsta ka nii sihtrühma kui ka 
üldpopulatsiooni (sh KKO-de töötajate) teadmiseid TB osas. Nii testimiste kui ka teavitamise 
rutiinseks tegemine aitab kaasa TB-ga seotud hirmude vähendamisele ning muudab TB-kontrolli 
loomulikumaks ja vastuvõtlikumaks tegevuseks. Sealjuures võib panustada ka TUBIDU 
koolitustel ja muudel üritustel saadud teadmiste jagamine pere, sõprade, tuttavate ja teiste 
lähiringkondlastega. 

3. Edendada infovahetust nii KKO töötajate kui ka TB-valdkonnas töötavate tervishoiutöötajate 
vahel (st luua võrgustik), et saavutada parem klientide TB-uuringutele suunamine ning vajadusel 
ka kliendi/patsiendi efektiivsem ülesleidmine ravi omavolilisel katkestamisel ning n-ö 
kadumaminemisel. 

 
“Suur plaan” 

1. Töötada välja HIV-testimise juhise alusel TB-testimise juhis tervishoiutöötajatele ja –asutustele 
ning muudele riskirühmadega töötavatele isikutele ja asutustele. 

2. TB-teenustega seotud KKO ja meditsiinitöötajatele võimaldada hea töö motiveerimiseks ja 
tunnustamiseks nn boonuseid, nagu sise- ja väliskoolitused, külastused teistesse asutustesse 
jpm. 

3. Ühtse ja töökorras andmebaasi haldamise võimalus, mis võimaldaks klientide/patsientide kohta 
selleks ettenähtud asutuste vahelise info kiiremat ja paremat levikut. Nt kui kliendil/patsiendil 
on ravi pooleli või mõned testid tehtud, oleks võimalik seda ka andmestikust näha (teisisõnu, et  
E-tervis hakkaks tööle). 

4. Praeguse tervishoiuteenuste tagamise jätk, kuhu on kaasatud ka ravikindlustamatud. 
5. TUBIDU võrgustiku koostöö jätkumine, et tekkinud võrgustik KKO ja tervishoiuasutuste 

töötajate vahel säiliks. Samuti teadusuuringute läbiviimisega jätkamine, millel on ka praktiline 
väärtus olukorrast ülevaate andmiseks. 

6. KKO ja meditsiinipersonali aktiivsem TB ja riskirühmadega tegelemise alane koolitus, et kui tööle 
asuvad uued varasema kogemuseta töötajad, saaksid nad juba kohe alguses baaskoolituse, mis 
võimaldaks neil paremini toime tulla esineda võivate raskustega.   

 
Ka töötajate motiveerimiseks ning tunnustamiseks pakuti välja näiteks praktilisi tegevusi, nagu töövarjupäevad 
teistes asutustes, külastused ja muud kogemusi ja ideid vahendada võimaldavaid üritusi. Samuti aitaks kaasa 
meditsiinitöötajate ja KKO töötajate omavahelise koostöö parandamisele ka ühistel koolitustel käimine, kus on 
võimalik saada koolitust ja arutada võimalusi nt raske patsiendiga toimetulekuks. 
 
Kohtumise lõpetasid Milvi Igalaan, Ellen Simmul ja Svetlana Roštšupkina, jagades TUBIDU üritustel osalemise kohta 
muljeid, kogemusi ning eredamaid mälestusi. 
 

 
 

TUBIDU kollektiiv soovib tänada kõiki osalejaid ja koostööpartnerid nende  
panuse eest projekti tegevuste arendamisel ja elluviimisel.  

 
Ilma teieta poleks TUBIDU projekt võimalikuks saanud! 

 


