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Priit Eelmäe

juhatuse esimees

HNRK-s on edasiviivaks jõuks 
toimiv koolituskava ning arukas 

kogemuste jagamine!

NDT-koolitusel kõndimise abistamist õppimas. 



Joonis 1. Eesti Haigekassa lepingu rahaline täitmine 2009-2013. a. ja lepingu maht 2014. a.

Haapsalus.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priit Eelmäe

juhatuse esimees

Milliseks kujunes 2014. aasta ravirahastamise leping 
Eesti Haigekassaga ja mis ootab haiglat ees lähiaastatel
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Ülle Kruus
taastusarst, ravijuhi kt

Suure visiidi korraldusest HNRK-s
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Eda Heinla

pearaamatupidaja

Arvete elektrooniline käsitlemine – mugav ja efektiivne

Patsientide tagasiside pisimuutused

Eesti kutsehariduse sõber 2014 on 
Haapsalu Neuroloogiline Rehabilitatsioonikeskus!

Maarja Lõps

kvaliteedispetsialist
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Kadri Englas

arendus- ja kvaliteedijuht, füsioterapeut
HNRK Joosep.



Uudis

30. mail 2014. aastal toimus Haapsalus 

heategevuslik jooks RatRace 2014, mille 

eesmärk oli koguda raha invasilla rajamiseks 

Väikese Viigi randa. Lisaks joosti sel aastal 

Tallinnas, Tartus ja Jõhvis.

RatRace ehk kontorirottidejooks on oma 

olemuslikult meelelahutuslik heategevusüritus, kus 

kostümeeritud kontoritöötajad veedavad päeva 

sportlikult heategevust tehes.

Haapsalu RatRace-lt võttis osa 21 meeskonda, 

kes aitasid kokku koguda koos toetajatega 1900 

eurot. Ka HNRK tegi heategevuse nimel oma panuse 

ja panime välja viieliikmelise meeskonna, kelleks olid 

Mari Alvela, Kaja Mander, Karin Karro, Maarja Lõps 

ja Veiko Võrklaev.

Invasild saab komplektseks 2015. aasta kevadeks, 

kust saab liikumispuudega ujuma mineja kergema 

vaevaga end vette ja veest välja aidata.

SEB Maijooks ja SEB Tallinna Maraton

HNRK-s on tervislik ja sportlik eluviis au sees. 

Eesti kahest suurimast spordisündmusest võttis sel 

aastal osa kokku 65 töötajat.

17. mail toimunud SEB Maijooks purustas järje-

kordse osalusrekordi. Kui eelmisel aastal osales üle 

14 000 naise siis seekord juba üle 16 000-e. HNRK-st 

osales 43 naist, mis on 13-e võrra rohkem kui eelmi-

sel aastal. 

14. septembril toimunud SEB Tallinna Marato-

nil osales HNRK-st 21 töötajat. Eraldi äramärkimist 

väärivad kindlasti Ott Rootare, kes läbis maratoni 

distantsi 42,2 km parandades sealjuures oma isiklikku 

rekordit 35 minutiga ning Mari Alvela ja Gerda Vilbas, 

kes läbisid poolmaratoni distantsi 21,1 km.

Järgmine SEB Maijooks toimub 23. mail 2015.a. ja SEB 

Tallinna Maraton 13. septembril 2015.a. 
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Karin Karro

personalijuht

Avameelselt hooldajate ja õdede tööst

HNRK on uuendamas ja ühtlustamas töö-

riideid. Seekordne korrastus on toimunud me-

ditsiinipersonali ja majandusosakonna töötajate 

rõivastes. Edaspidi hakkavad arstid kandma 

üleni valget vormi, õed valge ülaosa ja sinise 

alaosaga riietust ning hooldajad üleni sinist uni-

vormi. Toitlusteenistuse töötajad saavad üleni 

valged riided ning puhastusteenindajad sinise 

pluusi ja valged püksid. Kogu ilu saate ise pildilt 

vaadata!

Traditsiooniline HNRK sügislaat leidis aset 

13.10.2014. Kohal olid kauplejad, laadakunstni-

kud, fotograaf, õnneloos. Osta, müüa, vaheta-

da sai riideid, küpsetisi, sügisande, käsitööd. Oli 

üks väga meeleolukas poolteisttund! 

HNRK RatRace’i võistkond. Meie uued tööriided. Populaarsed kalakaupmehed Sügislaadal.



Saage tuttavaks!

HNRK meeskonna 
uued liikmed on:

Õnne Hõbe
hooldaja

Raivo Mägi
meister

Ines Margato, 
Elisabeth Tamm 
ja Pille Põldaru

füsioterapeudid

Olga Kuldmeri
psühholoog

Anu Seeman
registratuuri sekretär

Liis Virkunen
logopeed

Merle Soone
massöör

Lelde Kalvāne
tegevusterapeut

Meil on väga hea meel, 
et HNRK meeskonnas 

on tagasi:

Liina Toompuu
füsioterapeut

Gertruda Morozova
õde

Kevadised koolilõpetajad:

Liis Virkunen
magistrikraad eripedagoogika: logopeedia erialal 

Tartu Ülikool

Elisabeth Tamm
bakalaureusekraad füsioteraapia erialal 

Tartu Ülikool

Pille Põldaru
rakenduskõrgharidus, füsioteraapia 

Tartu Tervishoiu Kõrgkool

Kaja Laherand
hooldustöötaja kutseõpe 

Haapsalu Kutsehariduskeskus

Palju õnne!

Tervitame meie personali uusi pereliikmeid!

Karl Erik Bergmann
10.05.2014

Palju rõõmu ja jaksu Margoti perele!
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Jüri Kull

haldus- ja spordijuht

HNRK on Läänemaa 

sportlikem ettevõte vol.3

HNRK suvepäev Vihula mõisas

Puhkustest

S 
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Suvepäeva luuremängu võitjad.

Spordi tegemise võimalused 
HNRK-s

Spordi tegemine annab sulle külmal ja pimedal 

hooajal energiat ning aitab stressi leevendada. 

HNRK-s saad harrastada järgmisi spordialasid:

Ujumine – HNRK töötajatel on võimalus käia 
kord nädalas endale sobival ajal ujumas Haap-
salu Veekeskuses.

Sulgpall – neljapäeviti kell 18:00 Haapsalu 
Spordihoones. 

Pilatese/jooga treening – teisipäeviti kell 
16:45 treener Sveta Nekraši juhendamisel. 
HNRK II korruse suures saalis.

HNRK jõusaal – E, T, K, N kell 16:30-19:00



Mihkel Saksing

SAK meeskonnas kogemusnõustaja

Kadri Englas

arendus- ja kvaliteedijuht, füsioterapeut
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Kadri Englas

arendus- ja kvaliteedijuht, füsioterapeut

Kellele ja milleks on vaja kogemusnõustajat 
SAK patsientidel?

Seljaajukahjustusega patsientide käsitlusest HNRK-s

Seljaajukahjustustega spordihuviliste päev

aktiivne. Kaasatud oli Eesti Invaspordi Liit tutvustamaks 
võimalust osaleda nende tegevuses.

Pühapäeva hommikul kogunes Haapsalu linna staadioni-
le 15 vaprat võistlejat (nende hulgas 4 naist ja 11 meest), 
kes jaotusid kahte alagruppi (kõrgem seljaajukahjustus 7 
osalejat ja madalam seljaajukahjustus 8 osalejat), kaasa-
elajad, kohtunikud ja toetajad. Avasõnad lausus HNRK 
juhatuse esimees Priit Eelmäe ning Eesti Invaspordi Liidu 
president Rainer Vakra.

Võistlejatel oli võimalus ennast proovile panna 100 m ja 
400 m ratastoolisõidus, kuulitõukes, odaviskes, ketta-
heites, takistussõidus ja boccias. Iga ala kolmele parima-
le riputati kaela medal ning alagruppide võitjad said koju 
viia särava karika. Eesti Olümpiakomitee kinkis igale osa-

lejale vahva Liikumisaasta bu�-i ning HNRK poolt 
said osalejad toreda helkurmärgi ürituse tunnuslau-
sega "Sport on kõigile!". Sopordipäeva jooksul oli 
võimalik ennast turgutada maitsvate ampsudega 
ning päev lõpetati ühise grillimise ja koogisöömisega 
HNRK köögi- ja korraldusmeeskonna kaasabil. 

Suured tänud kõigile kaasaelajatele ning asjaosalis-
tele, kes korraldasid ja organiseerisid, teiste hulgas 
Liisi Einmann, Andres Kukk, Maarja-Liisa Peedimaa, 
Ave Uke, Sandra Pais, Mihkel Saksing, Eda Kivimäe, 
Maarja Lõps, Kadri Englas, Riina Mõim ja Mari Alvela.

Siiri Siimenson
SAK meeskonna tegevusterapeut

Kuuma suve augustikuu kümnendal päeval toimus Ha-
apsalu Neuroloogilise Rehabilitatsioonikeskuse toetusel 
kolmas spordipäev. Üritus oli suunatud kõigile seljaaju-
kahjustusega inimestele sõltumata kahjustuse tasemest 
või eelnevast spordikogemusest, pakkudes võimalust 
panna ennast proovile erinevatel spordialadel ja olla 



Ülle Kruus 
taastusarst, ravijuhi kt
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Kadri Englas
arendus- ja kvaliteedijuht, füsioterapeut

Komplitseeritud haigusjuhtude 
käsitlemisest

Ratastooli kasutamise oskused – 
tõenduspõhine lähenemine

Meeleolukad vaba aja veetmise võimalused.

Ratastooli kummide pumpamine on käepärane, 

vajadusel on ka abi lähedal.

Vertikaliseerimine on väga oluline.

Ligipääsetav HUR-jõusaal on populaarne.

Kõnnitreening Lokomatil.Venitused ja kehalised harjutused on tähtsad.



Heal, tõhusal hooldusel on suur tähtsus patsiendi tervenemisel. Selleks 

on vaja end pidevalt täiendada, samas pole vähetähtis igapäevase töö do-

kumenteerimine. Kirjapandud tööd on kergem jagada ja jälgida. Sel aastal 

on õendus-hooldusosakonnas lisaks hooldusplaanile hooldajate doku-

mentidesse lisandunud hooldusleht. Hoolduslehe kasutuselevõtmise on 

tinginud olukord, et üha rohkem saabub HNRK-sse patsiente, kelle sei-

sund vajab pidevat jälgimist. Hooldusleht on patsiendi voodi küljes, selle-

le saab koheselt teha märkmeid läbiviidud toimingu kellaajalisest teosta-

misest ja teostajast. Hooldusleht annab hea ülevaate patsiendi seisundist 

ning temaga sooritatud tegevustest arstile, õele ja ka hooldajale endale.

Õendus-hooldusosakond (OH osakond) on sel aastal tublisti juurde saa-

nud ja uuendanud vajalikke abivahendeid. OH osakonnas on 7 uut ratas-

tooli (4 standard ja 3 kõrge seljatoega ratastooli), 2 patsientide elektrilist 

tõstukit, lisaks 4 kolmnurkset tõusmissanga; 2 uut pesuraami raskes sei-

sundis haigete pesemiseks; 10 uut duššitooli; patsientide ohutuse taga-

miseks on hangitud kaasaegsed f ikseerimisrihmad. IV korruse palatitesse 

on paigutatud vahekardinad. Tulekul on veel mõningad olulised vahendid, 

kuid kuna laskmata karu nahaga ei ole viisakas eputada, siis jäägu see 

praegu täpsustamata. 

Liis Virkunen

logopeed

Kaja Mander

ülemõde

Logopeedia taastusravis

Edasiminekud õendus-hooldusvaldkonnas

Külas Lõvi Leo ja muud toredad ettevõtmised

Oodatud külaline Lõvi Leo.



VIII 
Maailma Neurorehabilitatsiooni Kongress

VIII Maailma 
Taastusravi Kongress

53. ISCoS

I Maailma 
Liikumisanalüüsi Konverentsi

 

 

 

 

Siret:

Riina:

Mari-Liis:

Ülle:

Vaike:

Kadri:

Aina:

Mari:

Konverentsid 2014

HNRK delegatsioon ISCoSel. Usinad õppurid WCNR-il.

Mari ja Priit I rahvusvahelisel liikumisanalüüsi 

konverentsil.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kadri Englas

arendus- ja kvaliteedijuht, füsioterapeut

15. mail 2014 toimus Haapsalus Eesti taastusarstide 
seltsi (ETAS) ja Eesti lastearstide seltsi (ELS) ühiskon-

verents “Erivajadusega lapsest saab täiskasvanud”. 
Konverentsil osales üle 200 arsti, füsioterapeudi ja 

muu spetsialisti. Konverentsipäeval räägiti erivajadu-
sega lastest erinevatest vaatevinklitest lähtuvalt. Ette-
kannete vahepeal külastati Haapsalu Neuroloogilist 

Rehabilitatsioonikeskust ning päev lõpetati Kuursaalis 

väikese kontserdi ja mõnusa kehakinnitusega. 

Kaja Elsteini, ETAS presidendi kommentaar:

Miks pidasite Haapsalut ja Haapsalu Neuroloo-

giliste Rehabilitatsioonikeskust sobivaks ühiskonve-

rentsi toimumispaigaks?

Haapsalu oma rahuliku ja samas tegusa atmosfääri-

ga on väga hea konverentsipaik ja eriti sobilik just toimu-

nud ettevõtmise temaatikale mõeldes.

Taastusravi ja rehabiltatsiooniteemat toetab Haap-

salu sotsiaalne ajalugu, olen arvamusel, et üheski teises 

Eestimaa linnas ei kohelda liikumispuudega inimesi nii 

loomulikult ja ladusalt.

 Kas ja millised on peamised laste taastusravi 

arengusuunad Eestis lähiaastatel?

Laste taastusravi kättesaadavus peab olulisel määral 

paranema ja esmatähtsaks pean võimalust, et sõltuma-

ta lapse elukohast pääseks ta kõikidele vajalikele ravi- ja 

rehabilitatsiooniteenustele.

Taastusraviprotsessi toetamiseks ja parima võimaliku 

tulemuse saavutamiseks peab toetama ka lapse peret, 

sest väsinud ja murtud vanemad ei suuda raviprotsessis 

olla head partnerid.

Koolitused! Koolitused! Koolitused!
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Kaja Mander

ülemõde

HNRK on endiselt lahke oma 
spetsialistide teadmisi jagama

17. aprillil toimus HNRK juhtkonna väljasõit 

Padise mõisa, kus koos juhtimiskoolitaja Margus 

Alvistega sai lahatud teemasid, millega juhtimise-

ga tegelevad töötajad igapäevaselt kokku puutuvad. 

Sellisel kujul juhtimiskoolitus toimus HNRK-s esma-

kordselt. Muuhulgas käsitleti järgmisi teemasid: juhi 

roll ja vastutus, eesmärgistamine ja planeerimine, 

töö organiseerimine ja delegeerimine, tagasisides-

tamine ja motiveerimine, konfliktide käsitlemine ja 

kommunikatsioon ning aja juhtimine.

Koolituse käigus sai analüüsida oma juhtimis-

alased teadmisi ja oskusi ning nende rakendamist 

igapäevatöös. Lisaks andis koolitus hea võimaluse 

arutleda nendel teemadel üheskoos. Kindlasti on 

plaanis sarnaseid koolitusi läbi viia ka edaspidi.

NDT sertfitseerimiskoolituse rõõmsad osalejad.

Ratastooli oskuste kasutamise koolituse puhkepaus.



Kaja Mander
ülemõde

Kaja Mander
ülemõde

Siiri Siimenson
tegevusterapeut

Hooldajate töökohapõhine õpe

Praktikantide arvamus on meile tähtis!

VI TETRAHAND 2014 Šveitsis

Seljaajukahjustusega meeskonna füsioterapeu-

did Riina Mõim ja Ott Vanem käisid oktoobris kol-

meks päevaks Soomes Seinajöki ametikoolis, et viia 

III kursuse füsioteraapiatudengitele läbi õppetööd. 

Esimesel päeval räägiti seljaajukahjustusega patsien-

tide füsioteraapiast, teisel päeval tutvustati ratas-

tooli kasutamise oskustega seonduvat ning viimasel 

päeval keskenduti neurorobootika tutvustamisele. 

Nii õpilased kui õpetajad jäid tehtuga väga rahule.

HNRK tore tegevusterapeut Siiri välismaiste kolleegidega.



 

 

Head aega ja ilusat nädalavahetust! 
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Palju õnne!

Abivahendikeskuse igapäev.

OÜ HNRK Abivahendikeskus 
on 1-aastane!

HNRK külastas rahvusvahelist 

abivahendite messi Rehacare

Juba teist aastat külastas HNRK esindus 

rahvusvahelist abivahendite messi Rehacare 

Düsseldorfis Saksamaal 26-27 septembril. 

Kokku osales messil nelja päeva jooksul 51 250 

külastajat, oma tooteid esitles 902 ettevõtet 

36-lt maalt.

Messi eesmärgiks on pakkuda nii tootjatele, 

abivahendeid müüvatele ettevõtetele kui ka 

kasutajatele endile vahetut võimalust erinevaid 

invaabivahendeid proovida ja neid lähemalt 

uurida. Kohtumised messil aitavad sõlmida 

edasiviivaid kokkuleppeid ja luua uusi kontakte. 

Sellel aastal hakkas silma palju uusi innovatsioo-

ne ja edasiarendusi liikumist abistavate vahen-

dite hulgas. 

Kui eelmisel aastal olime messil peamiselt ees-

märgiga luua vajalike kontakte, siis sellel aastal 

külastasime juba häid koostööpartnereid, 

et saavutatud kontakte hoida, nt ettevõtted 

Invacare, Schuchmann, Fleximed, McNeal . 

Kohtumised leidsid aset ka uute partneritega. 

Osalemine messil tagab ülevaate maailmas 

leiduvatest erinevatest abivahenditest ja aitab 

neis orienteeruda, aidates teha õigeid vali-

kuid ja soovitusi lõpptarbijale ehk abivahendi 

kasutajale.

Sadama 16, Haapsalu 90502

Tel. +372 47 25 434

Fax +372 47 25 401

abivahendikeskus@hnrk.ee

abivahendikeskus.hnrk.ee

HNRK abivahendikeskuse raudvara: Liis ja Eve.

Messimeeleolud.


