
Eesti anesteesia-intensiivõendus on maailmas tunnustatud. 
 
Augusti lõpupäevadel toimus Buenos Aireses IX ülemaailmne anesteesia ja 
intensiivravi konverents. Eestit esindasid kolm Anesteesia- ja 
Intensiivraviõdede Ühingu (EAIÜ) juhatuse liiget, kes töötavad 
Regionaalhaiglas. Kuukirja küsimustele vastab Regionaalhaigla õendusjuht 
ja EAIÜ juhatuse esimees Aleksei Gaidajenko. 
 
Kes olid need kolm, kes käisid Argentiinas maailma konverentsil? 
Eesti anesteesia ja intensiivravi õendust, läbi töökoha ka Regionaalhaiglat, 
esindasid nii maailma organisatsiooni koosolekul kui ka konverentsil Katre Zirel, 
Katrin-Elisabeth Juhani ja mina. 
EAIÜ on alates 2003 aastast European Federation of Critical Care Nursing 
Associations (EfCCNa) liige. Kuulumine EfCCNa´sse tähendab Eesti esindajat 
juhatuses ja esindajatekojas, hääleõigust, volitusi ning loomulikult kohustusi. 
Üheks paljudest on osalemine iga-aastastel korralistel ja erakorralistel 
koosolekutel ning konverentsidel. 
 
Miks on osalemine rahvusvahelistel tasandil oluline? 
Suhtlemine maailma erinevate riikide spetsialistidega annab võimaluse 
teadvustada ja tutvustada oma riiki, üksiti saada informatsiooni 
tegevussuundadest väljaspool Eestit. Infovahetusest saadud teadmised 
võimaldavad saada ja ka jääda arvestatavaks partneriks ning intensiivõenduse 
kui eriala arendajaks. 
Õdede koolitusele pööratakse praegu väga suurt tähelepanu, eriti Euroopa Liidus. 
Ühtne väljaõpe tagab ELi inimestele igal pool võrdse teenuse ning õdedel ei teki 
probleeme välisriigis töötades või teenindades siin teise riigi kodanikke. 
 
Milliseid teemasid käsitleti? 
Konverents toimus maailma arstide ühinguga koostöös. Nimetan mõned 
õendussektoris kajastamist leidnud teemad: teaduspõhine õendus, 
õendusprotseduurid intensiivravis, patsiendi turvalisus, õenduskoolitus ja 
uurimustööd. Mitu ettekannet käsitlesid õendusprotsessi ehk õe rolli kriitilises 
seisundis oleva patsiendi jälgimise ja ravi kohta. Eriti huvitas mind personali 
planeerimise ja juhtimise suunad maailma mastaabis. Mind innustab 
Regionaalhaiglas uuendusi sisse viima asjaolu, et väljaspool Eestit on õdedele 
antud rohkem administratiivvolitusi. 
 
Mis Teile maailma konverentsilt rohkem meelde jäi? 
Vaba suhtlemine ja infovahetus on antud konverentsi märksõnad meie jaoks. 
Konverents hiilgas organiseerituse, konstruktiivsuse, ajakavast kinnipidamisega, 
mis tagas rohkem kui 4300 intensiivõenduse spetsialisti aktiivse osalemise 
igapäevastel sessioonidel. Kiidusõnu ütleksin ka konverentsi sotsiaalse 
programmi kohta - ülihea seostamine Argentiina ajaloolis-kultuurilise taustaga. 
Head ja huvitavat oli palju. 
Lõpetuseks sobib hästi EfCCNa juhtlause „Working Together, Achieving More” 
(koostöös saavutatakse rohkem). 


