
      
 

 

 

Ootame Rakvere Haiglasse tööle EMO arstina 

 

Rakvere Haigla on üks suurema teeninduspiirkonna ja elanike arvuga üldhaigla Eestis. Meie haigla EMOsse 

pöördub ööpäevas 50-70, vahel ka 100 patsienti. Aasta jooksul üle 18 000  patsiendi.  Nende seas  on 

suuremate ja väiksemate traumadega, ägeda haiguse algusega  kirurgilised ja siseprofiiliga (kardioloogilised, 

pulmonoloogilised, endokrinoloogilised jt ), neuroloogilised, günekoloogilsed ja lapspatsiendid.  Oleme 

rakendanud triaažisüsteemi.  

Tingimused haigetega toimetulekuks on väga head, osakond renoveeriti ja on uues lahenduses avatud 2017. 

aasta alguses. Kõik töökohad on monitoriseeritud, võimalik kasutada samast monitorist kaasaskantavat 

monitori uuringule minnes või patsienti üle viies intensiivravisse. Kõikidel monitoridel on otsese arteriaalse 

vererõhu võimalus. Monitooring nähtav nii lokaalses monitoris kui ka osakonna keskmonitoril.  

EM saalis on osakonnas 2 kohta, hingamisaparaat,  mis sobib ka laste ventileerimiseks, UHD jne. Traumatoas 

narkoosiaparaat ja monitooring. Kõik patsiendi raamid on kergelt liigutatavad ning võimaldavad patsienti 

kiiresti siirata.   

Päeval töötab EMOs üldjuhul 2 arsti. Valve ajal alates kella 16-st ja puhkepäevadel  on majas EMO  või 

sisehaiguste arst, alati kirurg, anestesioloog ja naistearst.   

Statsionaarseks raviks  siseosakond koos lastehaiguste ja neuroloogiaga,  üldkirurgia koos ortopeedia ja 

uroloogiga, günekoloogia- ja sünnitusosakond,  intensiivraviosakond 10 kohaga. Ravime aastas  keskmiselt 

5500 kodanikku statsionaarselt, üle 50 000 patsienti ambulatoorselt.  

Haigla koosseisus toimib  väga hea labor, tehtavad analüüsid  vastavad   ISO sertifikaadi tingimustele.  Olemas  

röntgen, kompuuter, UHD võimalused. Hästi toimiv koostöö suurhaiglatega. 

 

Haiglal on väike pansionaat, milles saab rentida ööbimisvõimaluse ühekohalises toas.  

Haigla kohvikust leiate häid hommiku-, lõuna- ja õhtusööke mõistliku  hinnaga. Alati on võimalik valmis toitu 

kaasa osta. 

 

Pakume paindlikku töögraafikut, täiendamise võimalusi, head töökeskkonda. 

Oleme valmis abistama sobiva korteri leidmisel Rakvere linnas ning paindlikud töötasu läbirääkimistel. 

 

Rakvere linn ise kujutab endast  ägedat  kohta  nii elamiseks kui töötamiseks (tuntud kreisilinn oma võlus, so 

suurüritused, Ööjooks ja palju muudki). Oma teater ja kino siinsamas. Kõikvõimalikke kulutuuri- ja 

spordisündmusi toimub aasta läbi. Kui võimalustest vajaka jääb, on Tallinn vaid 98 km kaugusel, Jõhvi on 70 

ja Tartusse 130 km, kusjuures kõikide eelnimetatud linnadega on olemas ka toimiv bussi- ja rongiühendus. 

Samas on linn tänu oma rahvaarvule piisavalt väike ka nende jaoks,  kes soovivad leida rahu ja idülli. Kes aga 

soovivad linnast väljas elada,  siis Rakvere ümbrus on uuenev piirkond,  kus linnalähedastes asulates, millistest 

osade puhul on linnapiirini sõidukauguseks vaid mõni kilomeeter, ehitatakse üha uusi eramuid ja nende 

teenindamiseks vajalikke kommunikatsioone.   

 

Merd saab nautida 20-35 km kaugusel, võimalusi selleks mitmeid - teha seda koos toredate sõpradega suvises 

melus või ise üksinda merekohinas mõtteid selgeks mõeldes ja looduse ilust ning rahust energiat saades.  

 

Tere tulemast tööle Rakvere Haiglasse! 

 

Lugupidamisega  

Sirje Kiisküla 

Aktsiaselts Rakvere Haigla peaarst                    

Telefon 517 4169 

e-post sirje@rh.ee  
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