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Laupäev, 7. detsember 2002

Halduskogu valis juhid
11. novembril kogunes esimesele
koosolekule Pirita linnaosa halduskogu, mille esimeheks valiti
reformierakondlane Mati Eliste.
Esimehe asetäitjateks valiti
Raivo Kütt Res Publicast ja Enno
Tamm Keskerakonnast.
Halduskogu soovis üksmeelselt ka reformierakondlase Ülle
Rajasalu jätkamist Pirita linnaosa
vanemana.
"Pirita on kiiresti arenev linnaosa, mille elanikkond kasvab
lähiajal kaks korda. Me keskendume
halduskogus
töö
tegemisele ning jätame ukse taha
poliitilised erimeelsused," sõnas
Eliste.

Perearstid
teatavad
Taas saab mõõta
luutihedust

Mati Eliste,
halduskogu esimees

Raivo Kütt,
halduskogu esimehe asetäitja

Enno Tamm,
halduskogu esimehe asetäitja

Alates 5. detsembrist kuni kuu
lõpuni saab Pirita Perearstikeskuses jälle luutihedust mõõta.
Uuringut
soovitame
teha
osteoporoosist ehk luuhõrenemisest ohustatud inimestel. Nendeks
on üle 55-aastased naised ja
mehed, suitsetajad, väheliikuva
eluviisi
ja
kaltsiumivaese
toidusedeliga inimesed ning
luumurru juba läbi teinud patsiendid. Protseduur on täiesti valutu
ja koos õe nõustamisega võtab
aega umbes 20 minutit. Uuringule
registreerimiseks helistada telefonil 6 061 670. Pensionäridele
maksab uuring 15 krooni ja tööl
käivatele inimestele 25 krooni.

Vaktsiiniga
gripi vastu

Riho Vilberg,
maakomisjoni esimees

Triinu Rajasalu,
kultuuri- ja hariduskomisjoni
esimees

Jüri Shehovtsov,
revisjonikomisjoni esimees

Anne Rehkalt,
sotsiaal- ja tarbijakaitsekomisjoni esimees

Tuletame meelde, et veel ei ole
hilja vaktsineerida end ka gripi
vastu. Gripi tüsistused on ohtlikud just lastele ja kroonilisi haigusi põdevatele inimestele.
Lastele ja pensionäridele maksab
gripi vastu vaktsineerimine 100
krooni, tööl käijatele 115 krooni.

Avatud uus
massaazhikabinet
Seoses uue massaazhikabineti
avamisega perearstikeskuse 2.
korrusel
on
detsembrikuus
protseduur
soodushindadega:
pensionäridele 25 krooni ja tööl
käivatele inimestele 40 krooni.

Millal arsti
juurde pääseb?
Jaanus Rahumägi,
halduskogu liige

Kreeta Karp,
halduskogu liige

Lagle Parek,
halduskogu liige

Vello Volt,
halduskogu liige

Pirita delegatsioon Kauniainenis
Veiko Rohunurm
23.-24. novembril külastas Pirita
Linnaosa Valitsuse esindus, koosseisus Mati Eliste, Veiko
Rohunurm ja Monika Lill,
Helsingi lähedal asuvat sõpruslinna Kauniaineni. Seekordse visiidi
eesmärk oli osavõtt Kauniaise
linna ettevõtjate ühingu 10.
aastapäeva üritustest ning kohtumine linnavalitsuse esindajatega.
Osalesime äriühingu suurejoonelisel,
10.
aastapäeva
väärilisel peoõhtul. Lugupidamisest oma sõpruslinna vastu, oli
ühingu esimehe Hans Ahmani

kõne üks osa pühendatud Pirita
esindajatele ning see kanti ette
sulaselges eesti keeles!
Tutvusime Kauniaise noorsootööga, ning osalesime kontrollreidil. See on mõeldud eelkõige
ennetavaks tööks noortega ja seda
korraldatakse kolmel päeval
nädalas. Selle tarbeks on
Kauniaise linnavalitsuse poolt
eraldatud Volkswagen buss millega läbitakse õhtutundidel mitmeid
kordi väljakujunenud marsruuti.
Ka meil õnnestus näha, kuidas
kohalikud noored olid kogunenud
kampadesse koolihoovis ja nendel
paluti sealt lahkuda, et ei juhtuks
midagi halvemat. Tundub, et

sellisel noorsoopatrullil oleks ka
meil Pirital õhtutundidel kuhjaga
tööd.
Visiidi teisel päeval osalesime
traditsioonilisel
Kauniaineni
ettevõtjate messil, millest oleme
ka varasematel aastatel osa võtnud. Seekord olime aga väljas
Pirita Vaba Aja Keskuses meisterdatud käsitöö näitusega, mis
pakkus kohalikele inimestele väga
suurt huvi.
Meie külaskäik sõpruslinna
õnnestus igati, vastuvõtt oli äärmiselt hea ning omalt poolt kutsusime Kauniaineni esindajaid
Piritale 27. detsembriks kui Pirita
kloostris toimub tänumissa.

Eesti käsitöö on soomes popp

Laupäeviti on perearstikeskus
suletud. Ägeda haigestumise korral pöörduda valvehaiglatesse:
Ida-Tallinna Keskhaiglasse (Ravi
tn. 18) või SA PERH Mustamäe
Haiglasse (J. Sütiste tee 19) ja
lapsed Lastehaiglasse (Tervise
28). Eluohtliku seisundi korral
kutsuge kiirabi numbril 112.
Esmaspäevast reedeni on perearstikeskus avatud 8.00 - 18.00.
Sanitaartund (sel ajal uksed suletud) on kella 14.00- 15.00. Arsti
telefoni- konsultatsioon tööpäeviti 13.00 - 14.00. Ägeda haigestumise korral palume esmalt siiski
ette helistada, mitte kohale tulla nii saab paremini jaotada arsti ja
teie enda aega.
Rahulikku aastavahetust
soovides,
Teie perearstid

