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PAREM KUULMINE, PAREM 
TOIMETULEK 
  EVL 2010. aasta tegevusprojektide läbivaks 
teemaks oli: parem kuulmine, parem 
toimetulek. Vaegkuuljate Liit koos oma 
ühingutega  on juba üle kümne aasta korraldanud 
oktoobri – novembri kuus kuulmiskampaania 
üritusi. Kas sellest on olnud ka kasu? Kas 
vaegkuuljate igapäevaelu toimetulek on läinud 
paremaks? Muutusi paremuse poole kindlasti on, 
kuid mitte veel vajalikul määral. Aasta-aastalt 
suureneb kuulmisabivahendite saajate arv ja ka 
riigipoolne toetus. Kuuldeaparaate väljastavad ja 
osutavad teenuseid põhiliselt neli 
kuulmiskeskust ja neli firmat.  

 
Kuulmisrehabilitatsioonikeskus (juhataja Arvo 
Kannel) osutab regulaarselt kuulmisabiteenuseid 
ka maakonnakeskustes. Mõnes maakonnas on 
riikliku toetusega kuuldeaparaatide saamiseks 
(põhiliselt pensionieas vaegkuuljaile) tekkinud 
pikad ooteajad. Abivahendite probleemid olid 
põhjalikumalt arutusel EV Sotsiaalministeeriumi 
ja Terviseabi OÜ poolt 14. septembril läbiviidud 

ümarlaua nõupidamisel, milles osalesid mitmed 
abivahendite firmad ja rehabilitatsioonikeskused. 
Abivahendikeskuse Silmalaegas kaudu on  
paljud vaegkuuljad  saanud ka  riikliku toetusega 
helivõimendeid, erisuitsuandureid ja teisi 
häiresignalisatsiooni vahendeid.   
Käesolevast aastast osutab Vaegkuuljate Liit ka 
rehabilitatsiooniteenuseid (füsioterapeut, 
psühholoog, logopeed, eripedagoog ja 
sotsiaaltöötaja)  Soovijaile on koostatud juba 
rehabilitatsiooniplaane ja osutatud 
kuulmisnõustamisi.  
Kõrvakirurg dr Maris Suurna sõnul sõltub 
kuulmise kvaliteet kõrva tervisest. Vähemalt 
kord aastas tuleks käia ka kõrvaarsti juures. 
Raskete kuulmisdefektide puhul teostatakse 
sisekõrva implantatsioon. Eestis on juba 102 
implantaadikasutajat, sh 78 last. 
Iga inimene ja tema kuulmisprobleem on eriline, 
sõnab Kõrva-Nina-Kurguhaiguste Kliiniku 
juhataja dr Oliver Vaide. Spetsialistide ülesanne 
on tagada kaasajal vaegkuuljale igapäevaeluks 
vajalik kuulmine.18.-19. novembril toimuvad 
KNK Kliinikus (Paldiski 68 a) „lahtiste uste 
päevad“, kus on võimalik saada arstidelt ja 
kuulmisuurijalt nõuandeid ja testida kuulmist 
ning tutvuda Šveitsi firma uusimate 
kuuldeaparaatidega (lisainfo lk 4).  
Igal aastal oleme juhtinud tähelepanu 
vaegkuuljaile kuulamistingimuste tagamiseks 
ruumides kus peetakse koosolekuid, loenguid, 
konverentse. Kuulderingide (silmusvõimendite) 
puudumisel tuleks kasutada helivõimendus-
seadmeid.    
Vaegkuuljate ühingutes läbiviidavate üritustega 
püütakse samuti kaasa aidata kuulmispuudega 
inimeste toimetuleku parandamisele. Esinema on 
kutsutud kõrvaarste ja kuulmisabi teenuseid 
osutavate firmade esindajaid. Ühingute 
kuulmisnõustajad jagavad praktilisi kogemusi 
kuuldeaparaatide kasutajaile. Olgem siis 
tänulikud senise abi eest, kuid 
kuulmisprobleemid jäävad kahjuks ikka  ka veel  
järgnevatesse aastatesse.      Uno Taimla 

                                                                    



VAEGKUULJAD INVAMESSIL 
 
    Tallinna Puuetega Inimeste Koja Invamessil 
1.- 2. oktoobril osales ka Tallinna ja Harjumaa 
Vaegkuuljate Ühing. Näitusematerjalide 
ettevalmistamisest ja nende tutvustamisest võtsid 
osa kõik juhatuse liikmed. Kahe päeva jooksul 
pakuti messi külastajatele  kuulmisabi 
infomaterjale, patareisid ning mõõdeti 
kuulmislangust. Kokku tehti soovijaile 32 
audiogrammi. Kõige enam tundsid inimesed 
huvi kuuldeaparaatide saamise ja nende 
kasutamise kohta. Küsiti nõu: millist 
kuuldeaparaati ja millisest kuulmiskeskusest või 
firmast taotleda?  Millised on soodustused ja 
mida tuleb selleks teha? Nendel,  kes juba 
kasutasid kuuldeaparaati, oli sageli probleemiks 
aparaadi ebarahuldav häälestus. Enamasti 
pöördusid meie poole kuulmisprobleemidega 
inimesed, aga nii mitmedki käisid lihtsalt huvi  
pärast testimas, kas kuulmine on ikka korras. 
Osalemine Invamessil oli meie jaoks põnev 
kogemus.  
 

 
 
    Mitmesuguseid häire- ja sigalisatsiooni 
abivahendeid ning kommunikatsiooni-

võimendeid kurtidele ja 
vaegkuuljatele tutvustasid 
Janar Vaik Silmalaegasest ja 
Kaarel  Saluste firmast 
Vallin Baltic AS. 
 
Külliki Bode 
/EVL Juhatuse liige/ 

 
ABIVAHENDITE SAAMISEKS 
OOTEAJAD PIKENEVAD 
 
    Et tööturul konkurentsivõimelisemad olla, 
pöördub järjest rohkem kehvenenud kuulmisega 

inimesi kõrvaarsti poole. Ka kehva kuulmisega 
vanemaealised, pereliikmete soovitusel, on 
hakanud rohkem kuuldeaparaate taotlema. 
Vaegkuuljate organisatsioonide tegevus linnades 
ja maakondades on tõstnud kuulmispuudega 
inimeste teadlikkust. Nüüd on hakatud eelistama 
hinnalisemaid kuuldeaparaate, mis võimaldavad 
rääkida ka  mobiiliga. Viimastel aastatel on 
lisandunud abivahendite nomenklatuuri ka 
kallihinnalised sisekõrva implantaadi 
kõneprotsessorid. Käesoleval aastal vahetati 
välja 14 implantaadi kõneprotsessorit, mille 
kompenseerimiseks kasutati ca 1,4 milj. krooni.  
Piiratud ressursid  abivahendite 
kompenseerimiseks ja suurenenud nõudlus 
liikumis- ja nägemispuuetega inimeste 
abivahenditele ning inkotoodetele, on tekitanud 
järjekorrad. Eriti kaua, peaaegu aastapäevad  
peavad ootama Tartumaa pensioniealised 
 

 
 
 vaegkuuljad. Järva Maakonnas tuleb oodata 
vähemalt pool aastat. Kergem ei ole olukord ka 
Viljandi- ja Pärnu Maakonnas. 
Sotsiaalministeeriumi poolt käesoleva aasta 
oktoobris väljajagatud reservirahadest jäid 
kuulmisabisaajad kahjuks ilma! Kui 2011 aasta 
abivahenditele eraldatakse lubatud lisaraha, 

võime loota  vaegkuuljate 
olukorra vähesele 
paranemisele. Seniks peame 
aga varuma kannatust ja 
antud olukorras toime 
tulema!   
 
Uno Taimla   
/EVL Juhatuse liige/ 
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NÕUANDEID 
 
BELLMAN 
KOMMUNIKATSIOONIVÕIMENDID 
 
                     Audio Maxi 
  Meie seas on tuhandeid eakaid inimesi, kellel 
ealiste iseärasuste tõttu on tekkinud kuulmisega 
probleeme. Kõnevõimendi Audio Maxi on 
mõeldudki eelkõige neile, kes ei vaja kuulmis-
abivahendit pidevalt ja kellel on näpud veidi 
töntsid või silmanägemine kehvem. Aparaat 
tagab kuuldeaparaadile peaaegu samaväärse 
helivõimenduse olulistes kuulmissituatsioonides.  
Seade on lihtne, sellel on komplektis ka 
korralikud kõrvaklapid. Kasutamise teeb 
mugavamaks suured konkreetsed nupud.  
 

 
 

Olulisimad on sisse- ja väljalülitus ning  
helitugevuse reguleerimise nupud. Aparaat 
võimaldab valida 9 helitugevusastme ning 5 
tämbriastme vahel. Digitaalne tehnoloogia 
võimaldab kuulata kõnet ja muusikat läbi 
kõrvaklappide  mitme meetri kauguselt tänu 
sisseehitatud  tundlikule mikrofonile. Audio 
Maxiga saab kuulata ka neis ruumides, kus 
kasutatakse kuulderingi või silmusvõimendit. 
Ühendades Maxi selle süsteemiga saate otse 
kõrvaklappidest kuulata võimendatult esineja 
kõnet, sõltumata oma asukohast saalis ja 
kaugusest rääkijast. 
Moodne disainilahendus pakub käepärast 
kasutamismugavust. Toiteks kasutatakse kahte 
AA-tüüpi patareid, mis peavad vastu umbes 150 
tundi. Toode on abivahend. Isikliku 
abivahendikaardiga maksab Audio Maxi 700 
krooni, täishind on 2800 kr. 
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                Audio Mino 
  Audio Mino on uus kõnevõimendi, mis aitab 
paremini kuulda enamikes kuulmis-

situatsioonides. Kaasaegne disain, väikesed 
mõõtmed ja kasutamise lihtsus teevad 
ta sobilikuks abivahendiks nii noortele, 
tööealistele kui eakatele inimestele. Mino 
helitöötlus on täisdigitaalne, tuues kuulajani 
selget stereoheli, ilma taustamürata. 
 

 
 
Seadme iga funktsioonini saab fikseerida ühe 
nupuvajutusega. Sisseehitatud akut saab laadida 
nii komplektis oleva USB kaabli kui ka 
vooluvõrgu kaudu. Ühe laadimiskorraga on 
tagatud 18-tunniline töö. Saatja saab otse 
ühendada ka oma teleri, mp3 mängija või muu 
audiosüsteemiga. 
Audi Minol on sisseehitatud suund- ja 
tavamikrofon ning kuulamiseks moodsad 
kõrvaklapid. Kõnevõimendiga saab kuulata ka 
ruumis, kus on kasutusel kuuldering 
(silmusvõimendi) Vastav lüliti tuleb panna „T“ 
asendisse. 
 NB! Noored sageli kardavad kasutada 
kuuldeaparaate, sest see rikub nende  mainet 
normaalse kuulmisega sõprade seas. Audi Mino on 
selles suhtes diskreetne. Moodsad kõrvaklapid käivad 
noorte elustiili juurde ning seade ise on väga sarnane 
tavalise mp4 pleieriga! 
Toode on abivahend. Isikliku 
abivahendikaardiga maksab Audio Mino  950 
krooni, täishind on 3800 kr. 
Kommunikatsioonivõimendite Audio Maxi ja 
Audio Mino  tellimine ja lisainfo: 
 
Abivahendikeskus Silmalaegas 
Tel 53 838 129, faks 609 6611 
e-post: silmalaegas@laegas.ee 
veeb: www.silmalaegas.ee
 
NB! KUULDEAPARAADI PATAREID 
vaegkuuljate ühingu liikmetele soodushinnaga! 
 
Info:  EVL Keskus, Tallinn, Toompuiestee 10  
tel 661 63 94 e-post vaegkuuljad@hot.ee  
Vaegkuuljate ühingud  vt EVL koduleht: 
www.vaegkuuljad.ee 

 

http://www.silmalaegas.ee/
http://www.vaegkuuljad.ee/


SA KÕRVA-NINA-KURGUHAIGUSTE 
                       KLIINIK 
Tallinnas, Paldiski mnt 68a    korraldab 18. ja 
19. novembril, (kell  9.30 -16.30)  

 
LAHTISTE USTE PÄEVAD                                                                                                                             
-    võimalik jagada kuulmismuret arstidega, 
-    saada nõuandeid paremaks kuulmiseks, 
-    testida kuulmist ja ka vaadata iseendale 
kõrva! 
-   osta Šveitsi firma BERNAFON uusimal 
tehnoloogial põhinevaid kuuldeaparaate 50% 
soodsamalt!  
INIZIA 1 soodushind 2600 kr, tavahind 5200 kr;  
INIZIA 3 soodushind 3300 kr, tavahind 6600 kr;   
    Kuuldeaparaadid programmeeritakse vastavalt 
kuulmislangusele, et määrata kuuldeaparaadi 
sobivus.LAHTISTE USTE PÄEVAD 
NB! Soodustingimustel kuuldeaparaadi  
ostmiseks on vaja eelnevalt registreeruda  
hiljemalt 12. novembriks,  telefon 640 5570,   
640 5572 . 
Info: e-post info@entc.ee,        
        koduleht http://www.entc.ee/
 
REHABILITATSIOONITEENUSED - 
        KELLELE JA MILLEKS? 
     Eesti Vaegkuuljate Liit osutab rehabilitatsi-
ooniteenuseid (nii eesti-kui ka vene keeles) 
kuulmispuudega lastele ja täiskasvanutele: 
1. on juba määratud puue 
2. taotletakse puuet (saadetakse teenusele 
Sotsiaalkindlustusameti otsusega). 
    Rehabilitatsiooniteenuse käigus hinnatakse 
inimese toimetulekut ja kõrvalabi vajadust, 
tehakse ettepanekuid kodu-, töö- ja 
õpikeskkonna kohandamiseks, abivahendi 
saamiseks ja kasutamiseks. Samuti nõustatakse 
erinevates valdkondades, et parandada edasist 
sotsiaalset toimetulekut. 
    Eesti Vaegkuuljate Liidu 
rehabilitatsioonimeeskonnas on kõrvaarst, 

psühholoog, logopeed, eripedagoog, 
füsioterapeut ja sotsiaaltöötaja. Meeskond 
koostab rehabilitatsiooniplaane ja osutab 
teenuseid, kui teenuse saajal on olemas 
Sotsiaalkindlustusameti poolt väljastatud 
suunamiskiri ja kehtiv rehabilitatsiooniplaan.  
 

 
    Mida teha, et saada suunamiskiri plaani 
koostamiseks või teenusele?  Selleks tuleb minna 
oma elukohajärgsesse pensioniametisse ja tellida 
sealt suunamiskiri rehabilitatsiooniteenusele. 
Suunamiskirja taotluse võib ka kodulehelt 
www.ensib.ee välja printida ja selle posti teel 
pensioniametisse saata.  Suunamiskiri saadetakse 
posti teel tellijale. Vastavalt kehtivale korrale 
tuleb rehabilitatsiooniteenusele registreerida 21 
kalendripäeva jooksul alates suunamiskirja 
saamisest. Registreerida saab kas telefoni, e-
posti või posti teel, edastades isiku 
kontaktandmed ja  suunamiskirja numbri.   
 Lähiajal on plaanis hakata korraldama ka suult 
lugemise ja viipekeele algtaseme kursused 
(rehabilitatsiooniteenusena). Info kursuste kohta 
pannakse kodulehele ja levitatakse ka teiste 
infokanalite kaudu. Rehabilitatsioonimeeskonna 
koosseis: 
Kõrvaarst: Maie Vahisalu 
Psühholoogid: Monika Loit Kilgas ja Natalja 
Krassilnikova 
Sotsiaaltöötaja, komisjoni esimees: Kaia Sillaste 
Eripedagoog: Eda Põld 
Logopeedid: Annika Suurküla, Inga Stoupchaja 
Füsioterapeut: Inga Koger 
   Teenustele/plaani tegemisele registreerimiseks 
palume teil registreerida end telefonitsi 
6 616 394 (Toompuiestee kontor), 53 478 422 
(Külliki) või e-kirja teel: vaegkuuljad@hot.ee.  
Postiaadress: Eesti Vaegkuuljate Liit,  
Toompuiestee 10  Tallinn  10137 
 
Külliki Bode 
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10 AASTAT PÕLVA VAEGKUULJATE 
ÜHINGUT 
 
    Värmlandi Vaegkuuljate Ühingu ja Eesti 
Vaegkuuljate Ühingu koostööprojekti raames 
toimusid aastatel 1999-2001 uute vaegkuuljate 
ühingute moodustamised. Põlva Vaegkuuljate 
Ühingu asutamiskoosolek toimus 2000. 
aasta.1.novembril, millest võtsid osa  Stig 
Björklund ja Tjörbörn Ranefell Värmlandist. 
EVKÜ esindajatena olid kohal Enn Kiiler ja 
Rein Järve. Valiti 3-liikmeline juhatus: Lilli 
Lohberg, Milvi Ojavere ja Silvi Kets. Ühingu 
esimeheks valiti Milvi Ojavere. Esialgu oli 
raske, kõike tuli alustada otsast peale 
vabatahtliku tööga ja ilma finantsabita! Edaspidi 
tulid kasuks Vaegkuuljate Ühingu poolt 
organiseeritud koolitused ja seminarid. Algul 
käidi koos  kord kvartalis. Viidi läbi loenguid ja 
infoüritusi. Esinejateks olid arstid, 
sotsiaaltöötajad ja kuulmisspetsialistid. Eriti 
oodatud olid ekskursioonid. Esialgu tutvuti 
vaatamisväärsustega Põlva maakonnas, 
järgnevatel aastatel käidi ära  juba Jõgevamaal, 
Võrumaal, Valgamaal, Ida Virumaal jm. 
Kohtumised kohalike vaegkuuljate ühingute 
liikmetega  andsid uusi kogemusi. Arvutite 
kasutuselevõtuga ja internetiühenduse loomisega  
avardusid võimalused suhtlemiseks EVL 
Keskusega ja teiste ühingu juhtidega. Mitmel 
korral  külastati ka Tallinna, tutvuti Riigikogu 
tööga Toompeal ja vaadati üle ka Vaegkuuljate 
Liidu keskus EPI Koja majas, Toompuiesteel.  

 
Ühingu liikmetele on korraldatud käelise- ja 
loovuse arendamise kursuseid. Mitmed ühingu 
liikmed, eesotsas Milvi Ojaverega, võtavad osa 
Põlva Päevakeskuse isetegevuse – ja teistest 
loovuse ringidest. Ühingu liige Karl Pilvistu 
pälvis Põlva Maakonna „Elutöö preemia“. 
Tihedamad läbikäimised on toimunud Võrumaa 
ja Valgamaa vaegkuuljatega. Osaletud on alati 

ka Seto Kuningriigi päevadel. Traditsioonilised 
on iga aastased ekskursioonid ja piknikud. 
Ühingus on traditsiooniks sünnipäevalaste 
meelespidamine, naistepäeva ja jõulude 
tähistamine. Siis on olnud ka oma liikmete 
isetegevuslikud ettekanded.  Oktoobris- 

 
novembris on  käsitletud kuulmisprobleeme. On 
läbi viidud kuulmisabivahendite kasutamise 
õppusi. Oodatud on olnud KNK arst-audioloog 
dr Jaak Müürsepp ja TÜ Kliinikumi  
Kuulmiskeskuse insener Ivan Pantšenko. 
Huvipakkuvaks osutus logopeed Ene Taurafeldti 
„suult lugemise” õpetus. Ka Tervise Abi 
müügijuht Diana Legušš on olnud mitmetel 
teabeüritusel. Kuulmispuudega inimesed 
Põlvamaal vajavad nõustamist kuuldeaparaatide  
kasutamise ja hooldamise osas. Igal aastal saab 
Põlvamaal riikliku toetusega kuuldeaparaadi ca 
sada vaegkuuljat. Vajalikku koostööd on tehtud 
Vaegkuuljate Liiduga, Põlva Maavalitsusega, 
Põlvamaa Puuetega Inimeste Kojaga ja teiste 
asutuste ja organisatsioonidega.   
    Liikmete arv ühingus on kasvanud 
viiekümnele. Kümne aasta jooksul on Põlva 
Vaegkuuljate Ühing  väljaarenenud aktiivselt 
tegutsevaks, oma liikmeid teenindavaks 
organisatsiooniks. Selles on suuri teeneid Milvi 
Ojaverel ja kauaaegsetel juhatuse liikmetel Aino 
Rohtlal ja Lilli Lohbergil. Ühingu töö juures on 
olnud abiks Heli Rikka, Erna Kopli jt. 
Tähelepanuvääriv on  Põlva Vaegkuuljate 
Ühingu oma infolehe: „Tegemiste Leht” 
koostamine ja väljaandmine. Aastapäevaks ilmus 
juba lehe kolmas väljaanne!   
    Siiras TÄNU Põlva Vaegkuuljate Ühingu 
liikmetele ja juhile, Milvi Ojaverele,  tänuväärse 
töö ja nähtud vaeva eest!  Häid kordaminekuid 
ka järgnevatel aastakümnetel! 
      
Eesti Vaegkuuljate Liidu Juhatus 
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LÜHIINFOT RAHVUSVAHELISE 
VAEGKUULJATE ORGANISATSIOONIDE  
TEGEVUSEST 
    Huvipakkuvat teavet vaegkuuljate rahvusvahelise 
tegevuse kohta võib lugeda maailmaorganisatsiooni 
IFHOH (International Federation of Hard of Hearing 
People) ja Euroopa organisatsiooni (Europan 
Federation of Hard of Hearing People) septembris-
oktoobris ilmunud bülletäänidest. Käesoleva aasta 
18-20. juunil Stockholmis peetud konverentsil oli 
arutusel subtiitrite kasutamisest rahvusriikide TV 
programmides. Euroopa Parlament on  vastu võtnud 
seaduse , mis kohustab rahvuslikke parlamente 
seisma selle eest, et kõik TV saated (sh. era- ja 
kommerts TV saated) oleksid varustatud subtiitritega. 
Esialgu võivad subtiitriteta jääda spordi-, muusika- ja 
lastesaated. Seadus jõustub 1.07.2011 a. Aastaks 
2016 peavad kõik riiklikud programmid olema 
varustatud  subtiitritega juba saja protsendiliselt. Seni 
on kõige edukamad riigid subtiitrite kasutusele 
võtuga olnud Inglismaa, Rootsi ja Soome. Soome 
Parlament kiitis selle seaduse rakendamise heaks juba 
juunis ning President kinnitas selle rakendamise 27. 
augustil. Eestis Parlamendis on alles töötlemisel 
„Meediateenuste seaduse“ eelnõu,  mille paragrahv 
23 käsitleb ainult ühe lausega nägemis- ja  
kuulmispuudega inimeste juurdepääsu 
audiovisuaalmeedia teenustele! Peale seaduse 
jõustumist (millal?) esitatakse Kultuuri-
ministeeriumile esmakordne informatsioon alles 15. 
nov. 2011. a. ja seejärel iga kahe aasta järel! Eesti 
Vaegkuuljate ja Kurtide Liit peavad selles küsimuses 
olema küll nüüd resoluutsemad.  

 
    Stockholmi konverentsil valiti EFHOH 
vicepresidendiks Magne Ellikpenis Inglismaalt 
Endine vicepresident Siegfried Karg oli vaegkuuljate 
probleemidega tegelenud juba 14 aastat. Oma 
tegevuses pööras ta tähelepanu noortele, kes rikuvad 
oma kuulmist kõva muusika  kuulamisega ja ka 

kurdistunud vaegkuuljatele, kes on kuulmise 
kaotanud hilisema elu käigus. Neile on vajalik tagada 
visuaalse info edastamine.   
    Järgmine IFHOH konverents toimub 18-20 juunil 
2011 Washingtonis (USA) Üheks teemaks on seal 
uue põlvkonna silmusvõimendid (Hearing Loop) ja 
kuulmisabivahendite uued tehnoloogilised 
lahendused.  
IFHOH  maailmakongress viiakse läbi Norras, 
Bergenis 25-28 juunil aastal 2012. Tahaks loota, et 
EVL esindajad  saavad sellest osa võtta. Seni on Eesti 
vaegkuuljate esindajad  osalenud  ainult ühel IFHOH 
kongressil, milline toimus Helsingis 2004. aastal. 
 Uno Taimla   
 
KUULMISABI JA KUULMISTEENUSTE  
                         SAAJAILE 
• Kuulmisrehabilitatsioonikeskus Tallinn, Lembitu 
tn 10b, tel 6 454 046 , E-R  9-15. 
E-post arvo@stillen.ee 
 
• AS Ida-Tallinna Keskhaigla kõrva-, nina- ja 
kurguhaiguste keskus Tallinn, Ravi tn 18, tel. 
6207916, 6207061. E-post raili.raadik@itk.ee 
Vastuvõtt: E-R 8.30-15.00 
 
• SA TÜ Kliinikumi kõrvakliiniku kuulmise ja 
kõnestamise osakond Tartu Puusepa 1a tel. 
7319100; 7319470 ja 7319479. 
E-post reet.tikk@kliinikum.ee 
 
• SA Kõrva-Nina-Kurguhaiguste Kliinik 
Tallinn, Paldiski mnt 68a. Tel 640 5570. 
E-post oliver.vaide@entc.ee
Koduleht http://www.entc.ee 
 
• AS Tondi Elektroonika kauplus Tallinn, Pärnu 
mnt 142, 5.korrus tel 6115 616  
E-R  8.00–15.00,  vaheaeg 11.00-11.30  
E-post ulo@tondi.ee  
Koduleht http://www.tondi.ee 
 

• MTÜ Jumalalaegas Tallinn, Pühavaimu 4, fax 
6096611. Müügijuht Janar Vaik 53 838 129, 
janar@laegas.ee Koduleht http:// www.laegas.ee 
• Tervise ABI OÜ Tallinn, Ädala 8 tel 6737 818 
Müügijuht Diana Legušš, mob 56 451 045 
E-post diana@terviseabi.ee  
Koduleht www.terviseabi.ee 
 

• Eesti Vaegkuuljate Liit Tallinn, Toompuiestee 10, 
tel. 6 616 394   
Vastuvõtu päevad teisipäev ja neljapäev  
info telefonil  6 616 394. 
E-post: vaegkuuljad@hot.ee

Väljaandja: Eesti Vaegkuuljate Liit tel 6 616 394                                               E-post: vaegkuuljad@hot.ee, 
Toompuiestee 10, 10137 Tallinn                                                              Kodulehekülg: http://www.vaegkuuljad.ee

 
                                                Koostaja Uno Taimla,  toimetaja Enn Kiiler 
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