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VÄÄRTUSTAGEM KUULMIST 
 
  Enam kui viisteist aastat tagasi sai hakatud 
vaegkuuljate ühingutes oktoobrikuus läbiviidavaid  
 

 
 
ü
mõjukad olid  tegevused    „Hoia ja kaitse kuulmist“. 
Anti välja mitmeid infolehti ja brošüüre.  
Vaegkuuljate Ühing korraldas 1998.a. vabariikliku 
„mürakonverentsi“, millest võtsid osa tuntud 
kõrvaarstid, Sotsiaalministeeriumi-, Tervisekaitse-
inspektsiooni-, Tööinspektsiooni- ja mitmete teiste 
ametkondade spetsialistid. Tänu meedia kaasabile ja 
ametkondade tegevusele  normaliseerus müratase 
inimkeskkonnas. Nüüd peame aga taas tõdema, et 
olukord on läinud taas halvemaks. Läbiviidud 
uuringud näitavad, et  koolikeskkonnas häirib 75 % 
õpilasi müra. 90 % õpilastest on viibinud keskkonnas, 
kus müra on liiga vali. Aasta-aastalt suureb noorte 
inimeste arv, kes peavad hakkama kasutama 
kuuldeaparaate. Tavakoolides õpib  ca 1500 
kuulmispuudega last.   Töö- ja vaneamealisi 
vaegkuuljaid häirib tänavamüra.  Lisaks 
kuulmisorganite kahjustustele lisanduvad inimestele 
ka mitmesugused  ohtlikud tervisehäired. 
Teabeüritustel kohtame sageli inimesi, kes on saanud 
kuulmiskahjustusele lisaks ka tinnitusvaeguse!  Mis 
saab edasi? Tuleb hakata suuremat tählepanu pöörama 
ennetustööle. Kergem on hoiduda õnnetusest, kui  
selle õnnetuse tagajärgi  parandada!  
Koostöös kõrvaarstidega , haridust

ritusi pühendama kuulmisprobleemidele. Väga 

  

öötajatega tuleb 
teha selgitustööd ja  jagada vajalikku teabematerjali. 

 

ellurakendamisest. 

judest teistest aktuaalsetest 

no Taimla  EVL Juhatuse esimees 

Kordustrükina tuleks uuesti välja anda brošüürid 
„Hoia kuulmist“. Viimasel ajal on ajakirjanduses 
ilmunud artikleid , mis käsitlevad eakate inimeste 
kuulmisprobleeme. Kõik see on ühelt poolt 
tänuväärne, kuid teiselt poolt kurvastav, sest eakad 
vaegkuuljad peavad mõnes maakonnas ootama 
kuulmisabi saamist isegi aastapäevad! Soodustingi-
mustel saavad  esmajärjekorras kuuldeaparadi lapsed, 
õpilased ja tööealised ja alles siis kui veel raha jätkub 
– pensioniealised!  Pool - kurdina vananemist ei saa 
küll väärikaks nimetada!  Vaatamata sellele, tulevad 
inimesed, kes kuulmisabi vajavad, ühingutes korralda-
tavatele üritustele ja saavad seal kuulmisnõustajatelt 
vajalikku nõuandeid igapäevaeluga toimetulemiseks. 
Käesoleva aasta sügisel on juba läbi viidud kuulmis-
abi teabeüritused Põlvas, Tartus, Tallinnas, Põltsa-
maal, Paides ja Harju Maakonnas. Läbiviimisel on 
veel kuulmisabi teabeüritused Raplamaa-, Lääne 
Virumaa-, Saaremaa-, Valgamaa-, Läänemaa- ja 
Pärnumaa Vaegkuuljate Ühingutes. 26. septembril 
tähistas Raplamaa Vaegkuuljate Ühing oma tegevuse 
15. aastapäeva. Oma viieteistkümnendat sünnipäeva 
tähistas  ulatusliku konverentsiga 10. oktoobril ka 
Tallinna Puuetega Inimeste Koda.  
    Üha sagedamini hakatakse rääkima „ ÜRO puuetega 
inimeste õiguste konventsiooni“ 

19. oktoobril esines Tallinnas,  EPI Koja üldkogul 
Euroopa Puuetega Inimeste Foorumi  EDF president 
Yannis Vardakastanis.  
Nendest ja veel pal
teemadest, mis puudutavad ka kuulmispuudelisi 
inimesi,  tulevad arutusele 21. novembril, Tallinnas  
toimuval Eesti Vaegkuuljate Liidu Üldkogul.  Ootame 
liikmesühingutelt  ja liikmetelt tegusaid mõtteid ja 
ettepanekuid organisatsioonide arendustegevuse ja  
kuulmispuudega inimeste toimetuleku parandamiseks. 
 
U
 

                                                                    



15 AASTAT RAPLAMAA VAEGKUULJATE 
ÜHINGUT 
 
  26. septembril oli kogunenud arvukalt inimesi Rapla 
  

 
 
K
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ultuurikeskusesse, et tähistada Raplamaa 
Vaegkuuljate Ühingu 15. aastapäeva.  Juubeli puhul 
anti välja ka värvitrükis infoleht „15 aastat Raplamaa 
Vaegkuuljate Ühingut“. Asutajaliikmete ettepanekul 
otsustati 15 aastat tagasi moodustada Eesti 
Vaegkuuljate Ühingu Rapla Selts. Juhatuse esinaiseks 
valiti Malle Tähe. Aastate tegevusega  kasvas ka seltsi 
liikmete arv. 2007. aasta septembris, kui tähistati  
seltsi tegevuse 10. aastapäeva oli juba 56 liiget.  
2008.a. jaanuaris toimunud üldkoosolekul otsustati 
EVKÜ Rapla Selts nimetada Raplamaa Vaegkuuljate 
Ühinguks.  2010. aasta märtsis  andis Malle Tähe, kes 
oli Raplamaa vaegkuuljate organisatsiooni  eesotsas 
olnud üle 12 aasta, juhtimise üle Viljar Parmile. 
  

 
 

iieteist  aasta jooksul on tehtud koostööd Rapla  
aakonna Puuetega Inimeste Kojaga, Rapla 

V
M
Maavalitsusega, Rapla-, Kaiu-, Kohila-, Märjamaa 
Vallavalitsusega, SA Rapla Haiglaga, Eesti 
Vaegkuuljate Liiduga, Tallinna Kuulmisrehabilitatsi-
ooni Keskusega ja teiste koostööpartneritega.  
Maavalitsuse juhataja asetäitja sotsiaalhoolekande alal 
Tõnis Vaik, analüüsis kuulmisabi saamist viimastel 

aastatel. Aastas saab kuulmisabi ca 85 vaegkuuljat.  
 

 
 
Veel käesoleval aastal jätkub raha 

uulmisabivahendite soetamiseks. Ühingu juhil, 
iljar Parmil tuli vastu võtta arvukalt õnnitlusi ja 

imata. 

uule, 

a. 

Läheks õhtul välja, 
dkleidi selga, 

                    aga kapis on puha sünteetika! 

, 

ikas Kreeka võiks meid 

i 
ti. 

a ei kurda, 
ennast murda. 

sioni lisa, 
a! 

 
e! 

 
Fakte tõsielu
Haapsalus, 

k
V
tänuavaldusi koostööpartneritelt ja Eesti Vaegkuuljate 
Liidult. Elav mõttevahetus järgnes veel  kohvilauas 
juubelitorti maitstes!   
 
PENSIONÄRI  LUGU 
 

ui oled juba vana K
ja vähe on raha, 
iis palmide all jääb käs

Kui halvasti kuuled, 
sind saadetakse k
valju häälega 
seal kedagi ei ehmat
 
                       
                      paneks sii
  
                      Ja ega ma ei salga, 
                      paneks kõpskingad jalga
                      aga nukid, need nutma ajavad! 
 
Paneks uued hambad suhu, 
siis rahakott saab muhu! 
R
hädas küll aidata. 
Ja poes jään hätta,  
mida panna küll patta? 
Letid täis on import
ja neidki kümneid sor
 

     Ah, ega m
 

     Näpuotsaga sai pen
     ega lase

     nii et elus ole ainult vis
     Tervise eest hoolitse ise,
     see tagab õnneliku vananemis

st kirja pannud  Helju Paiso 
suvi 2012 



KUULMISABI TEABEÜRITUSED 
 
PÕLVAS 
  Põlvamaa vaegkuuljad on ühed aktiivsemad 
ühisüritustest osavõtjad. Kaunil sügispäeval oldi taas 
koos Põlva Päevakeskuses. Kuna ühingu esinaine 
Kaia Sillaste oma tööülesannete tõttu ei saanud 
teabeüritusel osaleda, oli kogu ettevalmistuse enda 
peale võtnu juhatuse liige Milvi Ojavere oma 
abilistega. Töökorda oli seatud ka silmusvõimendi 
koos helivõimendiga, mida kasutavad peaaegu pooled 
osavõtjad. Huviga kuulati Uno Taimla ettekannet 
kuulmispuudega inimeste toimetulekust Eestis ja 
teistes Maailma riikides. Erinevused on küll suured, 
kuid kui meie võrdleksime endid mõnede Aafrika 
riikidega, siis võiksime  olukorraga isegi  rahul olla! 
Maailmas arvatakse olema 450 miljonit kuulmispuu-
dega inimest, kelledest 350 miljonit vajavad 
konkreetset kuulmisabi. Elu kvaliteeti mõjutavatest 
teguritest on olulisel kohal inimese tervis. Vaegkuul-
jatel on tervisehäireid rohkem, kui tervetel inimestel. 
Vanemaealise  kuulmisprobleem on  palju tõsisem, 
kui noorel. Mälu (aju)tegevus on nõrgenenud, 
arusaamine on raskendatud, häirima hakkab tasakaal. 
Kuuldeaparaat aitab tasakaalu  säilitada, seega  
kukkumisoht väheneb.  
 

 
 
Ühiskond ei reageeri alati puuetega inimeste 
probleemidele. Vaegkuuljad peavad tegema endid 
rohkem märgatavamaks! Norras on praegu 700 000 
vaegkuuljat, kuid aastal 2020  arvatakse neid olema 
üks miljon! Suurt tähelepanu pööratakse nende 
tulevasele toimetulekule. Korraldatakse mitmesugu-
seid kursuseid ja koolitusi: kohanemisõpetus, 
psühholoogiline nõustamine, suult lugemise õpetus, 
viipekeele õpe, kuuldeaparaatide ja abivahendite 
kasutamise õpetus jm. Kursuseid finantseeritakse 
töötukassa või sotsiaalministeeriumi poolt. Edaspidi 
tahetakse välja ehitada vaegkuuljatele oma 
kursustekeskus! 
Taanis on ca 10 000  vaegkuuljate ühingu liiget. 
Sellise liikmete arvu tagas kuulmispuudega inimeste 
võrgustiku loomine.  Selleks koostati küsimustik 

vaegkuuljatele, mille sisu ka eelnevalt selgitati. 
Kohtumistel inimestega selgitati nende soovid, 
vajadused, huvid, hobid jm  Gruppide tegevus annab 
lisajõudu kuulmispuudega toimetulemiseks, uusi 
kontakte, uut infot, tutvusi, tuge perekondlikele 
probleemidele, avardab suhtlemist ja tuleb juurde uusi 
liikmeid. Liikmed on sellise tegevusega väga rahul. 
Taanis on liikmemaks 285 Taani krooni ehk 40 EUR  
Taani kodanikule on kuulmisabi: kuuldeaparaat + 
teenused + patareid, riigi poolt tasuta! 
On saanud tavaks, et kuuldeaparaat, mille vaegkuulja 
on saanud, peab tagama   heatasemelise kuulmise,  et 
oleks mugav kasutada ja  saab vajadusel ka helituge-
vust reguleerida ning peab olema töökindel. Taanis on 
kuuldeaparaatide valik suur, on isegi tolmu- ja 
veekindlaid kuuldeaparaate. 
 

 
 
NB! Peale vaegkuuljatega kohtumisüritust käisid Uno 
ja Milvi veel Põlva Hooldekodus, et seada töökorda 
vaegkuuljast hoolealuse kuuldeaparaat ja jagada 
nõuandeid kuulmispuudega toimetulemiseks. 
 
TARTUS 
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  Käesoleval aastal läbiviidavad üritused on valdavalt  
seotud eakate inimeste aktiivse vananemise ja  
põlvkondade solidaarsuse teemaga. Tartumaa 
vaegkuuljad olid  kogunenud puuetega inimeste 
keskusesse Rahu  tn 8, 1.oktoobril, ülemaailmse 
eakate inimeste päeval, et kuulata muljeid Uno  
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aimlalt, kes osales käeoleva aasta juunis 

suhtutakse inimese 

vanaemise strateegia aastateks 2013-2020T
rahvusvahelisel vaegkuuljate organisatsiooni IFHOH 
maailmakongressil Norras.  
 Arenenud riikides 

.  Meedikute 
andmetel on Eestis üle 75 tuhande pensionieas 
vaegkuulja. Kuna riiklik toetus abivahenditele on 
ebapiisav, siis pensionärid jäävad kuuldeaparaadi 
saamisel viimasesse järjekorda või sageli loobutakse 
selle saamisest. Tunti huvi, kas uues  aktiivsena 
vanaemise strateegias on arvestatud ka 
kuulmispuudeliste inimestega? Lubati arvestada ja 
vajadusel kaastakse ka EVL esindaja nimetatud 
teemade aruteludesse. Riigikogu liige Helmen Kütt 
lubas teha ka arupärimise soodustingimusel 
vanaduspensioniealistele isikutele eraldatavatele 
kuulmisabivahenditele kompenseerimise piirmäära 
muutmise kohta.  Ühelegi teisele puudegrupile ei ole 
bivahendi toetamiseks piirmäära kehtestatud!  

kuulmisprobleemidesse komplektsemalt. Kuulmisuu-
ringutele lisaks võetakse arvesse inimese tervislikku 
seisundit. Milliseid haigusi on põdenud ja ravimeid 
tarvitanud? Kas on olnud traumasid jne?  Lisaks 
kuulmislangusele on vaja teada psühholoogilis-
sotsiaalset toimetulekut ja suhtlemisvõimet. 
Kuulmislangus mõjutab ka inimese väärtustunnet ja 
võimekust. Kuulmisrehabilitatsioon ei tohi piirduda 
ainult kuuldeaparaadiga, selle määramise, sobitamise 
ja häälestamisega. Näiteks Taanis tugineb 
audioloogiline rehabilitatsioon eakatele kuulmis-
puudega inimestele maailma tervishoiuorganisatsiooni 
WHO poolt väljatöötatud mudelil. See on pidev 
protsess koos järelevalve ja hooldusega, mille kulud 
tasub kõik riik!  Väga oluline on kaasata sellesse 
vaegkuuljale lähedasi, kes on selle inimese jaoks 
olulise tähtsusega. Tuleb meeles pidada, et 
kuulmispuue ei häiri ainult vaegkuuljat ennast , vaid 
ka tema lähedasi (töökaaslasi jt)  
 Olulise tähtsusega on ka 

a
Kuidas  tagada ka Eestis parem elukvaliteet ja 
sotsiaalne kindlustunne kuulmispuudega eakatele 
inimestele? See on suur teemadering, millede arutelu 
jätkatakse juba järgnevatel üritustel.   
  
PÕLTSAMAAL 
  Jõgeva Vaegkuuljate  Ühingu haldusalas on 
Põltsamaa linn, kus on ka arvukalt vaegkuuljaid, kes 
vajavad kuulmisabi. Ühingu juhi Elina Kabeneni , 
Uno Taimla ja Põltsamaa Linnavalitsuse sotsiaaltöö 
spetsialisti Kaia Sarapi organiseerimisel  sai teoks 12. 
oktoobril kuulmisabialane teabeüritus. Päevakeskuse 
koosolekuruum pidi arvuka osavõtjate arvu juures 
kitsaks jääma. Osalejaid oli tulnud ka ümberkaud-
setest valdadest. Mitmetele vaegkuuljatele sai  enne 

oma puudeliigiga 

ka noorte ja tööealiste 

ALLINNAS 
Harjumaa Vaegkuuljate Ühingu 

organisatsioonid – ühingud. Omavahel võidakse 
häbenemata suhelda ja kogemusi vahetada. Taanis on 
vaegkuuljad moodustanud lisaks ühingutele oma 
huvigrupid (10-15 inimest).    
 Uno Taimla peatus lühidalt 
vaegkuuljate probleemidele. Olulise tähtsusega on 
hariduslik tase ja kutseoskus. Töö saamine ja tööl 
püsimine on kuulmispuudega inimesele alati 
raskendatud. Tööandjaid tuleks kuulmispuudega 
inimeste probleemidest rohkem teavitada. 
 

ürituse algust korrastatud tema kuuldeaparaat ja 
seatud  see ka silmusvõimendi kuulamiseks valmis. 
Prooviti ka kommunikaatorvõimendiga kuulamist.  
 

 
 

T
 Tallinna ja 
aktiivsemad pensioniealised vaegkuuljad käivad kord 
kuus koos Kristiine Sotsiaalkeskuses. 9. oktoobril 
toimunud vestlusringi oli kutsutud Riigikogu 
Sotsiaalkomisjoni liige Helmen Kütt, kes tutvustas 
lühidalt Sotsiaalministeeriumi hoolekande osakonna 
eestvedamisel  koostatavat dokumenti: aktiivsena  
 

 

Huviga jälgiti Tartu Ülikooli Kliinikumi Kuulmiskes-
kuse spetsialisti Tiia Johannese nõuandeid kuulde-
aparaatide saamisest ja nende õigest kasutamisest. 
Jõgeva Haigla kõrvaarst dr Kaie Heero julgustas 
inimesi käima tihemini pere- või kõrvaarsti juures, et 
ennetada  suuremaid kuulmiskahjustusi. Tervise Abi 
OÜ müügijuht Diana Legušš tutvustas peale 
kuuldeaparaatide ka teisi vanemaealistele vajalikke 
abivahendeid. Teemal, kuidas kuulmispuudega  



inimene saaks parandada oma elukvaliteeti, rääkis 
EVL Juhatuse esimees Uno Taimla. Ühte ja teist 
arenenud riikide kuulmispuudega inimeste 
toimetuleku kogemustest saab ka siin Eestis 
rakendada. Vaja on ainult vahendeid ja tahtmist. 
Mõttevahetust jätkus veel päevakeskuse kohvilauas, 
kus juhataja Anne Kurvits  rääkis keskuses 
pakutavatest teenustest. 
 

  
 
E
koguduse õpetaja Markus Haameriga, et testida 
vaegkuuljate kuulamisvõimalusi kirikus. Paigaldatud 
oli helivõimendusseade, mida saigi Kaie Heero, Elina 
Kabaneni, Diana Legušši ja Uno Taimla nõuannetele 
paremini kuuldavamaks tehtud. Paljud eakamad 
vaegkuuljad võtaksid osa jumalateenistustest 
kirikutes, kui teaksid, et nad seal kuulevad ja saavad 
õpetaja kõnest aru.    
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elnevalt oldi kokkulepitud EELK Põltsamaa 

                                                                 

 Järva Maakonnas on riikliku toetusega saanud 

       PAIDES 
 
  
aastas kuuldeaparaadi üle 150 vaegkuulja. 18. oktoob-
ril leidis aset järjekordne kuulmisabi osutamine 
Paides. Järvamaa VÜ esinaine Ülle Kruusma oli 
vajaliku eelinfo edastanud kohalikule ajalehele ja ka 
Järva raadiole. Kuulmisabi vajajaid oli kogenenud  
 

 
 

ba varakult, et pääseda Tallinna Kuulmisrehabilitat-
ooni Juhataja insener Arvo Kanneli vastuvõtule. 

ju
si

Vaatamata hõredale bussiliiklusele, oldi kokku tuldud 
ka mitmetest valdadest ja alevitest. Nii mõnelegi tuli 
seada kuuldeaparaat töökorda. Rohkem oli aga neid, 
kes pidid panema end järjekorda kuulmisuuringutele 
ja uue kuuldeaparaadi saamiseks järgneval 2013. 
aastal. Kuidas parandada kuulmispuudega inimeste 
elukvaliteeti? Kas on võimalik lihtsamaid 
kuulmisteenuseid saada vaegkuuljate ühingu poolt? 
Neid küsimusi ja milline on vaegkuuljate toimetulek 
teistes  Euroopa riikides, kommenteeris Vaegkuuljate 
Liidu esimees Uno Taimla. Mitmed vaegkuuljad  
andsid avalduse Järvamaa VÜ liikmeks astumiseks. 
 

 
 
Kuna kuulmisabivahendite saamisel Järvamaal on 

robleeme, siis abivahendite ja teenuste osutamise  p
 

 
 
küsimusi  sai arutatud ka Järva Maavalitsuse 
maavanema Tiina Orase juures. Arutelul osalesid 

rvo Kannel Tallinna Kuulmis-
habilitatsioonikeskusest, Uno Taimla ja Andrus 

A
re
Helenurm Vaegkuuljate Liidust,  Järvamaa VÜ 
esinaine Ülle Kruusma ja  sotsiaaltöö praktikant Ene 
Oga. Vastastikune infovahetus ja koostöö 
abivahendite firmadega peaks andma järgmisel aastal 
lootusi  vaegkuuljatele paremaks toimetulekuks 
Järvamaal.  
 
 



VALI  MUUSI
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KA  LAASTAB  KUULMIST 

ellist pealkirja kandis 10. oktoobril Eesti Päevalehes 
reporter Anna-Liisa Villmanni 

S

poolt kirjutatud artikkel. 
Käesoleva aasta kevadel Piret 
Kliimaki poolt koostatud ja 
kaitstud magistritöö 
„Müraergonoomika alane 

koolituskava“, kin
kuulmislanguse esi
silmapaistvalt suur

tele müra kahjulikust 
vajadu-sele. Artiklis on
Katrin Kruustüki ja Vae

uuljatele mõeldud telefonidega rääkimiseks 
tuleb kuuldeaparaat või kuuldeaparaadid, lülitada 

ne kõrva ääres 
ei ole vajalik. Kõne jõuab 

müügil telefon Re
ISIKLIKU ABIV
hinnaks 59,7 Eur.
Kaupluses Aatel

 

tan juba 

mobiilil valjuhääld
väga hästi. Kahjuk
proovinud valjuhää

STE  SAAJAILE 

allinn, 
embitu tn 10b, tel 6 454 046 , E-R  9-15. 

     Paljudel kaasaegsetel lauatelefonidel ja mobiil-
telefonidel on lisaks kuuldetorule
ka valjuhääldaja. Lauatelefonidel 
neid nimetatakse "käed vaba" 
süsteemiks. 
     Mina isiklikult kasu

nitas, et mürast põhjustatud 
nemise sagedus noorte seas on 
 ning sellest tingitud kahju on 

pöördumatu. Ankeetküsitlus viidi läbi neljas erinevas 
Tartumaa gümnaasiumis. Küsimustele vastanud  115 
õpilase tulemustest selgus, et kolmveerand õpilastest 
leiab, et koolikeskkonnas on vahetundidel vali müra. 
91 % õpilastest on viibinud keskkonnas, kus müra on 
liiga vali (kontserdid, ööklubid, spordivõistlused). 
Koolikeskkonnas esinev müra pigem häirib õpilaste 
suutlikkust täita õppeülesandeid, kuid vaba aja 
tegevustega kaasnev müra võib kahjustada nende 
kuulmist. Mürast põhjustatud kuulmishäireid ja 
ebamugavustunnet (tinnitust, valu kõrvas, ajutist 
kuulmislangust, peavalu) täheldati 81 % õpilastest. 10 
% õpilastest kuulab muusikat  helirõhutasemel, mis 
võib ohtu seada nii enda kui ka naabrite 
heaolu! Noortele küll meeldib kuulata muusikat 
pigem valjult, kuid kontsertidel ja ööklubides on 
elektrooniliste seadmete poolt võimendatud heli 

nende jaoks liiga vali ning 
nad eelistaksid 
helirõhutasemete alandamist. 
Kuulmis-kahjustuste saged-
ane esinemine noorte hulgas 
viitab puudulikele teadmis-
mõjust ning ennetustegevuse 
 avaldatud ka arst-õppejõu dr. 
gkuuljate Liidu esimehe Uno 

Taimla kommetaare eelpooltoodud probleemide 
kohta.  

VAEGKUULJAD JA TELEFONID 
 
     Vagk

aastaid nii lauatelefonil, kui ka 
ajat. Mina kuulen valjuhääldajaga 
s enamik vaegkuuljaid pole kunagi 
ldajaga rääkimist. Muidugi tuleb 

arvestada, et valjuhääldajaga rääkides kuulevad sinu 
kõnet kõik toas ja lähedal asuvad inimesed. 
Enn Kiiler IT spetsialist 
 
KUULMISABI JA TEENU
 
• Kuulmisrehabilitatsioonikeskus T
L
E-post arvo@stillen.ee 
 

• AS Ida-Tallinna Keskhaigla kõrva-, nina- ja 
kurguhaiguste osakond   Ta
tel 6207061 ; 6207280 
E-post 

llinn, Ravi tn 18     

mare.kalvet@itk.ee ; raili.raadik@itk.ee 
 

• 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-Kurguhaigust
Tallinn, Mustamäe tee 55A. Te

e Kliinik 
l 640 5570. 

Marja peatus. E-post oliver.vaide@entc.ee 
Koduleht http://www.entc.ee 
 

• AS Medicum Lasnamäe Tervisekeskus  
Tallinn, Punane tn 61    tel 605 0708   

inn, Pärnu mnt 

E-post evi.kohberg@medicum.ee 
 

• AS Tondi Elektroonika kauplus Tall
142, 5.korrus tel 6115 616  
E-R  8.00–15.00,  vaheaeg 11.00-11.30  
Koduleht http://www.tondi.ee 
 

• MTÜ Jumalalaegas Tallinn, Pühavaimu 4, fax 
ik 53 838 129, 6096611. Müügijuht Janar Va

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 Tall
tel. 6 616 394   

telefoni asendisse. Telefoni toru hoidmi
inn, Toompuiestee 10, 

e

kuuldeaparaati õhu kaudu. Neist 
aparaatidest on Tallinnas müügil 2 
tüüpi. Kuulmisrehabilitatsiooni 
Keskuses Lembitu tn 10B on 
lation hinnaga 119 Eur. Kui teil on 
AHENDI KAART, on telefoni 

     
 Trade OÜ Toompuiestee 4 on 

müügil telefon Audioline AUB300 hinnaga 62,4 Eur. 

Vastuvõtu päevad teisipäev ja neljapäev.  
E-post: vaegkuuljad@hot. e      

 
Vastuvõtt tuba 208 

lates 

 

• Eesti Tinnituse ja Meniere´i Ühing Tallinn,
Toompuiestee 10, tel. 6 616 394.  
iga kuu viimasel neljapäeval (v.a. detsember) a
kella 18. kuni 19.00-ni.  
E-post: Heinar Kudevita heinar380@gmail.com

 

4     Väljaandja: Eesti Vaegkuuljate Liit tel 6 616 39               E-post: vaegkuuljad@hot.ee, 
Toompuiestee 10, 10137 Tallinn                                     Kodulehekülg:http://www.vaegkuuljad.ee 
                                                Koostaja Uno Taimla,  toimetaja Enn Kiiler 
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