Kuulmiskeskuste tabel 3.11.2017 seisuga

Koduleht

Asukoht,
ligipääs

Ida-Tallinna
Keskhaigla
Kõrva- nina- ja
kurguhaiguste
keskus AS

Kuulmisrehabilit
atsiooni Keskus
(endine Lembitu
tn keskus, OÜ
Stillen)

Kõrva-NinaKurguhaiguste
Kliinik SA

Tartu Ülikooli
Kliinikum –
Kõrvakliinik SA

Kuulmiskeskus
Audiale

Terviseabi OÜ

Kuuldeaparaadid
OÜ

Audiomed OÜ
Signia/Siemens
kuulmiskabinet

http://itk.ee/kliini
kud/kirurgiakliini
k/kirurgiakliinikus
t/korva-nina-jakurguhaigustekes
kus
Tallinn: Ravi tn
18, 10138 Tallinn.

http://www.heak
uulmine.ee

http://www.entc.
ee

http://www.kliini
kum.ee/korvaklii
nik

http://www.kuul
miskeskus.ee

http://www.tervi
seabi.ee

http://www.kuul
deaparaadid.ee

http://www.audi
omed.ee
https://ee.signiahearing.com

Esindus Tallinnas:
Pärnu mnt.
106 (Magdaleena
haigla
kõrvalmaja).

Esindus Tallinnas:
Mustamäe tee
55A, 10621
Tallinn

Tartu: SA TÜ
Kliinikumi
Kõrvakliinik
J. Kuperjanovi 1,
51003 TARTU

Tallinn: Rocca al
Mares, Al Mare
majas
Mõisa tn.4 , kohe
Rocca keskuse
kõrval 8.korrusel

Esindused
Tallinnas, Tartus,
Ida-virumaal ja
Pärnus.

Tallinn: Pärnu
mnt 139e/2,
2.korrus.

Tallinna kabinet:
Kotka
tervisekeskus,
Kotka 12, C
korpus, II korrus.

Ligipääs bussi ja
autoga.
Parkimine
tasuline linna
alas.

Vastuvõtule
registreerimi
ne

Telefoni ja
veebilehe kaudu.

Ligipääs bussi või
trammiga.
Autoga parkimise
võimalus tasuta
Magdaleena
tänaval.
Teeninduspunkti
d: Rakveres,
Pärnus, Jõhvis,
Sillamäel,
Viljandis,
Kuressaares ja
Haapsalus
Telefoni ja e-maili
teel

Ligipääs: Trollid
nr 1 ja 5 ja bussid
nr 16 , 26 , 26a ,
33. Väljuge
MARJA peatuses.
Parkimine linna
alas.

Bussiga, autoga,
parkimine linna
alas.

Ligipääs bussiga,
autoga.
Parkimine tasuta
maja ümbruses.

Ligipääs bussi või
autoga. Olemas
tasuta parkla
maja taga.
Tartu: Ülikooli 8,
4. korrus.
Bussiga või
autoga.

Viljandi kabinet:
Turu 10, Viljandi
Tervisekeskus(A
korpus, III korrus
– kabinet 304)

Esindused:
Rakvere, Viljandi,
Pärnu, Narva ja
Paide.
Telefoni teel ja
veebilehe kaudu.

ARSTI vastuvõtt:
telefoni teel – jah
7319 100, veebi
kaudu – jah
www.kliinikum.e

Telefoni ja e-maili
teel.

Telefoni teel ja emaili teel ning
elavas
järjekorras.

Telefoni, e-maili
ja veebilehe
kaudu.

Tallinna ja
Viljandi kabinet
tel: 533 11 099
(E-R 10.00-14.00);
parema@kuulmis

e, e-maili teel –
ei.

Saatekirja,
IAK vajadus

Milliseid
aparaate
müüakse

Kui viimasest
visiidist on
möödunud 6
kuud ja arst/õde
ei ole ise tagasi
kutsunud, siis
peab
registreerima
vastuvõtule uue
saatekirjaga.

Siemens/Sivantos
(Saksamaa) –
kõrvatagused,
kõrvasisesed
aparaadid-d.
Kõrvasiseste
valmistamise
asukoht
Saksamaa.
Phonak (Šveits) Kõrvatagused
aparaadid-d.

Vajalik arsti otsus
kuulmisabivahen
di vajaduse
kohta. IAK vajalik
soodustuse
saamiseks.
Korduvvisiitide
puhul ja aparaadi
korduvhäälestami
sel tõendit vaja
pole.

Ei ole vaja, aga
aeg on vaja kokku
leppida.

Oticon.
Kõrvatagused ja
sisesed.
Kõrvasiseste
valmistamine
kohapeal.

Bernafon (Šveits).
Kõrvatagused,
kõrvasisesed.

KUULMISÕE
vastuvõtt:
telefonil 7319
478, e- maili teel
katrin.korbun@kl
iinikum.ee;
tiia.johannes@klii
nikum.ee
Arsti Esimene
visiit nõuab
saatekirja. IAK
vajalik
soodustuse
saamiseks.
Korduvvisiit ja
aparaadi
häälestus ei nõua
saatekirja.
Kuulmisõe
vastuvõtule saab
ilma saatekirjata.
Siemens, Rexton,
ReSound.
Kõrvatagused ja –
sisesed.
Kõrvasisesed
valmistatakse
Saksamaal.

eni.ee; veebilehe
kaudu.

Saatekirja vaja ei
ole.
IAK vajalik
soodustuse
saamiseks.
Vajadusel LOR
arsti vastuvõtt
kohapeal.

Saatekiri on
vajalik. IAK vajalik
soodustuse
saamiseks.
Aparaadi
korduvhäälestuse
ks või visiidiks ei
ole saatekiri
vajalik.

Saatekirja vaja
pole. IAK vajalik
soodustuse
saamiseks.
Vajadusel
suuname eriarsti
vastuvõtule oma
koostööpartneri
juures lühikesej
ärjekorra ja ainult
5€
vastuvõtutasuga.

Tallinna ja
Viljandi kabinet:
konsultatsiooniks
saatekirja ei ole
vaja;
kuuldeaparaatide
soetamiseks
riikliku
soodustusega on
vaja KNK arsti
otsus ja IAK.

Starkey (USA).
Kõrvatagused ja
kõrvasisesed
(valmistatakse
USA või UK
tehases).

Danavox,
Microson.
Kõrvatagused.

GN ReSound
(Taani).
Kõrvatagused ja
sisesed.
Kõrvasiseste
valmistamine UK
tehases.

Signia/Siemens
(Saksamaa)
kõrvatagused ja
kõrvasisesed
kuuldeaparaadid.
Kõrvasiseste
valmistamiskoht
Saksamaa.

Otsikute jms Otsakute
lisavarustuse valmistamine ja
müük
müük
saatekirjaga.

Inviduaalotsi
kute
valmistamin
e

Individuaalsete
otsakute
valmistamine
toimub
Saksamaal.

Otsikuid ja
kuuldeaparaadi
patareisid
müüakse
kõikidele
soovijatele.

Müüakse
kõikidele
soovijatele.

Kuuldeaparaadi
lisatarvikud
(otsikud,
patareid) saab
osta igal
tööpäeval kell
9.00 – 16.00.
Müüakse kõigile
soovijatele.
Kab: 103, 108 ja
kuuldeaparaatide
remondi
kabinetis 422
Individuaalseid
kõrvaotsikuid
valmistatakse
kohapeal ja on
võimalik tellida ka
Saksamaalt.
Kohapeal on nii
kõrvaarstid kui ka
audioloog.

Otsikud müüakse
kõigile
soovijatele.

Müüakse kõigile
soovijatele.

Otsikuid,
hooldustarvikuid
ja patareisid
müüakse
kõikidele
soovijatele.

Müük kõigile
soovijatele.
Individuaalotsaku
te soetamiseks
riigipoolse
soodustusega
vajalik kehtiv KNK
arsti otsus.

Jah.
Valmistatakse UK
tehases. Ooteaeg
3-4 nädalat.

Ei valmistata.

Jah,
valmistatakse UK
tehases.

Individuaalotsaku
d valmistatakse
Saksamaal.

Kõrvaarstaudioloog.

Ei ole.

Ei tehta.
Audiogramm
tuleb endal kaasa
võtta.
Ei tehta.

Kliente võtab
vastu GN
Resound poolt
koolitataud
müügiesindaja/te
hnik. Tehnikutel
on ka British
Society of
Audilogy
audiomeetria
akrediteering.
Audiogramme
tehakse kohapeal

Vastu võtavad
Manchesteri
ülikoolis
magistrikraadi
omandanud
audioloog Maris
Kruusmaa ja
pikaajaliste
kogemustega
kuulmisnõustaja
Karin Tammur.
Kuulmisuuringuid
tehakse
kohapeal.

REM uuring.

Toonaudiogramm
(koosneb nii õhukui
luukuulmisest),

Jah, kohapeal
valmistatakse

Jah, Poolas.

Kohapeal
Kohapeal on
kõrvaarst või olemas kõrvaaudioloog
ninakurguhaiguste
arst, audioloogi
vastuvõtt toimub
1 nädal kuus.

Kohal audioloogi
kvalifikatsioonile
vastavad
spetsialistid.
Vajadusel
suuname
kõrvaarsti
vastuvõtule.

Olemas nii arst
kui ka audioloog.

Audiogramm Audiogramme
ide tegemine tehakse
kohapeal.

Audiogramme
tehakse
kohapeal.

Jah, tehakse
kohapeal.

Tehakse
kohapeal.

Tehakse
kohapeal.

Muud
uuringud

Vajadusel
tehakse suulisi
kõneteste.

Luukuulmise
uuring, OAE, ABR
ja ASSR.

Toonaudiogramm
(koosneb nii õhukui
luukuulmisest),

Luukuulmise
uuringud.
Kõneaudiogramm
. REM uuring.

Tümpanomeetria
Stapediusreflekside
määramine

Ajutüve
kutsepotentsiaali
de määramine
Ajutüve
kutsepotentsiaali
de skriininguuring
OAE
(otoakustiliste
emissioonide)
määramine

ülelävelised
testid st.
ebamugavusläve
määramine, kõne
audiomeetria,

Kuulmisuuringud
vastsündinutele

Lisaseadmet
e müük

Siemensi
kuuldeaparaatide
lisavarustus.
MiniTek
(komplektis
olemas TV
saatja), EasyTek,
ePen.

Vibrokell,
streamer, TV
adapter,
Bluetooth
mikrofon, patarei
tester,
ConnectLine
juhtpult.

Bernafoni
seadmetele
sobivat
lisavarustust.

Impedantsiomeet
ria (keskkõrva
uuringud),
otoakustiliste
emissioonide
määramine
(sisekõrva
uuring), ajutüve
auditoorsete
kutsepotentsiaali
de
registreerimine
(BRA, ABR, ASSR),
väikelaste
kuulmise
uuringud (VRA),
tasakaalusüsteem
i uuringud (VNG).
FM süsteemid,
puldid,
streamerid.

ülelävelised
testid, st
ebamugavusläve
määramine,
kõnetestid,
impedantsmeetri
a (keskkõrva
uuringud); REM
uuringud.

Streamer,
kaugmikrofon, TV
adapter.

Häiresüsteemid,
kommunikaatorid
jms. Täpsem info
kodulehel.

ReSound
aparaatide
lisavarustus.
Ainult
kuuldeaparaadi
lisaseadmeid
nagu TV adapet,
juhtpult,
lisamikrofon.

Kõiki
Signia/Siemens
kuuldeaparaatide
ja süsteemide
lisaseadmeid.
Vaata lähemalt:
https://ee.signiahearing.com/

