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Nooruslik ja värske algus 
!
Käesoleva aasta sündmustele tagasi vaadates võib näha, et vaegkuuljate tegemised on saanud 
juurde uusi väljundeid. Lisandunud on rahvusvahelisi sidemeid, senisest enam tehakse 
koostööd kuulmiskeskuste, abivahendite firmade ja teiste organisatsioonidega, korraldati suu 
pealt lugemise võistlus ja tehti muudki põnevat. Aprilli alguses õnnestus mul käia 
Jeruusalemmas rahvusvahelisel konverentsil, mille teemaks oli kuulmisbarjääride ületamine. 
Konverentsiga ühendati ka maailma ja euroopa vaegkuuljate katusorganisatsioonide 
aastakoosolekud. Reisimemuaare võib lugeda nii käesolevast Aurisest kui ka kodulehelt 
www.vaegkuuljad.ee/kokuklubi. !!
10.mail oli Toompuiesteel põnev päev. Esmakordselt 
viidi läbi suu pealt lugemise võistlus. Võistluse 
eesmärgiks oli selgitada välja, kes on parimad suu 
pealt lugejad, kas kurdid, vaegkuuljad või hoopis 
kuuljad. Ehkki selle võistluse võitsid seekord 
vaegkuuljad, võis nentida, et ka mitmed kurdid ja 
kuuljad saavutasid märkimisväärseid tulemusi. 
Võistlust kajastasid viipekeelsed uudised, Ringvaade 
ja Tartu Postimees. !!!!!!!!!!!!!!!
Juhatuse koosseis on uuenenud ka Pärnumaa vaegkuuljate 
organisatsioonis. EVL juhatuse liikmed on külastanud sel 
aastal veel Lääne-Virumaa ja Valga vaegkuuljaid (pildil 
Külliki koos Vaikega) ning leidnud, et ehkki kohalikul 
tasandil on jätkuvalt lahendamist vajavaid probleeme, siis 
tänu võimekatele juhtidele on ühingud jätkuvalt tegusad. !
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      AURIS  
         Vaegkuuljate oma leht alates aastast 1995

Samal päeval valiti 
ka uus Tallinna ja Harjumaa 

Vaegkuuljate Ühingu juhatus.  
Uues juhatuses on peamiselt noored 
ja värsked inimesed, keda on õnneks 

j ä tkuva l t toetama s meie 
organisatsiooni alustala - 

Uno Taimla. 

http://www.vaegkuuljad.ee/kokuklubi
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15.-16.mail külastasid Eestit Soome Kuuloliitto spetsialistid, kes otsisid sobivat paika järgmise 
aasta Põhjamaade kuulmispuudega inimeste ühenduse seminari korraldamiseks. Selle aasta 
seminar toimus 25. mail Espoos, kus Eestit esindasid Kristi Kallaste ja Külliki Bode. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Seni aga osalevad meie spetsialistid jätkuvalt erinevates komisjonides, töögruppides ja 
ümarlaudades, korraldavad rehabilitatsioonitegevusi ja palju muudki. Suvelgi on kõigil palju 
tegemist: juba sellel kuul lähevad maakondlike organisatsioonide spetsialistid Soome, 
ühingute aktiivsed liikmed külastavad teiste piirkondade vaegkuuljaid, toimub kultuuri- ja 
spordilaager. !!
Loodame, et suvi on mõnusalt soe ja tulvil toredaid tegemisi. Ärge unustage sealjuures ka 
puhata, et sügisel uue hooga tegutsema asuda. Kaunist suveaega!!

Külliki Bode !
Riiklikult doteeritavate tehniliste 
abivahendite nimekirjade uuendamisest !
Sotsiaalministeerium koostöös Astangu Puudealase Teabe ja Abivahendite Keskusega on 
aprlli- ja maikuus läbi viinud mitmeid töögruppide nõupidamisi riiklikult doteeritavate 
tehniliste abivahendite nimekirjade uuendamiseks. Eesmärgiks on kaasajastada seni kehtinud 
Sotsiaalministri määrust nr 79 ja selle lisasid, arvestades seejuures tarbijate vajadusi ning riigi 
rahalisi võimalusi. Arutlusteemad on olnud näiteks abivahendite ISO koodid, nimetused, 
kompenseeritavad tooted, soodustuse protsendimäärad, kasutusaeg, piirkogused ja ka hinnad 
abivahendite ning õigustatud isikud abivahendite määramisel. Töögruppides on osalenud 
vahendeid väljastavate rehabilitatsiooniasutuste spetsialistid, toodete maaletoojad, EPI Koja 
esindaja, sotsiaaltöötajad. Kolmes töögrupis, milles on käsitletud kuulmisabivahendeid, on 
osalenud spetsialiste Kuulmirehabilitatsioonikeskusest, SA TÜK Kõrvakliinikust, MTÜ 
Jumalaegasest, Tervise Abi OÜ-st, Vaegkuuljate Liidust ning mujaltki. Pärast töögruppide 
tulemuste analüüsi järgnevad vajalikud täpsustused ja kooskõlastused vastavate 
ametkondadega.!

Uno Taimla 
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Käivitati nii paberkandjal kui ka 
e lekt rooni l ine küs i t lu s , mi l l e 
eesmärg iks on kaard i s tada 
kuulmispuudega inimeste probleemid 
ning vajadused, hinnata probleemide 
lahendamiseks mõeldud teenuste, 
abivahendite , muude meetmete 
kättesaadavust ja kvaliteeti. Parem 
probleemitunnetus aitab meil leida 
paremaid lahendusi kuulmispuudega 
inimeste igapäevaelu hõlbustamiseks. 
Küsitluse tulemused selguvad sügisel, 
seejärel on võimalik teha ka järeldusi 
ning planeerida järgmisi tegevusi.

https://www.riigiteataja.ee/akt/1032599?leiakehtiv
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Uurimistöö kuuldeaparaatide kasutamisest !
Kopenhaageni Ülikooli (Copenhaagen Bussiness School BCC Internartional  Business)  
üliõpilase Maria Rahamägi lõputöö käsitleb kuuldeaparaatide turu uuringut nii Eestis kui 
ka Taanis ja ettepanekuid  kuuldeaparaatide parema kasutuse tagamist võimalikult paljudele 
vaegkuuljatele.!!
Eestis on umbes viieteistkümnel protsendil elanikkonnast kerge kuulmislangus (20-35 dB), 
seitsmel protsendil tugev kuulmislangus (üle 35 dB). Hinnanguliselt on vaid kahekümnel 
protsendil kuulmispuudega inimestest riigipoolse kompensatsiooniga ostetud kuuldeaparaat. 
Vähesel määral on ka neid, kes on ilma riigi abita ostnud kuulmisabivahendi. Eesti 
tervishoiusüsteem lubab riigi toetusega kuuldeaparaate osta alates 30 dB kuulmislangusest. 
Keskmine kompensatsioon 2013. aastal oli 320 eurot, mis on tunduvalt vähem meie 
põhjanaabritest. !!
Leian, et põhiprobleem ei ole mitte madalas rahastamises, vaid ebaefektiivses süsteemis. 
Patsientidel ei ole kuulmislanguse või selle  ravivõimaluste kohta piisavalt informatsiooni ja 
teadmisi ning seetõttu teevad oma valiku kuulmiskeskuse või kliiniku kauguse ja personali 
meeldivuse järgi. Firmadel on tähtis, et kuuldeaparaat müüdud saaks! Küsitavaks jääb aga  
saadud kuuldeaparaadi efektiivne kasutamine, sest tegu on äärmiselt keeruliste tehniliste 
vahenditega, mis nõuavad mõistmist ja harjumist. Kui väljakirjutatud kuuldeaparaate 
tegelikult ei kasutata, on tegemist niigi väheste riiklike vahendite raiskamisega.!!
Oma lõputöös on Maria Rahamägi lühidalt uurinud ka Taani kuuldeaparaatide turgu, millest 
Eestil oleks palju õppust võtta. Nimelt toimub riigi poolt täielikult kompenseeritavatele 
aparaatidele iga-aastane hange, mis garanteerib toodete konkurentsivõimelise hinna riigile. 
Täielikult kompenseeritavate vahenditega aga võistleb erasektor, kus abivahendid on oluliselt 
vähemal määral kompenseeritud, kuid mis motiveerib firmasid pakkuma parimat teenust, et 
riigile vääriline vastane olla. Seetõttu erasektori poolt müüdud vahendite kasutusprotsent on 
oluliselt kõrgem riigi omast, kuna patsiente on põhjalikult nõustatud ning raviprotsessi 
kaasatud. Taanist, kui kõrgeima kuuldeaparaatide kasutajaskonnaga riigist, võiks  saada 
kogemusi ka Eesti!! !

Töös on toodud välja ettepanekud, mis muudaksid Eestis 
kuuldeaparaatide turu ja nende kasutamise efektiivsemaks. 
Ka järjekordade süsteem peaks arvesse võtma inimeste 
üldist vaimset ja füüsilist seisundit, et abivahendid, mis 
vä l ja statakse, annaks ühiskonnale suurimat kasu. 
Kuulmispuudega inmestele tuleks enne, kui hakatakse 
kuuldeaparaati taotlema, teha kohustuslikku nõustamist, 
mis viib ta kurssi tema seisundiga ning võimaldab tal 
hilisemalt kuuldeaparaadi valikus kaasa rääkida. Patsientide 
nõustamine on riigile oluliselt soodsam, kui kompenseerida 
ka l l e id ab ivahende id , mida lõpuks e i ka sutata ! 
Kuuldeaparaate tuleks osta riigihankega, nagu seda teevad 
pea kõik teised riigid. Maria Rahamägi loodab, et tema 
lõputöö analüüs ja ettepanekud tõstatavad vajaliku 
diskussiooni Eestis.!

! ! ! ! ! !     Uno Taimla 
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Vaegkuuljate aastakoosolekul Iisraelis 
April l i alguses käisin Eesti Vaegkuuljate Liidu delegaadina EFHOH ja IFHOH 
aastakoosolekul ja konverentsil, mis toimus Jeruusalemmas. Konverentsile minekut toetasid 
MTÜ Jumalalaegas, MTÜ Kuulmisrehabilitatsioonikeskus ja 14 eraisikut. Suur-suur tänu teile!!

Esmamul je ü ldkooso leku l j a 
konverentsil osalejatest oli väga 
pos i t i i vne , mind võet i va s tu 
rõõmsalt ja südamlikult. Tundus, 
e t enamik in imes i tunne vad 
teineteist, mina aga olin kohtunud 
vaid Rootsi Vaegkuuljate Liidu 
juhi Jan -Peter Strömgreniga . 
Konverentsi vältel suhtlesin küll 
põgusalt iga osalejaga, aga teistest 
rohkem jutlesin Darja Pajkiga 
Sloveeniast, Neeta Bhattaraiga Nepaalist, Duong Phuong Hahniga Vietnamist, Ritva-Liisa ja 
Jürgen Schädingiga Saksamaalt, Jan Lambyga Rootsist, Jaana Linna, Niklas Wenmani ja Eija 
Isakssoniga Soomest, Lidia Bestiga Inglismaalt, Marcel Bobeldijkiga Hollandist, Paul 
Zylberbergiga Prantsusmaalt. Naissoost osalejate südamed võitsid aga kirjutustõlgid Oskar ja 
Petter. Tegemist oli rootsi noormeestega, kel pikkust umbes kahe meetri jagu. Viikingite 
järeltulijad oskasid oma näppe superkiirelt mööda klahvistikku libistada ning edastada 
saalitäiele kõvakuuljatele kirjalikult kõike seda, mida ruumis parajasti räägiti. Teise 
tõlkeaparatuuri taga klõbistasid kaks naisterahvast heebreakeelseid tekste iisraellastest 
osalejatele. Kuna heebrea keelt kirjutatakse paremalt vasakule, siis oli avanev üldpilt väga 
huvitav - keskel esitlusslaidid, seina ääres jooksis ingliskeelne tekst vasakult paremale, teisel 
pool heebreakeelne tekst paremalt vasakule. !

Esimesel päeval, 5.aprillil toimus EFHOH (euroopa vaegkuuljate katusorganisatsioon) 
üldkogu. Hääletamiseks olid igaühel värvilised sedelid: roheline - poolt, punane - vastu, 
kollane - erapooletu. Igal riigil oli hääletamiseks teatav arv mandaate. Eestile eraldati 2 häält. 
Võeti vastu aastaaruanne ja valiti üks uus juhatuse liige, kelleks sai Jaana Linna. !

!
!
!
!
!
!
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Pikemal t peatut i va s t loodud 
hiliskurdistunute komitee teemal, kuna 
osalejad ei saanud täpselt aru, milleks seda 
va ja on . Se lgus , e t h i l i skurdis tunud  
moodustavad oma probleemistikuga eraldi 
grupi, kelle arvamuste ning ettepanekutega 
on vaja ka teistel arvestada. Ühiselt leiti, et 
on va j a tõs ta organ i sa t s ioon ide 
l i ikmemaksu . 2015. aa s ta l to imub 
aastakoosolek Essenis, 2016. aastal Pariisis.
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Teisel päeval toimus konverents teemal Overcoming Hearing Barriers. Konverentsil peeti väga 
huvitavaid ettekandeid. Major dr Nir Fink rääkis, et Iisraeli armees on läbi viidud projekt, kus 
valiti välja kaks kurti noormeest, kes asusid sõjaväeteenistusse. Rindele neid küll ei saadeta, 
kuid administratiivseid töid saavad nad teha võrdselt teistega. Carla Maria Tighe Iirimaalt 
näitas südamlikku filmi sellest, kuidas ta kaotas oma muusikaõpingute ajal aegamisi kuulmise, 
kuid ei tunnistanud seda nii endale kui ka teistele. Nüüd, implantaadikandjana saab ta 
tegeleda jätkuvalt muusikaga ning on samas ka muusikaõpetaja. Quamar Daher Iisraelist 
rääkis, kuidas saavad kuulmisprobleemidega hakkama araablased Haifas ja Gaza sektoris. 
Selgus, et kuulmisabi on seal pea olematu, rahvas on väga vaene 
ning kogu arstiabi on üsna kättesaamatu. Aga õnneks leidub 
entusiaste nagu Quamar, kel le missiooniks on sealsete 
araablaste olukorda parandada. Mitmed ettekanded olid 
suunatud inimõigustele maailmas ja Iisraelis. Lisaks kõnelesid 
sponsorfirmade Phonaki, Bernafoni, Alango jt esindajad, kes 
tutvustasid uusimaid tehnoloogiaid abivahendite vallas. Minule 
midagi eriliselt sensatsioonilist silma ei hakanud, sest enamik 
tooteid oli neil alles testimisjärgus. !

Kolmandal päeval oli IFHOH aastakoosolek. See katusorganisatsioon koondab nii euroopa 
kui ka muu maailma vaegkuuljate organisatsioone. Ürituse korraldus oli üsna sarnane 
EFHOH koosolekuga, võeti vastu aastaaruanne, valiti mõned uued juhatuse liikmed ning 
tutvustati läbiviidud ja tulevaseid tegevusi . Oma tegevustest andis ülevaate ka 
noorteorganisatsioon IFHOHYP, kes peamise valupunktina tõi välja, et aktiivseid noori on 
vähe ning kutsus igas riigis noorteliikumist edendama ning vaegkuuljatest noori 
rahvusvahelise seltskonnaga liituma.  Taaskord pidin hääletama värviliste kaartidega, Eestil oli 
jällegi kaks häält. Konverentsi ja koosolekute lõppedes ütlesid korraldajad, et järgmistel 
valimistel võiks kandideerida ka Eesti esindaja. Kiideti, et ehkki kõik oli mulle uus ja veidi 
segane, on neil hea meel, et Eesti  vaegkuuljad on aktiivseks muutunud.  !

!
!
!
!
!
!
Aprillikuine seiklus oli igati hariv ja tulemuslik. Sain uusi teadmisi nii iseenda, maailma 
vaegkuuljate kui ka Iisraeli kohta. Eriti tänulik olen ma uute kontaktide eest ning olen 
veendunud, et meie vaegkuul jate võrgustik on tulevikus kaasatud aina rohkem 
rahvusvahelistesse tegevustesse. !

Külliki Bode 
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Positiivse üllatusena tõdesin, et 
väga pa l jud osa lenud 
organisatsioonid ei ole sugugi 
jõukamad ku i meie Eest i 
Vaegkuuljate Liit, nii mitmedki 
inimesed olid konverentsile tulnud 
oma rahakoti toel, sest pidasid 
osalemist katusorganisatsiooni 
töös väga tähtsaks.
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Tallinna ja Harjumaa Vaegkuuljate Ühingus 
10. mail toimnud Tallinna ja Harjumaa Vaegkuuljate Ühingu üldkoosolek oli tavapäraselt veidi 
erilisem, mil juhatuse esinaine Külliki Bode tutvustas lühidalt 2013. aasta tegevusaruannet. 
Teeninduspiirkonnas on 6 linna ja 16 omavalitsust. 2013. aastal said riikliku toetusega 

kuulmisabivahendi 1695 vaegkuuljat ehk 
42% kogu vabariigi abivahendite saajate 
üldarvust! Koostööd tehti mitmete Harju 
Maakonna omavalitsustega ja Nõmme 
Vaegkuuljate Seltsiga. Harjumaa Puuetega 
In imeste Nõukoda va l i s oma 
organisatsioonide hulgast Tallinna ja 
Harjumaa Vaegkuuljate Ühingu 2013. aasta 
parimaks ühinguks! Raamatupidaja Annika 
Kokk tutvustas ühingu majandusaasta 
arannet. Külliki Bode andis lühiülevaate 
ka ühingu 13-aastasest tegevusest ja 
käesoleva aasta tegevusplaanidest. !

Harjumaa Vaegkuuljate Ühingu asutamisekoosolek toimus 16. aprillil 2001. aastal ja juba siis 
valiti tema juhatuse esinaiseks! Ühingu algusaastatel toimusid tegevused peamiselt Ääsmäel ja 
Keilas. Aastate jooksul tehti üritusi paljudes Harjumaa valdades ja linnades: näiteks Sauel, 
Kuusalus, Sakus, Paldiskis, Loksal, Jüris, Raasikul. Sündmusi korraldati ka Tallinna- ja Eesti 
Puuetega Inimeste Kojas, Kristiine- ja Lasnamäe Sotsiaalkeskuses ning mujal. Alates 
30.05.2008 sai ühing uue nime: Tallinna ja Harjumaa Vaegkuuljate Ühing (THVÜ). Ühingul on 
ka oma koduleht internetis. Põhilised koostööpartnerid on olnud valla- ja linnavalitsuste 
sotsiaaltöötajad, kuulmiskeskused, abivahendite firmad, Eesti Vaegkuuljate Liit ja paljud 
teised ühingud ning organisatsioonid. Tallinnas ja Harjumaal on kuulmispuudega inimeste seas 
palju ka vene rahvusest vaegkuuljaid. 13 tegevusaasta jooksul on olnud kuus juhatuse 
koosseisu. Kuna Külliki Bode sai valitud 2013. aastal EVL Juhatuse esimeheks, siis palus ta 
ennast taandada THVÜ Juhatuse esimehe kohalt. EVL Juhatuse poolt avaldati TÄNU Külliki 
Bodele kauaaegse ja kohusetruu tegevuse eest Tallinna ja Harjumaa Vaegkuuljate Ühingu 
juhtimisel! Üldkoosolekul valiti uus viieliikmeline juhatus, kes lubas jätkata 2014. aastaks 
planeeritud tegevust, mis on seotud nelja projektiga ja paljude kavandatud ürituste 
läbiviimisega. Kõige mahukam nendest on Tallinna linna poolt rahastatud projekt „Eakate 
tallinlaste kuulmisnõustamine.” Koosolekul esinenud Riigikogu liige Jüri Jaanson rääkis 
teatrites esitatavate etenduste kuuldavuse parandamise võimalustest vaegkuuljaile. Osavõtjatel 
oli võimalik tutvuda MTÜ Jumalalaegase abivahenditega, müügijuhi Janar Vaigu vahendusel ja 
osaleda „suult lugemise võistluses” ning täita küsitlusleht „kuulmispuudega inimeste 
probleemid ja vajadused”. Ürituse pidulikus osas esines KÕKU tantsutrupp ja noored 
muusikud Kohilast. Oluline on märkida ka, et 13.mail toimunud Tallinna- ja Harjumaa 
Vaegkuuljate Ühingu Juhatuse koosolekul valiti THVÜ esinaiseks Siret Linde. !

Uno Taimla!
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Terake nalja vaegkuuljate koosviibimiselt !
A: „Palun kõikide tähelepanu! Saage tuttavaks 

- meie ühingu uus esinaine!” !
B: „Oot-oot, kelle naine ta on?”

Pensionäri elust 
Huvitav on kõigil ülevaadet teha, 
kuis elab pensionäri vaim ja keha! 

Ega aastate numbrile mõelda ei taha, 
kõik vanaduse märgid püüad salata maha! !

 Ega teistele kaevata, kurta ei maksa, 
 ei keegi Sind nooremaks muuta ei jaksa! 

 Veel enne, kui küsidki arstilt abi, 
  oled kindel, et kallal Sul kuri tõbi! !

Kuigi meid paeluvad maailma uudised, 
ajalehed, TV ja Internet neist kubiseb. 
Riigipöördeid, skandaale ja poliitikat, 
kõige rohkem erakondade  kriitikat! !

   Nüüd asjad kõik kallid, ei ostagi taha, 
    palju kaotanud väärtuselt euroraha! 

 Meid põneval ajal on elama pandud, 
  muret vaeva ja edugi kogeda antud! 

             
Me elulaval mängime küll viimast vaatust, 

aga Maarjamaale loodame ikka paremat saatust! !
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Kuulmisabi teenuste saajaile !
Märtsikuu Aurises anti lühiinfot Bellman-Symfon kõnevõimendite-kommunikaatorite kohta. 
Seekord tutvustame MTÜ Silmalaegas kuulmisabivahendeid. 2013. aastal said sellelt firmalt 

kuulmisabivahendeid 137 vaegkuuljat. Pakutavatest abivahenditest on 
kurtidele mitmes variandis ja hinnaga äratuskellasid ning valgusega uksekelli. 
Vaegkuuljaile on nüüd pakkuda uut tüüpi kuulmisseade COMFORT 
DUETT. See on miniatuurne, suurte nuppudega, lihtne kuulmisabivahend 
eakamatele inimestele televiisori või raadio kuulamiseks ja omavaheliseks 
suhtlemiseks. Aparaat töötab kahe akuga ja võib peale laadimist kasutada ca 
20 tundi. Komplektis on suured või sisekõrvaklapid. Vaegkuuljail, kellel on 
isikliku abivahendi kaart, saab nimetatud kuulmisseade kätte 52 euroga. Veel 
on võimalik saada lauatelefoni kasutajaile telefoni kõnevõimendit, mille 
maksumus ulatub kuni 35 euro.  Lisaks nimetatutele võivad kuulmispuudega 
inimesed saada Silmalaegasest veel telefonivilkureid, häire- ja FM-süsteeme. !

MTÜ Silmalaegas abivahendite esitlused toimuvad: 4. juunil kl 10-12 Kuusalu 
Rahvamajas ning 11. juunil kl 10-13 Järvakandi Kultuurihallis. Täpsem info ja 
tellimine müügiesindajalt: telefon 5383 8129 ja e-post silmalaegas@laegas.ee !

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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Asutus Kontakt Aadress Lahtiolekuajad

Kuulmisrehabilitatsioonikeskus 645 4046 
arvo@stillen.ee 

Lembitu 10b,  
Tallinn 

E-R 9.00-15.00

AS Ida-Tallinna Keskhaigla kõrva-, 
nina- ja kurguhaigustekeskus

620 7916 
mare.kalvet@itk.ee 

Ravi 18,  
Tallinn 

SA TÜ Kliinikumi Kõrvakliiniku 
kuulmise ja kõnestamise osakond

731 9100, 731 9476 
tiia.johannes@kliinikum.ee

Puusepa 1a,  
Tartu

SA Kõrva-Nina-Kurguhaiguste Kliinik 640 5570 
oliver.vaide@entc.ee 

Mustamäe tee 55a, 
Tallinn

Tervise Abi OÜ   673 7818, 5645 1045 
diana@terviseabi.ee 

Ädala 8,  
Tallinn

MTÜ Jumalalaegas 5383 8129 
janar@laegas.ee 

Pühavaimu 4,  
Tallinn

AS Tondi Elektroonika 611 5616 
mail@tondi.ee 

Pärnu mnt 142,  
Tallinn (5. korrus)

E-R 12.00-14.00

Eesti Vaegkuuljate Liit 661 6394 
info@vaegkuuljad.ee 

Toompuiestee 10, 
Tallinn

T 10.00-15.00 
N 10.00-17.00

Eesti Tinnituse ja Meniere’i Ühing 661 6394 
heinar380@gmail.com 

Toompuiestee 10, 
Tallinn

NB! Vaegkuuljad, kes vajavad suvekuudel kuulmiskeskuste kuulmisabi teenuseid, peaksid 
eelnevalt helistama teenindavasse firmasse, et arvestada töötajate võimalike puhkustega!

Väljaandja:     Koostaja:   Küljendaja: 

      Uno Taimla   Lisanna Elm
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