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Tahtmisest hoolimata tasa ja targu 
Uskumatult soe ja lumeta talv on jõudnud kevadesse nii 
kiiresti, et me pole seda tähelegi pannud. Fantastilised ilmad, 
päike ja tärganud lilled juba märtsi alguses annavad lootust, et 
kogu ülejäänud aasta saab olema samuti helge. Sel aastal on 
juubelid neljal ühingul: Järvamaa, Nõmme, Lääne-Virumaa ja 
Saaremaa vaegkuuljate ühingud saavad juba 15-aastaseks. 
Palju õnne!"

Käesoleval aastal oleme jõudnud EVL juhatusega külastada 
kahte maakondlikku organisatsiooni. Esimesena jõudsime 
20.veebruaril Haapsallu, kus ootas meid tore seltskond 
vaegkuuljaid, kes võtsid vastu oma majandusaasta aruandega, 
arutlesid jooksva aasta tegevuste üle ning tähistasid vabariigi 
aastapäeva  kenasti kaetud kohvilaua ääres isamaaliste laulude 
saatel. 12.märtsil sõitsime Põltsamaale, kus Jõgevamaa 
vaegkuuljad ootasid meid samuti heatujuliselt, kuulsime 
diabeedihaigusest, tehnilistest abivahenditest ning jagasime 
informatsiooni enda tegemistest. "

20.märtsil on Eesti Vaegkuuljate Liidu aastakoosolek, kus lisaks majandusaasta aruandele arutatakse ka 
eesootavate reformide - töövõimereformi, abivahendireformi, rehabilitatsiooniteenuse muudatuste hetkeseisu. 
Teemad on väga huvitavad, kuigi tekitavad paljudes muret tuleviku suhtes. Hea meel on selle üle, et on 
kinnitatud kuulmisnõustaja 5.taseme kutsestandard. Teeme ponnistusi, et saaksime loa kuulmisnõustaja 
kutseeksameid läbi viia ja diplomeid välja jagada. Pöörame suurt tähelepanu nõustamisteenuse kvaliteedi 
tõstmisele. Maakondlikest ühingutest on kõige enam kuulmisnõustamisteenuse arendamisega tegelenud 
Saaremaa Vaegkuuljate Ühing koos  sealse puuetega inimeste Kojaga, praeguseks on neil juba 11 lepingut kohalike 
valdadega. Vallad rahastavad kuulmisnõustamisteenust, mida osutavad kvalifitseeritud nõustajad."

Selle aasta motoks on töö ja pereelu ühildamine. Perega koosolemist oleme püüdnud juba aastaid soodustada, 
viies läbi Kõku suvepäevi, millest on saanud väga populaarne üritus, suisa aasta suursündmus. Peamiselt 
tööealistest kuulmispuudega inimestest ja nende pereliikmetest moodustuv seltskond koguneb sel aastal 
15.-17.augustil Põlvamaal Taevaskoja puhkekeskusesse. "

2014 on kuulutatud ka liikumisaastaks. Väga tore on nentida, et selle aasta raames on aktiivseid tegevusi  
Tallinna spordi- ja noorsooameti toel plaaninud Tallinna ja Harjumaa Vaegkuuljate Ühing, kes suunab oma 
liikmeid tegema erinevaid sportlikke tegevusi. Ka Kultuurkapital toetab sel aastal vaegkuuljate tegemisi, 
rahastades Kõku tantsutruppi. Tantsutrupi liikmed, keda on juba 16, tulevad treeningute ja esinemiste jaoks 
kohale nii Tallinnast, Harjumaalt, Pärnumaalt, Viljandimaalt, Tartumaalt ja ka Muhumaalt. Kuna ringi liikuda 
võib ka välismaal, väärib mainimist, et sel aastal sõidame esmakordselt koos maakondlike organisatsioonide 
aktivistidega uudistama, kuidas elavad Soome vaegkuuljad. Juunis õnnestub 45 inimesega minna külastama 
Soome Kuuloliittot, Helsingi, Turu ja Tampere vaegkuuljate ühinguid, et tuua saadud teadmised Eestisse."

Käesolevast ajalehest saate lugeda veel Saaremaa, Jõhvi, Põlvamaa, Nõmme, Tartumaa ja Tallinna-Harjumaa 
organisatsioonide tegemistest. Meeldivat lugemist! 

Külliki Bode 
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      AURIS  
         Vaegkuuljate oma leht alates aastast 1995
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Kuulmisabi saamisest aastal 2013 
Kuulmisabi saamist oleme analüüsinud juba alates 2000. aastast. Info on lugejale olnud kättesaadav infolehes 
AURIS ja ka EVL kodulehel. Vajalikud järeldused ja ettepanekuid on tehtud kuulmisrehabilitatsiooni asutustele, 
maavalitsustele ja ka Sotsiaalministeeriumile. "

2013. aastal müüdi ja laenutati rehabilitatsiooniasutuste ja firmade kaudu 64 420 abivahendit, kogu-
maksumusega 10 798 335 eurot. Kuulmiskeskuste ja firmade poolt anti välja 4047  kuulmisabivahendit, mis 
oli 503 võrra suurem kui 2012. aastal. 2011. aastat võime nimetada veel rekordaastaks, sest siis saadi riikliku 
toetusega 4432 kuulmisabivahendit. Kuulmisabivahendite kogumaksumus 2013. aastal oli 1 293 301,3 eurot, 
millest maksis riik 936 878 eurot. Kogu  müüdavate abivahendite kompensatsioonisummast moodustasid 
aruandeaastal kuulmisabivahendid 12,0%. 2012. aastal oli see näitaja 12,6%. Aasta-aastalt on vähenenud 
kuulmisabivahendite osa kogu abivahendite üldarvus! Olukorra on tekitanud kallima hinnaklassi 
liikumisabivahendid, proteesid, ortoosid ning suures mahus põetus- ja hooldusabivahendite kompenseerimine. 
Alljärgnevas tabelis on toodud võrdlusandmed kuulmisabivahendite saamisest maakondades ja Tallinna linnas 
aastatel 2011-2013:"

Võrreldes 2012. aastaga on kuulmisabivahendite saamine suurenunud enamikes maakondades. Kõige rohkem 
suurenes see Harju maakonnas - ligikaudu kaks korda, aga näiteks Võru maakonnas 65%.Vähem saadi 
kuulmisabivahendeid vaid Tartu maakonnas ja Ida-Virumaal. Ökonoomsemalt on riiklikku toetusraha 
kuulmisabivahenditele kasutatud Jõgeva-, Järva-, Saare- ja Raplamaal. Hinnalisemad abivahendeid on võetud 
kasutusele Põlvamaal. Aruandeaastal vahetati välja kohleaarimplantaadi kõneprotsessoreid vähem kui 2012. 

�2EESTI VAEGKUULJATE LIIT

Maakonnad/"
pealinn 

2011 "
Abivahendite 

arv 

2011 
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Harjumaa 255 97 628,61             190  61 175,32         383 92 383,0

Hiiumaa 27 8 084,50 24 5 360,82            32  7 229,3

Ida-Virumaa 531 142 585,56 504 93 226,33          479 99 890,3

Jõgevamaa 119 26 476,41 124 34 223,78           140 26 937,9

Järvamaa 172 35 254,09 93 24 159,86          123 21 992,3

Läänemaa 72 19 416,57 52 10 708,07          66 13 206,8

Lääne-Virumaa 195 54 192,37 171 34 802,94         191 39 831,6 

Põlvamaa 86 26 861,48 74 16 841,99         87 30 112,1

Pärnumaa 417    83 507,13 182 49 183,25         205 44 280,8

Raplamaa 83 33 391,97 85 34 030,28         99 27 494,7

Saaremaa 112 42 727,19 94 27 955,03         99 18 712,0

Tartumaa 438  165 505,505        438 117 498,66       412 110 804,5

Valgamaa 112 32 001,75 105 16 934,12         114 24 723,3

Viljandimaa 293 92 808,39 163 42 749,19       180 36 319,7   

Võrumaa 87 41 985,95 76 15 317,50         126 27 894,8

Tallinn 1 433  490 889,77       1 169 276 542,39       1311 315 064,8

KOKKU 4 432  1 393 316,8 3 544 860 709,53     4 047 936 878,0



MÄRTS 2014 1(87) INFOLEHT

aastal. Ühe kõneprotsessori maksumus on ca 10 000 eurot! Kuulmisabi saanud isikute koguarvust on endiselt 
valdavas ülekaalus pensionieas inimesed (73%). 2012. aastal oli see näitaja suurem ehk 76%. Suurenenud on 
kuulmispuudega laste ja õpilastele eraldatav abivahendite arv ja toetussumma. Kui 2012. aastal said abivahendi 
268 kuni 18 aasta vanust noort, siis 2013. aastal juba 324 noort! Seega märska tõsisemalt tuleb tegutseda noorte 
kuulmikahjustuste ennetustööga. Suurenenud on ka kuulmispuudega tööealiste inimeste arv, neist 459 said 
riikliku soodustusega kuulmisabivahendi. Tööealisi töötuid oli 116 inimest. Alljärgnevas tabelis on toodud 
rehabilitatsiooniasutuste poolt väljastatud kuulmisabivahendid aastatel 2011-2013:"

Tabelis on toodud võrdlusandmed aastatel 2011-2013 firmade poolt riikliku soodustusega väljastatud  
kuulmisabivahendite arvu kui ka abivahendite kogumaksumuse kohta. Kõige rohkem, 1670 kuulmisabivahendit, 
andis 2013. aastal välja Kuulmisrehabilitatsioonikeskus, mida juhatab Arvo Kannel. Eriliselt tuleb hinnata  
keskuse spetsialistide tööd kuulmisrehabilitatsiooni teenuste osutamisel maakondade keskustes: Kuressaares, 
Jõhvis, Kärdlas, Rakveres, Raplas, Pärnus ning mujal. SA TÜ Kliinikumi Kõrvakliiniku poolt anti 1062 
kuulmisabivahendit. Kolmandal kohal abivahendite arvu kui ka kompensatsiooni summat arvestades oli AS Ida-
Tallinna Keskhaigla KNK Keskus. Aasta-aastalt on kuulmiabi teenuseid suurendanud Tervise Abi OÜ 
eesotsas müügijuhiga Diana Legušš. Alates 2013. aastast on hakanud kuulmisabi teenuseid osutama ka SA Narva 
Haigla. Teised firmad nagu MTÜ Jumalaegas, SA Ida-Viru Keskhaigla, ja Gorrigo OÜ on aruandeaastal 
vähendanud kuulmisabi teenuseid."!
Eelmistel aastatel oleme võrrelnud väljastatud kuulmisabivahendite keskmist maksumust ka firmade lõikes. 
Kõige hinnalisemad kuulmisabivahendid olid ka 2013.aastal SA TÜ Kliinikumi Kõrvakliinikus, mis on seotud 
tõenäoliselt kohleaarimplantaadi kõneprotsessoritega. Endiselt on kallihinnalised kuulmisabivahendid ka AS Ida-
Tallinna Keskhaigla KNK Keskuses ja SA Kõrva-Nina-Kurguhaiguste Kliinikus. "!
Soodustusega kuuldeaparaatide saamise tingimused  pensionäridele ja tööealistele isikutele jäävad ka 2014. aastal 
samaks: pensioniealiste inimestele kuuldeaparaatide kompenseerimise piirsumma on 223 eurot ja tööealistele 288 
eurot.  Sotsiaalministeerium, koostöös Astangu Puudealase Teabe- ja Abivahendite Keskusega, on ette 
valmistamas uut abivahendite määrust, milles on ettenähtud kõikidele kallitele abivahenditele riigipoolse 
kompenseerimise piirhinnad. Töögrupi koosolekutele lubati kaasta ka kuulmiskeskuste spetsialiste. "
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AS Ida Tallinna Keskhaigla KNK 
Keskus 

368 136 356 327 128 068 399 142 369

Kuulmisrehabilitatsioonikeskus 1885 502 547 1299 394 356 1670 545 410

SA TÜK Kõrvakliinik 1098 520 088 970 417 715 1062 399 917

SA Viljandi Haigla 162 48 591 70 21 992 72 22 416

SA Kõrva-Nina-Kurguhaiguste Kliinik 168 56 719 156 58 051 146 51 421

SA Ida-Viru Keskhaigla 99 17 384 167 33 248 109 26 647

Gorrigo OÜ 107 26 932 111 23 525 62 12 274

Tervise Abi  OÜ 284 39 972 274 44 065 321 55 354

MTÜ Jumalalaegas 249 42 190 162 32 227 137 23 970

 SA Narva Haigla   -    - - - 52 10 764

MTÜ Inimeselt inimesele 4 1 927 2    718 7   2760

KOKKU 4425 1392 707 3 538 1153 965 4 037 1293 301
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Käesolevaks aastaks on kuulmisabi- ja teenuseid osutavad firmad sõlminud lepingud maavalitsustega ja Tallinna 
linnaga. Nüüd võivad ka Võrus, Valgas või mõnes teises maakonnas elavad vaegkuuljad saada riikliku toetusega 
kuulmisabi näiteks Tallinnas asuvast kuulmirehabilitatsioonikeskusest, kellel on sõlmitud vastav leping vastava 
maavalitsusega. Kogu abivahendite riiklikuks kompenseerimiseks 2014. aastal on ette nähtud 5 498 082 eurot. "!
Viimastel aastatel on riiklikust lisaeelarvest saadud abivahendite jaoks raha juurde, loodame seda ka sellel aastal. 
Kallihinnaliste abivahendite, sh kohleaarimplantaadi kõneprotsessorite, FM- ja muude seadmete riikliku 
soodustusega saamist otsustab Sotsiaalministeeriumi üleriigiline tehniliste abivahendite ekspertkomisjon. Igal 
aastal tuleb kasutusele uuemaid ja paremaid, kuid samamoodi ka hinnalisemaid kuuldeaparaate ja muid 
abivahendeid. Nendega toimetulemine jääb sageli ebapiisavaks, eriti vanemaealistel inimestel. Eesti Vaegkuuljate 
Liit oma ühingute kuulmisnõustajatega püüavad küll oma liikmeid aidata, kuid paljud jäävad abist siiski ilma. 
Eeskujuks võime tuua Saaremaa Vaegkuuljate Ühingu, kus kuulmisnõustamise teenuse osutamiseks on sõlmitud 
koostööleping. Jõhvi Vaegkuuljate Ühingus osutatakse kuulmisnõustamise teenust kaks korda kuus. Aktiivselt 
käiakse kuulmisabi kohta teavet saamas ka Vaegkuuljate Liidu Keskuses."!
Lähtudes Puuetega Inimeste Õiguste Konventsioonist, tuleb eelolevatel aastatel riiklikult tagada 
kuulmispuudega inimestele abivahendite kättesaadavus. Vaegkuuljate Liit, koostöös kuulmisrehabilitatsiooni 
asutustega, peavad tagama abivahendite kasutamise efektiivsuse ja vaegkuuljate igapäevaelu toimetuleku."!
Uno Taimla   
Üleriigilise tehniliste abivahendite ja rehabilitatsiooniteenuste ekspertkomisjoni liige 

Vestlusring europarlamendi kandidaatidega 
Tallinna ja Harjumaa vaegkuuljatel 
toimus käesoleva aasta 11.märtsil 
huv i ta v kohtumine Euroopa 
Parlamendi valimiste kandidaatidega. 
Kohtumisüritusele tulid Marianne 
Mikko Sotsiaaldemokraatlikust 
Erakonna st , O u d e k k i L o o n e 
Keskerakonnast ja Igor Gräzin 
Reformierakonnast. Vestlusringi oli 
algselt lubanud tulla ka Isamaa ja Res 
Publica Liidu kandidaat Erik Niiles 
Kross . Vest lusr ing kujunes väga 
huv i ta vaks , se s t koha l o lnud 
saadikukandidaadid olid juba oma 
tegevustes eelnevalt kokku puutunud 
vaegkuuljate probleemidega."

Esitatud küsimused käsitlesid põhiliselt valitava saadiku esindatust ja 
tema tegevust Euroopa Parlamendis, saadiku tagasisidet, tema 
usaldatust oma vali jaga. Päevakorras olid küsimused, mida 
kavatsetakse teha majanduse- ja sotsiaalvaldkonna tegevuse 
parandamiseks vanurite ja puuetega inimeste elamisväärse elu 
tagamiseks Eestis ja mujal Euroopas. Tunti huvi ka Ukraina riigi 
võimalikust saatusest ja uue komplekteeritava Eesti Valitsuse 
võimekusest parandada riigi majanduslikku ja sotsiaalset olukorda. 
Vestlusringi juhatanud EVL auesimees Uno Taimla avaldas lootust, 
et vaegkuuljad ka Eestimaa teistes maakondades ja linnades 
kasutaksid ära valija õigust kohtumisteks Euroopa Parlamenti või 
Eesti Riigikogusse kandideerijatega."

" " " " " Andrus Helenurm !
�4EESTI VAEGKUULJATE LIIT
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Lühiülevaade ühingute tegevustest 
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Saaremaa Vaegkuuljate Ühing 

Selle aasta esimene üritus, teabepäev kuulmispuudega inimestele, toimus juba 15.veebruaril. Märtsis 
tuleb Saaremaa inimestele tutvustama kuulmisabivahendeid ja kommunikaatoreid Kaarel Saluste 
Tallinnast. 25.märtsil ootame saarele Tallinna Kuulmisrehabilitatsiooni Keskuse spetsialiste, kes 
väljastavad uusi kuuldeaparaate, teevad individuaalsete otsikute jaoks jäljendeid, häälestavad juba 
kätte saadud kuuldeaparaate ja muudki. Järjekorras on üle 50 inimese. Loodame, et kuulmiskeskus 
külastab sel aastal veel vähemalt paaril korral Saaremaad. Saaremaa VÜ üldkoosolek toimub 5.aprillil. 
Suviti on alati vaegkuuljad palju ringi liikunud, nii ka sel korral. 5.juulil käime ära Abruka saarel. Juulis 
võtame vastu  vaegkuuljaid Läänemaalt. Augustis on traditsiooniline lestapidu Nasval. Sügisel saab 
meie ühing 15-aastaseks. Seda tahame tähistada 6.septembril kuulmisalase konverentsiga 
Kuressaares. Ootame külla sõpru kaugelt ja lähedalt! Head meelt teeb, et koostöös Saaremaa 
Puuetega Inimeste Kojaga on valminud projekt „Kuulmisnõustamise teenuse arendamine Saare 
maakonnas“, mida rahastab KÜSK ja mis kestab veel veebruarini 2015. Projekti põhieesmärgiks on viia 
kuulmisnõustamise teenus uuele tasandile, kaasates teenuse arendamise ja rahastamise protsessi kõik 
maakonna omavalitsused. Tänase seisuga on koostööleping sõlmitud juba 9 vallaga 15-st. Samuti 
soovime teavitada  vaegkuuljaid ja nende pereliikmeid teenuse sisust ja selle saamise võimalustest. 
Meie ootused selle projekti suhtes on suured, millest on kindlasti kasu kõikidele Saaremaa 
kuulmispuudega inimestele.                                  
                                             Eda Põld 

Jõhvi Vaegkuuljate Ühing 

Möödunud aastal toimusid traditsiooniliselt 2 korda kuus konsultatsioonipäevad ning 6 korda 
organiseeriti koos Kuulmisrehabilitatsioonikeskuse spetsialistidega kuulmisabi osutamist. Kokku 
teenindati 437 kuulmispuudega inimest. Toimus 6 juhatuse istungit. 2013. aastal olime põhiliselt 
seotud KÜSK-i projekti IDA nr 13-27 „Kuulmisnõustamine Jõhvis” täitmisega. Projekti raames korraldati 
kuulmisnõustamise koolitused juhatuse liikmetele, vabatahtlikele abistajatele, vaegkuuljatele ja nende 
pereliikmetele ning sotsiaaltöötajatele. Korraldati küsitlus vaegkuuljate rahulolu kohta Jõhvi VÜ 
tegevuses.  Projekti raames loodi ka  JVÜ kodulehekülg Internetis. Organiseeriti infopäev Haigekassa 
esindajatega, kus tutvustati uut töövõimereformi. Sola Integra koolituskursus viis läbi 80-tunnilise 
tasuta eesti keele kursuse spetsiaalselt vaegkuuljatele. Osavõtjaile omistati ka vastav tunnistus. 
Korraldati tervisepäevad Toila SPA termides, väljasõidud Narva-Jõesuusse, Jänedale ja isegi Rootsi! 
Jõhvi valla 75. aastapäeva pidulikul üritusel märgiti ära Jõhvi Vaegkuuljate Ühingu töö ning Hilja 
Makarale omistati tänukiri. 2014. aaasta tööplaanis on korraldada 2 infopäeva: puudega inimeste 
töölerakendusest ja kohtumine spetsialistiga Tartust, et saada infot paljusid vaegkuuljaid vaevavast 
haigusest – kõrvakohinast. Plaanis on mitmeid ühisüritusi ja ekskursioone, millest mahukam saab 
olema kolmepäevane ringreis Leetu. Märtsis toimub  ühingu üldkoosolek  ja uue juhatuse valimine.  

Mall Enok
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Nõmme Vaegkuuljate Selts 

Teabepäev "Avatud Nõmme" toimus 26. veebruaril 2014 Tallinna Puuetega Inimeste 
Tegevuskeskuses. Külalistele Nõmme ja Tallinna vaegkuuljatele tutvustati uuemaid arenguid ja 
perspektiive Nõmme Linnaosavanema Tiit Teriku ja terviseedenduse peaspetsialisti Tiina Lättemäe 
esituses. Kohtumine külalistega möödus väga õdusas meeleolus ning järgmisel kuul on juba ootamas 
uued kohtumised. 16. märtsil möödub 15 aastat Nõmme Vaegkuuljate Seltsi asutamisest! 

Rein Järve !
Tartumaa Vaegkuuljate Ühing 

11. märtsil oli Lõuna Eesti Pimedate Ühingus kuulmisabivahendite toodete tutvustus ja samas ka 
nõustamine, kohal firma “Silmalaegas". Aprilli alguses ja mai lõpus on kavas infopäevad Tartu 
Puuetega Inimeste Kojas. Suvel on sõit Soome, kus toimuvad sõpruskohtumised Soome 
vaegkuuljatega. Toimuvad veel 2 õppereisi Eestimaal: Mulgimaa radadel ja Pärnumaal, kus toimub 
kohtumine Pärnumaa vaegkuuljatega ja väike puhkepaus rannapromenaadil või tervisekeskuses! Üks 
õppereis on veel lahtine. Sügisperioodil korraldame 2 kuulmisalast infopäeva. 
                     Heli Veide !
Põlva Vaegkuuljate Ühing 

2014. aasta on kuulutatud Euroopa Liidus „Töö- ja pereelu ühitamise aastaks“ ja Eestis 
„Liikumisaastaks“. Nendest lähtudes oleme oma selle aasta tegemisi planeerinud ning soovime 
kaasata võimalikult palju oma lähedasi, sõpru, toetajaid.  
22.jaanuaril toimus meil teabepäev "Meie elurõõm", kus rääkisime kuidas me saaksime olla ise 
aktiivsemad ja elurõõmsamad ning kavandasime tegevusi 2014. aastaks. Meil käis külas ka Kaarel 
Saluste Kadrimardi OÜ-st. Tema tutvustas vaegkuuljatele sobilikke abivahendeid. 
Veebruaris toimunud üldkoosolekul arutasime Põlva VÜ 2013. aasta majandusaasta aruannet.  
Revisjoni tulemustest rääkis meie revident Erika Puusepp. Üksmeelselt otsustati 2013. aasta 
majandusaastaaruanne kinnitada. 10.märtsil tähistasime koos invaühinguga naistepäeva. Selleks 
puhuks oli ettevalmistatud päevakohane eeskava. 
Edaspidigi saame kokku vähemalt kord kuus. Külla on tulemas Tartu Ülikooli Kliinikumi kuulmise ja 
kõnetamise osakonna vanemõde Tiia Johannes. Suvekuudele on planeeritud 2 reisi. Üks neist viib 
meid naabervalda Räpinasse, kus läheme vaatama paberitootmise ajalugu ja tänapäeva ning 
Keskkonnaameti uut hoonet ja sealset väljapanekut keskkonna teemadel. Teine reis viib meid 
Läänemaale – Haapsallu. Sügisel ootame külla mesinikku, kes räägib meile mesiniku töö rõõmudest ja 
muredest. Aasta viimaseks ürituseks on traditsiooniliselt koos invaühinguga jõulude tähistamine. 
Lisaks on tulemas mitmeid sportlikke tegevusi ja loovuse arendamise õpitubasid. Juhatuse liikmetele 
on üks pidev ja igapäevane tegevus kuulmisnõustamine. 

Kaia Sillaste 
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Kuulmine paremaks?"
Viimastel kuudel on ilmunud ajalehtedes reklaamartikleid kuulmise parandamise võimalusest. Väidetakse, et kui 
on raskusi kõnest arusaamisega või kui kuulete ka kõrvalhelisid, siis võib abi pakkuda Skandinaavia preparaati 
TONE. Kahjuks ei ole kohanud seni Eestis inimest, kes võiks kinnitada selle preparaadi tulemuslikkust. 
Ajakirjas „Kuuloviesti „ (Nr 1 2014) kommenteerib kuulmiskeskuse kõrvaarst dr Anti Aarnisalo, et praegusel 
hetkel ei ole veel olemas sellist ravimit, mis parandaks inimese kuulmist. Tuntud KNK arst-audioloog dr Jaak 
Müürsepp, kohtumisel vaegkuuljatega, tõdes samuti fakti, et preparaadiga TONE tehakse rohkem äri, sest 
puuduvad seni kõrvaarstide poolt tulemuslikke fakte tõendavad uurimistulemused. "

!!!!
!
!
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Seminar Kumus!

Veebruris toimus  seminar  puuetega 
inimeste ligipääsetavusest Eesti 
Kunstimuuseumis ja selle filiaalides. 
Anti ülevaate 2013. aasta suvel ja 
s ü g i s e l t o i m u n u d i n v a a u d i t i 
tulemustest. Seminaril arutati, kui 
ligipääsetavad on kunstimuuseumid 
täna ning mida tuleks muuta kohe ja 
tulevikus. Oma kogemusi jagasid 
erinevaid puudegruppe esindanud 
eksperdid ja muuseumitöötajad ning 
esindajad kultuuriministeeriumist. 
Edaspidi tahetakse teha ka teised 
muuseumid külastajaile kergemini 
l i g i p ä ä s e t a v a k s j a s u u n a t a 
t ä h e l e p a n u d e t a i l i d e l e , m i d a 
tavakülastaja ei märkagi.

Huvitavat lisalugemist!

Ajaki r ja 60+ jaanuar inumbris 
ilmunud artiklis saab lugeda kõrvaarst 
dr Marek Metsmaa kommentaare ja 
soovitusi kuuldeaparaadi kasutamisest 
ja hooldamisest. Samuti selgitab ta 
k õ r v a v a i g u s e g a v a t t o i m e t 
kuuldeaparaadi tööle. 

16. jaanuari Õhtulehes kirjutab 
Kaitseväe peadirigent Peeter Saan, et 
puhkpilliorkestri mängijad peaksid 
kuulmiskahjustuse vältimiseks 
kasutama muusikutele mõeldud 
kõrvatroppe.

Nalja nabani 

Mihkel sai enda esimese kuuldeaparaadi 3,5-
aastaselt. Temast aasta noorem naabritüdruk 
ütles, et tahab endale samasuguseid asju, sest 
need näevad lahedad välja. Ühel päeval küsis 
tüdruku ema, kas tütar teda ikka kuuleb. 
Tüdruk vastas: “Ema, mul on vaja samasuguseid 
kõrvarõngaid nagu Mihklil.” 
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Kuulmisabi teenuste saajaile 
!
2013. aastal ja ka käesoleval aastal 
on vaegkuu l j a te üh ingute 
teabeür i tus te l tu tvus ta tud 
Bellmanaudio kõnevõimendeid-
kommunikatoreid MINO, MAXI 
j a te i s i hä i re s igna l i s a t s ioon i 
abivahendeid. Eestis vahendab neid 
Kadrimardi OÜ ja müügijuht 
Kaarel Saluste, kontakttelefon 
5 1 1 5 3 4 0 . Ab ivahendi kaard i 
olemasolul saab neid soodustusega: 
kommunikaator MAXI  maksab 
40 eurot (omaosalus) ja MINO 50 
eurot (omaosalus)."!!!!!
NB! Kõik kuuldeaparaatide kasutajad, kellel on tekkinud probleeme saadud kuuldeaparaadiga (vaja 
reguleerida, remontida jms) tuleb alati pöörduda selle kuulmiskeskuse või firma poole, kust see aparaat 
osteti."

Väljaandja: Eesti Vaegkuuljate Liit   
Koostaja: Uno Taimla     
Küljendaja:  Lisanna Elm

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

�8EESTI VAEGKUULJATE LIIT


