
KUULMISKESKUSED  
 

SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Kõrvakliiniku 
kuulmise ja Kõnestamise osakond  

Aadress:  J. Kuperjanovi 1, Tartu 
Vastuvõtt: E -R 8:00-16:00 
Telefon: 731 9478, 731 9479 Rehabilitatsioon 
E-post: katrin.korbun@kliinikum.ee  
Koduleht: www.kliinikum.ee/korvakliinik  
 

Kuulmisrehabilitatsiooni Keskus 
Aadress: Pärnu mnt. 106, Tallinn  (I korrus) 
Vastuvõtt:  E-R 9.00-15.00 
Telefon: 645 4046 üldinfo, 645 6046 Arvo Kannel. 
E-post: info@heakuulmine.ee  
Koduleht: www.heakuulmine.ee  

 

ITK Kõrva-ninakurguhaiguste keskus 
Aadress: Ravi 18, Tallinn 
Vastuvõtt: 7.15- 18.00 Telefon: 666 1900 
E-post: info@itk.ee  
Koduleht: www.itk.ee  

 

Audiomed - Kotka Tervisemaja 
Aadress: Kotka 12,Tallinn. (C korpus, II korrus) 
Vastuvõtt: E-R 10.00-14.00  Telefon: 5331 1099 
E-post: parema@kuulmiseni.ee  
Koduleht: www.kuulmiseni.ee  

Kõrva-Nina- Kurguhaiguste Kliinik SA 
Aadress: Mustamäe tee 55a,Tallinn 
Vastuvõtt: E,R 9.00-17.00; T,K,N 9.00-19.00 
Telefon: 640 5570, 640 5572, 5361 3300 kõne/SMS 
E-post: info@entc.ee  
Koduleht: www.entc.ee  
Veebiregistratuur: www.veebiregistratuur.ee  

Kuulmiskeskus Audiale - Al Mare Ärimaja 
Aadress: Mõisa tn. 4, Tallinn (VIII korrus) 
Vastuvõtt: E-R 9-17 Eelregistreerimisega: 644 5400 
E-post: info@unitaspharma.com  
Koduleht: www.kuulmiskeskus.ee  

 

OÜ Kuuldeaparaadid 
Aadress: Ülikooli 8,Tartu.IV korrus (Fonolukk 41) 
Telefon: 5380 7287 kõne/SMS 
E-post: tartu@kuuldeaparaadid.ee  
Koduleht: www.kuuldeaparaadid.ee  

 

KUULMISABIVAHENDID 
 

Kadrimardi OÜ 
Aadress: Sõpruse pst. 215/12, Tallinn (IV korrus) 
Telefon: 511 5340 Kaarel Saluste 
E-post:  ks@kadrimardi.ee  
Koduleht: www.kadrimardi.ee  
 

Tervise Abi OÜ 
Aadress: Puusepa 2, Tartu 
Vastuvõtt: E-R 9.00-17.00 Tel:733 3871,5626 1134 
E-post: tartu@terviseabi.ee  
Koduleht: www.terviseabi.ee  

 

Abivahendikeskus Silmalaegas 
Vastuvõtt: E-R kella 9:00-17:00 
Telefon: 5383 8129 Janar Vaik, faks 609 6611 
E-post: silmalaegas@laegas.ee  
Koduleht: www.silmalaegas.ee  
 

KUULMISNÕUSTAMINE JA 
REHABILITATSIOON  

 

Eesti Vaegkuuljate Liit - Meie katusorganisatsioon 
Aadress: Toompuiestee 10, Tallinn (II korrus-208) 
Vastuvõtt: T 11:00-19:00 Tel: 661 6394 
E-post: info@vaegkuuljad.ee  
Koduleht: www.vaegkuuljad.ee  

 

Lahendame kuulmisprobleemid üheskoos. 
 

Asutatud 01.03.2001 
 

VÕRUMAA 
VAEGKUULJATE  

ÜHING 
 

 
 

 

Postiaadress: Lembitu 2, Võru,  65608  
E-post: info@vaegkuuljad.eu  
Mobiil: +372 5554 6228 (õhtuti) / SMS 24h. 
Koduleht: http://www.vaegkuuljad.eu 
Kuulmisabi: http://kuulmisabi.vaegkuuljad.eu 
Facebook: http://fb.com/vorumaavaegkuuljad  
Instagram: http://www.instagr.am/vaegkuuljad  
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ÜLEVAADE VÕRUMAA ELANIKKONNAST 
 
Võrumaal elab umbes 36 133 inimest, sellest Võru 
linnas 12 060. Eestis elab kokku 1 323 824 inimest. 
(2019.a. seisuga) seega kokku elab Võrumaal 2,72 % 
kogu Eesti rahvastikust, arstide andmetel on 
vaegkuuljaid aga elanikkonnas vähemalt 15%. Seega 
võib vaegkuuljate arv Võrumaal ulatuda umbes 5500 
inimeseni. Võrumaa Vaegkuuljate Ühing on võtnud 
endale ülesandeks olla abistavaks organisatsiooniks 
piirkonna kuulmisprobleemide lahendamisel.  
 

ÜHINGUST 
 

Võrumaa Vaegkuuljate Ühing MTÜ moodustati 
01.03.2001. Ühingu kaudu on võimalik saada 
kõige värskemat informatsiooni, tuge sinu 
olukorda puudutavates küsimustes, võimalus 
suhelda teiste kuulmiskahjustusega inimestega, saada 
vajalikke kogemusi elus, töös või õppimises 
toimetulekuks ja abi kuulmisteenuste ning 
kuulmisabivahendite kohta. Meie ühingu motoks on:  

“Lahendame kuulmisprobleemid üheskoos” 
 

TOETA MEIE TEGEVUST 
 

Konto nr: EE331010220017292011 - SEB Pank 
Konto omanik: Võrumaa Vaegkuuljate Ühing 
Kirjeldus: Annetus, tegevustoetus vms. 

 

ÜHISTEGEVUS ÜHINGUS 
 

Võrumaa Vaegkuuljate Ühing korraldab oma 
liikmetele erinevaid üritusi: Teabepäevi, 
meelelahutuslikke tegevusi- ekskursioone, matku, 
filmiõhtuid, käime erinevates SPA-des ja ujulates. 
Ürituste info on hõlpsasti kättesaadav jooksvalt meie 
kodulehel (www.vaegkuuljad.eu) ja ka teiste 
elektrooniliste kanalite ja ajakirjanduse kaudu. 
 

ÜHINGU LIIKMEKS SAAMINE 
 

Ühingu liikmeks saab astuda igaüks, täites ära 
liikmeks astumise avalduse. Avaldus on 
kättesaadav ka internetist ja võimalik välja printida 
ja saata postiga, samuti üritustelt kohapealt, kuid 
võib saata ka ID-kaardiga allkirjastatult e-postile, 
täpsem info meie kodulehelt. Liikmemaks on meil 
üks väiksemaid üle vabariigi. Iga ühingu liige saab 
endale soovi korral ka liikmekaardi. Liikmekaardi 
tagaküljel on juhend, kuidas vaegkuuljaga paremini 
suhelda. Liikmekaart kehtib 3 aastat, kaarti palume 
tellida juhatuse liikmetelt või liidu kodulehelt. 

 

Ühingu liikmekaardi näidis 
 

 

 
Koostatud: 31.01.2019  

Arvutiabi: www.KuusIT.ee  
 

KUULUMINE ÜHINGUSSE VÕIMALDAB 
 

▪ saada vajalikku informatsiooni kuulmispuudest 
ja võimalustest, kuidas vähendada 
kuulmisvaegusega kaasnevaid probleeme; 
▪ saada teavet abivahenditest ja rehabilitatsioonist; 
▪ saada infot sotsiaalabi-ja teenuste kohta; 
▪ mõjutada vaegkuuljaid puudutavaid 
seadusandlikke otsuseid; 
▪ muutuda ühiskondlikult aktiivsemaks ja oma 
eluga paremini toime tulevaks;  
▪ saada soodushinnaga kuuldeaparaadi patareisid; 
▪ saada tasuta infolehte AURIS. 
▪ olla aktiivne ja edendada ühingu tegevust jpm.  

 

SOODUSTUSED MEIE LIIKMETELE 
 

▪ Ühingu liikmetel on võimalik liikmekaardi 
esitamisel saada mitmesuguseid soodustusi. 
▪ Osaleda üritustel ja koolitustel tasuta või 
soodushinnaga. 
▪  Saada infomaterjale tasuta või soodushinnaga. 
▪  Saada kuuldeaparaadi otsakuid, patareisid, 
kuulmisabivahendeid soodushinnaga. 
▪  jpm. täpsem info meie ja liidu kodulehelt. 
 

SMS-112 - HÄDAABITEENUS 
 

Häirekeskuse teenuse SMS-112 kaudu saavad 
kuulmis- ja kõnepuudega inimesed saata eesti ja 
vene keeles tasuta hädaabisõnumeid päästjate, 
kiirabi või politsei appi kutsumiseks numbrile 112. 
Hädaabisõnumeid saab saata kõigi Eestis töötavate 
mobiilivõrkude vahendusel tasuta. 
Teenuse kasutamiseks tuleb luua kasutajakonto. 
Registreeru kasutajaks https://sms.112.ee  
Abi teenusega registreerumisel ning küsimuste 
tekkimise korral saab Päästeala infotelefonilt 1524 
e-posti teel: 1524@112.ee või kuulmis- ja 
kõnepuuetega inimeste liitudest ja kodadest.  
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