
 

INFO VERITSUSHAIGUSEGA PATSIENDILE  

 

Käesolevast infolehest leiate  veritsushaigustega patsientide diagnostika ja raviga tegelevate raviasutuste 
kontaktandmed ning  juhised oma probleemile kõige kiirema ja optimaalsema lahenduse leidmiseks. 
 

Tallinna Lastehaigla (lapsed)- Tervise 28, Tallinn 
Ambulatoorne hematoloogi vastuvõtt: kell 9- 12, registreerimine läbi kõnekeskuse telefonil 697 7200 
Plaaniliste visiitide, ravimite ja füsioterapeudi konsultatsiooni soov: tööpäevadel kell 9-16 teavitada  
hemofiiliaõde telefonil 697 7288  
Erakorralised probleemid: tööpäevadel kell 8-16 pöörduge otse osakonda ja töövälistel aegadel läbi  
haigla erakorralise vastuvõtu. Erakorralisest probleemist töövälisel ajal soovitame ette helistada osakon-
na telefonil 697 7195, mis vastab 24/7 
Kiireloomuliste probleemidega saab pöörduda valvehematoloogile  kl 8-20 telefonil 58 878 405 
Probleemide lahendamiseks võib alati kirjutada SA Tallinna Lastehaigla osakonna juhatajale                    
kadri.saks@lastehaigla.ee 

 

Tartu Ülikooli Kliinikum (lapsed ja täiskasvanud)- Puusepa 8, Tartu 
Ambulatoorne vastuvõtt: kontaktisikuks tööpäevadel kell 8-16 on hematoloogia vastuvõtukabineti õde,  
J korpus, kabinet J64, telefon 731 9567 
Hüübimisfaktorite saamiseks: kontaktisikuks on tööpäevadel kl 8-16 on hematoloogia vastuvõtukabineti 
õde, J korpus, kabinet J64, telefon 731 9567. 
Erakorralised juhtumid: pöörduge erakorralise meditsiini osakonda. 
Igal ajal (24/7) on teil võimalik oma probleemidega pöörduda hematoloogia osakonna valvearsti poole 
telefonil 53 319 563 
Erakorralisel hospitaliseerimisel mujale kui hematoloogia osakonda paluge oma raviarstil/valvearstil  
koheselt kontakteeruda hematoloogia osakonna valvearstiga telefonil  53 319 563 
Ettepanekute ja probleemide korral võite kirjutada marju.hein@kliinikum.ee 

 

Põhja Eesti Regionaalhaigla (täiskasvanud)- J. Sütiste tee 19, Tallinn 
Ambulatoorne vastuvõtt: endiselt toimuvad regulaarsed vastuvõtud veritsushaiguste osas väljaõppe  
saanud arsti poolt, kuhu saab registreeruda telefonil 617 1678 või 617 1679 tööpäevadel kell 8 -16.  
Soovitame külastada arsti vähemalt üks kord aastas. 
Erakorralised juhtumid: pöörduge erakorralise meditsiini osakonda. 
Igal ajal (24/7) on teil võimalik oma probleemidega pöörduda hematoloogia osakonna valvearsti poole 
telefonil 50 71 603 
Kiireloomuliste terviseprobleemidega ning füsioteraapiaprotseduuride tellimiseks pöörduge tööpäevadel 
kell 8-16 õe/hemofiiliaõe poole telefonil 53 065 647 
Aadressile hemofiilia@regionaalhaigla.ee saate saata oma küsimused, ettepanekud või ravimitellimused 
ning vastus on tööpäevadel tagatud 24h jooksul. Ravimite Octanate ja Nuwiq kättetoimetamise saame 
vajadusel korraldada kulleri abil. 
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