
Asutus Võimalikud uuringud Eritingimused Etteregistreerimine, uuringute asukoht E-konsultatsioonid Kontakt

TALLINN

Röntgen

Ultraheli

Gastroskoopia

Koloskoopia

Ehhokardiograafia

Koormustestid

Spirograafia

Labor

Mammograafia

Kompuutertomograafia

Audiomeetria jt kuulmisuuringud

EKG

Kolposkoopia

Funktsionaaldiagnostika

Tsüstoskoopia

 

 1. Teostatakse nendele patsientidele, kes on 

hospitaliseeritud Regionaalhaiglasse.

 2. Ambulatoorseid diagnostilisi teenuseid 

osutatakse Covid negatiivsetele patsientidele. See 

peab olema tagatud saatva arsti poolt.

-
e-konsultatsioonid 

toimivad
perearst@regionaalhaigla.ee

Covid-kahtlusega või kinnitusega 

erakorralise haige uuringud 

tehakse ainult vältimatu vajaduse 

korral EMOs. 

Erakorraliste haigete uuringud 

EMOs. Ambulatoorsed 

diagnostilised teenused Covid 

negatiivsetele patsientidele.

Covid-19 haigete ja -kahtlaste patsientide 

uuringutele registreerimisel on vajalik teatada.

Need patisendid võetakse vastu teistest 

erinevatel aegadel, et olek võimalik tagada 

ruumide desinfektsioon ja kõikide

ettevaatusabinõude kasutamine.

Röntgen,  ultraheli Saatekirjal peab olema terviseseisundi kirjeldus.

Röntgen ja ultraheli: uuringud toimuvad tööpäeviti 

kella 15-st kella 17-ni, Ravi tn. C-korpuse 0-korruse 

RTG- ja UH-kabinetides; registreerimine - Ravi tn. 

radioloogia registratuur, tel. 6207 200. 

Kõik ägedad patsiendid suunata EMKi; 

respiratoorseid patsiente ainult testimiseks  ei 
Plaaniliste patsientide osas eelistame e-

konsultatsioone, toimuvad ka kaugvastuvõtud.

Gastroskoopia

Koloskoopia

Ehhokardiograafia

Koormustestid

Spirograafia
Spirograafia - helistada ette (kella 8-st kella 16-ni) 

6207079

Emadusnõuandla infotelefon 53977077 töötab 8.00-

16.00. Sünnitusmaja valvetoa valveämmaemanda 

telefon 53080874. Valvearsti telefon on 6207234 ja 

6207235.         Alates 30.03.20 on avatud 

valvegünekoloogi nõuandetelefon 08.00-16.00, 

konsultatsioon eesti keeles 588 74 256, vene keeles 

588 48 485. Ravi 18, Tallinn.

Röntgen

Röntgenisse eelregistreerimist ei ole. Erandina 

tuleb registreerida koroonapositiivsed patsiendid 

(tel 6261341, aadressil Jaama 11, kell 14-15). 

Ambulatoorseid röntgenuuringuid tehakse Õismäe 

tee 179, Jaama 11 ja Ehitajate tee 27. Paldiski mnt 

68 röntgen on avatud ainult statsionaarsetele 

haigetele ja EMO-le.

Labor
Verevõtmiseks on soovituslik registreerida aeg 

aadressil 

Ultraheli

Ultraheliuuringuid saab teha ainult 

eelregistreerimisega aadressidel Ehitajate tee 27 ja 

vähesel määral Paldiski mnt 68

Röntgen, ultraheli, spirograafia, 

labor, audiomeetria, EKG

Lastehaigla aadressil (Tervise 28) palutakse lapsi 

röntgenisse mitte saata!
Röntgenisse registreerima ei pea.

Covid-19 positiivsetele 

patsientidele ainult röntgen.
Tallinn, Ravi tn.27, 6207338

Tallinna 

Lastehaigla
Ultraheli

Röntgenisse palutakse saata Lastepolikliinikusse 

(Ravi 27). Kui patsient osutub uuringu eelselt 

COVID-positiivseks, siis võimalusel lükkatakse 

uuringu teostamise edasi. 

Ultrahelisse ette registreerimine 6977200, Tervise 

28 Tallinn

e-konsultatsioonid 

toimivad
reet.raukas@lastehaigla.ee

e-konsultatsioonid 

toimivad
keskhaigla@keskhaigla.ee

Tallinna 

Kesklinna 

Lastepolikliinik

- esti.poldmaa@lastehaigla.ee

Kriisiaegsed võimalused perearsti poolt suunatud patsientide uuringutele (andmed seisuga november 2020)

Gastroskoopia ja koloskoopia – helistatakse läbi 

klienditeeninduse 6661900

Ehhokardiograafia, koormustestid – kokku leppida 

telefoni teel 6207417

Maski kandmine on kohustuslik üldkasutatavates 

ruumides ja uuringukabinetis. Vajadusel antakse 

patsiendile mask uuringu kabinetis.

Teadaolevalt koroonapositiivseid ja 

koroonaviiruse kahtlusega patsiente ei tohi saata 

uuringutele üldkasutataval ajal ja ilma 

broneeringuta.  Koroonaviirusega patsiente 

võivad uuringule suunata ainult AS Lääne-

Tallinna Keskhaigla lepingulised kliendid.                                                                 

Ida-Tallinna 

Keskhaigla

PERH

e-konsultatsioonid 

toimivad
perearst@itk.ee

Lääne-Tallinna 

Keskhaigla

mailto:reet.raukas@lastehaigla.ee


Röntgen,

Kõik uuuringud on etteregistreerimisega 

korrektselt vormistatud digisaatekirja alusel, ka 

röntgenuuuringud.

Patsiente teenindatakse eelregistreerimise alusel, 

vältimaks ooteruumi ülerahvastatust. Kotka kliinik: 

+372 627 4470. Kesklinna kliinik on avatud - 

Kesklinna kliinik: +372 627 4222, Estonia pst 1/3, 

Tallinn ( 2. korrus - sissepääs Meloni ärimaja 

klaasustest, Mammograaf reklaami alt).

Ultraheli,
SARS-CoV-2 kahtlusega/haigeid ei teenida 

(puuduvad tingimused).

Mammograafia
Respiratoorsete sümptomitega (mitte SARS-CoV-2) 

haigeid teenidatakse, kui patsient kannab maski.

Ei teeninda lapsi alla 10 eluaasta.

AS Medicum 

Tervishoiu-

teenused

Röntgen,

Kompuutertomograafia,

Ultraheli,

Ehhokardiograafia,

EKG,

Audiomeetria jt kuulmisuuringud,

Laboriuuringud koos proovivõtuga

Maski kandmine on hoones kohustuslik.

Labor teenindab elavas järjekorras E-R  8 - 18-ni.

Ultraheli ja kompuutertomograafia uuring 

eelregistreerimisega veebiregistratuuris 

www.medicum.ee ja tel 6050601. Punane 61, 

Tallinn

e-konsultatsioonid 

toimivad
ado.viik@medicum.ee

Confido 

Meditsiini-

keskus

röntgenuuringud

ultraheliuuringud

ehhokardiograafia

elektrokardiograafia koormustest 

(veloergomeetril, koormusrajal)

Holter'i monitooring

Vererõhu ööpäevane monitooring

spirograafia

kolonoskoopia

gastroskoopia

kolposkoopia

Vajalik perearsti saatekiri.  Uuringutele ei võeta 

ägedate respiratoorsete sümptomitega patsiente 

ega COVID-19 haigega viimase 2 nädala jooksul 

lähikontaktis olnud patsiente. Saatekiri peab 

piisava põhjalikkusega patsiendi seisundit 

kirjeldama.

Aja registreerimiseks helistada telefonil 6299 277 

või kirjutada info@confido.ee. Ette regostreerimine 

6299 277 või info@confido.ee

- silja.tina@confido.ee

TARTU

Asutus Võimalikud uuringud Eritingimused Etteregistreerimine, uuringute asukoht E-konsultatsioonid Kontakt

Tartu Ülikooli 

Kliinikum - 

VASTUS OOTEL

Tavaline ravitöö kord on taastatud 

ja piiranguid ei ole.

 

Kliinikumis on kinnitatud SARS-COV-2 RNA 

TESTIMISE KORD (uuendatud viimati 19.10.2020). 

Patsiendile raviteenuse osutamine ja selle 

kvaliteet ei tohi sõltuda SARS-CoV-2 testi 

võtmisest, analüüsimisest või testi tulemusest, 

suure riski korral on vajalik isikukaitsevahendite 

kasutamine.

 

Sealhulgas perearste puudutab testimise kord: 

Ambulatoorne ravi ja päevaravi korral (sh 

uuringud ja protseduurid): Patsientide testimine 

enne ambulatoorset vastuvõttu või päevaravi ei 

ole vajalik. Vastuvõtul küsib raviarst patsiendilt 

tervisedeklaratsioonis sisalduvad küsimused ja 

dokumenteerib haigusloos kas anamneesi osana 

või täidetud tervisedeklaratsioonina. 

7319100, Puusepa 1a ja Puusepa 8, Tartu
E-konsultatsioonid 

toimuvad

perearst@kliinikum.ee, 

Merje.Tikk@kliinikum.ee

HAAPSALU

Asutus Võimalikud uuringud Eritingimused Etteregistreerimine, uuringute asukoht E-konsultatsioonid Kontakt

SA Läänemaa 

Haigla

Röntgen

Ultraheli

Gastroskoopia

Koloskoopia

Ehhokardiograafia

Koormustestid

Spirograafia

Labor

Mammograafia

Kompuutertomograafia

Audiomeetria jt kuulmisuuringud

EKG

Kolposkoopia

Funktsionaaldiagnostika

Rasedate jälgimine

 Plaanilisi paitsiente ei testita.

Läänemaa piirkonna perearstidele on loodud 

digiühendus haigla infosüsteemiga ning nad saavad 

ise oma patsiente uuringutele registreerida. 

Vajadusel on võimalik kasutada ka polikliiniku 

registratuuri nr 4725800. Vaba 6, Haapsalu

- Kai.Tennisberg@salmh.ee

Covid-19 positiivseid patsiente vastu ei võtta.

HIIUMAA

Asutus Võimalikud uuringud Eritingimused Etteregistreerimine, uuringute asukoht E-konsultatsioonid Kontakt

SA Hiiumaa 

Haigla

Labor, röntgen, 

funktsionaaldiagnostika kabinetid 

töötavad tavapärase graafiku 

alusel.

Kaitsemaksi kandmine on kohustuslik.
Perearstidel ligipääs meie infosüsteemi, tellitakse 

haigla infosüsteemi Ester3, Rahu 2, Kärdla
- riina.tamm@haigla.hiiumaa.ee

 SAAREMAA

Asutus Võimalikud uuringud Eritingimused Etteregistreerimine, uuringute asukoht E-konsultatsioonid Kontakt

Mammograaf 

AS
- anne@mammograaf.ee

Kotka Tervisemaja A korpus I korrus, Kotka 12 

Tallinn

mailto:ado.viik@medicum.ee
mailto:Kai.Tennisberg@salmh.ee
mailto:riina.tamm@haigla.hiiumaa.ee


Röntgen

Ultraheli

Gastroskoopia

Koloskoopia

Ehhokardiograafia

Koormustestid

Spirograafia

Labor

Kompuutertomograafia

Covid-19 haigete ja -kahtlaste patsientide 

uuringutele registreerimisel on tungiv palve seda 

registreerimisel teatada.

Need patisendid võetakse vastu teistest 

erinevatel aegadel, et olek võimalik tagada 

ruumide desinfektsioon ja kõikide

ettevaatusabinõude täitmine.

Covid-19 positiivsetele 

patsientidele: Röntgen

Ultraheli

Ehhokardiograafia

Labor

Kompuutertomograafia

Audiomeetria jt kuulmisuuringud

EKG

Kolposkoopia

Funktsionaaldiagnostika

Rasedate jälgimine

 PÄRNUMAA

Asutus Võimalikud uuringud Eritingimused Etteregistreerimine, uuringute asukoht E-konsultatsioonid Kontakt

SA Pärnu Haigla

Röntgen

Ultraheli

Labor

Gastroskoopia

Koloskoopia

Funktsionaaldiagnostika

Röntgenuuringuid teostatakse tööpäeviti elava 

järjekorra alusel. 

Respiratoorsete sümptomitega patsiendid peaksid 

võimalusel eelnevalt testitud.

Ultraheli aeg on vajalik ette broneerida 

radioloogiateenistuse registratuuri vahendusel.

Uuringu- ja laboripatsiendid sisenevad haigla 

peasissepääsu kaudu. 

Peaukse juures fuajees töötab kontrollpunkt, kus 

triaaži teenindajad küsitlevad patsiente 

Gastroskoopia, koloskoopia ja 

funktsionaaldiagnostika broneerimine 

registratuuris 44 73 300.

Radioloogia registratuur E-R kell 08.00-18.00 tel. 44 

73 561 (või ka 44 73 550), SA Pärnu Haigla, Ristiku 

1, Pärnu. Labor töötab E-N 07.30-17.00 ja R 07.30-

16.00.

Respiratoorsete sümptomitega patsientide 

röntgenuuringud E-R 15.00-18.00.

- lea.kalda@ph.ee

RAPLAMAA

Asutus Võimalikud uuringud Eritingimused Etteregistreerimine, uuringute asukoht E-konsultatsioonid Kontakt

Raplamaa 

Haigla

Röntgen, ultraheli, endoskoopiad, 

funktsionaaldiagnostika: 

ehhokardiograafia, koormustest, 

EKG-Holter; rasedate jälgimine, 

labor. 

Uuringutele registreerimine toimub läbi 

polikliiniku registratuuri. Patsientide pöördumine 

Raplamaa Haiglasse uuringutele:

1. Patsient saabub majja läbi polikliiniku 

registratuuri. Eeldused uuringute teostamiseks- 

suusõnaline negatiivne tervisedeklaratsioon, käte 

desinfektsioon, kirurgiline mask.

2. Respiratoorsete sümptomitega/ COVID-19 

negatiivne läbib polikliiniku registratuuri: käte 

desinfektsioon, kirurgiline mask

3. COVID-19 kahtlane/positiivse 

tervisedeklaratsiooniga patsient suunatakse 

EMO-sse, kui on erakorralise uuringu näidustus, 

kus patsienti käsitletakse isolatsioonipalatis.

4844050, Alu tee 1 Rapla - marit.mark@raplahaigla.ee

JÄRVAMAA

Asutus Võimalikud uuringud Eritingimused Etteregistreerimine, uuringute asukoht E-konsultatsioonid Kontakt

Röntgen, ultraheli, labor, 

gastroskoopia, ehhokardiograafia, 

koormustestid, 

Covid-19 positiivsetele 

patsientidele: röntgen, labor, 

rasedate jälgimine. Errakoralistel 

juhtudel Covid-19 positiivsetele 

täiendavalt: ultraheli, 

gastroskoopia, 

kompuutertomograafia, EKG

VILJANDIMAA

Asutus Võimalikud uuringud Eritingimused Etteregistreerimine, uuringute asukoht E-konsultatsioonid Kontakt

Kuressaare 

Haigla SA
-

Eelnev registreerimine ja info 45 20 020, Aia 25, 

Kuressaare
haigla@saarehaigla.ee

AS Järvamaa 

Haigla
384 8157, Pärnu tn 53, Paide - tiiu.aule@jmh.ee

mailto:tiiu.aule@jmh.ee


SA Viljandi 

Haigla

Laboriuuringud, 

röntgen jt radioloogilised uuringud,

ultraheli,

hingamisfunktsiooni ja 

südameuuringud: spirograafia, EKG, 

koormusega EKG, vererõhu 24 h 

monitooring, südametöö 24 h 

monitooring e. Holter-monitooring., 

EhhoKG e. südame ultraheliuuring. 

Endoskoopia: mao-sooletrakti 

endoskoopilised uuringuid 

(ösofagogastroduoendoskoopia, 

kolonoskoopia). 

Kõik uuringutele tulevad patsiendid läbivad 

kontrollpunkti ja täidavad tervisedeklaratsiooni 

ning kannavad kirurgilist maski.

Covid-19 kahtlusega patsient peab enne uuringut 

läbima Covid-19 testi. 

Covid-19 testi saab Viljandi haiglas teha nii 

haigussümptomitega patsient perearsti 

saatekirjaga kui haigussümptomiteta patsient 

tasulise teenusena. Covid-19 testimine toimub 

etteregistreerimisega tel 5886 3313 (E-R 8-16). 

Kõikidele uuringutele (välja arvatud röntgen ja 

labor) on palutud ette registreerida.

435 2096 - registreerimine kontrastainega 

radioloogilistele uuringutele ja ultrahelisse;

434 3001 – üldregistratuur: registreerimine 

kõikidele funktsionaaldiagnostilistele uuringutele  

(välja arvatud EKG), endoskoopiasse, 

günekoloogilisse sonograafiasse 

5886 3313 -  registreerimine Covid-19 testimisele. 

Proovi võtmine toimub haigla peahoone Paalalinna 

poolses otsas alkokabineti sissepääsu all.

Analüüside andmine (veri jm) toimub peahoone I 

korruse fuajees asuvas kabinetis. 

Röntgen ja sonograafia asuvad C-korpuse 4. 

korrusel.

Funktsionaaldiagnostilised ja endoskoopilised 

uuringud toimuvad A-korpuse 4. korrusel.

Günekoloogiline sonograafia toimub A-korpuse 3. 

korrusel. Pärna tee 3, Jämejala küla, Viljandi vald, 

E-konsultatsioonid 

toimuvad 

järgmistel erialadel:

1. endokrinoloogia;

2.       

pulmonoloogia;

3.       

reumatoloogia;

4.       pediaatria;

5.       neuroloogia;

6.       kardioloogia;

7.       ortopeedia;

8.       taastusravi;

9.       

dermatoveneroloo

gia;

10.     

lastepsühhiaatria;

11.     üldkirurgia.

krista.valdvee@vmh.ee

LÄÄNE-

VIRUMAA
Asutus Võimalikud uuringud Eritingimused Etteregistreerimine, uuringute asukoht E-konsultatsioonid Kontakt

Aktsiaselts 

Rakvere Haigla

Röntgen,

Ultraheli,

Gastroskoopia,

Koloskoopia,

Ehhokardiograafia,

Tsüstoskoopia,

Koormustestid,

Labor

Kõik Rakvere Haiglasse uuringutele saabuvad 

patsiendid sisenevad haigla peauksest. Patsiendid 

teostavad käte antiseptika, panevad ette 

kirurgilise maski ja täidavad tervisedeklaratsiooni. 

Kui patsiendil esineb kasvõi üks deklaratsioonis 

loetletud haigusnähtudest, suunatakse ta 

perearsti konsultatsioonile.

Ägeda infektsiooniga patsiendile antud 

saatekirjal peaks olema perearsti märge COVID-

19 testi kohta, kas kahtlus kontaktile või kontakt 

välistatud.

UHD, endoskoopia, koloskoopia, tsüstoskoopia, 

ehhokardiograafia - eelnev registreerimine 

registratuuris 3229780, Lõuna-põik 1, Rakvere

Ilma Covid haigusnähtudeta patsientidele röntgenil 

ei ole etteregistreerimist, Lõuna põik 1, Rakvere.

Respiratoorsete sümtomitega haigete 

röntgenuuringuid teostatakse Tuleviku 1, Rakvere 

kl. 08.15-15.45. Eelnevat registreerimist pole vaja. 

Üldandmed: 3229780, Tuleviku tn 1, Rakvere 

Lõuna põik 1, Rakvere

Haigussümpomiteta patsientidele laborianalüüsidel 

ei ole etteregistreerimist. Lõuna põik 1, Rakvere

Haigussümpomitega patsientidele laborianalüüse 

teostatakse Tuleviku 1, Rakvere kab. 25 kl. 08.00- 

e-konsultatsioonid 

toimivad
kajak@rh.ee

IDA-VIRUMAA

Asutus Võimalikud uuringud Eritingimused Etteregistreerimine, uuringute asukoht E-konsultatsioonid Kontakt

Ida-Viru 

Keskhaigla - 

VASTUS OOTEL

Kõik uuringud

Uuritakse meelsamini Covid negatiivseid haigeid, 

aga vajaduse korral ka Covid positiivseid, 

eelistatult ettehoiatamisega ja mõjuva põhjusega.

Info ja registreerimine 3311133, Ilmajaama 12, 

Ahtme Kohtla Järve

e-konsultatsioonid 

toimivad
toomas.kariis@ivkh.ee

SA Narva Haigla - 

VASTUS OOTEL
Kõik uuringud

Maski kandmise kohustus. COVID-19 

kahtlase/positiivse tervisedeklaratsiooniga 

patsiente võimalusel lükatakse edasi. Kui ei ole 

võimalik, teostatakse kasutades 

isikukaitsevahendeid.

Röntgenil ei ole etteregistreerimist - pille.letjuka@narvahaigla.ee

JÕGEVAMAA

Asutus Võimalikud uuringud Eritingimused Etteregistreerimine, uuringute asukoht E-konsultatsioonid Kontakt

SA Jõgeva Haigla
Röntgen, Ultraheli, Gastroskoopia. 

Taastatud: spiromeetria, 

koormusega EKG-d.

Spiromeetriale suunab kopsuarst, kes teeb 

eelnevalt COVID-testi. Koormusega EKG,  

sonograafia ja perearsti saatekirjaga 

spiromeetriale tuleval patsiendil vajalik eelnev 

COVID-test.

Infektsioonitunnustega patsiendid ei ole 

ambulatoorsele vastuvõtule oodatud. Maski 

kandmine on kohustuslik.

Registratuur 7766220, Piiri 2 Jõgeva

E- konsultatsioone 

ei tehta, toimuvad 

kaugvastuvõtud.

vilve.vend@jogevahaigla.ee

PÕLVAMAA

Asutus Võimalikud uuringud Eritingimused Etteregistreerimine, uuringute asukoht E-konsultatsioonid Kontakt

Põlva Haigla AS

Röntgen,

Ultraheli,

Gastroskoopia

Koloskoopia,

Ehhokardiograafia

Spirograafia

Koormustestid

Labor

Maski kandmine on kohustuslik.

Kõrge COVID-19 nakkusrikiga patsientide puhul 

vajalik perearsti poolt korraldada COVID analüüs.

Tervisekeskuses on vereanalüüsideks eraldi 

verevõtutuba.

7999-199, 7999-198,

Uus tn.2, Põlva

E-konsultatsioonid 

toimuvad

Võimaldame 

kaugvastuvõtte 

kõigil haiglas 

pakutavatel  

erialadel.

marion.ploovits@polvahgl.ee

tel 510 7997

VALGAMAA

Asutus Võimalikud uuringud Eritingimused Etteregistreerimine, uuringute asukoht E-konsultatsioonid Kontakt

Röntgen,

Ultraheli,

Ehhokardiograafia,

Koormustestid,

Labor

VÕRUMAA

Asutus Võimalikud uuringud Eritingimused Etteregistreerimine, uuringute asukoht E-konsultatsioonid Kontakt

Röntgen,
Respiratoorsete sümptomitega patsiendile saab 

teha vaid kopsuröntgenit.

- info@valgahaigla.ee

Lõuna-Eesti 

Haigla AS
registratuur 7868569, Meegomäe küla, Võru vald

e-konsultatsioonid 

toimivad
agnes.aart@leh.ee

Valga haigla Ette registreerimine registratuuri kaudu 7665100, Peetri 2, Valga
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Ultraheli, Gastroskoopia, 

Koloskoopia, Ehhokardiograafia, 

Koormustestid, Spirograafia

Selline patsient siseneb läbi EMO ja käsitletakse 

kui Covid kahtlast. Teistel juhtudel peab uuringule 

tulev patsient olema respiratoorse haiguse 

tunnusteta, sama kehtib ka patsiendiga koos 

elavate pereliikmete kohta ja ei tohi olla 

lähikontakti viimase 14 päeva jooksul Covid 

haigega

Asutus Võimalikud uuringud Eritingimused Etteregistreerimine, uuringute asukoht E-konsultatsioonid Kontakt

Röntgen

Viirushaiguse tunnustega patsientide 

teenindamise eelduseks on negatiivne 

koroonaviiruse test eelneva 24-48 h jooksul. 

Märge selle kohta on vajalik saatekirjal või vastus 

patsiendil kaasas.

Viirushaiguse tunnustega patsiente ei teenindata.

Eelregistreerimine ei ole vajalik

Asukohad Tallinnas:

Jalgpalli 1

Narva mnt 7

Valukoja 7

Asukoht Tartus:

Riia 2

Ultraheli, audiomeetria

Eelregistreerimine Tallinnas telef 6051500

Ultraheli Narva mnt 7

Audiomeetria Valukoja7,  Jalgpalli 1

Eelregistreerimine Tartus telef 7312260

Röntgen ja ultraheliuuringud

Covid-19 positiivsetele teostatakse 

uuringuid vaid erakorralistel 

näidustustel

Qvalitas 

Arstikeskus

Neuroloogia-Tartu

Psühhiaatria-Tartu

liina.riismaa@qvalitas.ee

Fertilitas 

Erahaigla
 Etteregistreerimisel - Kaluri tee 5a, Haabneeme

 Kõik erialad, v.a. 

dermatoloogia

 m.allak@fertilitas.ee

e.lobjakas@fertilitas.ee  

Lõuna-Eesti 

Haigla AS
registratuur 7868569, Meegomäe küla, Võru vald

e-konsultatsioonid 

toimivad
agnes.aart@leh.ee

mailto:liina.riismaa@qvalitas.ee

