
PARKIMINE 

Parkimine on ööpäevaringselt tasuta järgmistes parklates: 

 N. Lunini tänava biomeedikumi poolne parkla, 

 Maarjamõisa haigla (L. Puusepa 8) küljele jääv parkla sissepääsuga 
N. Lunini põiktänavalt, 

 L. Puusepa 6 ja L. Puusepa 2 taga. 
 

Parkimine on tasuline (EP 06.0018.00, 1h tasuta tähistatud 
parkimisaja alguse korral) järgmistes parklates: 

 L. Puusepa  tänavapoolne sissepääsu ümbrus, 

 N. Lunini tänavapoolne sissepääsu ümbrus, 

 EMO ees asuv parkla, 

 L. Puusepa 6 ees. 

LISAINFO  

Hematoloogia-onkoloogia kliiniku kodulehelt (www.kliinikum.ee/ho/) 

leiate lisainfot kliiniku osakondade ja töötajate, arstide vastuvõtuaegade, 

hematoloogiliste ja onkoloogiliste haiguste jm kohta. 
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RADIO- JA ONKOTERAAPIA OSAKOND 
  

AMBULATOORNE  VASTUVÕTT JA RAVI 
 

L. Puusepa 8 
J-korpus, 1. korrus 

 
 

 

Tartu Ülikooli Kliinikumi radio- ja onkoteraapia 

osakond tegeleb kõikide soliidtuumorite kiiritus- 

ja medikamentoosse raviga. 

 

Telefoninumbrid 
 

Sekretär    tel    731 9813 

Valvearst   tel  5331 9806 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

http://www.kliinikum.ee/ho/


Lp patsient! 

Enne vastuvõtule ja ravile tulekut võite kodus süüa ja juua ning võtta 

igapäevaselt tarvitatavaid ravimeid. Vastuvõtule tulles võtke kaasa 

isikuttõendav dokument ja saatekiri. Ravile tulles järgige hügieeni 

nõudeid (sh puhas nahk, puhtad riided, jalanõud). 

Esmakordsel külastusel palun tulge vähemalt 20 minutit enne 

vastuvõtuaega, et jõuaksite oma saabumise vormistada registratuuris 

ning liikuda ootealale. Edaspidi tulge palun 12 tundi enne Teile 

määratud arsti vastuvõtuaega, et anda vereanalüüsid. 

HAIGLASSE SISENEMINE  

Haiglasse soovitame siseneda N.Lunini tänavapoolsest J-korpuse 

peauksest. Sisenedes L. Puusepa 8 tänava peauksest liikuge mööda 

D-, E- ja A-korpuse koridore uude J-korpusse. Palun jätke üleriided 

riidehoidu. Võtke J-korpuse peaukse juures asuvast numbri-

automaadist järjekorranumber valides „Eriarsti (-õe) vastuvõtt, sh 

silmaarst ja- õde“. Seejärel pöörduge registratuuri, mis teenindab teid 

järjekorranumbri alusel. Registratuuris vormistatakse Teie saabumine, 

kontrollitakse üle kontaktandmed ning vajadusel saatekirja olemasolu. 

ARSTI VASTUVÕTT 

Ärge visake eelnevalt võetud järjekorranumbrit ära, sest selle alusel 

toimub edasine vastuvõtt arsti kabinetti.  

Palun oodake hematoloogia-onkoloogia kliiniku ootealal. Jälgige 

ekraanilt numbreid ja sisenege kabinetti, kui teie number ilmub 

ekraanile. Juhul kui Teid numbri ilmumise hetkel ootealal ei ole, 

kutsutakse Teid numbri alusel mõne aja pärast uuesti. 

VEREPROOVI ANDMINE 

Vereanalüüse peab andma tavaliselt iga vastuvõtu käigus, et hinnata 

Teie tervislikku seisundit. Esimesel vastuvõtul võetakse patsiendil 

veranalüüs arsti vastuvõtu järgselt. Korduvate vastuvõttude puhul 

soovitame analüüsid anda pärast registratuuri külastamist ja enne arsti 

vastuvõtule tulekut. Vereproovi analüüsimine võtab aega 11,5 tundi. 

Teid kutsutakse kabinetti, kui arst on saanud analüüsi tulemuste alusel 

otsustada Teie edasise ravi üle. 

Vereanalüüse võtavad ambulatoorse ravi õed protseduurideruumis nr 

79 „Hematoloogia-onkologia päevaravi“. Palun võtke ruumi ukse juures 

asuvast  numbriautomaadist uus järjekorra number. Õde kutsub teid 

järjekorranumbri alusel protseduuride ruumi. See järjekorranumber on 

ühekordne ehk kehtib vaid selle vereanalüüsi andmise jaoks.  

Hiljem keemiaravile tulles võtke palun uus number. 

Kui Teile määratud ravi manustatakse tilkinfusioonina, siis paigaldab 

õde vereanalüüsi võtmise käigus Teile veenikanüüli või punkteerib  

implanteeritud reservuaariga tsentraalveeni kateetrit ehk veeniporti.  

RAVI 

Teile määratud keemiaravimite valmistamine toimub haigla apteegis ja 

see võtab aega 20–40 min. Kokkuleppel ravipersonaliga võite ravimite 

ooteajal külastada sööklat või kioskit  

Teile määratud ravimite, ravi kestuse jm kohta saate küsida infot 

raviarstilt või ambulatoorse ravi õelt.  

Ravimeid manustatakse eelnevalt paigaldatud veenikanüüli või 

veeniporti punkteeritud nõela kaudu, mis eemaldatakse ravi lõppedes. 

Andke õele kohe teada, kui enesetunne muutub ravi ajal (nt 

valu/kipitus kanüülikohas, kuumatunne, iiveldus, hingamisraskus jne). 

Palun ärge lahkuge haiglast veenikanüüli ega veeniporti sisestatud 

nõelaga. Oma lahkumisest teavitage õdesid. 

MUU INFO 

Kui Te ei saa kokkulepitud ajal ravile tulla, siis teavitage sellest õde või 

oma raviarsti. 

Kui ravijärgselt Teie enesetunne kodus halveneb (palavik üle 38,0 °C, 

äge kõhulahtisus, pikaajaline oksendamine jne), siis võtke tööajal (ER 

08.00–16.00) ühendust oma raviarstiga (onkoloog, perearst). 

Väljaspool tööaega helistage valvearstile (tel 5331 9806).  


