PARKIMINE
Parkimine on ööpäevaringselt tasuta järgmistes parklates:
 N. Lunini tänava biomeedikumi poolne parkla,
 Maarjamõisa haigla (L. Puusepa 8) küljepeale jääv parkla, millesse
sissesõit on N. Lunini põik tänavalt,
 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.

HEMATOLOOGIA JA LUUÜDI
TRANSPLANTATSIOONI
OSAKOND
AMBULATOORNE VASTUVÕTT
L. Puusepa 8, Tartu
J-korpus, 1. korrus

Tartu Ülikooli Kliinikumi hematoloogia ja luuüdi
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hematoloogiliste haiguste diagnostika ja raviga.
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Telefoninumbrid:
Sekretär
Valvearst

tel
tel

731 9899
5331 9563

VASTUVÕTULE TULEK
Esmakordsel külastusel palun tulge vähemalt 20 minutit enne
vastuvõtuaega, et jõuaksite oma saabumise vormistada registratuuris
ning liikuda ootealale.
Enne vastuvõtule tulekut võite kodus süüa ja juua ning võtta
igapäevaselt tarvitatavaid ravimeid (kui arst ei ole korraldanud teisiti).
Võtke kaasa isikuttõendav dokument ning saatekiri.

ühendlabori kabinetti J2109 (vt kaart). Juhul kui Teil on vaja anda
sõrmeotsast vereanalüüsi ning teile on eelnevalt antud saatekiri,
andke palun vereanalüüs ühendlaboris ära enne vastuvõtule tulemist.

MUU INFO
Kui te ei saa vastuvõtule tulla, palun helistage esimesel võimalusel haigla
registratuuri tel 731 9099.

Haiglasse soovitame siseneda N. Lunini tänavapoolsest J-korpuse
peauksest (vt kaart). Sisenedes L. Puusepa 8 tänava peauksest
liikuge mööda D-, E- ja A-korpuse koridore uude J-korpusse. Palun
jätke üleriided riidehoidu. Võtke N. Lunini tänava poolse peaukse
juures asuvast numbriautomaadist järjekorranumber valides „Eriarsti
(-õe) vastuvõtt, sh silmaarst ja- õde“. Seejärel pöörduge registratuuri,
mis teenindab teid aparaadist võetud järjekorranumbri alusel.
Registratuuris vormistatakse Teie saabumine, kontrollitakse üle
kontaktandmed ning vajadusel saatekirja olemasolu.
2.

Ärge visake eelnevalt võetud järjekorranumbrit ära, sest selle alusel
toimub edasine vastuvõtt hematoloogi kabinetti.

Registratuur

Peale registratuuri külastamist minge hematoloogia-onkoloogia
kliiniku ootealale (vt kaart). 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.

VEREANALÜÜSIDE ANDMINE
Vereanalüüse peab andma üldjuhul igal vastuvõtul, et hinnata Teie
tervislikku seisundit. Esimesel vastuvõtul võetakse patsiendil
veranalüüs arsti vastuvõtu ajal. Korduvate vastuvõttude puhul
soovitame analüüsid anda enne arsti vastuvõtule tulekut, sest
analüüsi tulemused peavad olema arstile laekunud enne vastuvõttu.
Veenist võtab vereanalüüsi vastuvõtukabineti õde, kes kutsub Teid
järjekorranumbri alusel kabinetti. Sõrmeotsast võtab analüüsi
laborispetsialist ja selleks peate Te minema J-korpuse 2. korrusele
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kabinetidesse 64, 66 ja 68

