OOTAME TEID PEREKESKUSESSE
( L.PUUSEPA 8, I KORRUS, C- KORPUS,
RUUM 101, TELEFON 7319977 )
VASTUVÕTULE:
Kuupäev / Kell _______________________________________

Veebipõhine imetamisnõustamine:
imetamine@kliinikum.ee

Naistekliinik

(Üleriided palume anda garderoobi)

Sünnitusjärgne ja imetamise nõustamine
Sünnitusjärgse koduvisiidi soovi korral
(sünnitusjärgne taastumine ja rinnaga toitmise
järelvalve esimese 2 nädala jooksul peale
sünnitust) registeerumine telefonil 7319977.
Koduvisiidi teeb sünnitusosakonna
ämmaemand Tartu linna piires.
Varases sünnitusjärgses perioodis (6-8 nädalat
sünnitusjärgselt) saate nõustamiseks
pöörduda perekeskusesse oma ämmaemanda
vastuvõtule.
Perekeskuses toimub varane sünnijärgne
nõustamine ja imetamise nõustamine. Vajalik
etteregistreerimine E, K, R kell 09–15.00
telefonil 7319977.
Lisainfot imetamise osas saab telefoni teel:
E, K, R kell 09.00–15.00 tel. 7319977.
Rinnapiimaga toitmisel tekkinud probleemide
korral ootame Teid nõustamisele. Vastuvõtule
registreerimine telefonil 7319100.

Ootame Teid!

NAISTENÕUANDLA
G2 KORPUS, I KORRUS
L. Puusepa 8

PEREKESKUS
C KORPUS, I KORRUS
L. Puusepa 8

Ämmaemandate vastuvõtt
Raseduse jälgimiseks, sünnitusjärgseks
kontrolliks ning nõustamiseks rasedusvastaste
vahendite osas saate Kliinikumis pöörduda
naistekliiniku ämmaemandate vastuvõtule:
Vastuvõtu aeg

korpus

ruum

telefon

08.00–13.00
14.00–19.00

G2

149

7319265

08.00–13.00
14.00–19.00

08.00–13.00
14.00–19.00

08.00–13.00
14.00–19.00

G2

C

C

150

116

117

Uriini analüüse saab tuua ruumi G2 155 E–R
kell 8.00–10.00. Märkige analüüsi nõule analüüsi
võtmise kuupäev ja kellaaeg.
Nõuandlas on kaks ultrahelikabinetti (korpus G2,
ruumid 163 ja 165). Uuringule registreeritakse
ämmaemanda poolt vastuvõtu käigus.
Teiste erialade spetsialistide vastuvõtt
Naistekliiniku nõuandlas võtavad lisaks
ämmaemandatele ja günekoloogidele vastu ka
teised spetsialistid:


sisearst Anne Kirss
G2 korpus, ruum 148



jurist Terje Soots
G2 korpus, ruum 147

7319266

7319978

7319979

Ämmaemandate vastuvõtuajad leiate
naistekliiniku kodulehelt:
www.kliinikum.ee/naistekliinik
Vereanalüüside võtmine toimub
naistenõuandla protseduuride toas (G2 159)
E–R kell 8.00–13.00 ja 14.00–19.00 elava
järjekorra alusel. Jälgige, et Teil oleks kaasas
ämmaemanda vastuvõtul saadud ribakoodi
kleebis.
Jälgige, et Teil oleks kaasas ämmaemanda
vastuvõtul saadud ribakoodi kleebis.



hingehoidja Naatan Haamer
vastuvõtt ja registreerumine toimub G2
korpuses, ruum 148



raseduskriisi nõustaja Margit Luiga
G2 korpus, ruum 150



rasedusdiabeedi toitumisnõustamine toimub
perekeskuses ruumis C 117 või
naistenõuandlas ruumis G2 150.
Enne rasedusdiabeedi toitumisnõustamisele
tulekut pange kirja eelneva kolme päeva
menüü ning kaks tundi enne vastuvõtule
tulekut sööge kõht täis, et vastuvõtul saaks
kontrollida veresuhkru taset.
Naistekliiniku perekeskuse ja naistenõuandla
vastuvõttudele registreerimine:
E-R kell 08.00–18.00
Telefon 7319100

www.kliinikum.ee
Rohkem infot kodulehel:
http://www.kliinikum.ee/naistekliinik/
rubriigis „Patsiendile“.
Perekool
Rasedate ettevalmistus sünnituseks toimub
naistekliiniku perekoolis. Loengu tasu ühele
osalejale on 4.00 EUR. Perekooli loengutele
saab registreeruda ja nende eest tasuda
kliinikumi naistekliiniku kodulehe kaudu.
Loengute kava kuvatakse ja registreerumine
loengutesse algab iga kuu esimesel
tööpäeval.
Loengud toimuvad perekooli ruumis (G2
korpus, ruum 152) või perekeskuse
õpperuumis (C korpus, ruum 104).
Naistekliiniku kodulehelt leiate infot
perekooli loengute ja ürituste kohta ning
muude võimaluste kohta, mida Kliinikum
last ootavatele peredele pakub.
Perekooli puudutavaid küsimusi saate
esitada meili teel perekool@kliinikum.ee
või helistades E, K, R kell 09.00–12.00
telefonil 53319051.
Loengusse tulles palume üleriided jätta
garderoobi ja võimalusel mitte hilineda.

Kui Teil on lisaküsimusi seoses sünnituse
või sünnitama tulekuga, siis helistage
naistekliiniku sünnitusosakonda
telefonil 7319923

