INFOLEHT
Kuulmispuudega inimestest ja nende probleemidest
Käesolevas infolehes antakse lühiinfot nendele, kellel on probleeme kuulmisega ja kes
otseselt või kaudselt puutuvad kokku kuulmisprobleemidega. Halb kuulmine
raskendab suhtlemist ja mõjutab oluliselt inimese elukvaliteeti. Ka paljude
ametkondade töötajad (näiteks asutuste juhid, õpetajad, sotsiaaltöötajad) võiksid olla
enam teadlikumad kuulmispuudega inimestest – vaegkuuljatest ja nende
probleemidest. Sihtgrupiks on võetud eakad vaegkuuljad Tallinnas ja nende
toimetuleku parandamisele kaasaaitamine.
Kuulmine on kuuljate ühiskonnas üks peamisi sotsiaalse suhtlemise aluseid. Tavaliselt
märkavad inimesed seltskonnas, et kõnest arusaamine muutub halvemaks. Kodus
olles tuleb televiisorit vaadates heli valjemaks keerata, mis tekitab ebameeldivust
pereliikmetele, kelle jaoks heli on liiga vali. Eakad inimesed kurdavad, et nad
kuulevad küll, aga ei saa aru. Vanaemisega kaasnev kuulmise nõrgenemine toimub
vähehaaval, olles inimesele peaaegu märkamata. Vanusega seotud kuulmislangust
esineb rohkem nendel, kes on enam töötanud müra keskkonnas. Mida suurem on
kuulmislangus, seda isoleeritumaks muutub inimene ühiskonnas. Kuulmislangust, mida
seostatakse füsioloogilise vananemisprotsessiga, nimetatakse ealiseks kuulmisnõrkuseks.
Kuulmiskahjustustega inimeste suur arv, meedikute andmetel 10-14% elanikkonnast,
näitab seda, et inimesed on paljude kuulmishäirete põhjuste suhtes väheteadlikud.
Aasta-aastalt suureneb ka kuulmiskahjustustega noorte arv, kes vajavad juba noores
eas kuulmisabivahendeid.
Kuulmispuue on kuulmiskahjustusest tingitud püsiv hälve, mida pole võimalik
täielikult kompenseerida meditsiinilis-tehniliste abivahenditega. Inimesi, kellel
kuulmisuuringutega on diagnoositud püsiv kuulmislangus üle 30 dB ja esineb kõnest
arusaamise häire, nimetatakse vaegkuuljateks. Nad vajavad puudega toimetulemiseks
mitmesuguseid teenuseid, mis võimaldavad paremini toime tulla hariduse
omandamisel kui ka tööturule sisenemisel ja seal püsimisel, samuti igapäeva elus.
Teenuseid pakuvad riik, kohalikud omavalitsused ja teised asutused.
Tallinnas on registreeritud ca 433 655 elanikku. Inimesi, kellel on kuulmiskahjustusest
tekkinud kuulmispuue, on arvestuslikult üle paarikümne tuhande. 65-70% nendest on
juba eakamad inimesed. 2013. aastal said riikliku toetusega kuulmisabivahendi 1311
Tallinnas elavat kuulmispuudega inimest. Vajadus kuulmisabi saamiseks on aga palju
suurem. Juba käesoleva aasta septembris oli Tallinnas kuuldeapraadi saajate
järjekorras üle kolmesaja vaegkuulja.
Kogemused on näidanud, et 15-20% vanemaealistel kuuldeaparaadi saajatel on
probleeme kaasaegsete kuulmisabivahendite õige kasutamisega. Abivahendi
kasutamise õpetus ja sellega harjutamine on olnud vähene. Hoolekandeasutustes ja
sotsiaalmajades elavatel kuulmispuudega inimestele kuulmisabi, -rehabilitatsiooni ja nõustamist vajalikul määral ei teostata. Päevakeskuste üritustel osaleb vaegkuuljaid
vähe, sest seal puuduvad kuulamiseks vajalikud induktsioon- või helivõimendid. Ka
kuulmiskahjustuste ennetustöö vajaks rohkemat panustamist.
www.vaegkuuljad.ee
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Kuulmisabi: vajaduse väljaselgitamine ja saamine
Kuulmise halvenedes tuleks esmalt pöörduda perearsti poole, kes teostab kõrva
olukorra vaatluse ja kuulmisseisundi hindamise. Kuulmiskahjustuse või keerulisemate
kõrvahaiguste puhul suunab perearst patsiendi kõrvaarsti juurde. Kõrvahaigustest
tingitud kahjustused tuleb eelnevalt välja ravida. Oluline on see, et mida varem
pöördutakse abi saamiseks, seda paremaid tulemusi saadakse.
Käesoleval ajal on kõrva-ninakurguhaiguste kabinettides ja
haiglates olemas audiomeetriline
aparatuur kuulmisseisundi
määramiseks. Kõrvaarst selgitab
välja kuulmislanguse põhjuse ja
otsustab kuulmisabivahendi
(kuuldeaparaadi) vajaduse,
kirjutades patsiendile vastava
tõendi. Sama dokumendi alusel
antakse isiku elukohajärgsest
sotsiaalhoolekandeosakonnast
isikliku abivahendi kaart, mille
alusel on võimalik taotleda
kuulmisabivahendile riiklikku
soodustust.
Inimesel, kellel seisab ees esmakordne kuuldeaparaadi saamine, võib tekkida kindlasti
probleeme. Otsitakse infot, millisest asutusest abivahendeid hankida ja milline võiks
olla tema jaoks kõige parem aparaat. Valikuvõimalusi on palju. Kaasajal on ka näiteks
Internetist vajaliku informatsiooni otsimine üsna levinud. Sageli pöördutakse Eesti
Vaegkuuljate Liidu kontorisse (Toompuiestee 10, Tallinn), kus antakse vajalikku
informatsiooni ja nõustamist.
Kuulmiskeskuste erinevus ja omapära seisneb põhiliselt selles, millise firma
kuuldeaparaatidega või abivahenditega tegeletakse. Lisainfot võib saada juba
järgmiselt leheküljelt. Kuulmisabivahendi või kuuldeaparaadi saamiseks tuleb
eelnevalt soovitud kuulmiskeskuses registreerida ja leppida kokku aeg vastuvõtule.
Kaasajal on saadaval programmeeritavad ja digitaalsel tehnoloogial põhinevad
kuuldeaparaadid: kõrvatagused või -sisesed. Need aparaadid suudavad analüüsida
helisid, neid kohandada vastavalt patsiendi kuulmislangusele nii, et tagada rahuldav
kuulmine.
www.vaegkuuljad.ee
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Kuulmisabi Tallinnas
Asutus

Kontakt

Aadress

Teenused

MTÜ
Kuulmisrehabilitatsiooni
Keskus

645 4046
arvo@stillen.ee

Lembitu 10b,
Tallinn
E-R 9.00-15.00

Kuuldeaparaadid: Oticon,
Phonic Ear.
Rehabilitatsiooniteenused ka
lastele.

AS Ida-Tallinna
Keskhaigla kõrva-, ninaja kurguhaigustekeskus

620 7916
mare.kalvet@itk.ee

Ravi 18,
Tallinn

Kuuldeaparaadid: Siemens,
Phonak. Luukuulmisimplantaat
Baha + kõneprotsessor,
lisatarvikud.

SA Kõrva-NinaKurguhaiguste Kliinik

640 5570
oliver.vaide@entc.ee

Mustamäe tee
55a, Tallinn

Benafon kuuldeaparaadid.
Bellmann abivahendid.

AS Medicum
Kuulmiskeskus

605 0708
evi.kohlberg@medicum.ee

Punane 61,
Tallinn

Audiomeetrilised uuringud.
Danavox 793 U
kuuldeaparaadid, lisatarvikud.

Tervise Abi OÜ

673 7818, 5645 1045
diana@terviseabi.ee

Ädala 8,
Tallinn

Taani kuuldeaparaadid.
Rootsi kuulmisabivahendid.

MTÜ Jumalalaegas

5383 8129
janar@laegas.ee

Pühavaimu 4,
Tallinn

Bellmann häre- ja
signalisatsioonivahendid.
Senheiser kommunikaatorid,
kõnevõimendid.

Kadrimardi OÜ

511 5340
ks@kadrimardi.ee

Sõpruse pst
215-12
(4. korrus),
Tallinn

Kommunikaatorid.
Bellmann häre- ja
signalisatsioonivahendid.

Kuulmiskeskus Audiale

644 5400

Mõisa 4, Tallinn

Kuulmisuuringud.
Starkey Laboratories (USA)
kuuldeaparaadid.

Kuulmisnõustamisest
Kuulmisnõustamine on vaegkuulja, tema
pereliikmete ja teiste kuulmisprobleemidega
kokkupuutuvate inimeste nõustamine. Sellesse
valdkonda kuulub väga mitmesuguseid teenuseid,
mille osutaja peab olema hea suhtleja, omama
teadmisi kuulmisabivahenditest, nende õigest
kasutamisest, sotsiaaltööst ning olema otsustusja vastutusvõimeline.
Kuulmisnõustaja peab olema läbinud vajalikud koolitused ja omama teenuste
osutamiseks vastavat kvalifikatsiooni. Kuulmisnõustajad töötavad koostöös
kuulmiskeskustega ja omavalitsuste sotsiaaltöötajatega. Eesti Vaegkuuljate Liit on välja
töötanud kuulmisnõustajate ametijuhendi ja kutsestandardi ning lähitulevikus on ka
kuulmisnõustajatele kutseandjaks. Kuulmisnõustaja on kursis kuulmiskeskuste poolt
pakutavate abivahendite ja teenustega, andes erapooletut informatsiooni ja nõuandeid,
mis on vajalikud vaegkuulja toimetulekuks ühiskonnas. Kuulmisnõustamise teenuse
osutamine toimub enamasti vabatahtlikult, mõnes maakonnas ka lepingu alusel
kohaliku omavalitsusega (KOV). Võimalusel saab kuulmisnõustamisteenust osutada ka
projektide toel.
www.vaegkuuljad.ee
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2014. aastal rahastati Tallinna ja Harjumaa Vaegkuuljate Ühingu projekti „Eakate
tallinlaste kuulmisnõustamine” Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti toel. Projekti
tegevuse käigus anti kuulmisalast nõustamist ca 500-le kuulmispuudega inimesele,
korraldati 7 üritust, milles anti mitmesugust kuulmisalast informatsiooni ja tutvustati
vajalikke abivahendeid. Koostati infovoldik ja õppevideo kuulmispuudega inimeste
toimetulekust.
Hetkel osutavad linnade ja maakondade vaegkuuljate ühingutes esmatasandi kuulmisnõustamist vabatahtlikena ühingute juhatuse liikmed või koolitatud ja
staažika nõustamiskogemusega spetsialistid.
Kuulmisnõustaja:
• annab informatsiooni kuulmisabivahendite ja
kuulmisrehabilitatsiooni teenuste saamise kohta;
• õpetab kuuldeaparaatide ja teiste abivahendite
õiget kasutamist ja hooldamist, tutvustab
remondivõimalusi;
• oskab vahetada ja hooldada kuuldeaparaatide
tarvikuid;
• tutvustab häire- ja signalisatsiooni
abivahendeid;
• tegeleb kuulmisalase ennetustegevusega;
• nõustab kuulmispuudega inimeste ja nende
pereliikmeid töö- või haridusalastes küsimustes;
• tutvustab kohaliku vaegkuuljate ühingu tegevust.

Kuuldeaparaadid
Kaasajal on kasutusel põhiliselt digitaalsed kuuldeaparaadid: kõrvatagused või sisesed, mis tagavad rahuldava kuulmise. Enne, kui kuuldeaparaati taotleda ja
sobitada, peaks patsient teadma, millises keskkonnas ta aparaati kasutab (kodus,
koolis, tööl, telefonisuhtlusel vms). Hea oleks nimetada kuulmisuurijale ka olulisemad
terviseprobleemid - näiteks kroonilised haigused või traumad, kui neid on. Selline info
võib lihtsustada kuuldeaparaadi määramisprotsessi. Vaegkuuljad, kes vajavad
normikohast kuulmist nõupidamistel, koosolekutel, koolitustel või ka teatrietendustel,
võiksid valida kuuldeaparaate, millel on suunamikrofon. Lisaks võiks neil olla võimalus
kuulata müravabalt helisagedusliku induktsioonvõimendi vahendusel. Lisaseade
kuuldeaparaadile ehk streamer, võimaldab kuulata vahetult mobiilkõnet või muu
heliseadme signaali. Vahetult pärast kuuldeaparaadi valimist tuleks lasta teha
kõneaudiogramm, et veenduda aparaadi sobivuses.
Kuuldeaparaatide valikuvõimalus on suur. Eakatel
vaegkuuljatel, kellel on ka terviseprobleeme, oleks
soovitav valida kõrvatagune kuuldeaparaat, mille
helitugevust saab ise vajadusel reguleerida ning mida
oleks ka kergem hooldada. Arvestada tuleb ka
aparaatide maksumusega. Eriti tähelepanik tuleb olla
kuuldeaparaadi esmasel tutvustamisel ja selle
kasutamise ning hooldamise õpetamisel.
Kuuldeaparaadiga antakse kaasa kasutusjuhend, mida
tuleks väga tähelepanelikult läbi lugeda ja talitada
juhendis toodud nõuannete kohaselt. Küsimuste
korral tuleb konsulteerida kuulmisnõustajaga.
www.vaegkuuljad.ee
www.thvk.ee
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Aparaadi otsiku õigest kõrva asetamisest ja helivaljuse reguleerimisest sõltub oluliselt
hea ja mugav kuuldavus. Kuuldeaparaadiga harjumine, eriti esmakordsel kokkupuutel,
võtab aega. Alguses tuleks kasutada ainult mõned tunnid ning järk-järgult saab juba
kasutusaega pikendada.
Tähtis on, et kuuldeaparaati kasutatakse pidevalt, välja arvatud uneajal. Tuleb õppida
kuuldeaparaadiga kuulama ka kohtades, kus on paigaldatud helisageduslik
induktsioonvõimendi. Praktilisi nõuandeid võiks küsida nendelt vaegkuuljatelt, kes on
kuuldeaparaati kasutanud juba pikemat aega. Kui arvestada, et kuuldeaparaadi
kasutuseaks loetakse 5-8 aastat, tuleb selle kasutamisel olla väga tähelepanelik.
Tekkinud tehniliste probleemide ja reguleerimise vajadusel tuleb alati pöörduda selle
firma poole, kust see aparaat saadi.
Käesoleval ja tõenäoliselt ka 2015. aastal kehtib veel soodustingimustel
kuuldeaparaatide saamine vastavalt kehtiva Sotsiaalministri määruse alusel neile
vaegkuuljaile, kes omavad isikliku abivahendi kaarti. Pensioniealistele on
kuuldeaparaadi kompenseerimise piirsumma 223 eurot, tööealistele 288 eurot. Lastele
ja õpilastele kehtib 90% soodustus.
Sotsiaalministeerium, koostöös Astangu Puudealase Teabe- ja Abivahendite
Keskusega, on ette valmistamas uut abivahendite määrust, milles on ettenähtud
kõikidele kallitele abivahenditele piirhinnad ja muutuvad ka rahastamise tingimused
ning kord. Abivahendite administreerimine koondatakse Sotsiaalkindlustusametisse.
Koostatakse üleriigiline abivahendite register, kusjuures Eesti Töötukassa kompetentsi
jäävad need abivahendid, mida kasutatakse ainult tööl olles. Abivahendi taotlust on
edaspidi võimalik esitada ka Internetis. Muudatused kuulmisabivahendite uuendatud
korraldustes peavad tagama parema vahendi kättesaadavuse nii lastele, tööealistele
isikutele ja eakatele.

Muud kuulmisabivahendid
Eakamad inimesed kasutavad põhiliselt vaegkuuljatele kohandatuid lauatelefone nagu
Erifonet 600, millel on helitugevuse regulaator, silmusvõimendi. Tavalisele telelefonile
on võimalik lisada helitugevuse võimendi nagu Stroboringer või Clarity ESR 200, mis
võimendavad telefoni kutsungisignaali ja annavad märku vilkuva tulega.
Kommunikatsioonivõimenditest on tuntuim helisageduslik induktsioonvõimendi, mis võimaldab kuulata
kuuldeaparaadiga müravabalt koosolekuruumides või
teatrisaalis. Tallinnas on võimendid olemas näiteks Eesti
Puuetega Inimeste Kojas (Toompuieste 10), Tallinna
Puuetega Inimeste Tegevuskeskuses (Endla 59), Kristiine
Päevakeskus (Sõpruse pst 5) ja Linnateatris (Lai 23).
Viimastel aastatel on lisandunud mitmeid kõne- ja
helivõimendeid ehk kommunikaatoreid (nt Maxi, Mino,
Domino Classic, Comfort Audio), mis on põhiliselt
mõeldud kasutamiseks lähisuhtlemisel, meediakanalite
kuulamisel. Kurtidele ja vaegkuuljatele on olulised ka
häire- ja signalisatsiooniseadmed: suitsundur,
vingugaasiandur, ukskella signalisaator, vibroalarmiga
äratuskellad, beebialarm. Heliülekandesüsteemidest on
noorte seas levinum FM-seade, seda kasutavad paljud
vaegkuuljatest õpilased.
www.vaegkuuljad.ee
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Kuulmispuudega inimene kuuljate ühiskonnas
Kasutades kõiki eelpooltoodud võimalusi, peaksid kuulmispuudega inimesed tulema
igapäevaelus rahuldavalt toime. Küsitluste tulemused ja arvukad kohtumised
vaegkuuljatega näitavad ikkagi seda, et vajalikku kuulmisabialast informatsiooni ja
nõustamisteenust napib. Kuulmisabi saamist püütakse edasi lükata, lootes ikka kuidagi
toime tulla. Paljud eakamad kuulmisabivahendi saajad ei pruugi õppida abivahendit
korrektselt kasutama ning siin võib olla abi Vaegkuuljate Ühingusse liikmelisusest, mis
toetab ühtlasi igapäevaeluga toimetulemist. Ühisüritustel õpitatakse abivahendite õiget
kasutamist, tutvustatakse suhtlemist hõlbustavaid võimalusi ja vahetatakse kogemusi
teiste vaegkuuljatega. Ühingu liikmed saavad liikmekaardi, millel on märge “Kuulen
halvasti” ja lisatud info “Kuidas suhelda vaegkuuljaga?”.
Pealinnas elavatel vaegkuuljatel on
võimalus ühineda Tallinna ja Harjumaa
Vaegkuuljate Ühinguga ning Nõmme
Vaegkuuljate Seltsiga. Inimestel, kellel on
probleeme kõrvakohinatega ehk
tinnitusega, on võimalik pöörduda nõu ja
abi saamiseks Eesti Tinnituse ja Meniere`i
Ühingu poole, mille kontor asub samuti
Tallinnas, Toompuiestee 10. Ühingu
liikmetele korraldatakse mitmesuguseid
tegevusi: info- ja teabeüritusi, sportlikke
ja ka meelelahutuslikke üritusi, ka
ekskursioone. Soodushinnaga on võimalik
saada kuuldeaparaatide tarvikuid.
Infolehe väljaandmist toetas Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet.
Väljaandja: MTÜ Tallinna ja Harjumaa Vaegkuuljate Ühing
Toompuiestee 10, 10137 TALLINN
Koostaja:
Uno Taimla
Küljendaja: Lisanna Elm
www.vaegkuuljad.ee
www.thvk.ee
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