
Sihtasutus Viljandi Haigla on Eesti suurim 
üldhaigla, mille koosseisu kuuluvad 
ambulatoorse ravi ja diagnostika kliinik, 
kirurgiakliinik, sisekliinik, 
psühhiaatriakliinik, õendus-hoolduskeskus 
ning sõltuvushaigete ravi- ja 
rehabilitatsioonikeskus.  
 
Meie visiooniks on olla kõrge mainega 
üldhaigla ja tagada parim ravi patsientidele.  
 
Missiooniks on pakkuda patsiendikeskset 
kvaliteetset ravi, tervise maksimaalset 
taastamist ja oskusi haigusega toimetulekuks. 
 
Haigus ja haiglaravil viibimine on 
igapäevaelust hälbiv olukord, millega 
enamasti kaasnevad halb enesetunne ja 
ebamugavad olukorrad.  
 
Rääkige oma muredest ja vajadustest –  
Teie parimaks raviks ja hoolduseks vajab 
meditsiinipersonal igakülgset ja ausat 
informatsiooni.  
 
Viljandi haiglasse plaanilisele haiglaravile 
tulles on vajalik perearsti või eriarsti saatekiri 
ja kokkulepe saabumisaja suhtes osakonnaga, 
kuhu Teid ravile on suunatud.  
 
 
Soovime kannatlikku meelt ja  
edukat paranemist! 
 
 

 

Plaaniliste patsientide haiglaravile 

vormistamine  
 
Tööpäeviti 08.00-11.00 C-korpus, 1. korrus 
(sisenemine peauksest). 
 
Kui Teil ei ole võimalik kokkulepitud ajal 
haiglaravile saabuda, palume sellest kindlasti 
teavitada vastavat üksust (telefoninumbrid on 
toodud infolehe tagumisel küljel). 
 
Haiglasse tulles palume kaasa võtta: 

 
• perearsti või eriarsti saatekiri; 
• isikut tõendav pildiga dokument; 
• isiklikud hügieenitarbed (seep, kamm, 

hambahari, -pasta jne); 
• sisejalanõud, vahetusriided, soovi 

korral hommikumantel; 
• igapäevaselt tarvitatavad ravimid (nt 

diabeediravimid, astmaravimid jne); 
• vajaminevad abivahendid; 
• väikelastele vajalikud hügieenitarbed, 

ühe päeva toit (lutipudel) ja soovi 
korral lapse lemmiklelud. 

 
Palume haiglaravile tulekule eelneval päeval  
käia duši all. 
 
Haigla ei vastuta hoiule mitteantud esemete 
eest. Kaasasolevatest väärisesemetest ja 
rahast palume teavitada valveõde, kes 
paigutab esemed soovi korral üksuse seifi.  
 
 
 

Saabumispäeval (saabudes enne kella 12.00) 
on ette nähtud õhtusöök. 
 
Söögiajad: 
Hommikusöök 08.00 
Lõuna 12.00 
Õhtusöök 17.00 
Õhtune tee 20.00 
 
Patsientide külastamine 

 
• Tööpäevadel soovitavalt  

kell 16.00-19.00 
• Nädalavahetustel ja riiklikel pühadel 

kell 10.00-19.00 
 

Külastajatel palume üleriided jätta riidehoidu 
ja võtta kaasa vahetusjalatsid või osta 
ühekordsed sussid haigla infost-riidehoiust.  
 
Infot oma lähedase terviseseisundi kohta 
palume küsida patsiendi raviarstilt. 
 
Intensiivravipalatisse palume mitte tuua lilli. 
 
NB! Haiglas ei tohi suitsetada ega 

tarvitada alkoholi! 
 
Haigla I korruse fuajees asuv kohvik on 
avatud E-R 9.00 - 16.00,  
soojad lõunad 12.30 - 14.00. 
 
Haiglas asuvad: 

• 1. korruse fuajees lillemüügi kiosk  
• 2. korrusel A-korpuses apteek  
• 3. korruse liftihallis juuksur 



Voodipäevatasu 

 
SA Viljandi Haiglas on voodipäevatasu 2,50 
eurot iga haiglas oleku ajal alanud 
kalendripäeva eest. Tasu tuleb maksta 
maksimaalselt kümne haiglaravil oldud päeva 
eest, seega kokku mitte rohkem kui 25 eurot 
ühe haigusjuhtumi kohta. 
 
Statsionaarse taastusravi eest tuleb tasuda 
omaosalus 11,40 eurot päev, ehk 20% HK 
poolt kehtestatud voodipäevahinnast. 
 
Iseseisva statsionaarse õendusabi eest tuleb 
tasuda omaosalus 9,20 eurot päev, ehk 15% 
HK poolt kehtestatud voodipäevahinnast.  
 
Voodipäevatasu ei võeta: 

 
• alla 18-aastaselt patsiendilt; 

 
• raseduse ja sünnitusega seotud 

statsionaarse eriarstiabi osutamise 
eest; 
 

• hoolduse (nt ema ravil viibiva lapse 
juures) eest; 
 

• intensiivravi osutamise aja eest; 
 

• kui haiglasse saabumine ja lahkumine 
toimub samal kuupäeval. 

 
 
 
 

Olulisemad telefoninumbrid 

 

INFO 1C 435 2008 

Plaaniliste 
patsientide 
vastuvõtt, 
patsientide 
riidehoid 

1C 435 2007 

Sünnitus-
günekoloogia  

3A 435 2113 

Lastehaigused, 
statsionaarne 
taastusravi 

5B 435 2147 

Sisehaigused 
 

5A 
6A 

435 2143 
435 2153 

Kirurgia 7A 
7B 

435 2123 
435 2125 

Tasuline 
hooldus 

8B 435 2162 

Rehabilitatsioon  8B 435 2164 

Ambulatoorne 
taastusravi 

1B 435 2136 

Laste-
psühhiaatria 

6B 435 2183 

Üldpsühhiaatria 8A 435 2163 

 

Parimate soovidega 
SA Viljandi Haigla 

www.vmh.ee 
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