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Iga haiglas oldud kalendripäeva eest
on tasu 2,50 eurot.
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 20% Haigekassa
poolt kehtestatud voodipäevahinnast. 

Iseseisva statsionaarse õendusabi
eest tuleb tasuda omaosalus 15%
Haigekassa poolt kehtestatud
voodipäevahinnast. 

Voodipäevatasu ei võeta
Alla 18-aastaselt patsiendilt (k.a);
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. 

Plaaniliste patsientide
ravile vormistamine

Ravile vormistatakse teid
registratuuris, E-R kell 8-15, 
peahoone 1. korrusel. 

Kui Teil ei ole võimalik kokkulepitud
ajal haiglaravile saabuda, palume
sellest kindlasti teavitada
registratuuri telefonil - 434 3001.



Meist
Sihtasutus Viljandi Haigla on Eesti suurim
üldhaigla, mille koosseisu kuuluvad:
ambulatoorse ravi kliinik,
diagnostikakliinik, kirurgiakliinik,
naistekliinik, erakorralise meditsiini ja
sisehaiguste kliinik, taastusravikliinik,
psühhiaatriakliinik, somaatilise ravi
kliinikute õenduskeskus,
hoolekandekeskus, sõltuvushaigete ravi-
ja rehabilitatsioonikeskus.

Oleme Viljandi maakonna inimestele
oma haigla ja turvatunde pakkuja.
Samas arendame ka unikaalseid üle-
eestilisi teenuseid. 
Aitame koos perearstide ja
sotsiaalvaldkonnaga hoida inimestel
oma tervist ning oleme selles parimad.

Saabumispäeval (saabudes enne kella 12)
on ette nähtud õhtusöök. 
Söögiajad: 
             Hommikusöök kell 8
             Lõunasöök kell 12
             Õhtusöök kell 17
             Õhtune tee kell 20

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
personal igakülgset ja ausat
informatsiooni.

Viljandi haiglasse plaanilisele haiglaravile
tulles on vajalik perearsti saatekiri ja
kokkulepe saabumise aja suhtes
osakonnaga, kuhu teid ravile on
suunatud. 

Soovime kannatlikku meelt ja kiiret
paranemist!

Haiglasse tulles
palume kaasa võtta

Toit

Patsientide
külastamine

Tööpäevadel soovitavalt kell 16-19.
Nädalavahetustel ja riiklikel pühadel 
kell 10-19.

Info võib muutuda, jälgige haigla
kodulehte või helistage infotelefonil 
435 2008, et küsida viimast infot
külastamise aegade kohta!
Tulenevalt covid olukorrast, 
külastamine ainult kokkuleppel
raviarstiga!

Külastajatel palume üleriided jätta
riidehoidu! 

Infot oma lähedase terviseseisundi ja
külastamise kohta palume küsida patsiendi
raviarstilt. 

Patsientidele palume mitte tuua lilli! 

  
... palume haiglasse 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.

isikut tõendav pildiga dokument; 
isiklikud hügieenitarbed;
sisejalanõud, vahetusriided;
igapäevaselt tarvitatavad ravimid;
vajaminevad abivahendid; 
väikelastele vajalikud hügieenitarbed,
ühe päeva toit, lemmiklelu.

Pane tähele, et Pakiautomaat
24/7 saab jätta patsientidele
pakke peahoone välisukse
juures paiknevasse
pakiautomaati

Haiglas asuvad
2. korrusel apteek (A-korpus)
1. korrusel prillipood (fuajees)
1. korrusel kohvik 

1. korrusel snäki- ja
joogiautomaat 24h 

      (E-R 9-16), soe lõuna (10.30- 15.30)
       v.a karantiiniolukorras


