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EESSÕNA 

Viimati uuendatud: 02.08.2021 

 

Käesolev dokument on peremeditsiini praktikabaaside konspekti “versioon 2.0”, mis on 

kokku pandud MTÜ Eesti Noored Perearstid ja Tartu Ülikooli peremeditsiini õppetooliga 

koostöös. Antud konspektis on püütud ühtlasel kujul välja tuua kõik informatsioon, mis 

võiks üliõpilast või arst-residenti peremeditsiini praktikabaasi valides huvitada. Kuna 

peremeditsiini õppebaase on üle 100, mis peegeldub ka selle dokumendi lehekülgede arvus, 

siis kokkuhoidmiseks ja uuenduste tegemise lihtsustamiseks ei ole siia lisatud 

pildimaterjali. Huvipakkuva baasi leidmisel on soovitatav vaadata ka perearstikeskuse 

veebileheküljelt. Eriala üldjuhendaja koostöös perearsti/perearstikeskusega ja arst-

residendiga määrab residentuuri programmi alusel arst-residendile peremeditsiini praktika 

põhibaasi suuremas linnas ja kõrvalbaasi maapiirkonnas.  

Siinses konspektis ei ole esindatud mõned õppebaasid, kes ei ole edastanud enda keskuse 

kohta tagasisidet. Antud praktikabaaside kohta saab informatsiooni eelmisest 

praktikabaaside konspektist (vt. link üleval). Keskused, kes ei ole siinses dokumendis 

esindatud, aga keda saab samuti õppebaasiks valida: 

OÜ Medicenter 

Perearst Merike Rüütel 

Perearst Eve Rebane OÜ 

OÜ Bers-Kurbat 

OÜ Järveotsa Perearstikeskus 

Perearst Hiie Seepter OÜ 

OÜ Perearst Jevgenia Kulikova 

Kose Perearstikabinet OÜ 

Perearst Külli Raudsik OÜ 

Alatskivi Perearst OÜ 

OÜ Mai Perearstid 

Margut Soomann 

OÜ Perearst Marika Plaks 

https://www.dropbox.com/s/de349kpqwv58lwy/Residentuuri%20peremeditsiini%20praktikabaasid.pdf?dl=0
https://nooredperearstid.ee/astu-liikmeks/
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OÜ Perekeskus 

Tartu Vangla Perearst 

Perearst Ruth Ladva OÜ 

Koosa Perearstikabinet OÜ 

 

Tagasiside korral palun kirjutada: 

MTÜ Eesti Noored Perearstid | eestinooredperearstid@gmail.com 

TÜ peremeditsiini õppetool | liis.viitkar@ut.ee  
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HARJUMAA 

OÜ Perearst Inna Viik 
Haabneeme, Kaluri tee 5a, 74001 

https://sinuperearst.ee/ | arst@sinuperearst.ee 

 

Nimistuid: 1 | Juhendajaid: 1 | Pereõdesid: 2 

Tarkvara: Perearst2 

Kui sageli läheb vaja järgmisi keeli: | vene keel: sageli | inglise keel: harva 

 

Kuidas kirjeldaksite oma keskust kolme sõnaga? 

Sõbralik, töökas, usaldav 

Millist residenti oma praktikabaasi ootate? 

Töökat, sõbralikku ja head suhtlejat. 

Miks valida just teie keskust õppebaasiks? 

Meie majas töötab mitmeid erialaspetsialiste (radioloog, kardioloog, taastusraviarst, 

günekoloog, pediaater, kõrva-nina-kurguarstid), kellelt on võimalik vajadusel nõu küsida. 

Asume nimelt ühes majas Fertilitase Erahaiglaga. Meie majas on röntgenkabinet ja 

ultrahelikabinet ning radioloog igapäevaselt majas. See võimaldab lisakogemusi 

omandada röntgenülesvõtete vaatamisel. Lisaks on majas väga meeldivaid kolleege-

perearste veel teisigi. 

 

Juhendajad: perearst-residendil on konkreetne ja sama juhendaja terve tsükli jooksul. 

dr Inna Viik 

TÜ Arstiteaduskond lõpetatud 1982 ravi erialal, varem töötanud Pärnumaal ja alates 

2004 Viimsis. Väga meeldib reisida, talvel meeldib käia suusatamas (eriti 

mäesuusatamine) ja suvel jalgrattaga Alpides matkamine. 

Staaz perearstina al: 2011 

Lisapädevuse valdkonnad: - 

Varasem juhendamiskogemus: jah 

 

https://sinuperearst.ee/
mailto:arst@sinuperearst.ee
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Töökorraldus 

Ultraheli- ja röntgenuuringute logistika: röntgen ja ultraheli asuvad samas majas. 

Analüüside toimetamine laborisse: igal tööpäeval. 

Residendi vastuvõtuaeg: 4 tundi/päevas 

Residendi visiidi pikkus: 30 minutit 

Vastuvõturuumide kasutamine residendi visiitide ajal: perearst-residendil ja tema 

juhendaja(te)l on eraldi kabinetid, vastu saab võtta samaaegselt. 

Vastuvõturuumide kasutamine pärast residendi visiite: perearst-resident saab 

vastuvõturuumi kasutada ka enne ja pärast vastuvõttu oma asjade lõpetamiseks, 

telefonitunniks jne. 

Patsientide diferentseerimine residendi jaoks: perearstikeskus diferentseerib 

patsiendid perearst-residendi jaoks ära, sõltuvalt residendi kliinilisest kogemusest. 

Lastevisiitide teostamine: alustav perearst-resident saab lapsi vastu võtta koos 

juhendajaga (sh profülaktilised visiidid). 

Parkimine: parklaid on maja ümber mitu, kuid kõik ei ole tasuta ja seetõttu on vajalik 

vaadata infot kohapeal. 

Ööbimis- või elukohavõimalused: - 

Juhendaja asendamise lisatasustamine: perearst-resident saab lisatasu, kui ta peab 

juhendajat puhkuse jms ajal asendama (kokkuleppel)/ 

Teiste spetsialistide olemasolu perearstikeskuses: - 

Mida võiks perearst-resident teada enne, kui teie perearstikeskusesse praktikale 

tuleb? 

Oleme huvitatud uutest kogemustest ja võimalustest oma tööd senisest veelgi paremini 

korraldada ja teha.  
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Viimsi Perearstikeskus 
Haabneeme, Kaluri tee 5a, 74001 

http://www.viimsipak.ee/ | viimsipak@gmail.com 

 

Nimistuid: 3 | Juhendajaid: 2 | Pereõdesid: 6 

Tarkvara: Perearst2 

Kui sageli läheb vaja järgmisi keeli: | vene keel: sageli | inglise keel: mõnikord 

 

Kuidas kirjeldaksite oma keskust kolme sõnaga? 

Koostöö, mõistmine, pädevus. 

Millist residenti oma praktikabaasi ootate? 

Senine kogemus residentidega on olnud väga positiivne ning kõigil on olnud oma 

tugevamad küljed. Olulised korrektsus, meeskonnaga arvestamine ning piisav 

teadmistepagas. 

Miks valida just teie keskust õppebaasiks? 

Paiknedes Fertilitase ruumides on meil sünergia kogu maja võimalustega. 

 

Juhendajad: perearst-residendil on konkreetne ja sama juhendaja terve tsükli jooksul. 

dr Krista Kaarlõp 

Krista on aastaid töötanud pediaatrina, 2002 aastast perearst. On hästi kohusetundlik, 

tasakaalukas, põhjalik oma tegemistes. Ta on lahke ning abivalmis. Patsiendid on 

temasse väga kiindunud ning seetõttu on tal ka keskuse kõige suurem nimistu. Alati võib 

tema käest nõu küsida. Osaleb koolitustel, et ennast uute teadmistega täiendada. 

Staaz perearstina al: 2003 

Lisapädevuse valdkonnad: – 

Varasem juhendamiskogemus: jah 

 

dr Tiina Talijärv 

Tiina on mõistev ning kannatlik. Püüab leida probleemidele lahendusi, on aktiivne . 

Tegeleb keskuses organisatoorse poolega. Oluline tema jaoks olla kursis uute 

teadmistega. 

http://www.viimsipak.ee/
mailto:viimsipak@gmail.com
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Staaz perearstina al: 2002 

Lisapädevuse valdkonnad: – 

Varasem juhendamiskogemus: jah 

 

Töökorraldus 

Ultraheli- ja röntgenuuringute logistika: võimalik on UH ja röntgen teha samas majas 

(Fertilitas), kuid kasutame ka kõiki Tallinna võimalusi. Kui UH kiireloomuline, saab läbi 

rääkida meie radioloogiga või suunata ITKsse. 

Analüüside toimetamine laborisse: igal tööpäeval 

Residendi vastuvõtuaeg: 4 tundi/päevas 

Residendi visiidi pikkus: 20 minutit 

Vastuvõturuumide kasutamine residendi visiitide ajal: sõltuvalt päevast ning 

graafikutest on olemas ka võimalik vastuvõttu teha eraldi kabinetis. 

Vastuvõturuumide kasutamine pärast residendi visiite: perearst-resident saab 

vastuvõturuumi kasutada ka enne ja pärast vastuvõttu oma asjade lõpetamiseks, 

telefonitunniks jne. 

Patsientide diferentseerimine residendi jaoks: perearstikeskus diferentseerib 

patsiendid perearst-residendi jaoks ära, sõltuvalt residendi kliinilisest kogemusest 

Lastevisiitide teostamine: alustav perearst-resident saab lapsi vastu võtta koos 

juhendajaga (sh profülaktilised visiidid). 

Parkimine: majaga külgnevad parklad on nii tasulised, kuid ka tasuta. Vahel võib 

juhtuda, et tasuta parkimise võimaluse nimel peab vaeva nägema. 

Ööbimis- või elukohavõimalused: oleme Tallinnast paari kilomeetri kaugusel ning ka 

Haabneemes on võimalik tube rentida. 

Juhendaja asendamise lisatasustamine: juhendaja asendamise eest lisatasu ette nähtud 

ei ole. 

Teiste spetsialistide olemasolu perearstikeskuses: oleme samas majas Fertilitasega, kus 

spetsialistid olemas. 

Mida võiks perearst-resident teada enne, kui teie perearstikeskusesse praktikale 

tuleb? 

Soovime enne praktikaks nõusoleku andmist kohtuda.  
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Keila Perearstikeskuse OÜ 
Keila, Keskväljak 12a, 76610 

http://www.keilaperearst.ee/  | info@keilaperearst.ee 

 

Nimistuid: 4 | Juhendajaid: 1 | Pereõdesid: 6 

Tarkvara: Perearst2 

Kui sageli läheb vaja järgmisi keeli: | vene keel: mõnikord | inglise keel: harva 

 

Kuidas kirjeldaksite oma keskust kolme sõnaga? 

Mitmekesine professionaalne kollektiiv. 

Millist residenti oma praktikabaasi ootate? 

Kes soovib end arendada valitud erialal. 

Miks valida just teie keskust õppebaasiks? 

Meie suurepärane kollektiiv, head töötingimused, mõistlik töökorraldus ja 8000 patsienti. 

 

Juhendajad: perearst-residendil on konkreetne ja sama juhendaja terve tsükli jooksul. 

dr Alar Kukk 

Staaz perearstina al: 2004 

Lisapädevuse valdkonnad: – 

Varasem juhendamiskogemus: ei 

 

Töökorraldus 

Ultraheli- ja röntgenuuringute logistika: Keila haiglas asub röntgenkabinet, kus saab 

igapäevaselt tellida uuringuid, teised uuringuvõimalused on Tallinnas. 

Analüüside toimetamine laborisse: Igal tööpäeval 

Residendi vastuvõtuaeg: 4 tundi/päevas 

Residendi visiidi pikkus: 20 minutit 

Vastuvõturuumide kasutamine residendi visiitide ajal: Perearst-residendil ja tema 

juhendaja(te)l on eraldi kabinetid, vastu saab võtta samaaegselt. 

Vastuvõturuumide kasutamine pärast residendi visiite: perearst-resident saab 

vastuvõturuumi kasutada ka enne ja pärast vastuvõttu oma asjade lõpetamiseks, 

telefonitunniks jne. 

http://www.keilaperearst.ee/
mailto:info@keilaperearst.ee
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Patsientide diferentseerimine residendi jaoks: perearstikeskus diferentseerib 

patsiendid perearst-residendi jaoks ära, sõltuvalt residendi kliinilisest kogemusest 

Lastevisiitide teostamine: alustav perearst-resident saab lapsi vastu võtta koos 

juhendajaga (sh profülaktilised visiidid) 

Parkimine: 100m raadiuses on mitmed tasuta parkimisplatsid, kus on alati vabu kohti. 

Ööbimis- või elukohavõimalused: vajadusel on läheduses võimalik leida ööbimis- või 

elukoht. 

Juhendaja asendamise lisatasustamine:  perearst-resident saab lisatasu, kui ta peab 

juhendajat puhkuse jms ajal asendama (kokkuleppel). 

Teiste spetsialistide olemasolu perearstikeskuses: Ämmaemand, füsioterapeut 

Mida võiks perearst-resident teada enne, kui teie perearstikeskusesse praktikale 

tuleb? – 

 

Jüri Tervisekeskuse OÜ 
Keskväljak 1/1, Jüri, 75301 Harju maakond 

www.jyritk.ee | alina.terep@gmail.com 

 

Nimistuid: 4 | Juhendajaid: 2 | Pereõdesid: 8 

Tarkvara: Perearst2 

Kui sageli läheb vaja järgmisi keeli: | vene keel: ca 20% juhtumitest | inglise keel: ca 

5% juhtumitest 

 

Kuidas kirjeldaksite oma keskust kolme sõnaga?  

Korralik, moderne, sõbralik.  

Millist residenti oma praktikabaasi ootate?  

Töökat ☺ 

Miks valida just teie keskust õppebaasiks?  

Me olemegi tervisekeskus nii sisu, kui ka ruumi mõistes.  

 

Juhendajad: perearst-residendil on konkreetne ja sama juhendaja terve tsükli jooksul 

(v.a. juhendaja puhkuse ajal). 

dr Alina Terep ja dr Agne Västra 

http://www.jyritk.ee/
mailto:alina.terep@gmail.com
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Töökorraldus 

Ultraheli- ja röntgenuuringute logistika: kõike saab teha Tallinnas. Valik suur. 

Ühistransport olemas.  

Analüüside toimetamine laborisse: Synlabi kuller käib iga päev.  

Residendi vastuvõtuaeg: 4 korda nädalas hommikul, vähemalt üks õhtune vastuvõtt. 

Soovitatavalt töötada oma juhendajaga samal ajal. Vastuvõttu pikkus 4-6 tundi.  

Residendi visiidi pikkus: 20-30 minutit 

Vastuvõturuumide kasutamine residendi visiitide ajal: meil on vabad kabinetid 

olemas. Keskus on 5le nimistule ehitatud.  

Vastuvõturuumide kasutamine pärast residendi visiite: saab järeltööd teha.  

Patsientide diferentseerimine residendi jaoks: vastuvõtule saab registreerida ainult 

telefoni teel. Kliinilisel assistendis või pereõel on vastuvõtule registreerimisjuhend on 

olemas.  

Parkimine: tasuta, maja ees 

Ööbimis- või elukohavõimalused: enda poolt ei pakku.  

Juhendaja asendamise lisatasustamine: ei. Juhendajat asendavad teised perearstid.  

Teiste spetsialistide olemasolu perearstikeskuses: ämmaemand, füsioterapeut. Meil on 

hea koostöö koduõega, kuigi ta pole meie osaühingu palgal.  

Mida võiks perearst-resident teada enne, kui teie perearstikeskusesse praktikale 

tuleb? Meie keskus otsib pikemas perpektiivis veel ühte nimistuga perearsti.  

 

OÜ Kuusalu Tervisekeskus 
Kuusalu, Kuusalu tee 33, 74601 

Veebileht puudub | kuusalutk@gmail.com 

 

Nimistuid: 3 | Juhendajaid: 1 | Pereõdesid: 4 

Tarkvara: Watson 

Kui sageli läheb vaja järgmisi keeli: | vene keel: sageli | inglise keel: harva 

 

Kuidas kirjeldaksite oma keskust kolme sõnaga? 

ooruslik, rõõmsameelne, sõbralik. 

mailto:kuusalutk@gmail.com
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Millist residenti oma praktikabaasi ootate? 

Aktiivne, hea suhtleja. 

Miks valida just teie keskust õppebaasiks? 

Perekeskus hetkel teenindab perearstita nimistut, on võimalik vormistada Terviseametis 

ajutise asenduse. 

 

Juhendajad: perearst-residendil on konkreetne ja sama juhendaja terve tsükli jooksul. 

dr Susanna Kari 

Staaz perearstina al: 2001 

Lisapädevuse valdkonnad: väikekirurgia 

Varasem juhendamiskogemus: jah 

 

Töökorraldus 

Ultraheli- ja röntgenuuringute logistika: patsiendid käivad Tallinnas või Rakveres. 

Analüüside toimetamine laborisse: igal tööpäeval 

Residendi vastuvõtuaeg: 4 tundi/päevas 

Residendi visiidi pikkus: vastavalt vajadusele ja kokkuleppele. 

Vastuvõturuumide kasutamine residendi visiitide ajal: perearst-residendil ja tema 

juhendaja(te)l on eraldi kabinetid, vastu saab võtta samaaegselt. 

Vastuvõturuumide kasutamine pärast residendi visiite: perearst-resident saab 

vastuvõturuumi kasutada ka enne ja pärast vastuvõttu oma asjade lõpetamiseks, 

telefonitunniks jne. 

Patsientide diferentseerimine residendi jaoks: perearstikeskus diferentseerib 

patsiendid perearst-residendi jaoks ära, sõltuvalt residendi kliinilisest kogemusest. 

Lastevisiitide teostamine: alustav perearst-resident saab lapsi vastu võtta koos 

juhendajaga (sh profülaktilised visiidid) 

Parkimine: tasuta parkimine maja ees. 

Ööbimis- või elukohavõimalused: – 

Juhendaja asendamise lisatasustamine: perearst-resident saab lisatasu, kui ta peab 

juhendajat puhkuse jms ajal asendama (kokkuleppel) 

Teiste spetsialistide olemasolu perearstikeskuses:  
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Mida võiks perearst-resident teada enne, kui teie perearstikeskusesse praktikale 

tuleb? -  
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Laagri Perearstikeskus 
Laagri, Tervise 2, 76401 

http://www.laagriperearst.ee/ | info@laagriperearst.ee 

 

Nimistuid: 4 | Juhendajaid: 3 | Pereõdesid: 11 

Tarkvara: Perearst2 

Kui sageli läheb vaja järgmisi keeli: | vene keel: sageli | inglise keel: harva 

 

Kuidas kirjeldaksite oma keskust kolme sõnaga? 

Suurepärane meeskonnatöö, kvaliteetne teenus, sõbralikkus. 

Millist residenti oma praktikabaasi ootate? 

Särasilmne, rõõmsameelne, hea suhtleja. Viisakas, lugupidav nii kolleegide kui 

patsientide vastu. 

Miks valida just teie keskust õppebaasiks? 

Praeguse seisuga üks Eesti uuemaid tervisekeskusi. Ladus töökorraldus, väga hea 

kollektiiv, suurepärase väljaõppe ja kogemusega pereõed. Võimalus kaasa rääkida töö 

paremal korraldamisel. Oleme alati innovaatilised ja tervitame uusi mõtted ja võimalusi. 

 

Juhendajad: kõik võimalused on võimalikud, eelistatult on üks kindel juhendaja, kes 

vastutab residendi eest, kuid kui ta näeb tsükli jooksul, et teise arsti kogemus on oluline, 

siis võib kindlasti resident töötada ka teise arsti kõrval. 

dr Triinu-Mari Ots 

Töötasin 7 aastat Läänemaal täiesti maal, üksikpraksises, sõitsin ka kiirabi ja õppisin 

oma kirurgist residentuurijuhendaja kõrval tegema sisuliselt kõiki esmatasandil 

võimalikke protseduure. Sain selle ajaga võrratu kogemuse ja ka kindla nägemuse, 

kuidas üks perearstikeskus peaks ideaalis töötama. Viimased 10 aastat olen panustanud 

sellise keskuse ülesehitamisele ja praeguseks võin öelda, et olen suutnud 

ideaalilähedased töötingimused luua nii õdede, arstidele kui ka patsientidele. 

Staaz perearstina: al 2000 

Lisapädevuse valdkonnad: väikekirurgia 

Varasem juhendamiskogemus: jah 

 

http://www.laagriperearst.ee/
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dr Lehte-Hilja Kullama 

Staaz perearstina al: 1979 

Lisapädevuse valdkonnad: – 

Varasem juhendamiskogemus: jah 

 

dr Kait Luukas 

Staaz perearstina al: 2012 

Lisapädevuse valdkonnad: – 

Varasem juhendamiskogemus: ei 

 

Töökorraldus 

Ultraheli- ja röntgenuuringute logistika: Tallinn on 100 m kaugusel, enamus 

uuringutest tehakse Tallinna suuremates haiglates. Igas vallas on väga hea koostöö 

kohaliku omavalitsusega, sots.osakond asub samas majas. 

Analüüside toimetamine laborisse: igal tööpäeval 

Residendi vastuvõtuaeg: 4 tundi/päevas 

Residendi visiidi pikkus: 30 minutit 

Vastuvõturuumide kasutamine residendi visiitide ajal: ruumi on piisavalt, selles ei ole 

küsimust. Pädev resident võtab alati üksinda vastu, kuid mingi aja peab resident olema ka 

juhendaja vastuvõttude kõrval. 

Vastuvõturuumide kasutamine pärast residendi visiite: enamasti saab, kui alati sõltub 

see majas olevast residentide arvust. 

Patsientide diferentseerimine residendi jaoks: perearstikeskus diferentseerib 

patsiendid perearst-residendi jaoks ära, sõltuvalt residendi kliinilisest kogemusest. 

Lastevisiitide teostamine: alustav perearst-resident saab lapsi vastu võtta koos 

juhendajaga (sh profülaktilised visiidid). 

Parkimine: tennisekeskusega sama parkla, piisavalt ruumi ja parkla otse maja ees. 

Ööbimis- või elukohavõimalused: – 

Juhendaja asendamise lisatasustamine: perearst-resident saab lisatasu, kui ta peab 

juhendajat puhkuse jms ajal asendama (kokkuleppel). 
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Teiste spetsialistide olemasolu perearstikeskuses: ämmaemand, füsioterapeut, väga 

hea kirurgiabaas ja võimalused. 

Mida võiks perearst-resident teada enne, kui teie perearstikeskusesse praktikale 

tuleb?  

Ootame särasilmset, iseseisva mõtlemisega ja head suhtlejat kolleegi. Meie asi on edasi 

anda ja kasvatada professionaalset baasi, head suhtlemisoskused ja sõbralikkus ning 

viisakus võiksid kuuluda iga meie majas töötava inimese põhiomaduste hulka. 

 

 

Karulaugu Tervisekeskus OÜ 

Randvere tee 6,   Haabneeme, Viimsi vald, Harjumaa 

https://karulaugu.voog.com/blogi | tervisekeskus@karulaugu.ee 

Nimistuid: 4 | Juhendajaid: 2 | Pereõdesid: 8 

Tarkvara: Perearst2 

Kui sageli läheb vaja järgmisi keeli: | vene keel: mõnikord | inglise keel: harva 

 

Kuidas kirjeldaksite oma keskust kolme sõnaga? 

Hooliv, sõbralik, edasipüüdlik. 

Millist residenti oma praktikabaasi ootate? 

Sõbralikku ja erialast huvitatud residenti. 

Miks valida just teie keskust õppebaasiks? 

Meil on "nooremapoolne" nimistu, sageli saab olla kroonilise haiguse avastaja ja ravi 

alustaja rollis. Väga hea kogemuse saab töös lastega, seda nii profülaktiliste vastuvõttude 

kui ka lastehaiguste osas. Kollektiiv on sõbralik, tore ja soe, keskuses on kaks hakkajat 

pereõde. 

 

Juhendajad: perearst-residendil on konkreetne ja sama juhendaja terve tsükli jooksul. 

dr Kati Paal 

Olen sõbralik, mõistev, toetav, meeldib töötada perearstina, iseäranis meeldib töötada 

lastega. Olen kasvatanud nimistu üles nullist ja saanud seetõttu võimaluse luua oma 

https://karulaugu.voog.com/blogi
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väikese perearstikeskuse, mis oleks ühtviisi hästi toimiv nii patsientide kui ka töötajate 

jaoks. 

Staaz perearstina al: 2006 

Lisapädevuse valdkonnad: väikekirurgia 

Varasem juhendamiskogemus: jah 

 

dr Vanda Kristjan 

Teen kõiki perearsti pädevusse kuuluvaid tegevusi, pisikirurgia, raseda jälgimine (kui 

on patsiendi poolt soovi avaldatud). Olen õpihimuline ja sõbralik. 

Staaz perearstina al: 2000 

Lisapädevuse valdkonnad: günekoloogia, väikekirurgia 

Varasem juhendamiskogemus: jah 

 

Töökorraldus 

Ultraheli- ja röntgenuuringute logistika: lähim röntgeni ja ultrahelivõimalus asub 

Viimsi keskuses, Fertilitases, ca 8 km kaugusel, kaugel ei ole ka Lasnamäe Medicum, ca 

12 km. Sageli valivad patsiendid ka Tallinna linnas asuvaid asutusi, sõltuvalt sellest, 

kuhu neil on mugavam minna. 

Analüüside toimetamine laborisse: igal tööpäeval. 

Residendi vastuvõtuaeg: 4 tundi/päevas 

Residendi visiidi pikkus: vastavalt vajadusele ja kokkuleppele. 

Vastuvõturuumide kasutamine residendi visiitide ajal: perearst-residendil ja tema 

juhendaja(te)l ei ole eraldi kabinetid, vastu peab võtma vaheldumisi. 

Vastuvõturuumide kasutamine pärast residendi visiite: perearst-resident saab 

vastuvõturuumi kasutada ka enne ja pärast vastuvõttu oma asjade lõpetamiseks, 

telefonitunniks jne. 

Patsientide diferentseerimine residendi jaoks: üldiselt ei ole toimunud eelnevate 

residentide puhul eelselekteerimist, kuid kui resident tunneb, et see oleks residendi 

kogemust arvestades vajalik, on see korraldatav. 

Lastevisiitide teostamine: alustav perearst-resident saab lapsi vastu võtta koos 

juhendajaga (sh profülaktilised visiidid). 
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Parkimine: tasuta parkimine on maja ees, kohtadega probleeme ei ole. 

Ööbimis- või elukohavõimalused: – 

Juhendaja asendamise lisatasustamine: perearst-resident saab lisatasu, kui ta peab 

juhendajat puhkuse jms ajal asendama (kokkuleppel). 

Teiste spetsialistide olemasolu perearstikeskuses: – 

 

Mida võiks perearst-resident teada enne, kui teie perearstikeskusesse praktikale 

tuleb? 

Oleme A-taseme keskus olnud juba mõned aastad, proovime jooksvalt kogu aeg mõelda, 

kuidas saaks oma tööd paremini korraldada. Meie juures on olnud praeguseks 5 residenti 

ja mitmeid üliõpilasi, nende hinnangul on meil oldud aeg olnud huvitav ja õpetlik. Ja 

vastupidi samuti- residendid ja tudengid on meile väga oodatud! 

 

 

Riisipere Tervisekeskus 

Riisipere, Metsa 5, 76202 

Veebileht puudub | ene.arro@medicum.ee 

 

Nimistuid: 1 | Juhendajaid: 1 | Pereõdesid: 2 

Tarkvara: MIS 

Kui sageli läheb vaja järgmisi keeli: | vene keel: mõnikord | inglise keel: harva 

 

Kuidas kirjeldaksite oma keskust kolme sõnaga? 

Hooliv, kogemustega, sõbralik kollektiiv. 

Millist residenti oma praktikabaasi ootate? 

Töökat, ja sõbralikku, kes ei vaataks pidevalt kella. 

Miks valida just teie keskust õppebaasiks? 

Väike, kaua koos töötanud kollektiiv, suur maal töötamise kogemus. 

 

Juhendajad: Perearst-residendil on konkreetne ja sama juhendaja terve tsükli jooksul. 

dr Ene Arro 

mailto:ene.arro@medicum.ee
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Kuna olen töötanud 37 aastat "samal toolil", siis lihtsalt olen kogemustega maa-

perearst. 

Staaz perearstina al: 1982 

Lisapädevuse valdkonnad: – 

Varasem juhendamiskogemus: jah 

 

Töökorraldus 

Ultraheli- ja röntgenuuringute logistika:  Tallinna raviasutustes (kaugus 45 km). 

Analüüside toimetamine laborisse:  esmapäev, kolmapäev, reede 

Residendi vastuvõtuaeg: 4 tundi/päevas 

Residendi visiidi pikkus: 20 minutit 

Vastuvõturuumide kasutamine residendi visiitide ajal: võimalus vastu võtta nii ühes-

kui eraldi kabinetis. 

Vastuvõturuumide kasutamine pärast residendi visiite: perearst-resident saab 

vastuvõturuumi kasutada ka enne ja pärast vastuvõttu oma asjade lõpetamiseks, 

telefonitunniks jne. 

Patsientide diferentseerimine residendi jaoks: perearstikeskus diferentseerib 

patsiendid perearst-residendi jaoks ära, sõltuvalt residendi kliinilisest kogemusest. 

Lastevisiitide teostamine: saab vastu võtte koos kogenud pereõega ja 1-2 korda kuus 

koos lastearstiga imikuid, haigete laste vastuvõtt üldistel alustel. 

Parkimine: tasuta parkimine maja ees. 

Ööbimis- või elukohavõimalused: ööbimist on võimalik organiseerida aprillist-

oktoobrini. 

Juhendaja asendamise lisatasustamine: perearst-resident saab lisatasu, kui ta peab 

juhendajat puhkuse jms ajal asendama (kokkuleppel) 

Teiste spetsialistide olemasolu perearstikeskuses: – 

Mida võiks perearst-resident teada enne, kui teie perearstikeskusesse praktikale 

tuleb?  – 
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Saku Tervisekeskus OÜ 

Saku, Pargi 27, 75501 

http://www.tervisekeskus.ee/ | info@tervisekeskus.ee 

 

Nimistuid: 6 | Juhendajaid: 3 | Pereõdesid: 9 

Tarkvara: Perearst2 

Kui sageli läheb vaja järgmisi keeli: | vene keel: sageli | inglise keel: mõnikord 

 

Kuidas kirjeldaksite oma keskust kolme sõnaga? 

Hooliv, soe, vastutulelik, asjatundik. 

Millist residenti oma praktikabaasi ootate? 

Sõbralikku, hoolsat, innukat. 

Miks valida just teie keskust õppebaasiks? 

Tore ja toetav kollektiiv, pädevad õed, lisavõimalused nagu oma väike labor, 

füsioterapeut, elektriravikabinet, kogenud ämmaemand. 

 

Juhendajad: kui juhendajal on puhkus või täiendus, siis juhendab keegi teine. 

dr Mall Petersen 

Staaz perearstina al: 1995 

Lisapädevuse valdkonnad: väikekirurgia 

Varasem juhendamiskogemus: jah 

 

dr Mai Stern 

Staaz perearstina al: 1995 

Lisapädevuse valdkonnad: - 

Varasem juhendamiskogemus: jah 

 

dr Epp Vessel 

Staaz perearstina al: 2008 

Lisapädevuse valdkonnad: günekoloogia, väikekirurgia 

Varasem juhendamiskogemus: jah 

 

http://www.tervisekeskus.ee/
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Töökorraldus 

Ultraheli- ja röntgenuuringute logistika: Tallinn on lähedal, 10 km, patsiendid 

suunatakse erinevastesse keskustesse uuringutele. 

Analüüside toimetamine laborisse: igal tööpäeval. 

Residendi vastuvõtuaeg: 4-5 tundi/päevas 

Residendi visiidi pikkus: 30 minutit 

Vastuvõturuumide kasutamine residendi visiitide ajal: enamasti leiame mõne vaba 

kabineti, kuid enne uue tervisekeskuse valmimist ei saa seda garanteerida. 

Vastuvõturuumide kasutamine pärast residendi visiite: kui on leitud vaba kabinet, siis 

saab kasutada ka peale vastuvõtu lõppu. 

Patsientide diferentseerimine residendi jaoks: perearstikeskus diferentseerib 

patsiendid perearst-residendi jaoks ära, sõltuvalt residendi kliinilisest kogemusest. 

Lastevisiitide teostamine: alustav perearst-resident saab lapsi vastu võtta koos 

juhendajaga (sh profülaktilised visiidid). 

Parkimine: tasuta parkimine tervisekeskuse territooriumil. 

Ööbimis- või elukohavõimalused: – 

Juhendaja asendamise lisatasustamine: perearst-resident saab lisatasu, kui ta peab 

juhendajat puhkuse jms ajal asendama (kokkuleppel) 

Teiste spetsialistide olemasolu perearstikeskuses: ämmaemand, füsioterapeut, 

elektriravi, ravipediküür 

Mida võiks perearst-resident teada enne, kui teie perearstikeskusesse praktikale 

tuleb? 

Residendid on oodatud kõikidele kollektiivi ühisüritustele, koolitused on soositud. 

 

 

Saue Perearstikeskus OÜ 

Saue, Kütise 4, 76505 

Veebileht puudub | saue.perearstikeskus@mail.ee 

 

Nimistuid: 3 | Juhendajaid: 2 | Pereõdesid: 5 

Tarkvara: Perearst2 

Kui sageli läheb vaja järgmisi keeli: | vene keel: mõnikord | inglise keel: harva 
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Kuidas kirjeldaksite oma keskust kolme sõnaga? 

Väike, meeldiv keskus, hubane ja sõbraliku kolletiiviga. 

Millist residenti oma praktikabaasi ootate? 

Töötahtelist, teadmishimulist, sõbralikku. 

Miks valida just teie keskust õppebaasiks? 

Meil on tore väike keskus, sõbralik kollektiiv. 

 

Juhendajad: puhkuse ajal või koolituse ajal võib olla ka teine juhendaja. 

dr Anu Mäeorg 

Olen olnud mitmetele residentidele juhendajaks, rahuliku meelega ja pikaaegse 

kogemusega ja meeldib perearsti mitmekülgne töö, Sauel perearstina olen olnud 23 a, 

ja eelnevalt Kohilas, Ülikooli lõpetasin 1986, hobina meeldib reisida. 

Staaz perearstina al: 1996 

Lisapädevuse valdkonnad: väikekirurgia 

Varasem juhendamiskogemus: jah 

 

dr Anneli Soomets 

Lõpetanud residentuuri perearstina 2001 ja Saue Perearstikeskuses töötab perearstina 

alates 2002, meeldib perearstitöö mitmekülgsus, huvideks on reisimine. 

Staaz perearstina al: 2001 

Lisapädevuse valdkonnad: pediaatria 

Varasem juhendamiskogemus: jah 

 

Töökorraldus 

Ultraheli- ja röntgenuuringute logistika: asume Tallinna lähedal, RÖ ja UH toimub 

sealsetes keskustes. 

Analüüside toimetamine laborisse: igal tööpäeval 

Residendi vastuvõtuaeg: 4 tundi/päevas 

Residendi visiidi pikkus: 20 minutit 
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Vastuvõturuumide kasutamine residendi visiitide ajal: perearst-residendil ja tema 

juhendaja(te)l ei ole eraldi kabinetid, vastu peab võtma vaheldumisi. 

Vastuvõturuumide kasutamine pärast residendi visiite: enne/pärast perearst-residendi 

vastuvõttu tuleb kabinet üldiselt teise arsti/pereõe jaoks vabastada 

Patsientide diferentseerimine residendi jaoks: perearstikeskus diferentseerib 

patsiendid perearst-residendi jaoks ära, sõltuvalt residendi kliinilisest kogemusest 

Lastevisiitide teostamine: alustav perearst-resident saab lapsi vastu võtta koos 

juhendajaga (sh profülaktilised visiidid) 

 

Parkimine: parkimisega probleeme ei ole, tasuta parkimiskohad keskuse lähedal. 

Ööbimis- või elukohavõimalused: – 

Juhendaja asendamise lisatasustamine: perearst-resident saab lisatasu, kui ta peab 

juhendajat puhkuse jms ajal asendama (kokkuleppel) 

Teiste spetsialistide olemasolu perearstikeskuses: Suvel valmimas tervisekeskus siis 

plaanis ämmaemand ja füsioterapeut 

Mida võiks perearst-resident teada enne, kui teie perearstikeskusesse praktikale 

tuleb? Oleme kvaliteedimärgiga keskus. 

 

 

Tabasalu perearstikeskus 

Tabasalu, Teenuste 2, 76901 

http://www.tabasaluarstid.eu/ | tabasaluarstid@gmail.com 

 

Nimistuid: 2 | Juhendajaid: 2 | Pereõdesid: 3 

Tarkvara: Perearst2 

Kui sageli läheb vaja järgmisi keeli: | vene keel: mõnikord | inglise keel: harva 

 

Perearstikeskust tutvustav video: https://www.youtube.com/watch?v=qqhiXgQt2fw 

 

Millist residenti oma praktikabaasi ootate? 

Õpihimulist. 

http://www.tabasaluarstid.eu/
https://www.youtube.com/watch?v=qqhiXgQt2fw
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Miks valida just teie keskust õppebaasiks? 

Toetavad kolleegid, tegeleme residentidega individuaalselt, vastavalt huvidele ja 

soovidele. 

 

Juhendajad: mõlemad juhendajad tegelevad ja õpetavad erinevaid asju. 

dr Vika Toom 

Staaz perearstina al: 1998 

Lisapädevuse valdkonnad: – 

Varasem juhendamiskogemus: jah 

 

dr Piret Rospu 

Staaz perearstina al: 2010 

Lisapädevuse valdkonnad: väikekirurgia 

Varasem juhendamiskogemus: jah 

 

Töökorraldus 

Ultraheli- ja röntgenuuringute logistika: Tallinn 6 km kaugusel - pt.saavad teha 

uuringuid igal pool linnas. 

Analüüside toimetamine laborisse: esmapäev, reede 

Residendi vastuvõtuaeg: 4 tundi/päevas 

Residendi visiidi pikkus: vastavalt vajadusele ja kokkuleppele. 

Vastuvõturuumide kasutamine residendi visiitide ajal: perearst-residendil ja tema 

juhendaja(te)l on eraldi kabinetid, vastu saab võtta samaaegselt 

Vastuvõturuumide kasutamine pärast residendi visiite: enne/pärast perearst-residendi 

vastuvõttu tuleb kabinet üldiselt teise arsti/pereõe jaoks vabastada. 

Patsientide diferentseerimine residendi jaoks: perearst-resident hakkab kohe vastu 

võtma kõiki patsiente, diferentseerimist ei toimu. 

Lastevisiitide teostamine: kuidas resident soovib.  

Parkimine: tasuta parkimine. 

Ööbimis- või elukohavõimalused: – 

Juhendaja asendamise lisatasustamine: perearsti asendavad teised perearstid  
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Teiste spetsialistide olemasolu perearstikeskuses: ämmaemand, koduõde, FT, 1x kuus 

ultraheli kohapeal radioloogi poolt.  

Mida võiks perearst-resident teada enne, kui teie perearstikeskusesse praktikale 

tuleb?  

Palume kontakteeruda e-kirja  teel. Residendile saadame küsimustiku enne praktikabaasi 

tulekut.   
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Perearst Anne Minka OÜ 
Tallinn, Ravi 27, 10138 

http://www.anneminka.ee/ | anne.minka@gmail.com 

 

Nimistuid: 1 | Juhendajaid: 1 | Pereõdesid: 2 

Tarkvara: Perearst2 

Kui sageli läheb vaja järgmisi keeli: | vene keel: iga päev | inglise keel: mõnikord 

 

Kuidas kirjeldaksite oma keskust kolme sõnaga? 

Sõbralik, personaalne, abivalmis. 

Millist residenti oma praktikabaasi ootate? 

Huvilist. 

Miks valida just teie keskust õppebaasiks? 

Palju patsiente, suhteliselt palju lapsi, tööd jätkub. 

 

Juhendajad: perearst-residendil on konkreetne ja sama juhendaja terve tsükli jooksul. 

dr Anne Minka 

Perearstipraksises jälgitakse laste tervist esimesel eluaastal, tegeldakse ennetusega, 

vaktsineeritakse. Pisikirurgiliselt avatakse mädanikke, 

tehakse sissekasvanud küüne resektsiooni, seotakse haavu ja eemaldatakse niite. 

Praksises on olemas kõik erialaseks tööks vajalikud vahendid. 

Staaz perearstina al: 2015 

Lisapädevuse valdkonnad: pediaatria, infektsioonhaigused 

Varasem juhendamiskogemus: ei 

 

Töökorraldus 

Ultraheli- ja röntgenuuringute logistika: – 

Analüüside toimetamine laborisse: igal tööpäeval. 

Residendi vastuvõtuaeg: kokkuleppeline, kuni 6 tundi päevas 

Residendi visiidi pikkus: vastavalt vajadusele ja kokkuleppele. 

Vastuvõturuumide kasutamine residendi visiitide ajal: perearst-residendil ja tema 

juhendaja(te)l ei ole eraldi kabinetid, vastu peab võtma vaheldumisi. 

http://www.anneminka.ee/
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Vastuvõturuumide kasutamine pärast residendi visiite: perearst-resident saab 

vastuvõturuumi kasutada ka enne ja pärast vastuvõttu oma asjade lõpetamiseks, 

telefonitunniks jne. 

Patsientide diferentseerimine residendi jaoks: perearstikeskus diferentseerib 

patsiendid perearst-residendi jaoks ära, sõltuvalt residendi kliinilisest kogemusest. 

Lastevisiitide teostamine: oleneb perearst-residendi kogemusest ja vajadusest 

Parkimine: parkimine on Tallinna kesklinnas tasuline, 2 parkimiskohta töötajatele. 

Ööbimis- või elukohavõimalused: – 

Juhendaja asendamise lisatasustamine: perearst-resident saab lisatasu, kui ta peab 

juhendajat puhkuse jms ajal asendama (kokkuleppel). 

Teiste spetsialistide olemasolu perearstikeskuses: – 

Mida võiks perearst-resident teada enne, kui teie perearstikeskusesse praktikale 

tuleb? – 

 

 

Perekliinik OÜ 

Tallinn, Ravi 27, 10138 

http://www.perekliinik.ee/ | perekliinik@gmail.com 

 

Nimistuid: 1 | Juhendajaid: 2 | Pereõdesid: 2 

Tarkvara: Perearst2 

Kui sageli läheb vaja järgmisi keeli: | vene keel: mõnikord | inglise keel: sageli 

 

Kuidas kirjeldaksite oma keskust kolme sõnaga? 

Pole väga hull... 

Millist residenti oma praktikabaasi ootate? 

Asjalik, tore inimene, kes vähemalt veidi huumorit mõistab, on valmis tööd tegema, 

kastist väljaspool mõtlema/toimetama ja arenema ning arendama. 

Miks valida just teie keskust õppebaasiks? 

Kui resident soovib, siis võib meie abiga saada temast Eesti/Baltikumi/Euroopa parim 

perearst - me innustame koolituma, arenema, kogemusi hankima ja neid seejärel teistega 

jagama. Natuke võib meie juures FUN ka olla ;) 

http://www.perekliinik.ee/
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Juhendajad: juhendamine lähtub residendist mitte juhendajast, kui mingis valdkonnas 

jäävad juhendaja teadmised/kogemused/ressursid väheseks, siis palutakse võimalusel 

mõni muu juhendaja/eriala/kliinik/riik appi. 

dr Ingmar Lindström 

Suhteliselt OK. Soomest kogemust 11a nii esmatasandist kui ka maakonna- ja 

keskhaiglast, nii reaarstina kui ka osakonna-/lastenõuandla-/valvetoa-/pea-arstina. 

Juhendanud kolleege siin- ja sealpool lahte. Meeldib juhendatavaid "kiusata", 

mugavustsoonist välja viia, lõpliku eesmärgiga arendada noorest kolleegist asjalikum 

kolleeg kui juhendatav ise seda kunagi olnud on ja olema saab. 

Staaz perearstina al: 2005 

Lisapädevuse valdkonnad: kogemust on laiapõhjalisest juhendamisest; günekoloogia 

on ehk nõrgim lüli, kuid juhul kui resident taolist valdkonda soovib lähemalt tundma 

õppida, siis juhendaja taha taolise kogemuse korraldamine ei jää, teeme ära. 

Varasem juhendamiskogemus: jah 

 

dr Anna Melnikova 

Juhendaja #2 on hoopis toredam inimene võrreldes juhendajaga #1, kuid kõrged 

standardid on temalgi ning eesmärk leida residendile võimalus areneda ilma et elu liiga 

kerge oleks. 

Staaz perearstina al: 2014 

Lisapädevuse valdkonnad: günekoloogia, väikekirurgia, mõneaastase Soome 

esmatasandi töökogemusega kolleeg, juhendanud seal teisi kolleege kogu esmatasandi-

valdkonna-spektri raames. 

Varasem juhendamiskogemus: ei 

 

Töökorraldus 

Ultraheli- ja röntgenuuringute logistika: – 

Analüüside toimetamine laborisse: igal tööpäeval. 

Residendi vastuvõtuaeg: ei ole kindlat ajaühikut, läheneme individuaalselt. Esialgu on 

tunde vast vähem, aega patsiendi jaoks pikemalt ning stressitase väga kõrgele ei tõuse. 
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Edaspidi päevad võivad pikeneda ning tõenäoliselt saab resident proovida ka 10-12 

tunniseid päevi, et end proovile panna ning mugavustsoonist välja astuda. Kui keegi 

resident kusagil näpuga järge ajades leiab, et tema tohib töötada vaid 4 tundi päevas, siis 

peab ta teise residentuuri baasi endale leidma. 

Residendi visiidi pikkus: nagu varemgi mainitud, lähtume residendi vajadustest. Eesmärk 

pole mitte võimalikult palju patsiente residendi juurde saata vaid sisuline ja mõttekas töö. 

Lisaks füüsilisele vastuvõtule peaks resident olema suuteline ka põhjendama oma otsuseid, 

vajadusel leidma otsustele tuge allikatest, et juhendaja #1 rumalatele küsimustele vastata. 

Hetkel on kõikidel PAKi arstidel vastuvõtt 30min per patsient ning vastuvõtutunde on 4. 

Vastuvõturuumide kasutamine residendi visiitide ajal: oleme kolimise faasis ning 

tervisekeskust veel ehitatakse, mistõttu midagi lubada/garanteerida ei saa, kuid resident, 

ma arvan, ei pea muretsema liig-halbade tingimuste pärast, sest ruumi peaks olema 

piisavalt. Eesmärk pole resident ja mõni teine kolleeg samasse kabinetti ära mahutada. 

Vastuvõturuumide kasutamine pärast residendi visiite: eesmärk oleks jah, et residendil 

oma ruum ja koht olemas, kus stressi veidi maandada ning juhendajat #1 kiruda. 

Tervisekeskuse raames hakkab resident (nagu ka mitmed teised kolleegid) toimetama nn. 

pisiEMOs, kus on eraldi kabinetid valvearstile, kuid üldplaanis saab residendid olema siiski 

(tõenäoliselt) oma kabinet. 

Patsientide diferentseerimine residendi jaoks: lähtume residendist. Iga patsiendiga pole 

eesmärk residenti hirmutada ja stressi tekitada, kuid tasapisi peaks kogemust siiski juurde 

tekitama. Kui resident kohtab vaid nohutajaid ilma kopsupõletikku nägemata ning 

tsüstiiditajaid ilma süsteemsete kaebustega püelonefriite nägemata, siis pole asjal mõtet. 

Kartma ei pea, tugi on olemas. Õppimisvalmidus peab olemas olema, ilma selleta on meie 

juures raske, eriti juhendaja #1 tõttu. 

Lastevisiitide teostamine: sama vastus, mis varemgi, areneme koos, vajadusel saadame 

residendi Soome korralikku esmatasandi nõuandla-süsteemi kaema. 

Parkimine: maja juures on parkimisvõimalus, ei saa garanteerida, et see alati tasuta on. 

Jalgrattaparkla on samuti olemas. 

Ööbimis- või elukohavõimalused: – 
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Juhendaja asendamise lisatasustamine: resident ei pea tasustamise pärast muretsema. 

Meie senised residendid on saanud lisatasu lisaks residentuuritasule. Ainult tasu pärast ei 

tasu meie juurde siiski tulla ning ainult valge kitli kandmise ees me samuti ei soovi maksta; 

tööd peab tegema, õppima, arenema ja küll siis tuleb ka armastus. 

Teiste spetsialistide olemasolu perearstikeskuses: oleme liitmas endaga teist PAKi, 

millega koos kasvame mingil hetkel 10 nimistuga tervisekeskuseks, kus on vastavad 

spetsialistid juures; üritame Soome-laadsed tugevat esmatasandikeskust ellu viia. 

Mida võiks perearst-resident teada enne, kui teie perearstikeskusesse praktikale 

tuleb? 

On väga võimalik, et meie kandi resident käib kogemusi hankimas ka Soomes ja/või kui 

temal Soomest juba kogemusi hangitud, siis leiame residendile valdkonna/haigla/eriala/töö 

Soomes, kus temal kogemusi veel eriti pole. Meie eesmärk aidata residendil areneda 

Euroopa, mitte ainult Eesti parimaks perearstiks. Eesti tervishoiusüsteemi pakutavad 

võimalused võivad sel teel jääda piiratuks, mistõttu palume appi naaberriigi, kus süsteem 

töötab paremini ja seda paremust me siis koos residendiga toome tagasi Eestimaale... 

 

 

Medihold OÜ 

Tallinn, Ravi 27, 10138 

https://raviperearstid.ee/  | ylle.reinhold@gmail.com 

 

Nimistuid: 2 | Juhendajaid: 2 | Pereõdesid: 4 

Tarkvara: Medisoft Perearst3 

Kui sageli läheb vaja järgmisi keeli: | vene keel: seageli | inglise keel: harva 

 

Kuidas kirjeldaksite oma keskust kolme sõnaga? 

Sõbralik, uuendustele avatud, toimiv. 

Millist residenti oma praktikabaasi ootate? 

Aktiivset, iseseisvat, avatut.. 

Miks valida just teie keskust õppebaasiks? 

Tegemist on väikese hästi toimiva perearstikeskusega. 

 

https://raviperearstid.ee/
mailto:ylle.reinhold@gmail.com
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Juhendajad: dr Ülle Reinhold ja dr Katrin Lätt. 

 

Töökorraldus 

Ultraheli- ja röntgenuuringute logistika: ultraheli ja röntgen on samas majas.  

Analüüside toimetamine laborisse: analüüse võtab pereõde protseduuride toas. Synlabi 

transport käib analüüside järel 2 x päevas, vajadusel rohkem. Võimalik on 

saata  analüüsidele cito korras ITK ja Lastehaigla laborisse.  

Residendi vastuvõtuaeg: vastuvõtt 4-5 tundi päevas. Vastuvõtule on patsiendid eelnevalt 

registreeritud triaažiga. Vastuvõtt sisaldab ka kaugvastuvõtte. 1 kord nädalas on 

koosolek.  

Residendi visiidi pikkus: 30 min. Vajadusel saab muuta 

Vastuvõturuumide kasutamine residendi visiitide ajal: residendil on vastuvõtuks 

eraldi kabinet.  

Vastuvõturuumide kasutamine pärast residendi visiite: saab kasutada ruumi ka peale 

vastuvõttu dokumentide vormistamiseks. 

Patsientide diferentseerimine residendi jaoks: pereõde telefoni teel selekteerib 

patsiendid vastuvõtule. 

Lastevisiitide teostamine: vastavalt kokkuleppele, sõltuvalt residendi valmisolekust 

Parkimine: tasuline parkla perearstikeskuse lähedal.  

Ööbimis- või elukohavõimalused: – 

Juhendaja asendamise lisatasustamine: kokkuleppel 

Teiste spetsialistide olemasolu perearstikeskuses: – 

Mida võiks perearst-resident teada enne, kui teie perearstikeskusesse praktikale 

tuleb? 

Nimistutes on palju kroonilisi haigeid. Nimistud on väikesed. Võimalik on organiseerida 

töö rahulikus tempos.  
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Perearst Irina Fomkina OÜ 
Tallinn, Ehitajate tee 27, 12612 

http://www.web.zone.ee/perearstiabi/ | irina.fomkin@mail.ee 

 

Nimistuid: 1 | Juhendajaid: 1 | Pereõdesid: 4 

Tarkvara: Perearst2 

Kui sageli läheb vaja järgmisi keeli: | vene keel: iga päev | inglise keel: harva 

 

Kuidas kirjeldaksite oma keskust kolme sõnaga? 

Kollegiaalne, sõbralik, perspektiivne. 

Millist residenti oma praktikabaasi ootate? 

Arst, kes tahab rohkem teha protseduure iseseisvalt ja rohkem teadmusi saada. 

Miks valida just teie keskust õppebaasiks? 

Solopraksis, arst teeb kõik ise. 

 

Juhendajad: perearst-residendil on konkreetne ja sama juhendaja terve tsükli jooksul. 

dr Irina Fomkina 

Sõbralik. 

Staaz perearstina al: 2000 

Lisapädevuse valdkonnad: günekoloogia, väikekirurgia 

Varasem juhendamiskogemus: jah 

 

Töökorraldus 

Ultraheli- ja röntgenuuringute logistika: – 

Analüüside toimetamine laborisse: igal tööpäeval. 

Residendi vastuvõtuaeg: 4 tundi/päevas 

Residendi visiidi pikkus: 20 minutit 

Vastuvõturuumide kasutamine residendi visiitide ajal: vastuvõtugraafik on erinev. 

Vastuvõturuumide kasutamine pärast residendi visiite: perearst-resident saab 

vastuvõturuumi kasutada ka enne ja pärast vastuvõttu oma asjade lõpetamiseks, 

telefonitunniks jne. 

http://www.web.zone.ee/perearstiabi/
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Patsientide diferentseerimine residendi jaoks: perearst-resident hakkab kohe vastu 

võtma kõiki patsiente, diferentseerimist ei toimu. 

Lastevisiitide teostamine: alustav perearst-resident saab lapsi vastu võtta koos 

juhendajaga (sh profülaktilised visiidid). 

Parkimine: parkla - tasuta. 

Ööbimis- või elukohavõimalused: – 

Juhendaja asendamise lisatasustamine: juhendaja asendamise eest lisatasu ette nähtud 

ei ole. 

Teiste spetsialistide olemasolu perearstikeskuses: – 

Mida võiks perearst-resident teada enne, kui teie perearstikeskusesse praktikale 

tuleb? – 

 

 

OÜ Perearst Külvi Peterson 

Tallinn, Ravi 27, 10138 

http://www.arstid.eu/ | kylvi.peterson@gmail.com 

 

Nimistuid: 1 | Juhendajaid: 1 | Pereõdesid: 2 

Tarkvara: Perearst2 

Kui sageli läheb vaja järgmisi keeli: | vene keel: mõnikord | inglise keel: mõnikord 

 

Kuidas kirjeldaksite oma keskust kolme sõnaga? 

Palju tööd, palju kogemusi, mitmekesine. 

Millist residenti oma praktikabaasi ootate? 

Üks resident korraga. 

Miks valida just teie keskust õppebaasiks? 

Me oleme alati praktikabaasiks olnud, suhted peale residentuuri on jäänud baasiga 

alatiseks. 

 

Juhendajad: perearst-residendil on konkreetne ja sama juhendaja terve tsükli jooksul. 

dr Külvi Peterson 

http://www.arstid.eu/
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Kuulun EPS, olnud ka juhatuses, praegu osalen mõnes töögrupis, 55 aastane, töötan 

perearstina 1994st aastast, iseseisev perearst 1998.aastast. 

Staaz perearstina al: 1999 

Lisapädevuse valdkonnad: günekoloogia, väikekirurgia, reisimeditsiin 

Varasem juhendamiskogemus: jah 

 

Töökorraldus 

Ultraheli- ja röntgenuuringute logistika: – 

Analüüside toimetamine laborisse: igal tööpäeval. 

Residendi vastuvõtuaeg: resident saab vastuvõttu teha täpselt nii mitu tundi, kui ta 

suudab. 

Residendi visiidi pikkus: vastavalt vajadusele ja kokkuleppele. 

Vastuvõturuumide kasutamine residendi visiitide ajal: perearst-residendil ja tema 

juhendaja(te)l on eraldi kabinetid, vastu saab võtta samaaegselt. 

Vastuvõturuumide kasutamine pärast residendi visiite: perearst-resident saab 

vastuvõturuumi kasutada ka enne ja pärast vastuvõttu oma asjade lõpetamiseks, 

telefonitunniks jne. 

Patsientide diferentseerimine residendi jaoks: perearstikeskus diferentseerib 

patsiendid perearst-residendi jaoks ära, sõltuvalt residendi kliinilisest kogemusest. 

Lastevisiitide teostamine: alustav perearst-resident saab lapsi vastu võtta koos 

juhendajaga (sh profülaktilised visiidid). 

Parkimine: 50m raadiuses, aga 5 euri on 24 tundi, odavamat pole. 

Ööbimis- või elukohavõimalused: – 

Juhendaja asendamise lisatasustamine: perearst-resident saab lisatasu, kui ta peab 

juhendajat puhkuse jms ajal asendama (kokkuleppel). 

Teiste spetsialistide olemasolu perearstikeskuses: samas majas on laste taastusravi ja 

kõrvamajas naistenõuandla. 

Mida võiks perearst-resident teada enne, kui teie perearstikeskusesse praktikale 

tuleb? 

Peaks inimesi armastama ja oma tööd tahtma teha! 
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OÜ Perearst Heinamets 
Tallinn, Hariduse 6, 10119 

Veebileht puudub | pilleheinamets@gmail.com 

 

Nimistuid: 1 | Juhendajaid: 1 | Pereõdesid: 1 

Tarkvara: Perearst2 

Kui sageli läheb vaja järgmisi keeli: | vene keel: iga päev | inglise keel: harva 

 

Kuidas kirjeldaksite oma keskust kolme sõnaga? 

Sõbralik, abivalmis keskkond. 

Millist residenti oma praktikabaasi ootate? 

Otsustuskindlat, otsekohest, oma arvamust väljendavat, koostööks avatud. 

Miks valida just teie keskust õppebaasiks? 

Saab hea kliinilise kogemuse. 

 

Juhendajad: perearst-residendil on konkreetne ja sama juhendaja terve tsükli jooksul. 

dr Pille Heinamets 

Suhtleja, korrektsust nõudev, tervislike eluviisidega, sportlik. 

Staaz perearstina al: 2004 

Lisapädevuse valdkonnad: väikekirurgia 

Varasem juhendamiskogemus: jah 

 

Töökorraldus 

Ultraheli- ja röntgenuuringute logistika: – 

Analüüside toimetamine laborisse: igal tööpäeval. 

Residendi vastuvõtuaeg: 4 tundi/päevas 

Residendi visiidi pikkus: 20 minutit 

Vastuvõturuumide kasutamine residendi visiitide ajal: perearst-residendil ja tema 

juhendaja(te)l on eraldi kabinetid, vastu saab võtta samaaegselt. 

Vastuvõturuumide kasutamine pärast residendi visiite: enne/pärast perearst-residendi 

vastuvõttu tuleb kabinet üldiselt teise arsti/pereõe jaoks vabastada. 
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Patsientide diferentseerimine residendi jaoks: perearstikeskus diferentseerib 

patsiendid perearst-residendi jaoks ära, sõltuvalt residendi kliinilisest kogemusest. 

Lastevisiitide teostamine: alustav perearst-resident saab lapsi vastu võtta koos 

juhendajaga (sh profülaktilised visiidid). 

Parkimine: tasuline parkimine Tallinna kesk- ja südalinnas. 

Ööbimis- või elukohavõimalused: – 

Juhendaja asendamise lisatasustamine: juhendaja asendamise eest lisatasu ette nähtud 

ei ole. 

Teiste spetsialistide olemasolu perearstikeskuses: – 

Mida võiks perearst-resident teada enne, kui teie perearstikeskusesse praktikale 

tuleb? – 

 

 

OÜ Perearst Piret Tammist 
Tallinn, Raudtee 64, 11621 

http://www.nommeperearstid.ee/ | piret.tammist@gmail.com 

 

Nimistuid: 1 | Juhendajaid: 1 | Pereõdesid: 2 

Tarkvara: Perearst2 

Kui sageli läheb vaja järgmisi keeli: | vene keel: mõnikord | inglise keel: harva 

 

Kuidas kirjeldaksite oma keskust kolme sõnaga? 

Armas, kodune, tore. 

Millist residenti oma praktikabaasi ootate? 

Kellele meie meeskonnana sobime. 

Miks valida just teie keskust õppebaasiks? 

Võib ju ka vastupidi küsida - mis peaks meid motiveerima noore inimese õpetamisega 

tegelema? Arvan, et tore on, huvitav ja koos on lõbusam töötada. Kindlasti muutub jälle 

vaatenurk. 

 

Juhendajad: sama juhendaja, aga ilmselt ei saa garanteerida, et iga päev samal ajal 

vastuvõttu teeme. Kui on asendav arst praksises, siis asendav arst ka juhendab. 

http://www.nommeperearstid.ee/
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dr Piret Tammist 

Veidi nagu töönarkomaan. 

Staaz perearstina al: 2001 

Lisapädevuse valdkonnad: günekoloogia, väikekirurgia 

Varasem juhendamiskogemus: jah 

 

Töökorraldus 

Ultraheli- ja röntgenuuringute logistika: – 

Analüüside toimetamine laborisse: igal tööpäeval. 

Residendi vastuvõtuaeg: 4-6 tundi päevas - oleneb vajadusest, vahel vähem, vahel 

rohkem. 

Residendi visiidi pikkus: vastavalt vajadusele ja kokkuleppele. 

Vastuvõturuumide kasutamine residendi visiitide ajal: Perearst-residendil ja tema 

juhendaja(te)l on eraldi kabinetid, vastu saab võtta samaaegselt. 

Vastuvõturuumide kasutamine pärast residendi visiite: perearst-resident saab 

vastuvõturuumi kasutada ka enne ja pärast vastuvõttu oma asjade lõpetamiseks, 

telefonitunniks jne. 

Patsientide diferentseerimine residendi jaoks: see on hea küsimus, aga ka naljakas 

küsimus. Kunagi ei tea ju enne, kui patsient kohal on, mis tegelik probleem. Seega nii ja 

naa.  

Lastevisiitide teostamine: alustav perearst-resident saab lapsi vastu võtta koos 

juhendajaga (sh profülaktilised visiidid). 

Parkimine: parkimiskohti jagub kõigile - nii personalile kui patsientidele. 

Ööbimis- või elukohavõimalused: – 

Juhendaja asendamise lisatasustamine: resident ei saa juhendajat asendada. Kui pole 

juhendajat on tema asemel teine juhendav arst. Mis ei tähenda, et residendile ei või hea 

töö eest lisatasu maksta. 

Teiste spetsialistide olemasolu perearstikeskuses: ämmaemand 

Mida võiks perearst-resident teada enne, kui teie perearstikeskusesse praktikale 

tuleb? 

Elu muutub kindlasti huvitavamaks ja mitmekülgsemaks. 
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Tomson Tervisekeskus OÜ 

Tallinn, Valukoja 7, 11415 

https://drtomson.ee/  | riina.tomson@gmail.com 
 

Nimistuid: 3 | Juhendajaid: 2 | Pereõdesid: 6 

Tarkvara: Perearst3 

Kui sageli läheb vaja järgmisi keeli: | vene keel: iga päev | inglise keel: mõnikord 

 

Kuidas kirjeldaksite oma keskust kolme sõnaga? 

Sõbralik kollektiiv, kaasaegne keskus, hea asukoht. 

Millist residenti oma praktikabaasi ootate? 

Ootame rõõmsameelset, positiivse ellusuhtumise ja hea suhtlemisoskusega hoolsat 

residenti. 

Miks valida just teie keskust õppebaasiks? 

Meie juures on võimalus tegeleda palju lastega, samuti Eestis elavate erinevatest riikidest 

ja kultuuritaustaga välismaalastega. Uus kaasaegne tervisekeskus koos tugiteenustega ja 

residendile oma kabinet. Tore ja sõbralik kollektiiv. 

 

Juhendajad: perearst-residendil on konkreetne ja sama juhendaja terve tsükli jooksul. 

dr Riina Tomson 

Erialalt olen pediaater, hiljem spetsialiseerunud perearstiks. Olen töötanud mitmeid 

aastaid ka Soomes. 

Staaz perearstina al: 1999 

Lisapädevuse valdkonnad: pediaatria, väikekirurgia 

Varasem juhendamiskogemus: jah 

dr Marge Leetma 

Erialalt samuti pediaater, hiljem spetsialiseerunud perearstiks, samuti olemas Soomes 

töötamise kogemus. 

Lisapädevuse valdkonnad: pediaatria, väikekirurgia 

Varasem juhendamiskogemus: ei 

 

 

https://drtomson.ee/
mailto:riina.tomson@gmail.com
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Töökorraldus 

Ultraheli- ja röntgenuuringute logistika: Tervisekeskuse majas olemas röntgen, 

ultraheli ja labor. 

Analüüside toimetamine laborisse: labor avatud E-R 

Residendi vastuvõtuaeg: 4 tundi/päevas 

Residendi visiidi pikkus: vastavalt vajadusele ja kokkuleppele. 

Vastuvõturuumide kasutamine residendi visiitide ajal: perearst-residendil ja tema 

juhendaja(te)l on eraldi kabinetid, vastu saab võtta samaaegselt. 

Vastuvõturuumide kasutamine pärast residendi visiite: perearst-resident saab 

vastuvõturuumi kasutada ka enne ja pärast vastuvõttu oma asjade lõpetamiseks, 

telefonitunniks jne. 

Patsientide diferentseerimine residendi jaoks: perearstikeskus diferentseerib 

patsiendid perearst-residendi jaoks ära, sõltuvalt residendi kliinilisest kogemusest. 

Lastevisiitide teostamine: alustav perearst-resident saab lapsi vastu võtta koos 

juhendajaga (sh profülaktilised visiidid). 

Parkimine: maja ümber on suur parkla, ühistranspordiühendus on samuti hea. 

Ööbimis- või elukohavõimalused: – 

Juhendaja asendamise lisatasustamine: kokkuleppelised variandid võimalikud. 

Teiste spetsialistide olemasolu perearstikeskuses: Füsioterapeut, ämmaemand, 

radioloog, ortopeed, psühhiaater, psühholoog, erakorralise meditsiini konsultant, 

silmaarst, dermatoloog. 

Mida võiks perearst-resident teada enne, kui teie perearstikeskusesse praktikale 

tuleb? 

Tugi ja nõu on alati käeulatuses.  

 

Dr. Signe Alliksoo Perearstipraksis OÜ 

Tallinn, Ravi 27, 10138 

http://www.perearstipraksis.eu/ | info@perearstipraksis.eu 

 

Nimistuid: 1 | Juhendajaid: 1 | Pereõdesid: 3 

Tarkvara: Perearst2 

Kui sageli läheb vaja järgmisi keeli: | vene keel: iga päev | inglise keel: mõnikord 

http://www.perearstipraksis.eu/
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Kuidas kirjeldaksite oma keskust kolme sõnaga? 

Kättesaadav, kvaliteetne, sõbralik. 

Millist residenti oma praktikabaasi ootate? 

Motiveeritut, õpihimulist, heatujulist. 

Miks valida just teie keskust õppebaasiks? 

Võimalus töötada erinevate patsientidega sünnist kuni eakateni. Logistiliselt hea asukoht, 

lähedal diagnostikavõimalused ja erialaspetsialistid. 

 

Juhendajad: perearst-residendil on konkreetne ja sama juhendaja terve tsükli jooksul. 

dr Signe Alliksoo 

Meil on sõbralik kollektiiv ja mitmekülgne üle 2000 patsiendiga nimistu. 

Staaz perearstina al: 2009 

Lisapädevuse valdkonnad: – 

Varasem juhendamiskogemus: jah 

 

Töökorraldus 

Ultraheli- ja röntgenuuringute logistika: – 

Analüüside toimetamine laborisse: igal tööpäeval. 

Residendi vastuvõtuaeg: 4 tundi/päevas 

Residendi visiidi pikkus: vastavalt vajadusele ja kokkuleppele. 

Vastuvõturuumide kasutamine residendi visiitide ajal: perearst-residendil ja tema 

juhendaja(te)l on eraldi kabinetid, vastu saab võtta samaaegselt. 

Vastuvõturuumide kasutamine pärast residendi visiite: perearst-resident saab 

vastuvõturuumi kasutada ka enne ja pärast vastuvõttu oma asjade lõpetamiseks, 

telefonitunniks jne. 

Patsientide diferentseerimine residendi jaoks: perearstikeskus diferentseerib 

patsiendid perearst-residendi jaoks ära, sõltuvalt residendi kliinilisest kogemusest. 

Lastevisiitide teostamine: alustav perearst-resident saab lapsi vastu võtta koos 

juhendajaga (sh profülaktilised visiidid). 
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Parkimine: asume kesklinnas tasulise parkimise tsoonis. Lähedal on mitmeid soodsa 

tasuga parklaid. 

Ööbimis- või elukohavõimalused: – 

Juhendaja asendamise lisatasustamine: perearst-resident saab lisatasu, kui ta peab 

juhendajat puhkuse jms ajal asendama (kokkuleppel) 

Teiste spetsialistide olemasolu perearstikeskuses: – 

Mida võiks perearst-resident teada enne, kui teie perearstikeskusesse praktikale 

tuleb? – 
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Kivimäe perearstikeskus OÜ 
Tallinn, Põllu 63, 10918 

http://www.Peretohter.ee/ | info@peretohter.ee 

 

Nimistuid: 2 | Juhendajaid: 2 | Pereõdesid: 4 

Tarkvara: Perearst2 

Kui sageli läheb vaja järgmisi keeli: | Vene keel: Mõnikord | Inglise keel: Mõnikord 

 

Kuidas kirjeldaksite oma keskust kolme sõnaga? 

Sõbralik, tegus, väike. 

Millist residenti oma praktikabaasi ootate? 

Toredat. 

Miks valida just teie keskust õppebaasiks? 

Sõbralik kollektiiv, suured nimistud- palju huvitavaid haigusjuhtumeid. 

 

Juhendajad: perearst-residendil on konkreetne ja sama juhendaja terve tsükli jooksul. 

dr Lembi Põlder 

Staaz perearstina al: 2005 

Lisapädevuse valdkonnad: günekoloogia, väikekirurgia 

Varasem juhendamiskogemus: jah 

 

dr Karmen Joller 

Staaz perearstina al: 2005 

Lisapädevuse valdkonnad: väikekirurgia 

Varasem juhendamiskogemus: jah 

 

Töökorraldus 

Ultraheli- ja röntgenuuringute logistika: – 

Analüüside toimetamine laborisse: igal tööpäeval. 

Residendi vastuvõtuaeg: 4 tundi/päevas 

Residendi visiidi pikkus: 20 minutit 

http://www.peretohter.ee/
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Vastuvõturuumide kasutamine residendi visiitide ajal: perearst-residendil ja tema 

juhendaja(te)l on eraldi kabinetid, vastu saab võtta samaaegselt. 

Vastuvõturuumide kasutamine pärast residendi visiite: oma tööde lõpetamiseks saab 

kasutada teisi kabinette.  

Patsientide diferentseerimine residendi jaoks: perearstikeskus diferentseerib 

patsiendid perearst-residendi jaoks ära, sõltuvalt residendi kliinilisest kogemusest. 

Lastevisiitide teostamine: alustav perearst-resident saab lapsi vastu võtta koos 

juhendajaga (sh profülaktilised visiidid) 

Parkimine: vaba parkimine. 

Ööbimis- või elukohavõimalused: – 

Juhendaja asendamise lisatasustamine: lisatasu on ettenähtud tavalisest pikema või 

lisatöö eest. 

Teiste spetsialistide olemasolu perearstikeskuses: ämmaemand 

Mida võiks perearst-resident teada enne, kui teie perearstikeskusesse praktikale 

tuleb? 

Kui jääd hätta, siis alati küsi ja sind aidatakse. 

 

 

Doktor Kraft-Jaaksoo OÜ 

Tallinn, J.Sütiste tee 19a, 13419 

http://www.perearstikabinet.ee/ | info@perearstikabinet.ee 

 

Nimistuid: 2 | Juhendajaid: 1 | Pereõdesid: 3 

Tarkvara: Perearst2 

Kui sageli läheb vaja järgmisi keeli: | vene keel: iga päev | inglise keel: mõnikord 

 

Kuidas kirjeldaksite oma keskust kolme sõnaga? 

Hea töökorraldusega, paindlik, uuenduslik. 

Millist residenti oma praktikabaasi ootate? 

Motiveeritud ja huvitatud peaks olema. Korrektne võiks olla. 

Miks valida just teie keskust õppebaasiks? 

Praktika baas on paindlik ning arvestav - võimalus isesisvalt töötada, juhendaja tagalaks 

http://www.perearstikabinet.ee/
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olemas. Nimistu isikuline kuuluvus on mitmekesine - läbilõige kõikidest 

vanusegruppidest. 

 

Juhendajad: perearst-residendil on konkreetne ja sama juhendaja terve tsükli jooksul. 

dr Marin Kraft-Jaaksoo 

Lõpetasin TÜ ravi eriala 1997 aastal. Perearsti eriala omandasin 2003 aastal. Töötan 

oma nimistuga 2002 aastast alates. Meeldib töötada perearstina sellel vaheldust 

pakkuval erialal. Olen avatud ja muutumishuviline inimene. Suuresti huvitatud olen 

psühholoogiast ja ennetustööst. Praegu õpin lisaks hiina meditsiini, nõelravi. 

Staaz perearstina al: 2002 

Lisapädevuse valdkonnad: väikekirurgia 

Varasem juhendamiskogemus: jah 

 

Töökorraldus 

Ultraheli- ja röntgenuuringute logistika: – 

Analüüside toimetamine laborisse: igal tööpäeval. 

Residendi vastuvõtuaeg: 4 tundi/päevas 

Residendi visiidi pikkus: vastavalt vajadusele ja kokkuleppele. 

Vastuvõturuumide kasutamine residendi visiitide ajal: perearst-residendil ja tema 

juhendaja(te)l on eraldi kabinetid, vastu saab võtta samaaegselt. 

Vastuvõturuumide kasutamine pärast residendi visiite: perearst-resident saab 

vastuvõturuumi kasutada ka enne ja pärast vastuvõttu oma asjade lõpetamiseks, 

telefonitunniks jne. 

Patsientide diferentseerimine residendi jaoks: saame diferentsida, seni ei ole vajadust 

olnud. 

Lastevisiitide teostamine: alustav perearst-resident saab lapsi vastu võtta koos 

juhendajaga (sh profülaktilised visiidid). 

Parkimine: maja ees on 4 parkimiskohta töötajatele. 

Ööbimis- või elukohavõimalused: – 

Juhendaja asendamise lisatasustamine: kokkuleppel. 

Teiste spetsialistide olemasolu perearstikeskuses: ämmaemand, massöör 
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Leht ja Margus Perearstikeskus 
Tallinn, Paldiski maantee 68a, 10617 

http://www.pak-lm.ee/ | info@pak-lm.ee 

 

Nimistuid: 2 | Juhendajaid: 1 | Pereõdesid: 3 

Tarkvara: Perearst2 

Kui sageli läheb vaja järgmisi keeli: | vene keel: iga päev | inglise keel: mõnikord 

 

Kuidas kirjeldaksite oma keskust kolme sõnaga? 

Kompaktne, kodune, sõbralik. 

Millist residenti oma praktikabaasi ootate? 

Teotahtelist ja õpihimulist. 

Miks valida just teie keskust õppebaasiks? 

Väike, hästi toimiv keskus. Tublid pereõed, meeldivad kolleegid. 

 

Juhendajad: perearst-residendil on konkreetne ja sama juhendaja terve tsükli jooksul. 

dr Piret Leht 

Olen lõpetanud peremeditsiini residentuuri 2001a. Armastan oma tööd, meeldib 

inimestega suhtlemine, olen kohusetundlik, korrektne. 

Staaz perearstina al: 2003 

Lisapädevuse valdkonnad: väikekirurgiaga 

Varasem juhendamiskogemus: jah 

 

Töökorraldus 

Ultraheli- ja röntgenuuringute logistika: – 

Analüüside toimetamine laborisse: igal tööpäeval. 

Residendi vastuvõtuaeg: 4 tundi/päevas 

Residendi visiidi pikkus: vastavalt vajadusele ja kokkuleppele. 

Vastuvõturuumide kasutamine residendi visiitide ajal: perearst-residendil ja tema 

juhendaja(te)l on eraldi kabinetid, vastu saab võtta samaaegselt. 

Vastuvõturuumide kasutamine pärast residendi visiite: enne/pärast perearst-residendi 

vastuvõttu tuleb kabinet üldiselt teise arsti/pereõe jaoks vabastada. 

http://www.pak-lm.ee/
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Patsientide diferentseerimine residendi jaoks: perearstikeskus diferentseerib 

patsiendid perearst-residendi jaoks ära, sõltuvalt residendi kliinilisest kogemusest. 

Lastevisiitide teostamine: alustav perearst-resident saab lapsi vastu võtta koos 

juhendajaga (sh profülaktilised visiidid). 

Parkimine: Merimetsa Tervisekeskuse ja Lääne-Tallinna Keskhaigla ümber on tasuta 

parkimine, parkimiskohti on palju. Ja ka parkijaid on palju. 

Ööbimis- või elukohavõimalused: – 

Juhendaja asendamise lisatasustamine: perearst-resident saab lisatasu, kui ta peab 

juhendajat puhkuse jms ajal asendama (kokkuleppel). 

Teiste spetsialistide olemasolu perearstikeskuses: – 

Mida võiks perearst-resident teada enne, kui teie perearstikeskusesse praktikale 

tuleb? 

Kõigile residendil tekkivatele küsimustele perearstikeskuse kohta vastan meeleldi e-maili 

teel. 

 

 

Favorek Perearstikekus OÜ 
Tallinn, Pärnu maantee 388b, 11612 

http://www.favorekperearstikekus.ee/ | info@favorekperearstikeskus.ee 

 

Nimistuid: 3 | Juhendajaid: 2 | Pereõdesid: 6 

Tarkvara: Perearst2 

Kui sageli läheb vaja järgmisi keeli: | vene keel: mõnikord | inglise keel: harva 

 

Kuidas kirjeldaksite oma keskust kolme sõnaga? 

Kaasaegne kompaktne perearstikeskus. 

Millist residenti oma praktikabaasi ootate? 

Erialast huvitatud ja tööle pühendatud kolleegi. 

Miks valida just teie keskust õppebaasiks? 

Kaasaegne keskkond, kliiniliselt mitmekesine töö (patsiendid vanuses 0-102), võimalus 

osaleda Tallinnas toimuvates koolitustel ja seminaridel. 

 

http://www.favorekperearstikekus.ee/
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Juhendajad: perearst-residendi juhendajad varieeruvad/roteeruvad (näiteks sõltuvalt 

juhendajate töögraafikust) tsükli jooksul. 

dr Anna Gretšenko 

Uuema põlvkonna perearst. 

Staaz perearstina al: 2012 

Lisapädevuse valdkonnad: günekoloogia, väikekirurgia 

Varasem juhendamiskogemus: jah 

 

dr Anne Reiman 

Dr Anne Reiman on taustalt padiaater. 

Staaz perearstina al: 1999 

Lisapädevuse valdkonnad: – 

Varasem juhendamiskogemus: ei 

 

Töökorraldus 

Ultraheli- ja röntgenuuringute logistika: – 

Analüüside toimetamine laborisse: igal tööpäeval. 

Residendi vastuvõtuaeg: 4 tundi/päevas 

Residendi visiidi pikkus: 30 minutit 

Vastuvõturuumide kasutamine residendi visiitide ajal: perearst-residendil ja tema 

juhendaja(te)l on eraldi kabinetid, vastu saab võtta samaaegselt. 

Vastuvõturuumide kasutamine pärast residendi visiite: perearst-resident saab 

vastuvõturuumi kasutada ka enne ja pärast vastuvõttu oma asjade lõpetamiseks, 

telefonitunniks jne. 

Patsientide diferentseerimine residendi jaoks: perearstikeskus diferentseerib 

patsiendid perearst-residendi jaoks ära, sõltuvalt residendi kliinilisest kogemusest. 

Lastevisiitide teostamine: alustav perearst-resident peab lapsi vastu võtma iseseisvalt 

(sh profülaktilised visiidid). 

Parkimine: tasuta parkimine nii maja ees kui ka maja taga. 

Ööbimis- või elukohavõimalused: – 
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Juhendaja asendamise lisatasustamine: perearst-resident saab lisatasu, kui ta peab 

juhendajat puhkuse jms ajal asendama (kokkuleppel). 

Teiste spetsialistide olemasolu perearstikeskuses: – 

Mida võiks perearst-resident teada enne, kui teie perearstikeskusesse praktikale 

tuleb? – 

 

OÜ Pirita-Kose Perearstikeskus 

Tallinn, Kose tee 59, 12013 

http://www.piritakose.ee/ | perearst@piritakose.ee 

 

Nimistuid: 3 | Juhendajaid: 2 | Pereõdesid: 6 

Tarkvara: Perearst2 

Kui sageli läheb vaja järgmisi keeli: | vene keel: mõnikord | inglise keel: mõnikord 

 

Kuidas kirjeldaksite oma keskust kolme sõnaga? 

Avar, sõbralik, koostöövalmis. 

Millist residenti oma praktikabaasi ootate? 

Sõbralikku, hea suhtlemisoskusega ja töökat, kes on huvitatud enesearengust, uute 

oskuste omandamisest. 

Miks valida just teie keskust õppebaasiks? 

Eelkõige sõbralik ja toetav kollektiiv; head töötingimused (avarad ruumid, hea varustus); 

lai teenuste valik (nt krüoteraapia, dermatoskoopia, günekoloogia jms) 

 

Juhendajad: üldiselt on residendil ikka üks konkreetne juhendaja, aga kui juhendaja on 

koolitusel või puhkusel, siis ajutiselt juhendab teda teine arst. 

dr Kaia Varblane 

Olen rahulik, konkreetne. Tööalaselt huvitavad mind psühhiaatriliste probleemidega 

patsiendid; lisaks ka lokaalsed süsteravi protseduurid. Mind on alati köitnud ka 

erakorraline meditsiin. 

Staaz perearstina al: 2003 

Lisapädevuse valdkonnad: günekoloogia, väikekirurgia 

http://www.piritakose.ee/


51  PRAKTIKABAASIDE LOETELU 

Varasem juhendamiskogemus: jah 

 

dr Iris Tiik 

Sõbralik ja väga põhjalik. Teda paeluvad töö lastega ja psühhiaatriliste probleemidega 

patsiendid. 

Staaz perearstina al: 1999 

Lisapädevuse valdkonnad: väikekirurgia 

Varasem juhendamiskogemus: jah 

 

Töökorraldus 

Ultraheli- ja röntgenuuringute logistika: – 

Analüüside toimetamine laborisse: igal tööpäeval. 

Residendi vastuvõtuaeg: 4 tundi/päevas 

Residendi visiidi pikkus: algselt 30 minutit, kogemuse kasvades 20 minutit. 

Vastuvõturuumide kasutamine residendi visiitide ajal: perearst-residendil ja tema 

juhendaja(te)l on eraldi kabinetid, vastu saab võtta samaaegselt. 

Vastuvõturuumide kasutamine pärast residendi visiite: perearst-resident saab 

vastuvõturuumi kasutada ka enne ja pärast vastuvõttu oma asjade lõpetamiseks, 

telefonitunniks jne 

Patsientide diferentseerimine residendi jaoks: perearstikeskus diferentseerib 

patsiendid perearst-residendi jaoks ära, sõltuvalt residendi kliinilisest kogemusest. 

Lastevisiitide teostamine: Alustav perearst-resident saab lapsi vastu võtta koos 

juhendajaga (sh profülaktilised visiidid). 

Parkimine: keskuse hoovis asub väike parkla töötajatele, keskuse lähedal asuvad 2 

väikest parklat ning tasuta saab parkida ka tänaval. 

Ööbimis- või elukohavõimalused: – 

Juhendaja asendamise lisatasustamine: lisatasu ei saa, kuid oleme residendile andnud 

võimaluse võtta lisa vabu päevi (nt jõulude ajal jms). Arvan et resident asendaks kedagi 1 

kuu, siis maksaksime ka lisatasu (seni on ette tulnud 1-nädalast puhkuse asendamist). 

Teiste spetsialistide olemasolu perearstikeskuses:  Pereõde ämmaemanda haridusega 

(jälgib rasedaid, teeb PAP-teste). 
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Mida võiks perearst-resident teada enne, kui teie perearstikeskusesse praktikale 

tuleb? – 

 

Jürgenson Perearstikeskus 

Tallinn, Sõpruse puiestee 179, 13415 

http://www.doc.ee/ | info@doc.ee 

 

Nimistuid: 3 | Juhendajaid: 3 | Pereõdesid: 4 

Tarkvara: Perearst2 

Kui sageli läheb vaja järgmisi keeli: | vene keel: iga päev | inglise keel: iga päev 

 

Kuidas kirjeldaksite oma keskust kolme sõnaga? 

Rõõmus, mänguline, avatud. 

Millist residenti oma praktikabaasi ootate? 

Sellist, nagu nad meil kõik on olnud - erakordselt nutikad, entusiastlikud, õpihimulised ja 

empaatilised. 

Miks valida just teie keskust õppebaasiks? 

Tegemist on A-praksisega, mis töötab esmatasandi tervisekeskusena, kus lisaks arstidele 

ja õdedele on ka täiendavad teenused füsioteraapia, ämmaemanduse ja koduõenduse näol. 

Õed on väga tragid ja iseseisvad, töökorraldus on inimsõbralik. Kollektiiv on väga 

rõõmus ja ühtehoidev, residendid on selle pere liikmed. Kõik praksise kolm nimistut on 

väga erinäolised ja võimaldavad tutvuda erinevate tööstiilidega, residendi juhendamisel 

püüame alati võimestada tema isesesvumist, kuid vajadusel olla alati toeks ja abiks. 

Ruumi on piisavalt ja töötingimused on head. 

 

Juhendajad: perearst-residendil on konkreetne ja sama juhendaja terve tsükli jooksul. 

dr Le Vallikivi 

Dr Vallikivi on perearst oma parimais aastais, kuid ei ole veel kaotanud mängulisust. 

Lisaks tavalisele perearstitööle on aktiivselt seotud Eesti Perarstide Seltsiga (sealsed 

erihuvid kvaliteet, kulumudel, korraldus) ning praksise juhtimisega. Kaldub 

otsekohesusele, seega ei sobi nõrganärvilisele residendile. Digiasjade alal diletant. 

http://www.doc.ee/
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Staaz perearstina al: 2004 

Lisapädevuse valdkonnad: günekoloogia, väikekirurgia, eksootilistest riikidest 

patsiendid 

Varasem juhendamiskogemus: jah 

 

dr Anneli Virks 

Dr Virksi erihuvid on vaimne tervis, süsteemsed sidekoehaigused, valusündroomid, 

haruldased haigused ja/või ravile halvasti alluvad haigusjuhud. Alati kursis uute 

teaduspõhiste ravijuhenditega, väga inspireeriv ja toetav juhendaja noorele kolleegile. 

Staaz perearstina al: 2011 

Lisapädevuse valdkonnad: kõik muu, sh eksootilistest riikidest patsiendid 

Varasem juhendamiskogemus: jah 

 

dr Kaja Märtsin 

Dr Märtsini erioskuseks on ülim põhjalikkus kõigi patsientide käsitlemisel. Tema 

nimistu on suhteliselt eakas, seega on doktoril eriti suurepärane kogemus 

multimorbiidsete keeruliste haigetega. Väga südamlik ja empaatiline. 

Staaz perearstina al: 2003 

Lisapädevuse valdkonnad: – 

Varasem juhendamiskogemus: ei 

 

Töökorraldus 

Ultraheli- ja röntgenuuringute logistika: – 

Analüüside toimetamine laborisse: igal tööpäeval. 

Residendi vastuvõtuaeg: 4 tundi/päevas 

Residendi visiidi pikkus: vastavalt vajadusele ja kokkuleppele. 

Vastuvõturuumide kasutamine residendi visiitide ajal: perearst-residendil ja tema 

juhendaja(te)l on eraldi kabinetid, vastu saab võtta samaaegselt. 

Vastuvõturuumide kasutamine pärast residendi visiite: perearst-resident saab 

vastuvõturuumi kasutada ka enne ja pärast vastuvõttu oma asjade lõpetamiseks, 

telefonitunniks jne. 
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Patsientide diferentseerimine residendi jaoks: perearst-resident hakkab kohe vastu 

võtma kõiki patsiente, diferentseerimist ei toimu. 

Lastevisiitide teostamine: alustav perearst-resident saab lapsi vastu võtta koos 

juhendajaga (sh profülaktilised visiidid). 

Parkimine: praksis asub elumajaga samas hoones, perearstikeskuse lahtioleku ajal on 

autoga elanikud reeglina tööl, nii et parkimiskoha leiab ja see on tasuta. 

Ööbimis- või elukohavõimalused: – 

Juhendaja asendamise lisatasustamine: perearst-resident saab lisatasu, kui ta peab 

juhendajat puhkuse jms ajal asendama (kokkuleppel). 

Teiste spetsialistide olemasolu perearstikeskuses: ämmaemand, füsioterapeut, 

registraator. 

Mida võiks perearst-resident teada enne, kui teie perearstikeskusesse praktikale 

tuleb?  

Vingumist meil ei sallita. 
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Ädala Perearstikeskus 

Tallinn, Madara 29, 10613 

http://www.adalapak.leidre.ee/| adalapak@hot.ee 

 

Nimistuid: 3 | Juhendajaid: 1 | Pereõdesid: 6 

Tarkvara: Perearst2 

Kui sageli läheb vaja järgmisi keeli: | vene keel: iga päev | inglise keel: mõnikord 

 

Kuidas kirjeldaksite oma keskust kolme sõnaga? 

Sõbralik, tõhus, kvaliteetne. 

Millist residenti oma praktikabaasi ootate? 

Ootame oma meeskonda õpihimulist, kohesetundlikku ja sõbralikku residenti, kes soovib 

patsientidega suhelda. 

Miks valida just teie keskust õppebaasiks? 

Meil on väga hästi toimiv keskus, 3 nimistuga töötab 3 arsti + 2 asendusarsti ja 6 

pereõde. Pereõed teevad iseseisvaid vastuvõtte, see hõlbustab oluliselt sujuvat 

töökorraldust. Patsiente on igast vanusegrupist, palju on lapsi ja imikuid. 2015 saime 

uued, avarad, kaasaegsed ruumid, töökeskkond on väga hea ja moodne. Võimalus on 

praktiseerida kõiki perearsti töövaldkondi, sh rasedate jälgimine, günekoloogiline töö, 

pisikirurgia. Headest võimalustest tulenevalt teeme palju analüüse ise ja suuname 

patsiente sageli uuringutele. Meil on väga ühtehoidev meeskond, toetame üksteist 

igapäevaselt ja korraldame koosviibimisi tähtpäevadel. 

 

Juhendajad: perearst-residendil on konkreetne ja sama juhendaja terve tsükli jooksul. 

dr Pille Ööpik 

Staaz perearstina al: 1991 

Lisapädevuse valdkonnad: günekoloogia, väikekirurgia 

Varasem juhendamiskogemus: jah 

 

Töökorraldus 

Ultraheli- ja röntgenuuringute logistika: – 

Analüüside toimetamine laborisse: igal tööpäeval. 

http://www.adalapak.leidre.ee/
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Residendi vastuvõtuaeg: 4 tundi/päevas 

Residendi visiidi pikkus: alguses tavaliselt 30min, edaspidi 20min. Resident saab seda 

ise valida ja vajadusel broneerida 2 järjestikust aega keerulisematele patsientidele. 

Vastuvõturuumide kasutamine residendi visiitide ajal: perearst-residendil ja tema 

juhendaja(te)l on eraldi kabinetid, vastu saab võtta samaaegselt. 

Vastuvõturuumide kasutamine pärast residendi visiite: enamasti on kabinett 1 tund 

enne ja pärast vastuvõttu vaba, kuid olemas on alati vaba arvuti+töökoht puhketoas, kus 

saab veel vajadusel tööd lõpetada. 

Patsientide diferentseerimine residendi jaoks: perearstikeskus diferentseerib 

patsiendid perearst-residendi jaoks ära, sõltuvalt residendi kliinilisest kogemusest. 

Lastevisiitide teostamine: alustav perearst-resident saab lapsi vastu võtta koos 

juhendajaga (sh profülaktilised visiidid). 

Parkimine: hoovis on 4 parkimikohta töötajatele ja tänaval tasuta parkimine 

patsientidele. 

Ööbimis- või elukohavõimalused: – 

Juhendaja asendamise lisatasustamine: perearst-resident saab lisatasu, kui ta peab 

juhendajat puhkuse jms ajal asendama (kokkuleppel). 

Teiste spetsialistide olemasolu perearstikeskuses: ämmaemand, füsioterapeut, imikute 

ujutaja-treener. 

Mida võiks perearst-resident teada enne, kui teie perearstikeskusesse praktikale 

tuleb? 

Võtke palun paar nädalat enne praktikat meiega e-kirja teel ühendust. Tööriided ja 

töövahendid tellime teile jooksvalt praktika alguses. 
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OÜ Linna Tervisekeskus 
Tallinn, Mustamäe tee 16, 10621 

http://www.ltk.ee/ | info@ltk.ee 

 

Nimistuid: 4 | Juhendajaid: 1 | Pereõdesid: 10 

Tarkvara: Perearst2 

Kui sageli läheb vaja järgmisi keeli: | vene keel: iga päev | inglise keel: mõnikord 

 

Kuidas kirjeldaksite oma keskust kolme sõnaga? 

Sõbralik, noor, kaasaegne. 

Millist residenti oma praktikabaasi ootate? 

Aktiivset, huvitatud, julget. 

Miks valida just teie keskust õppebaasiks? 

Kaasaegne, A-taseme tervisekeskus. Keskuses on head tingimused ja varustus. 

 

Juhendajad: perearst-residendil on konkreetne ja sama juhendaja terve tsükli jooksul. 

 

dr Andrei Borissov 

Sõbralik, hea suhtleja, meeldib töötada noorte kolleegidega. 

Staaz perearstina al: 2003 

Lisapädevuse valdkonnad: väikekirurgia, ortopeedia 

Varasem juhendamiskogemus: jah 

 

Töökorraldus 

Ultraheli- ja röntgenuuringute logistika: – 

Analüüside toimetamine laborisse: igal tööpäeval. 

Residendi vastuvõtuaeg: 4 tundi/päevas 

Residendi visiidi pikkus: vastavalt vajadusele ja kokkuleppele. 

Vastuvõturuumide kasutamine residendi visiitide ajal: perearst-residendil ja tema 

juhendaja(te)l on eraldi kabinetid, vastu saab võtta samaaegselt. 

http://www.ltk.ee/
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Vastuvõturuumide kasutamine pärast residendi visiite: perearst-resident saab 

vastuvõturuumi kasutada ka enne ja pärast vastuvõttu oma asjade lõpetamiseks, 

telefonitunniks jne. 

Patsientide diferentseerimine residendi jaoks: perearstikeskus diferentseerib 

patsiendid perearst-residendi jaoks ära, sõltuvalt residendi kliinilisest kogemusest 

Lastevisiitide teostamine: alustav perearst-resident saab lapsi vastu võtta koos 

juhendajaga (sh profülaktilised visiidid). 

Parkimine: parkimisvõimalus on keskuse lähedal, tasuta. 

Ööbimis- või elukohavõimalused: – 

Juhendaja asendamise lisatasustamine: vastavalt kokkuleppele 

Teiste spetsialistide olemasolu perearstikeskuses: ämmaemand, füsioterapeut, 

lastearst, radioloog. 

Mida võiks perearst-resident teada enne, kui teie perearstikeskusesse praktikale 

tuleb? – 

 

 

Nõmme perearstikeskus OÜ Meditiim 

Tallinn, Pärnu maantee 289, 11621 

http://www.meditiim.ee/ | meditiim@meditiim.ee 

 

Nimistuid: 4 | Juhendajaid: 3 | Pereõdesid: 6 

Tarkvara: Perearst2 

Kui sageli läheb vaja järgmisi keeli: | vene keel: iga päev | inglise keel: sageli 

 

Kuidas kirjeldaksite oma keskust kolme sõnaga? 

– 

Millist residenti oma praktikabaasi ootate? 

Kes soovib saada perearstiks. 

Miks valida just teie keskust õppebaasiks? 

– 

 

http://www.meditiim.ee/
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Juhendajad: perearst-residendil on konkreetne ja sama juhendaja terve tsükli jooksul, 

Perearst-residendi juhendajad varieeruvad/roteeruvad (näiteks sõltuvalt juhendajate 

töögraafikust) tsükli jooksul. 

dr Eero Merilind 

Staaz perearstina al: 1999 

Lisapädevuse valdkonnad: günekoloogia, Väikekirurgia 

Varasem juhendamiskogemus: jah 

 

dr Kristel Merilind 

Staaz perearstina al: 2002 

Lisapädevuse valdkonnad: günekoloogia, väikekirurgia 

Varasem juhendamiskogemus: jah 

 

dr Reet Raamat 

Staaz perearstina al: 2004 

Lisapädevuse valdkonnad: günekoloogia, väikekirurgia 

Varasem juhendamiskogemus: jah 

 

Töökorraldus 

Ultraheli- ja röntgenuuringute logistika: – 

Analüüside toimetamine laborisse: igal tööpäeval. 

Residendi vastuvõtuaeg: 4 tundi/päevas 

Residendi visiidi pikkus: vastavalt vajadusele ja kokkuleppele. 

Vastuvõturuumide kasutamine residendi visiitide ajal: perearst-residendil ja tema 

juhendaja(te)l on eraldi kabinetid, vastu saab võtta samaaegselt. 

Vastuvõturuumide kasutamine pärast residendi visiite: perearst-resident saab 

vastuvõturuumi kasutada ka enne ja pärast vastuvõttu oma asjade lõpetamiseks, 

telefonitunniks jne, Enne/pärast perearst-residendi vastuvõttu tuleb kabinet üldiselt teise 

arsti/pereõe jaoks vabastada. 

Patsientide diferentseerimine residendi jaoks: sõltub residendi teadmistest ja hakkama 

saamisest, alguses diferentseerime, pärast ei diferentseeri. 
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Lastevisiitide teostamine: alustav perearst-resident saab lapsi vastu võtta koos 

juhendajaga (sh profülaktilised visiidid). 

Parkimine: – 

Ööbimis- või elukohavõimalused: – 

Juhendaja asendamise lisatasustamine: resident ei asenda kedagi. Lisatöö eest saab 

lisatasu. 

Teiste spetsialistide olemasolu perearstikeskuses: – 

Mida võiks perearst-resident teada enne, kui teie perearstikeskusesse praktikale tuleb? 

Stetoskoop peaks endal olemas olema. 

 

 

Merekivi Perearstid 

Tallinn, Paldiski maantee 68a, 10617 

Veebileht puudub | kaia.kiiroja@gmail.com 

 

Nimistuid: 4 | Juhendajaid: 1 | Pereõdesid: 6 

Tarkvara: Perearst2 

Kui sageli läheb vaja järgmisi keeli: | vene keel: sageli | inglise keel: sageli 

 

Kuidas kirjeldaksite oma keskust kolme sõnaga? 

Töökas, vastutulelik, heasoovlik. 

Millist residenti oma praktikabaasi ootate? 

Töökat, sõbralikku, täpset. 

Miks valida just teie keskust õppebaasiks? 

Võimaluste valik, mitmekülgne töö, sobiv aja planeerimine. 

 

Juhendajad: perearst-residendil on konkreetne ja sama juhendaja terve tsükli jooksul. 

dr Kaia Kiiroja 

Staaz perearstina al: 1997 

Lisapädevuse valdkonnad: väikekirurgia 

Varasem juhendamiskogemus: jah 
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Töökorraldus 

Ultraheli- ja röntgenuuringute logistika: – 

Analüüside toimetamine laborisse: igal tööpäeval 

Residendi vastuvõtuaeg: 6 tundi/päevas 

Residendi visiidi pikkus: vastavalt vajadusele ja kokkuleppele. 

Vastuvõturuumide kasutamine residendi visiitide ajal: vastavalt vajadusele. 

Vastuvõturuumide kasutamine pärast residendi visiite: perearst-resident saab 

vastuvõturuumi kasutada ka enne ja pärast vastuvõttu oma asjade lõpetamiseks, 

telefonitunniks jne. 

Patsientide diferentseerimine residendi jaoks: perearstikeskus diferentseerib 

patsiendid perearst-residendi jaoks ära, sõltuvalt residendi kliinilisest kogemusest. 

Lastevisiitide teostamine: alustav perearst-resident saab lapsi vastu võtta koos 

juhendajaga (sh profülaktilised visiidid). 

Parkimine: – 

Ööbimis- või elukohavõimalused: – 

Juhendaja asendamise lisatasustamine: perearst-resident saab lisatasu, kui ta peab 

juhendajat puhkuse jms ajal asendama (kokkuleppel). 

Teiste spetsialistide olemasolu perearstikeskuses: – 

Mida võiks perearst-resident teada enne, kui teie perearstikeskusesse praktikale 

tuleb?  

Toimivad kokkulepped. 

 

 

Kalamaja Perearstid OU 

Tallinn, Tööstuse 13, 10414 

http://www.kalamajaperearstid.ee/ | kalamaja.perearstid@mail.ee 

 

Nimistuid: 4 | Juhendajaid: 1 | Pereõdesid: 6 

Tarkvara: Perearst2 

Kui sageli läheb vaja järgmisi keeli: | vene keel: iga päev | inglise keel: mõnikord 

  

http://www.kalamajaperearstid.ee/
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Kuidas kirjeldaksite oma keskust kolme sõnaga? 

Meil on huvitav. 

Millist residenti oma praktikabaasi ootate? 

Arstieetikat jälgivat, loogilise mõtlemisega. 

Miks valida just teie keskust õppebaasiks? 

Me tootame moodsas ja huvitavas piirkonnas (Kalamaja), meil on vaga mitmekulgne too, 

vaga huvitavad patsiendid. Meil tootavad suure kogemusega arstid ja vaga osavad ja 

viisakad õed. 

 

Juhendajad: perearst-residendil on konkreetne ja sama juhendaja terve tsükli jooksul. 

dr Olga Anufrienko 

Töötasin jaoskonnaarstina, arstina kardioloogia ja nefroloogia osakondades, 

valvearstina u18 aastat. K.a. olen nimistuga perearst, lisaks keskuse juht. 

Staaz perearstina al: 1992 

Lisapädevuse valdkonnad: – 

Varasem juhendamiskogemus: jah 

 

Töökorraldus 

Ultraheli- ja röntgenuuringute logistika: – 

Analüüside toimetamine laborisse: igal tööpäeval. 

Residendi vastuvõtuaeg: 4 tundi/päevas 

Residendi visiidi pikkus: 15-20 minutit 

Vastuvõturuumide kasutamine residendi visiitide ajal: perearst-residendil ja tema 

juhendaja(te)l on eraldi kabinetid, vastu saab võtta samaaegselt. 

Vastuvõturuumide kasutamine pärast residendi visiite: arsti vastuvõturuum tuleb 

vabastada, saab kasutada teisi ruume. 

Patsientide diferentseerimine residendi jaoks: perearstikeskus diferentseerib 

patsiendid perearst-residendi jaoks ära, sõltuvalt residendi kliinilisest kogemusest. 

Lastevisiitide teostamine: alustav perearst-resident saab lapsi vastu võtta koos 

juhendajaga (sh profülaktilised visiidid). 
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Parkimine: tasuta parkimisala. 

Ööbimis- või elukohavõimalused: – 

Juhendaja asendamise lisatasustamine: lisatasu makstakse, kui tehakse lisavastuvotu 

tunnid 

Teiste spetsialistide olemasolu perearstikeskuses: – 

Mida võiks perearst-resident teada enne, kui teie perearstikeskusesse praktikale 

tuleb? – 

 

 

OÜ Magdaleena Tervisekeskus 

Tallinn, Pärnu maantee 104, 11312 

http://www.magdaleenatk.leidre.ee/ | magdaltk@gmail.com 

 

Nimistuid: 4 | Juhendajaid: 4 | Pereõdesid: 8 

Tarkvara: Perearst2 

Kui sageli läheb vaja järgmisi keeli: | vene keel: sageli | inglise keel: mõnikord 

 

Kuidas kirjeldaksite oma keskust kolme sõnaga? 

Töökas, organiseeritud, abivalmis. 

Millist residenti oma praktikabaasi ootate? 

Teadmishimulist, aktiivset noort inimest. 

Miks valida just teie keskust õppebaasiks? 

Võimalus töötada iseseisvalt toetavas kollektiivis. 

 

Juhendajad: põhiliselt on konkreetne juhendaja, tema puudumisel (puhkus jm) aitavad 

teised. 

dr Pille Siim 

Tööalaselt eelistan konkreetset suhtumist, vajadusel olen valmis aitama. Meil on 

abivalmis kollektiiv, kus võib alati nõu küsida. 

Staaz perearstina al: 1999 

Lisapädevuse valdkonnad: – 

http://www.magdaleenatk.leidre.ee/
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Varasem juhendamiskogemus: ei 

 

dr Kaja Pohla 

Laialdaste teadmistega perearst, kes on abivalmis ja oskab patsientidega hästi suhelda. 

On juhendanud 6 kursuse tudengeid. 

Staaz perearstina al: 1999 

Lisapädevuse valdkonnad: - 

Varasem juhendamiskogemus: ei 

 

dr Maivi Tull 

Tark ja konkreetne perearst, kes vajadusel aitab. On juhendanud 6 kursuse tudengit. 

Staaz perearstina al: 1999 

Lisapädevuse valdkonnad: – 

Varasem juhendamiskogemus: ei 

 

dr Marina Kivi 

Heade teadmistega perearst, kes on abivalmis ja hea suhtleja. 

Staaz perearstina al: 1999 

Lisapädevuse valdkonnad: – 

Varasem juhendamiskogemus: ei 

 

Töökorraldus 

Ultraheli- ja röntgenuuringute logistika: – 

Analüüside toimetamine laborisse: igal tööpäeval. 

Residendi vastuvõtuaeg: 4 tundi/päevas 

Residendi visiidi pikkus: vastavalt vajadusele ja kokkuleppele. 

Vastuvõturuumide kasutamine residendi visiitide ajal: perearst-residendil ja tema 

juhendaja(te)l on eraldi kabinetid, vastu saab võtta samaaegselt. 

Vastuvõturuumide kasutamine pärast residendi visiite: sama kabinetti kasutavad ka 

aeg-ajalt pereõed. Tuleb töökorraldus ülevaadata. 

Patsientide diferentseerimine residendi jaoks: lepime residendiga kokku. 
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Lastevisiitide teostamine: oleneb residendi oskustest. Algul koos, pärast üksi.  

Parkimine: polikliiniku territooriumil tasuline. Ise pargime n.ö. aia taha, mis on tasuta. 

Kell 8.00 alustades ei ole parkimisega probleeme. Hiljem tulles peab teinekord otsima. 

Ööbimis- või elukohavõimalused: – 

Juhendaja asendamise lisatasustamine: kui oskused on olemas ja asendab iseseisvalt 

siis on lisatasu võimalus. 

Teiste spetsialistide olemasolu perearstikeskuses: – 

Mida võiks perearst-resident teada enne, kui teie perearstikeskusesse praktikale 

tuleb? 

Olemas on küll ämmaemand, kuid günekoloogilise tööga ei tegele. Väikekirurgiat teeme 

siiski vähe, kuid kui residendil on olemas oskused siis võimalus on olemas. 

 

 

Rosenthali Perearstikeskus OÜ 

Tallinn, Kotka 12, 11315 

http://www.svearosenthal.ee/ | svea@rosenthalid.ee 

 

Nimistuid: 4 | Juhendajaid: 2 | Pereõdesid: 7 

Tarkvara: Perearst2 

Kui sageli läheb vaja järgmisi keeli: | vene keel: iga päev | inglise keel: sageli 

 

Kuidas kirjeldaksite oma keskust kolme sõnaga? 

Toetav, põhjalik, uuenduslik. 

Millist residenti oma praktikabaasi ootate? 

Ootame residenti, kes oleks oma tööst huvitatud, oleks lugupidava suhtumisega ja 

huumorimeel kulub samuti ära. 

Miks valida just teie keskust õppebaasiks? 

Meil on uus perearstikeskus, plaanis on Tervisekeskuseks vormistamine. Teeme väga 

palju uuringuid ja raviotsuseid kohapeal ning juhendame, suuname patsienti kogu 

uuringute ja ravitsükli vältel. Meil on tore ja üksmeelne kollektiiv ja oleme siiani ise 

entusiastlikud. 

 

http://www.svearosenthal.ee/
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Juhendajad: perearst-residendil on küll konkreetne juhendaja, kuid ta võib viibida 

kõikide perearstide vastuvõttudel ja konsulteerida vajadusel kõikide perearstidega. 

dr Svea Rosenthal 

Olen töötanud perearstina 21 aastat, enne seda töötasin haiglates (PERH, Viimsi Haigla 

ja Järve Haigla) kokku 17 aastat. Olen rohkem süvenenud kardioloogia ja taastusravi 

valdkondadesse. Hobiks on psühholoogia. 

Staaz perearstina al: 1998 

Lisapädevuse valdkonnad: günekoloogia, väikekirurgia, taastusravi 

Varasem juhendamiskogemus: jah 

 

dr Tanel Laurberg 

Dr. Laurberg on töötanud perearstina 13 aastat. Ta omab süvendatud teadmisi 

dermatoveneroloogia valdkonnas. 

Staaz perearstina al: 2006 

Lisapädevuse valdkonnad: väikekirurgia 

Varasem juhendamiskogemus: jah 

 

Töökorraldus 

Ultraheli- ja röntgenuuringute logistika: – 

Analüüside toimetamine laborisse: Igal tööpäeval 

Residendi vastuvõtuaeg: 4 tundi/päevas 

Residendi visiidi pikkus: iseseisva vastuvõtu alustamisel on vastuvõtu pikkus 30 min ja 

paari kuu pärast üritame minna vastuvõtu pikkusele 20 min. 

Vastuvõturuumide kasutamine residendi visiitide ajal: perearst-residendil ja tema 

juhendaja(te)l on eraldi kabinetid, vastu saab võtta samaaegselt. 

Vastuvõturuumide kasutamine pärast residendi visiite: enne ja pärast vastuvõttu saab 

kasutad teist ruumi ja arvutit oma asjade lõpetamiseks. 

Patsientide diferentseerimine residendi jaoks: esimesed 2 kuud töötab arst-resident 

perearstiga koos ja hakkab tegema iseseisvat vastuvõttu vastavalt oma oskustele ja 

valmisolekule, edasi teeb ta iseseisvat vastuvõttu õdede triaazi läbinud patsientidele. 
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Lastevisiitide teostamine: alustav perearst-resident saab lapsi vastu võtta koos 

juhendajaga (sh profülaktilised visiidid). 

Parkimine: perearstikeskuse ees on tasuta parkla. 

Ööbimis- või elukohavõimalused: – 

Juhendaja asendamise lisatasustamine: perearst-resident saab lisatasu lisatöö tegemisel 

vastavalt kokkuleppele. 

Teiste spetsialistide olemasolu perearstikeskuses: ämmaemand, füsioterapeut, 

günekoloog 2x nädalas. 

Mida võiks perearst-resident teada enne, kui teie perearstikeskusesse praktikale 

tuleb? 

Perearst-resident võiks meiega enne tsükli algust ühendust võtta, et kokku leppida 

kahepoolselt ootused ja residentuuri tsükli korraldus ning sõlmida lepingud. 

 

 

Sinu Arst Tervisekeskus 

Tallinn, Veerenni 53a, 10138 

http://www.perearst.ee/ | info@perearst.ee 

 

Nimistuid: 5 | Juhendajaid: 2 | Pereõdesid: 10 

Tarkvara: Perearst2 

Kui sageli läheb vaja järgmisi keeli: | vene keel: sageli | inglise keel: sageli 

 

Kuidas kirjeldaksite oma keskust kolme sõnaga? 

Kaasaegne, innovaatiline, töötajasõbralik. 

Millist residenti oma praktikabaasi ootate? 

Ootame oma meeskonda särasilmset, nutikat, sõbralikku residenti, kelle sooviks on saada 

heaks perearstiks. 

Miks valida just teie keskust õppebaasiks? 

Oleme esimene perearstikeskus Eestis, kes alustas aastal 2017 tööd tervisekeskuse 

lepinguga. Tervisekeskus asub Tallinna kesklinna vahetus läheduses uutes avarates 

spetsiaalselt meditsiiniasutuseks ehitatud ruumides. Meil on sõbralik ja toetav kollektiiv. 

Perearstikeskuse õed on väga pädevad. 

http://www.perearst.ee/
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Juhendajad: perearst-residendil on konkreetne ja sama juhendaja terve tsükli jooksul. 

 

dr Anneli Talvik 

Staaz perearstina al: 1998 

Lisapädevuse valdkonnad: günekoloogia, väikekirurgia 

Varasem juhendamiskogemus: jah 

 

dr Kristi Otsmaa 

Staaz perearstina al: 2002 

Lisapädevuse valdkonnad: günekoloogia, väikekirurgia 

Varasem juhendamiskogemus: jah 

 

Töökorraldus 

Ultraheli- ja röntgenuuringute logistika: – 

Analüüside toimetamine laborisse: igal tööpäeval. 

Residendi vastuvõtuaeg: 6 tundi/päevas 

Residendi visiidi pikkus: vastavalt vajadusele ja kokkuleppele. 

Vastuvõturuumide kasutamine residendi visiitide ajal: perearst-residendil ja tema 

juhendaja(te)l on eraldi kabinetid, vastu saab võtta samaaegselt. 

Vastuvõturuumide kasutamine pärast residendi visiite: perearst-resident saab 

vastuvõturuumi kasutada ka enne ja pärast vastuvõttu oma asjade lõpetamiseks, 

telefonitunniks jne. 

Patsientide diferentseerimine residendi jaoks: perearstikeskus diferentseerib 

patsiendid perearst-residendi jaoks ära, sõltuvalt residendi kliinilisest kogemusest. 

Lastevisiitide teostamine: Alustav perearst-resident saab lapsi vastu võtta koos 

juhendajaga (sh profülaktilised visiidid). 

Parkimine: maja ümber on parkimine tasuta, kuid tipptunnil võib parkimiskoha leidmine 

olla keeruline. Hoones asuvas parkimismajas on parkimiskohad oma töötajatele. 

Ööbimis- või elukohavõimalused: – 

 



69  PRAKTIKABAASIDE LOETELU 

Juhendaja asendamise lisatasustamine: perearst-resident saab lisatasu, kui ta peab 

juhendajat puhkuse jms ajal asendama (kokkuleppel). 

Teiste spetsialistide olemasolu perearstikeskuses: ämmaemand, füsioterapeut. 

Mida võiks perearst-resident teada enne, kui teie perearstikeskusesse praktikale 

tuleb? 

Lisaks riiklikule esmatasandi teenusele pakume mitmeid tervise hoidmisele suunatud 

lisateenuseid koostöös partnerfirmadega. 

 

 

Linnamõisa Perearstikeskus 

Tallinn, Koskla 16, 10615 

http://www.linnamoisa.ee/ | perearst@linnamoisa.ee 

 

Nimistuid: 5 | Juhendajaid: 4 | Pereõdesid: 11 

Tarkvara: Perearst2 

Kui sageli läheb vaja järgmisi keeli: | vene keel: iga päev | inglise keel: sageli 

 

Kuidas kirjeldaksite oma keskust kolme sõnaga? 

Läheme koos luurele. 

Millist residenti oma praktikabaasi ootate? 

Motiveeritut, arenemishuvilist, hoolivat. 

Miks valida just teie keskust õppebaasiks? 

Me oleme motiveeritud õpetama. Kui resident on õppimishuviline, siis väljub ta meie 

juurest ellu hea pagasiga. 

 

Juhendajad: perearst-residendil on konkreetne ja sama juhendaja terve tsükli jooksul. 

dr Katrin Martinson 

Tegelen peremeditsiinis igapäevatööga (sh pisikirurgia, liigesesüsted, ei tegele 

günekoloogilise läbivaatuse ja rasedate jälgimisega), samuti Esmatasandi 

Koolitusarenduskeskuse juhtimisega ja EPS juhatuse volitatuna patsiendiohutuse 

temaatikaga, olen Eesti 1 esindajatest EQuiPis. 

http://www.linnamoisa.ee/
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Staaz perearstina al: 1994 

Lisapädevuse valdkonnad: väikekirurgia, liigesesüsted 

Varasem juhendamiskogemus: jah 

 

dr Eret Jaanson 

Tegeleb lisaks igapäevatööle ka Esmatasandi Koolitusarenduskeskuse juhtimisega, 

nõelravi ja Hiina meditsiini temaatikaga vabal ajal. 

Staaz perearstina al: 1996 

Lisapädevuse valdkonnad: günekoloogia, väikekirurgia 

Varasem juhendamiskogemus: jah 

 

dr Reet Laidoja 

Lisaks intensiivsele igapäevatööle juhib Tallinna PerearstideSeltsi ning on aktiivne ka 

EPS tegevustes. Eriline huvi on digimaailm. 

Staaz perearstina al: 1996 

Lisapädevuse valdkonnad: väikekirurgia 

Varasem juhendamiskogemus: jah 

 

dr Eve Kivistik 

Tegeleb lisaks igapäevatööle Hiina meditsiini ja nõelraviga. Eriline huvi on 

günekoloogia. 

Staaz perearstina al: 1999 

Lisapädevuse valdkonnad: günekoloogia, väikekirurgia 

Varasem juhendamiskogemus: jah 

 

Töökorraldus 

Ultraheli- ja röntgenuuringute logistika: – 

Analüüside toimetamine laborisse: igal tööpäeval. 

Residendi vastuvõtuaeg: 6 tundi/päevas 

Residendi visiidi pikkus: 30 minutit 
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Vastuvõturuumide kasutamine residendi visiitide ajal: perearst-residendil ja tema 

juhendaja(te)l on eraldi kabinetid, vastu saab võtta samaaegselt. 

Vastuvõturuumide kasutamine pärast residendi visiite: perearst-resident saab 

vastuvõturuumi kasutada ka enne ja pärast vastuvõttu oma asjade lõpetamiseks, 

telefonitunniks jne. 

Patsientide diferentseerimine residendi jaoks: perearstikeskus diferentseerib 

patsiendid perearst-residendi jaoks ära, sõltuvalt residendi kliinilisest kogemusest. 

Lastevisiitide teostamine: alustav perearst-resident saab lapsi vastu võtta koos 

juhendajaga (sh profülaktilised visiidid). 

Parkimine: parkimisvõimalus perearstikeskuse õuel ja Koskla tänaval (tasuta praegu). 

Ööbimis- või elukohavõimalused: – 

Juhendaja asendamise lisatasustamine: juhendaja asendamise eest lisatasu ette nähtud 

ei ole. 

Teiste spetsialistide olemasolu perearstikeskuses: – 

Mida võiks perearst-resident teada enne, kui teie perearstikeskusesse praktikale 

tuleb? – 

 

Pirita Perearstikeskus 

Tallinn, Kloostrimetsa tee 29, 11911 

http://www.piritaarst.ee/ | info@piritaarst.ee 

 

Nimistuid: 6 | Juhendajaid: 3 | Pereõdesid: 12 

Tarkvara: Perearst2 

Kui sageli läheb vaja järgmisi keeli: | Vene keel: Iga päev | Inglise keel: Sageli 

 

Kuidas kirjeldaksite oma keskust kolme sõnaga? 

Professionaalsus, sõbralikkus, paindlikkus. 

Millist residenti oma praktikabaasi ootate? 

Õpihimulist, aktiivset, töökat, sõbralikku. 

Miks valida just teie keskust õppebaasiks? 

Rikkalik kogemustepagas ja väga sõbralik töökeskkond. 

 

http://www.piritaarst.ee/
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Juhendajad: perearst-residendil on konkreetne ja sama juhendaja terve tsükli jooksul. 

dr Mirjam Türkson 

Pikaajalise kogemusega perearst, töökas, kohusetundlik, kollegiaalne. Juhendnud 

residente 20 a. Nimistu u 2000 pt, kekmisest rohkem eakaid ja kroonilisi haigusi 

põdevaid patsiente. 

Staaz perearstina al: 1999 

Lisapädevuse valdkonnad: geriaatria 

Varasem juhendamiskogemus: jah 

 

dr Aili Tabri 

Pikajalise kogemusega lastearsti taustaga perearst. Nimistus > 2000 patsiendi, palju 

keskealisi ja nooremiad.Töökas, sõbralik, kollegiaalne, rahulik. Olnud TPS juhatuses. 

Staaz perearstina al: 1999 

Lisapädevuse valdkonnad: pediaatria 

Varasem juhendamiskogemus: jah 

 

dr Kaja Arbeiter 

Töötanud pereastina 20 a, nimistus ligi 2000 pt, vanuseliselt esindatud enamvähem 

võrdselt kõik vanusegrupid. Tegeleb perearstikeskuse majanduspoolega, juhtimisega. 

On olnud TPS ja TAL juhatuses. Kohusetundlik, empaatiline. 

Staaz perearstina al: 1999 

Lisapädevuse valdkonnad: – 

Varasem juhendamiskogemus: jah 

 

Töökorraldus 

Ultraheli- ja röntgenuuringute logistika: – 

Analüüside toimetamine laborisse: igal tööpäeval 

Residendi vastuvõtuaeg: 4-5 tundi/päevas 

Residendi visiidi pikkus: vastavalt vajadusele ja kokkuleppele. 

Vastuvõturuumide kasutamine residendi visiitide ajal: perearst-residendil ja tema 

juhendaja(te)l on eraldi kabinetid, vastu saab võtta samaaegselt. 
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Vastuvõturuumide kasutamine pärast residendi visiite: perearst-resident saab 

vastuvõturuumi kasutada ka enne ja pärast vastuvõttu oma asjade lõpetamiseks, 

telefonitunniks jne. 

Patsientide diferentseerimine residendi jaoks: perearstikeskus diferentseerib 

patsiendid perearst-residendi jaoks ära, sõltuvalt residendi kliinilisest kogemusest. 

Lastevisiitide teostamine: alustav perearst-resident saab lapsi vastu võtta koos 

juhendajaga (sh profülaktilised visiidid). 

Parkimine: parkimine tasuta kas maja ees tänaval või hoovis kokkuleppel. 

Ööbimis- või elukohavõimalused: – 

Juhendaja asendamise lisatasustamine: perearst-resident saab lisatasu, kui ta peab 

juhendajat puhkuse jms ajal asendama (kokkuleppel). 

Teiste spetsialistide olemasolu perearstikeskuses: Perearstikeskuse hoones töötab 

naistearst koos ämmaemandaga, 3 füsioterapeuti, psühhoterapeut ja psühhiaater. 

Mida võiks perearst-resident teada enne, kui teie perearstikeskusesse praktikale 

tuleb? 

Resident on oodatud meie kollektiivi. 

 

 

Merelahe Perearstikeskus 

Tallinn, Paldiski maantee 68A, 10617 

http://www.merelahe.ee/ | merelahe@merelahe.ee 

 

Nimistuid: 10 | Juhendajaid: 2 | Pereõdesid: 13 

Tarkvara: Perearst2 

Kui sageli läheb vaja järgmisi keeli: | vene keel: iga päev | inglise keel: mõnikord 

 

Kuidas kirjeldaksite oma keskust kolme sõnaga? 

Suur ja väga ühtne keskus. 

Millist residenti oma praktikabaasi ootate? 

Kellel huvi palju ise teha ja näha, et edaspidi elus perearstina hästi hakkama saada. 

http://www.merelahe.ee/
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Miks valida just teie keskust õppebaasiks? 

Kui Eesti keel pole emakeel, siis palju venekeelset elanikkonda ja võimalus 

eestikeeleoskust väga hästi lihvida. Suur patsientuur, palju kolleege. 

 

Juhendajad: Perearst-residendil on konkreetne ja sama juhendaja terve tsükli jooksul. 

dr Tatjana Solomatina 

Lisaks perearsti kutsele ka töötervishoiuarsti kutse. 

Staaz perearstina al: 2014 

Lisapädevuse valdkonnad: – 

Varasem juhendamiskogemus: jah 

 

dr Riin Lanno 

Lisaks perearstitööle loengud proviisoritele, rahvusvahelised ravimiuuringud. 

Staaz perearstina al: 1999 

Lisapädevuse valdkonnad: – 

Varasem juhendamiskogemus: jah 

 

Töökorraldus 

Ultraheli- ja röntgenuuringute logistika: – 

Analüüside toimetamine laborisse: igal tööpäeval. 

Residendi vastuvõtuaeg: 4 tundi/päevas 

Residendi visiidi pikkus: vastavalt vajadusele ja kokkuleppele. 

Vastuvõturuumide kasutamine residendi visiitide ajal: vastuvõturuum varieerub. 

Vastuvõturuumide kasutamine pärast residendi visiite: vastuvõtuväliselt töötamiseks 

on keskusel lisaruumid. 

Patsientide diferentseerimine residendi jaoks: perearstikeskus diferentseerib 

patsiendid perearst-residendi jaoks ära, sõltuvalt residendi kliinilisest kogemusest. 

Lastevisiitide teostamine: alguses koos juhendajaga, hiljem iseseisvalt. 

Parkimine: parkimine tasuta. 

Ööbimis- või elukohavõimalused: – 

Juhendaja asendamise lisatasustamine: sõltuvalt residendist ja olukorrast. 
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Teiste spetsialistide olemasolu perearstikeskuses: 2 pediaatrit 

Mida võiks perearst-resident teada enne, kui teie perearstikeskusesse praktikale 

tuleb? 

Meie keskuses töötamist/õppimist kartma ei pea. Kui on ise huvi ja tahtmist, saab hea 

kogemuse. Arvan, et ka emotsionaalne õhkkond keskuses väga hea. 

 

 

Medicum Perearstikeskus AS 

Tallinn, Uus-Sadama 21, 10120 

http://www.medicum.ee/  | perearstikeskus@medicum.ee  
 

Tallinnas Punane 61 ja Uus-Sadama 21, Tallinnast väljas n-ö maapraksised Peetris, 

Palamusel, Riisiperes, Ristil, Turbas ja Padisel. 

 

Nimistuid: 18 | Juhendajaid: 4 | Pereõdesid: 42 

Tarkvara: Medicumi arendatav originaaltarkvara 

Kui sageli läheb vaja järgmisi keeli: | Vene keel: iga päev | Inglise keel: mõnikord 

 

Kuidas kirjeldaksite oma keskust kolme sõnaga? 

Uuenduslik, paljude võimalustega, kokkuhoidev pere 

Millist residenti oma praktikabaasi ootate? 

Kõiki! Tulge läbige üks peremeditsiini tsükkel Medicumis - õpite palju ja loodame, et 

tekib soov meiega ka pikemalt jääda.  

Miks valida just teie keskust õppebaasiks? 

Oleme A-taseme keskus, mis on organiseeritud kaheks esmatasandi tervisekeskuseks. 

Suure organisatsioonina töötame väiksemates meeskondades, kuhu kuuluvad kogenud 

arstid ja iseseisvad pereõed.  

Meie kollektiivis on nii elukogemust kui ka noort energiat. Oleme ühtne pere, kus 

üksteist märgatakse, noori kolleege oodatakse ja hoitakse. Meis on ambitsiooni proovida 

pidevalt uut ning saavutada paremaid tulemusi. Kord kuus koguneme nii perearstide kui 

pereõdedega, et arutada õpetlikke haigusjuhte ja olla kursis uue infoga. Lisaks 

peremeditsiinile on meie kõrval kolleegid 19 erialalt ning selline Medicumi-sisene 

http://www.medicum.ee/
mailto:perearstikeskus@medicum.ee
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kompetents annab võimaluse lahendada suurema osa patsientide muredest oma 

jõududega. Meil on oma valuravi keskus ja tugev kardioloogilise taastusravi üksus, 

samuti tegeleme uneaegsete hingamishäirete diagnoosimise ja raviga. Meil on palju 

sisekoolitusi, mida korraldab meie oma koolituskeskus. Residentidele pakume mitmetes 

valdkondades võimalusi omandada teadmisi ja oskusi intensiivsemalt, olgu nendeks siis 

pediaatria, pisikirurgia, günekoloogia, valuravi, taastusravi või diagnostilised meetodid. 

Plaanime ka erakorraliste haigete valvetoa avamist Lasnamäele.   

Lisaks olemasolevatele uutele ruumidele Peetri alevikus ja Uus-Sadama tänaval on meil 

kavas püstitada uus hoone ka Lasnamäele 21 nimistu teenindamiseks. 

 

Juhendajad: perearst-residendil on kogu tsükli jooksul tavaliselt üks juhendaja, kuid 

huvist lähtuvalt on võimalik olla lisajuhendamisel ka mõne teise spetsialisti juures. 

Perearst Olga Basulina (Sadama ETTK) 

Lõpetasin Tartu Ülikoolis residentuuri 2014. aastal. Olen töötanud Jürgenson PAKis ja 

alates 2016. a sügisest töötan Medicum PAKis. Olen rõõmsameelne, kuid samas 

pragmaatilise suhtumisega. Mulle meeldib olla oma töös tõenduspõhine ja seda ka 

patsientidele selgitada. Lisapädevuse valdkonnad: minu nimistus on palju Tallinnas 

töötavaid erineva kultuuri- ja religioonitaustaga inimesi. 

Varasem juhendamiskogemus: jah, üks resident aastas, lisaks tööpraktikale suunatud arst. 

Perearst Meeli Pärnpuu (Lasnamäe ETTK) 

Lõpetasin Tartu Ülikooli pediaatrina, perearstina töötan alates 2004. aastast. Olen oma 

ravitöös patsiendikeskne ning mulle meeldib teha head koostööd pereõdedega. Koos 

suudame toime tulla päris suure nimistuga. Huvitun ravimiuuringutest, nendes osalemine 

hoiab mind arstina vormis.  

Lisapädevuse valdkonnad: olen pediaatri taustaga perearst ja minu nimistus on seetõttu 

ka suurem laste osakaal. 

Varasem juhendamiskogemus: jah, 1-2 residenti aastas. 

Perearst Jelena Krasnopejeva (Lasnamäe ETTK) 

Lõpetasin Tartu Ülikooli üldarstina, perearstina töötan alates 2004. aastast. Olen 

meeskonnatööle orienteeritud ja soovin, et kõik selle liikmed tunneksid rohkem töörõõmu 

kui -muret. 
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Lisapädevuse valdkonnad: olen meie keskuse vanemarst ning tegelen vajadusel 

kolleegide nõustamise ja arendamisega. Osalen ka ravimiuuringutes. 

Varasem juhendamiskogemus: jah, üks resident aastas, lisaks uute arstide juhendamine. 

Perearst Irina Zahharova (Lasnamäe ETTK) 

Lõpetasin Tartu Ülikooli 1994. a üldarstina. Ülikooli ajal töötasin medõena TÜ kliinikus 

intensiivravipalatis ning internatuuri ajal Pelgulinna Haiglas. Alatest 2002. a töötan 

perearstina Medicum PAKis. Paralleelselt töötan ka teistes PAK-ides asendusarsti ja 

erakliinikus üldarstina. Mul on väga suur töökogemus patsientide ambulatoorses ravis.  

Olen väga suure töövõimega ja kiirelt tegutsev arst. Tegelen aktiivselt spordiga, et ennast 

vormis hoida. Esitan teadmiste osas kõrgeid nõudmisi nii iseendale kui ka kolleegidele.   

Lisapädevuse valdkonnad: väikekirurgia, ravimiuuringud. 

Varasem juhendamiskogemus: jah, üks resident aastas. 

 

Töökorraldus 

Ultraheli- ja röntgenuuringute logistika: olemas nii Lasnamäel (CT, MRT), Sadamas 

kui Peetris. Kohapeal on olemas ka kogu vajalik funktsionaalne diagnostika. 

Analüüside toimetamine laborisse: igapäevaselt Synlabi teenusena, kuid ka cito 

uuringutena point of care variandina. 

Residendi vastuvõtuaeg: üldjuhul 4 tundi päevas juhendajaga koos või paralleelselt.  

Residendi visiidi pikkus: 20-30 minutit sõltuvalt residendi võimekusest. 

Vastuvõturuumide kasutamine pärast residendi visiite: residendil on oma kabinet 

juhendaja läheduses. Perearst-resident saab vastuvõturuumi kasutada enne ja pärast 

vastuvõttu oma patsientidega seotud dokumentide lõpetamiseks, telefonitunniks jmt. 

Patsientide diferentseerimine residendi jaoks: iseseisva töötamise puhul selekteerib 

patsiente juhendaja, asendusarstina töötamise puhul pereõde või siis eristab registratuur 

vastavalt kokkulepitud töökorraldusele. 

Lastevisiitide teostamine: resident osaleb koos juhendajaga nii beebipäevadel kui 

koduvisiitidel.  

Parkimine: töökoha juures tasuta. 

Ööbimis- ja elukohavõimalused: üldjuhul ei paku. 
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Juhendaja asendamise lisatasustamine: lisavastuvõtu tunnid on tasustatud. 

Teiste spetsialistide olemasolu perearstikeskuses: lisaks pereõdedele töötavad 

ämmaemandad, füsioterapeudid ning arstid ja spetsialistid 19 erialalt. 

Mida võiks perearst-resident teada enne, kui teie perearstikeskusesse praktikale 

tuleb:  

Me koostame igale uuele töötajale sisseelamisprogrammi, et oleks kergem kohanduda nii 

tarkvara kui muude tööelu reeglitega. Kui soovite, tulge tutvuge nii juhendaja kui kogu 

kliinikuga enne otsustamist.  

 

 

Tallinna Munitsipaalperearstikeskuse OÜ 
Tallinn, Jaama 11, 11615 

http://www.perearstikeskus.eu/ | kristel.amjarv@perearstikeskus.eu 

 

Nimistuid: 22 | Juhendajaid: 2 | Pereõdesid: 44 

Tarkvara: Perearst2 

Kui sageli läheb vaja järgmisi keeli: | vene keel: sageli | inglise keel: sageli 

 

Kuidas kirjeldaksite oma keskust kolme sõnaga? 

Kaasaegne, motiveeriva töökeskkonnaga, baseerub teaduspõhisele meditsiinile. 

Millist residenti oma praktikabaasi ootate? 

Kõik residendid on väga oodatud. Tänan. 

Miks valida just teie keskust õppebaasiks? 

Asume kaasaegsetes tervisekeskuse multifunktsionaalsetes teiste erialadega sünergiaga 

majades. 

 

Juhendajad: perearst-residendi juhendajad varieeruvad/roteeruvad (näiteks sõltuvalt 

juhendajate töögraafikust) tsükli jooksul. 

dr Mare Kookmaa 

Pikaaegse kogemusega perearst, ka pediaatri kutse. 

Staaz perearstina al: 1989 

http://www.perearstikeskus.eu/
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Lisapädevuse valdkonnad: pediaatria 

Varasem juhendamiskogemus: jah 

 

Töökorraldus 

Ultraheli- ja röntgenuuringute logistika:  

Analüüside toimetamine laborisse:  

Igal tööpäeval 

Residendi vastuvõtuaeg: 4 tundi/päevas 

Residendi visiidi pikkus: 30 minutit 

Vastuvõturuumide kasutamine residendi visiitide ajal: perearst-residendil ja tema 

juhendaja(te)l on eraldi kabinetid, vastu saab võtta samaaegselt 

Vastuvõturuumide kasutamine pärast residendi visiite: perearst-resident saab 

vastuvõturuumi kasutada ka enne ja pärast vastuvõttu oma asjade lõpetamiseks, 

telefonitunniks jne 

Patsientide diferentseerimine residendi jaoks: perearst-resident hakkab kohe vastu 

võtma kõiki patsiente, diferentseerimist ei toimu 

Lastevisiitide teostamine: alustav perearst-resident saab lapsi vastu võtta koos 

juhendajaga (sh profülaktilised visiidid) 

Parkimine: tervisekeskuste juures olemas parkimine, ka tasuta. 

Ööbimis- või elukohavõimalused: – 

Juhendaja asendamise lisatasustamine:  perearst-resident saab lisatasu, kui ta peab 

juhendajat puhkuse jms ajal asendama (kokkuleppel). 

Teiste spetsialistide olemasolu perearstikeskuses:  ämmaemand, füsioterapeut, 

koduõde. 

 

Mida võiks perearst-resident teada enne, kui teie perearstikeskusesse praktikale 

tuleb? 

Võib alati meiega eelnevalt kõigis küsimustes kontakti võtta. 
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Medicolm OÜ 
Tallinn, Õismäe tee 179 (IV korrus)  

https://www.medicolm.ee/  | medicolm@medicolm.ee 

 

Nimistuid: Meie perearstikeskuses on hetkel kokku 2 nimistut. 

Juhendajaid: 1 juhendaja dr. Ulvi Usgam  

Pereõdesid: 3 

Tarkvara: Perearst2  

Kui sageli läheb vaja järgmisi keeli: | vene keel: | inglise keel:  

Meie perearstikeskuses on esimesel kohal eesti keel. Töö dokumenteerimine igapäevaselt 

on eesti keelses programmis Perearst2. Patsientidega suhtlemisel tuleb kasuks vene keele 

oskus. Inglise keele oskus ei ole määrava tähtsusega.  

  

Kuidas kirjeldaksite oma keskust kolme sõnaga?  

A-katekooria, hubane, innovatiivne. 

Millist residenti oma praktikabaasi ootate?  

Ootame oma baasi teotahtelist, uudishimulikku, positiivset ja südamlikku peremeditsiini 

erialast huvituvat inimest. 

Miks valida just teie keskust õppebaasiks?  

Perearstikeskus Medicolm on pika kogemusega kaasaegsete lahendustega A-kategooria 

perearstikeskus. Meie eesmärk on pakkuda parimat peremeditsiini teenust oma 

patsientidele. Soovime väga hoida oma kollektiivi, pakkudes parimaid tingimusi, 

vastutulelikkust, arenemisvõimalusi oma erialal ja ühisüritusi. Meie perearstikeskus asub 

uues majas koos kõikvõimalike peremeditsiini juurde kuuluvate teenustega ja 

spetsialistidega. Kogume regulaarselt patsientidelt ja kolleegidelt tagasisidet, et kuulata 

ettepanekuid ja olla kõigi jaoks parimad. Meie keskus pingutab selle nimel, et kolleegidel 

ja patsientidel oleks meie juures veedetud aeg mugav ja positiivne. Ootame väga 

praktikanti  ja tahame üheskoos kollektiiviga muuta praktika toredaks kogemuseks. 

Meeldiva koostöö puhul pakume püsivat töökohta meie armsas kollektiivis. Võta julgelt 

ühendust ja tule tutvu Medicolm Perearstikeskusega. 

 

https://www.medicolm.ee/
mailto:medicolm@medicolm.ee
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Juhendajad:  dr Ulvi Usgam  

Tartu Ülikool – Pediaatria (1983-1990) 

Tartu Ülikool – alates 2003 Perearst 

 

Töökorraldus  

Kahe vahetusega töökorraldus (hommik + õhtu). Oleme paindlikud ja vastutulelikud, 

lubame residendil kaasa rääkida ja soove avaldada. Leiame kokkuleppel sobivaima 

töökorralduse.  

Ultraheli- ja röntgenuuringute logistika: meie majas , vajadusel CITO. 

Analüüside toimetamine laborisse: labor meie keskusega samas majas, vajadusel 

CITO. 

Residendi vastuvõtuaeg: kokkuleppel residendiga. 

Residendi visiidi pikkus: sõltub visiidi põhjusest ja patsiendi probleemist. Sisseelamise 

perioodil võtame arvesse kõiki residendi soove ja kujundame vastavalt sellele visiidi 

pikkuse. Üldjuhul 15-30 minutit. 

Vastuvõturuumide kasutamine residendi visiitide ajal: meie armas resident saab 

omale isikliku kabineti kasutamiseks. 

Vastuvõturuumide kasutamine pärast residendi visiite: ei ole jagatavad ruumid. 

Patsientide diferentseerimine residendi jaoks:  vastavalt residendi eesmärkidele, 

huvidele ja soovidele diferentseerime patsiente. Teeme kõik, et residendil oleks uues 

olukorras hea ja mugav. 

Lastevisiitide teostamine: 1x nädalas on imikute ja tervete väikelaste visiidid. 

Parkimine: tasuta ning erinevat varianti tervisekeskuse ümbruses. 

Ööbimis- või elukohavõimalused: saame aidata elukoha otsimisel. 

Juhendaja asendamise lisatasustamine: kokkuleppel residendiga. 

Teiste spetsialistide olemasolu perearstikeskuses:  meie keskus asub Haabersti 

tervisekeskuse neljandal korrusel. Haabersti tervisekeskuses on olemas labor, röntgen ja 

teised spetsialistid. 

Mida võiks perearst-resident teada enne, kui teie perearstikeskusesse praktikale 

tuleb?  
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Meie keskuses on erinevas vanuserühmas patsiente, kõige rohkem nooremaid. Asume uues 

Haabersti tervisekeskuse hoones koos teiste perearstide ja erialaspetsialistidega. 

Oleme pidevas arengus A-katekooria perearstikeskus ning meeldiva koostöö puhul on 

võimalik meie keskusesse tööle jääda. Praktikandil on võimalik eelnevalt tutvuda meie 

kodulehega aadressil: www.medicolm.ee  

 

 

OÜ Tallinna Pereartikeskus 
Nõmme, Jaama 11, Harju maakond 11615 

 http://www.perearstikeskus.eu//  info@perearstikeskus.eu 

 

Nimistuid: Meie perearstikeskuses on hetkel kokku 7 nimistut. 

Juhendajaid: 1 juhendaja dr. Talvi Sule  

Pereõdesid: 16 

Tarkvara: Perearst2  

Kui sageli läheb vaja järgmisi keeli: | vene keel: sageli | inglise keel: harva 

 

Kuidas kirjeldaksite oma keskust kolme sõnaga?  

Motiveeritud, vastutulelik ja professionaalne 

Millist residenti oma praktikabaasi ootate?  

Oma töös korrektne, teadmishimuline, meeskonnatöö valmidus, hea suhtlemisoskus 

Miks valida just teie keskust õppebaasiks?  

Suurte kogemustega perearstid, hea väljaõppega pereõed. Lisavõimalused nagu 

füsioterapeut, ämmaemandad, toitumisnõustaja, kliiniline psühholoog. Töötame 

tervisekeskuse mudelina. Ettevõttes kaks tervisekeskust - Mustamäel ja Haaberstis ning 

filiaal Nõmmel. 

 

Juhendajad:  dr Talvi Sule  

perearst aastast 1992. Suurte kogemustega, oma tööd armastav, rahuliku meelega perearst. 

Omab eelnevat juhendamise kogemust. Puhkuse või koolituste ajal võib olla teine juhendaja. 

Töökorraldus  

Ultraheli- ja röntgenuuringute logistika: UH ja RÖ samas majas 

http://www.medicolm.ee/
https://www.medicolm.ee/
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Analüüside toimetamine laborisse: igal tööpäeval 

Residendi vastuvõtuaeg: 4 tundi päevas 

Residendi visiidi pikkus: 20 minutit 

Vastuvõturuumide kasutamine residendi visiitide ajal: perearst-residendil ja tema 

juhendajal eraldi kabinet 

Vastuvõturuumide kasutamine residendi visiitide ajal: perearst-residendil ja tema 

juhendajal eraldi kabinet 

Patsientide diferentseerimine residendi jaoks:  diferentseerimist ei toimu, alustab kohe 

patsientide vaastuvõtug 

Parkimine: tasuta 

Ööbimis- või elukohavõimalused: võimalikus läbirääkimised 

Juhendaja asendamise lisatasustamine: perearsti asendavad asendusarstid või teised 

perearstid.  

Teiste spetsialistide olemasolu perearstikeskuses:  füsioterapeut, ämmaemandad, 

toitumisnõustaja, kliiniline psühholoog 

Mida võiks perearst-resident teada enne, kui teie perearstikeskusesse praktikale 

tuleb? - 
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TARTUMAA 

Ränilinna Perearstikeskus OÜ 
Riia 142, Tartu 50411 
 https://raniperearstikeskus.ee// | info@raniperearstikeskus.ee 

 

Nimistuid: 1 | Juhendajaid: 3 | Pereõdesid: 3 

Tarkvara: Perearst2 

Kui sageli läheb vaja järgmisi keeli: | vene keel: sageli | Inglise keel: aeg-ajalt 

 

Kuidas kirjeldaksite oma keskust kolme sõnaga? 

Meeskonnatöö, kvaliteet, tõenduspõhisus. 

Millist residenti oma praktikabaasi ootate? 

Paindliku mõtteviisiga, õppimishimulist, avatust uutele kogemustele. 

Mis valida just teie keskuse õppebaasiks? 

Meil on toetavad pereõed ja juhendajateks on peremeditsiini eriala õppejõud, oma eriala 

eestvedajad ja entusiastid. 

 

Juhendajad: kuna enamik juhendajaid on praktiseerivad perearstid ja õppejõud TÜ 

peremeditsiini ja rahvatervishoiu instituudis, siis perearstina töötavad kõik osalise 

koormusega. Perearst-residendil on juhendajaks erinevad arstid.  

 

dr Anneli Rätsep 

Minu töö on vaheldusrikas, seetõttu oskan väärtustada ja nautida oma töö erineviad 

tahke õppejõuna, koolitajana ja perearstina. Väärtustan ja hindan oma kolleege, 

patsiente ja õppijaid. Julgen tunnistada oma vigu ja näen nendes õppimisvõimalusi. 

Leian, et juhendamine on vastastikune õppimisprotsess nii mulle kui juhendatavale.  

Staaž perearstina alates 1997. aastast, lõpetasin peremeditsiini residentuuri 2001.aastal 

Lisapädevuse valdkonnad: motiveeriv intervjueerimine, günekoloogia 

Varasem juhendamiskogemus: jah 

 

http://www.ypak.ee/
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dr Marje Oona   

Töötan perearstina osakoormusega ning tunnen oma igapäevatöös rõõmu sünergiast, mis 

tekib kliinilisest tööst, õppejõu tööst ning teadustööst – need aspektid täiendavad 

üksteist suurepäraselt. Perearst-residendi juhendamine on minu jaoks olnud vastastiku 

arendav ja kollegiaalne koostöö.  

Olen lõpetanud Tartu Ülikooli lastearstina, läbinud laste infektsioonhaiguste kliinilise 

ordinatuuri ning 2002. aastal omandanud perearsti kutse. OÜ Ülikooli Perearstikeskuses 

töötan perearstina alates 2006. aastast.  

Lisapädevuse valdkonnad: infektsioonhaigused, lastehaigused, vaktsineerimine, 

reisinõustamine 

Varasem juhendamiskogemus: jah 

 

dr Ruth Kalda 

Töötan perearstina osakoormusena instituudi juhtimise ning õppe-ja teadustöö kõrvalt. 

Minu staaž perearstina töötamises on 20 aastat. Mulle meeldib perearsti töö 

vaheldusrikkus ning see, et saab ise suurel määral oma tööd kujundada. Meeldib 

meeskonnatöö, suhelda kõikide kolleegidega, kelle hulka arvan ka arst-praktikante ja 

residente. Juhendamine on vastastikune andmise-saamise kogemus ning ühtlasi ka 

vastutusrikas töö. Mulle väga meeldib meie kollektiiv, tööl käimine on puhas rõõm.  

Lisapädevuse valdkonnad: motiveeriv nõustamine, günekoloogia. 

 

dr Svetlana Popazova 

 

Töökorraldus 

Analüüside toimetamine laborisse: igal tööpäeval. 

Residendi vastuvõtuaeg: 4-5 tundi/päevas, tööpäev 8 tundi 

Residendi visiidi pikkus: paindlik vastavalt residendi valmisolekule, õppimise- ja 

tööprotsessis muutuv. 
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Vastuvõturuumide kasutamine residendi visiitide ajal: perearst-residendil ja tema 

juhendaja(te)l on eraldi kabinetid, vastu saab võtta samaaegselt. 

Vastuvõturuumide kasutamine pärast residendi visiite: residendi vastuvõturuum on 

tema kasutuses kogu tööpäeva vältel. 

Patsientide diferentseerimine residendi jaoks: patsientide diferentseerimine on 

võimalik, sõtlub residendi individuaalsest õppeplaanist. 

Lastevisiitide teostamine: alustav perearst-resident saab profülaktilisi lapse visiite teha 

koos juhendajaga. Haigete laste vastuvõtmine võib toimuda  iseseisvalt, sõltuvalt 

residendi individuaalsest õppeplaanist, juhendaja juhendamisel. 

Parkimine: L. Puusepa 1a ümbruses tund aega tasuta parkimine.  

Ööbimis- või elukohavõimalused: Tartu linnas kõigile kättesaadavad elamisvõimalused.  

Juhendaja asendamise lisatasustamine: perearst-resident saab lisatasu, kui ta peab 

juhendajat puhkuse jms ajal asendama (kokkuleppel). 

Teiste spetsialistide olemasolu perearstikeskuses: loodavas tervisekeskuses 2020. 

aastast. 

Mida võiks perearst-resident teada enne, kui teie perearstikeskusesse praktikale 

tuleb? 

Praktikale tulles anda endast aegsasti teada. 

 

Dr. Heli Tähepõld Ülikooli Perearstikeskus OÜ 
Tartu, Ludvig Puusepa 1a, 50406 

http://www.ypak.ee/ | ylikooli.perearst@gmail.com 

 

Nimistuid: 1 | Juhendajaid: 1 | Pereõdesid: 2 

Tarkvara: Perearst2 

Kui sageli läheb vaja järgmisi keeli: | vene keel: sageli | Inglise keel: aeg-ajalt 

 

Kuidas kirjeldaksite oma keskust kolme sõnaga? 

Meeskonnatöö, kvaliteet, tõenduspõhisus. 

Millist residenti oma praktikabaasi ootate? 

Paindliku mõtteviisiga, õppimishimulist, avatust uutele kogemustele. 

http://www.ypak.ee/
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Mis valida just teie keskuse õppebaasiks? 

Meil on toetavad pereõed ja juhendajateks on peremeditsiini eriala õppejõud, oma eriala 

eestvedajad ja entusiastid. 

 

dr Heli Tähepõld  

Väga armastan oma eriala ja püüan kanda edasi oma eriala põhiväärtusi ja anda 

perearsti töö kogemusi edasi noortele kolleegidele samasuguse entusiasmiga nagu 

minule on minu õpetajad õpetanud.  

Olen tänulik toredate patsientide ja heade kolleegide üle, kellega koos on töötamine 

puhas rõõm. Üliõpilaste ja noorte kolleegide juhendamine ja õpetamine ülikoolis annab 

mulle võimaluse ka ise õppida noortelt arstidelt ja üliõpilastelt. 

Staaz perearstina ja õppejõuna 23 aastat 

Lisapädevuse valdkonnad: motiveeriv intervjueerimine, günekoloogia, 

digidermatoskoopia 

Varasem juhendamiskogemus: jah 

 

 

Töökorraldus 

Ultraheli- ja röntgenuuringute logistika: uuringute tellimise võimalus on samas majas. 

Analüüside toimetamine laborisse: igal tööpäeval. 

Residendi vastuvõtuaeg: 4-5 tundi/päevas, tööpäev 8 tundi 

Residendi visiidi pikkus: paindlik vastavalt residendi valmisolekule, õppimise- ja 

tööprotsessis muutuv. 

Vastuvõturuumide kasutamine residendi visiitide ajal: perearst-residendil ja tema 

juhendaja(te)l on eraldi kabinetid, vastu saab võtta samaaegselt. 

Vastuvõturuumide kasutamine pärast residendi visiite: residendi vastuvõturuum on 

tema kasutuses kogu tööpäeva vältel. 

Patsientide diferentseerimine residendi jaoks: patsientide diferentseerimine on 

võimalik, sõtlub residendi individuaalsest õppeplaanist. 
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Lastevisiitide teostamine: alustav perearst-resident saab profülaktilisi lapse visiite teha 

koos juhendajaga. Haigete laste vastuvõtmine võib toimuda  iseseisvalt, sõltuvalt 

residendi individuaalsest õppeplaanist, juhendaja juhendamisel. 

Parkimine: L. Puusepa 1a ümbruses tund aega tasuta parkimine.  

Ööbimis- või elukohavõimalused: Tartu linnas kõigile kättesaadavad elamisvõimalused.  

Juhendaja asendamise lisatasustamine: perearst-resident saab lisatasu, kui ta peab 

juhendajat puhkuse jms ajal asendama (kokkuleppel). 

Teiste spetsialistide olemasolu perearstikeskuses: loodavas tervisekeskuses 2020. 

aastast. 

Mida võiks perearst-resident teada enne, kui teie perearstikeskusesse praktikale 

tuleb? 

Praktikale tulles anda endast aegsasti teada. 

 

 

OÜ Perearst Signe Ustav 
Elva, Kesk 35, 61507 

http://www.lasteperearst.ee/ | signe.ustav@gmail.com 

 

Nimistuid: 1 | Juhendajaid: 1 | Pereõdesid: 2 

Tarkvara: Watson 

Kui sageli läheb vaja järgmisi keeli: | vene keel: harva | inglise keel: harva 

 

Kuidas kirjeldaksite oma keskust kolme sõnaga? 

Patsindisõbralik, kohusetundlik, aktsepteeriv. 

Millist residenti oma praktikabaasi ootate? 

Ootame kohusetundlikku, kui võimalik, siis Elvas elavat residenti. 

Miks valida just teie keskust õppebaasiks? 

Oleme avatud ja tublid, 2 tublit õde ja kliiniline assistent, meile on omistatud A-

kategooria. 

 

Juhendajad: perearst-residendil on konkreetne ja sama juhendaja terve tsükli jooksul. 

http://www.lasteperearst.ee/
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dr Signe Ustav 

Perearst Signe Ustav on TÜ Arstiteaduskonna lõpetanud lastearstina ja TÜ 

Arstiteaduskonna Täienduskursustel läbinud 2 aastased Perearsti täienduskursused 

2005-2007 a. Lisaks on täiendanud ennast erinevatel psühhoteraapia ja psühhiaatria 

kursustel. Pidevalt täiendab ennast ka pediaatria erinevatel seminaridel. Omab 

pikaajalist kogemust lastearstina, töötades 30 aastat Elva Haigla koosseisus 

kooliarstina-lastearstina. 

Staaz perearstina al: 2004 

Lisapädevuse valdkonnad: - 

Varasem juhendamiskogemus: jah 

 

Töökorraldus 

Ultraheli- ja röntgenuuringute logistika: Elva Haigla asub 1 km kaugusel, saadame 

patsiendid digisaatekirjaga Elva Haiglasse, kus saab teha RÖ ja UH. 

Analüüside toimetamine laborisse: igal tööpäeval. 

Residendi vastuvõtuaeg: 4 tundi/päevas 

Residendi visiidi pikkus: 20 minutit 

Vastuvõturuumide kasutamine residendi visiitide ajal: perearst-residendil ja tema 

juhendaja(te)l on eraldi kabinetid, vastu saab võtta samaaegselt. 

Vastuvõturuumide kasutamine pärast residendi visiite: perearst-resident saab 

vastuvõturuumi kasutada ka enne ja pärast vastuvõttu oma asjade lõpetamiseks, 

telefonitunniks jne. 

Patsientide diferentseerimine residendi jaoks: perearstikeskus diferentseerib 

patsiendid perearst-residendi jaoks ära, sõltuvalt residendi kliinilisest kogemusest. 

Lastevisiitide teostamine: alustav perearst-resident saab lapsi vastu võtta koos 

juhendajaga (sh profülaktilised visiidid). 

Parkimine: olemas maja kõrval. 

Ööbimis- või elukohavõimalused: – 

Juhendaja asendamise lisatasustamine: perearst-resident saab lisatasu, kui ta peab 

juhendajat puhkuse jms ajal asendama (kokkuleppel). 

Teiste spetsialistide olemasolu perearstikeskuses: kliiniline assistent. 
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Mida võiks perearst-resident teada enne, kui teie perearstikeskusesse praktikale 

tuleb? 

Vaadata meie kodulehte. 

 

 

OÜ Elva Kesklinna Perearstikeskus 

Elva, Kesk 27, 61507 

http://www.elvaperearst.ee/ | kukkmaarika@gmail.com 

 

Nimistuid: 2 | Juhendajaid: 2 | Pereõdesid: 2 

Tarkvara: Perearst2 

Kui sageli läheb vaja järgmisi keeli: | vene keel: harva | inglise keel: harva 

 

Kuidas kirjeldaksite oma keskust kolme sõnaga? 

Kokkuhoidev, meeldiv, töökas. 

Millist residenti oma praktikabaasi ootate? 

Töökat. 

Miks valida just teie keskust õppebaasiks? 

Patsientuuris on palju lapsi, juhendajad on mõlemad ka pediaatrid, saab sellel alal hea 

kogemuse. 

 

Juhendajad: perearst-residendil on konkreetne ja sama juhendaja terve tsükli jooksul. 

dr Maarika Kukk 

Olen ametlikult nii laste- kui ka perearst. Nimistus lapsi suhteliselt palju. 

Staaz perearstina al: 1999 

Lisapädevuse valdkonnad: väikekirurgia, pediaatria, reisimeditsiin 

Varasem juhendamiskogemus: jah 

 

dr Kaja Liik 

Ametlikult nii laste- kui ka perearst, nimistus lapsi palju. 

Staaz perearstina al: 1999 

http://www.elvaperearst.ee/
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Lisapädevuse valdkonnad: väikekirurgia, pediaatria 

Varasem juhendamiskogemus: jah 

 

Töökorraldus 

Ultraheli- ja röntgenuuringute logistika: lähim asutus, kus uuringuid teha on SA Elva 

Haigla. 

Analüüside toimetamine laborisse: igal tööpäeval. 

Residendi vastuvõtuaeg: 6 tundi/päevas 

Residendi visiidi pikkus: 20 minutit 

Vastuvõturuumide kasutamine residendi visiitide ajal: perearst-residendil ja tema 

juhendaja(te)l ei ole eraldi kabinetid, vastu peab võtma vaheldumisi. 

Vastuvõturuumide kasutamine pärast residendi visiite: perearst-resident saab 

vastuvõturuumi kasutada ka enne ja pärast vastuvõttu oma asjade lõpetamiseks, 

telefonitunniks jne. 

Patsientide diferentseerimine residendi jaoks: perearstikeskus diferentseerib 

patsiendid perearst-residendi jaoks ära, sõltuvalt residendi kliinilisest kogemusest. 

Lastevisiitide teostamine: alustav perearst-resident saab lapsi vastu võtta koos 

juhendajaga (sh profülaktilised visiidid). 

Parkimine: parkimisvõimalus maja ees. 

Ööbimis- või elukohavõimalused: – 

Juhendaja asendamise lisatasustamine: perearst-resident saab lisatasu, kui ta peab 

juhendajat puhkuse jms ajal asendama (kokkuleppel). 

Teiste spetsialistide olemasolu perearstikeskuses: – 

Mida võiks perearst-resident teada enne, kui teie perearstikeskusesse praktikale 

tuleb? 

Nimistud suured, tööd on palju. 
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Perearst Tiiu Kaasik OÜ 
Nõo, Voika 23, 61601 

http://www.nvv.kovtp.ee/perearst-tiiu-kaasik/ | tiiu.kaasik@neti.ee 

 

Nimistuid: 1 | Juhendajaid: 1 | Pereõdesid: 2 

Tarkvara: Perearst2 

Kui sageli läheb vaja järgmisi keeli: | vene keel: mõnikord | inglise keel: harva 

 

Kuidas kirjeldaksite oma keskust kolme sõnaga? 

Väike nimistu, piisavalt aega süvenemiseks, toredad kolleegid. 

Millist residenti oma praktikabaasi ootate? 

Noort inimest, kes jagab ka meile oma teadmisi ja oskusi. 

Miks valida just teie keskust õppebaasiks? 

Saab hea kogemuse krooniliste haigustega patsientide uurimisel ja ravimisel. 

 

Juhendajad: perearst-residendil on konkreetne ja sama juhendaja terve tsükli jooksul. 

dr Tiiu Kaasik 

Staaz perearstina al: 1997 

Lisapädevuse valdkonnad: – 

Varasem juhendamiskogemus: jah 

 

Töökorraldus 

Ultraheli- ja röntgenuuringute logistika: lähim on Elva Haigla 12 km ja TÜK 17 km. 

Analüüside toimetamine laborisse: igal tööpäeval. 

Residendi vastuvõtuaeg: 4 tundi/päevas 

Residendi visiidi pikkus: 30 minutit 

Vastuvõturuumide kasutamine residendi visiitide ajal: perearst-residendil ja tema 

juhendaja(te)l on eraldi kabinetid, vastu saab võtta samaaegselt. 

Vastuvõturuumide kasutamine pärast residendi visiite: perearst-resident saab 

vastuvõturuumi kasutada ka enne ja pärast vastuvõttu oma asjade lõpetamiseks, 

telefonitunniks jne. 

http://www.nvv.kovtp.ee/perearst-tiiu-kaasik/
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Patsientide diferentseerimine residendi jaoks: perearstikeskus diferentseerib 

patsiendid perearst-residendi jaoks ära, sõltuvalt residendi kliinilisest kogemusest. 

Lastevisiitide teostamine: alustav perearst-resident saab lapsi vastu võtta koos 

juhendajaga (sh profülaktilised visiidid). 

Parkimine: piisavalt kohti, tasuta. 

Ööbimis- või elukohavõimalused: Nõo asub kahe linna vahel, olemas bussi -ja 

rongiühendus. 

Juhendaja asendamise lisatasustamine: perearst-resident saab lisatasu, kui ta peab 

juhendajat puhkuse jms ajal asendama (kokkuleppel). 

Teiste spetsialistide olemasolu perearstikeskuses: – 

Mida võiks perearst-resident teada enne, kui teie perearstikeskusesse praktikale 

tuleb? 

Patsiendid pole pretensioonikad, residentidele äraütlemisi on olnud haruharva. 

 

 

Perearst Pääslane OÜ 

Tabivere, Tuuliku 11, 49127 

http://www.tabivereperearst.edicy.co/ | tabivere.praksis@gmail.com 

 

Nimistuid: 1 | Juhendajaid: 1 | Pereõdesid: 2 

Tarkvara: Perearst2 

Kui sageli läheb vaja järgmisi keeli: | vene keel: sageli | inglise keel: harva 

 

Kuidas kirjeldaksite oma keskust kolme sõnaga? 

Hea tööõhkonnaga, järjepidev, innovaatiline. 

Millist residenti oma praktikabaasi ootate? 

Huvitunud ja motiveeritud. 

Miks valida just teie keskust õppebaasiks? 

Linna lähedal kuid maaperearsti töö mitmekesisus. Kindel pädev töökollektiiv. 

 

Juhendajad: perearst-residendil on konkreetne ja sama juhendaja terve tsükli jooksul. 

http://www.tabivereperearst.edicy.co/
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dr Minija Pääslane 

Leedulane, õppinud TÜs spordimeditsiini, läbi perearstikursused saanud perearstiks. 

Töötanud kõik aastad maal: 2a. Voorel ja 16a Tabiveres oma praksisega. Pean lugu 

klassikalisest tõenduspõhises meditsiinist. Oluline hea diagnostiline arsenal (meil ka 

on), teadmised saadud nii koolitustel kui läbi praktilise kogemuse. Residendile 

võimaldan töötamist nõustades (mitte ei tee tööd tema eest või temaga vastuvõtu koos) 

kogu selle perearstinduse mitmekesisusega ja tutvustan ka organisatoorset poolt. 

Staaz perearstina al: 2001 

Lisapädevuse valdkonnad: väikekirurgia 

Varasem juhendamiskogemus: jah 

 

Töökorraldus 

Ultraheli- ja röntgenuuringute logistika: suunata Tartu (peamiselt TÜK) asutustesse 

või Jõgeva Haiglasse. 

Analüüside toimetamine laborisse: esmapäev, teisipäev, neljapäev, reede. 

Residendi vastuvõtuaeg: 5 tundi/päevas 

Residendi visiidi pikkus: sisseelamisel 30min, pärast 20min. 

Vastuvõturuumide kasutamine residendi visiitide ajal: perearst-residendil ja tema 

juhendaja(te)l on eraldi kabinetid, vastu saab võtta samaaegselt. 

Vastuvõturuumide kasutamine pärast residendi visiite: perearst-resident saab 

vastuvõturuumi kasutada ka enne ja pärast vastuvõttu oma asjade lõpetamiseks, 

telefonitunniks jne. 

Patsientide diferentseerimine residendi jaoks: perearst-resident hakkab kohe vastu 

võtma kõiki patsiente, diferentseerimist ei toimu. 

Lastevisiitide teostamine: oleneb residenti oskustest-kogemustest. 

Parkimine: tasuta parkimine 20m uksest. 

Ööbimis- või elukohavõimalused: – 

Juhendaja asendamise lisatasustamine: perearst-resident saab lisatasu, kui ta peab 

juhendajat puhkuse jms ajal asendama (kokkuleppel). 

Teiste spetsialistide olemasolu perearstikeskuses: – 
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Mida võiks perearst-resident teada enne, kui teie perearstikeskusesse praktikale 

tuleb? 

2019a. olen lapsehoolduspuhkusel, minu asemel töötavad asendusperearstid kellel pole 

juhendaja pädevust, olemas perearsti kutse, nõu saab küsida. Enamus tööst oleks 

iseseisev, kus minult kui juhendajalt saab iga päev toetust tel, e-kirja teel ja kohtumistel 

kuid mitte vahetult vastuvõtu ajal. Mingi aja tööpraktikast palun ka asendusarstide 

puhkusteasendamist. 

 

 

OÜ Perearst Aet Valgepea 
Tartu, Ludvig Puusepa 3, 50406 

http://www.puusepatervisekeskus.ee/ | perearst.valgepea@gmail.com 

 

Nimistuid: 1 | Juhendajaid: 1 | Pereõdesid: 3 

Tarkvara: Perearst2 

Kui sageli läheb vaja järgmisi keeli: | vene keel: mõnikord | inglise keel: mõnikord 

 

Kuidas kirjeldaksite oma keskust kolme sõnaga? 

Meil on hea töökeskkond, meeskond. 

Millist residenti oma praktikabaasi ootate? 

Osavõtlikku, asjast huvitatut, kaasamõtlejat. 

Miks valida just teie keskust õppebaasiks? 

Tore seltskond ja inimlik suhtumine. 

 

Juhendajad: perearst-residendil on konkreetne ja sama juhendaja terve tsükli jooksul. 

dr Aet Valgepea 

Lõpetasin residentuuri 2003 aastal, 2005-2014 aastal töötasin perearsti nõuande 

telefonis nõustajana, 2003-2014 töötasin abiarstina 2 nimistu juures, alates 2014 on 

oma nimistu. Olen aktiivne enesetäiendaja meditsiinilistel ja muudel ennast harivatel 

seminaridel. Abielus, 2 täiskasvanud last, hobiks aiandus ja ehitamine. 

Staaz perearstina al: 2004 

http://www.puusepatervisekeskus.ee/
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Lisapädevuse valdkonnad: väikekirurgia 

Varasem juhendamiskogemus: jah 

 

Töökorraldus 

Ultraheli- ja röntgenuuringute logistika: – 

Analüüside toimetamine laborisse: igal tööpäeval. 

Residendi vastuvõtuaeg: 4 tundi/päevas 

Residendi visiidi pikkus: vastavalt vajadusele ja kokkuleppele. 

Vastuvõturuumide kasutamine residendi visiitide ajal: perearst-residendil ja tema 

juhendaja(te)l ei ole eraldi kabinetid, vastu peab võtma vaheldumisi. 

Vastuvõturuumide kasutamine pärast residendi visiite: tööl 2 pereõde, mõnikord saab 

kasutada ka pereõe teist kabinetti. 

Patsientide diferentseerimine residendi jaoks: perearstikeskus diferentseerib 

patsiendid perearst-residendi jaoks ära, sõltuvalt residendi kliinilisest kogemusest. 

Lastevisiitide teostamine: Alustav perearst-resident saab lapsi vastu võtta koos 

juhendajaga (sh profülaktilised visiidid). 

Parkimine: – 

Ööbimis- või elukohavõimalused: – 

Juhendaja asendamise lisatasustamine: puhkuse ajal lisatasu, aastas mõned 1-3 

päevased täiendused mitte. 

Teiste spetsialistide olemasolu perearstikeskuses: allkorrusel on tasuline füsioterapeut. 

Mida võiks perearst-resident teada enne, kui teie perearstikeskusesse praktikale 

tuleb? 

Meie keskuses töötavad ühel korrusel 3 perearsti eraldi OÜ-na. Jagame ühist 

puhkeruumi. Korraldame ühised üritusi, hea kollegiaalsus. 
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Tasku Tervisekeskus 

Tartu, Turu 2, 51013 

Veebileht puudub | alla.kostina8@gmail.com 

 

Nimistuid: 1 | Juhendajaid: 1 | Pereõdesid: 2 

Tarkvara: Watson 

Kui sageli läheb vaja järgmisi keeli: | vene keel: iga päev | inglise keel: sageli 

 

Kuidas kirjeldaksite oma keskust kolme sõnaga? 

Kaasaegne,heade töötingimustega ja sõbraliku töökollektiiviga perearstikeskus. 

Millist residenti oma praktikabaasi ootate? 

Ootan praksisesse sõbralikku,kiire reageerimise ja väljakutsetele avatud noort kolleegi. 

Miks valida just teie keskust õppebaasiks? 

Logistiliselt hea asukohaga praksis. Kõik esmatasandi uuringuvõimalused on koha peal 

olemas. Arst-residendile on pakkuda eraldi tööruumi. Hea töökollektiiv. 

 

Juhendajad: perearst-residendil on konkreetne ja sama juhendaja terve tsükli jooksul. 

dr Alla Kostina 

Olen tasakaalukas, kiire reageerimisega, suure tööstaaziga perearst. Olen uutele 

innovatsioonidele avatud. Töö suhtes nõuan korrektsust, kohusetundlikkust, 

sõbralikkust 

Staaz perearstina al: 1994 

Lisapädevuse valdkonnad: günekoloogia, väikekirurgia, esteetiline meditsiin 

Varasem juhendamiskogemus: jah 

 

Töökorraldus 

Ultraheli- ja röntgenuuringute logistika: – 

Analüüside toimetamine laborisse: igal tööpäeval. 

Residendi vastuvõtuaeg: 8 tundi/päevas 

Residendi visiidi pikkus: 20 minutit 

Vastuvõturuumide kasutamine residendi visiitide ajal: perearst-residendil ja tema 

juhendaja(te)l on eraldi kabinetid, vastu saab võtta samaaegselt. 
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Vastuvõturuumide kasutamine pärast residendi visiite: perearst-resident saab 

vastuvõturuumi kasutada ka enne ja pärast vastuvõttu oma asjade lõpetamiseks, 

telefonitunniks jne. 

Patsientide diferentseerimine residendi jaoks: perearst-resident hakkab kohe vastu 

võtma kõiki patsiente, diferentseerimist ei toimu. 

Lastevisiitide teostamine: Alustav perearst-resident peab lapsi vastu võtma iseseisvalt 

(sh profülaktilised visiidid). 

Parkimine: on olemas tasuline parkla, Tasku töötajatele hind 48 eurot/kuus. 

Ööbimis- või elukohavõimalused: – 

Juhendaja asendamise lisatasustamine: juhendaja asendamise eest lisatasu ette nähtud 

ei ole. 

Teiste spetsialistide olemasolu perearstikeskuses: ämmaemand, füsioterapeut, 

Koduõendusteenus. 

Mida võiks perearst-resident teada enne, kui teie perearstikeskusesse praktikale 

tuleb? 

Tööl nõutav vormiriietus ja vahetusjalanõud. Vajalikud töövahendid on kohapeal olemas. 

 

 

Puusepa Tervisekeskus 

Tartu, Ludvig Puusepa 3, 50406 

http://www.puusepatervisekeskus.ee/ | perearst.vasar@gmail.com 

 

Nimistuid: 1 | Juhendajaid: 1 | Pereõdesid: 2 

Tarkvara: Perearst2 

Kui sageli läheb vaja järgmisi keeli: | vene keel: iga päev | inglise keel: mõnikord 

 

Kuidas kirjeldaksite oma keskust kolme sõnaga? 

Väike, privaatne, mõnusad kollegid. 

Millist residenti oma praktikabaasi ootate? 

Head kollegi, õpivõimelist. 

http://www.puusepatervisekeskus.ee/
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Miks valida just teie keskust õppebaasiks? 

Väike, privaatne. Hea asukohaga praksis, head kolleegid. Kompetentsed, 

otsustusvõimega, patsiente tundvad õed. 

 

Juhendajad: Perearst-residendil on konkreetne ja sama juhendaja terve tsükli jooksul. 

dr Anu Vasar 

Staaz perearstina al: 1994 

Lisapädevuse valdkonnad: väikekirurgia 

Varasem juhendamiskogemus: jah 

 

Töökorraldus 

Ultraheli- ja röntgenuuringute logistika: – 

Analüüside toimetamine laborisse: igal tööpäeval. 

Residendi vastuvõtuaeg: 4-5 tundi päevas 

Residendi visiidi pikkus: vastavalt vajadusele ja kokkuleppele. 

Vastuvõturuumide kasutamine residendi visiitide ajal: võimalus kasutada sama või 

eraldi kabinetti 

Vastuvõturuumide kasutamine pärast residendi visiite: perearst-resident saab 

vastuvõturuumi kasutada ka enne ja pärast vastuvõttu oma asjade lõpetamiseks, 

telefonitunniks jne. 

Patsientide diferentseerimine residendi jaoks: perearstikeskus diferentseerib 

patsiendid perearst-residendi jaoks ära, sõltuvalt residendi kliinilisest kogemusest. 

Lastevisiitide teostamine: Alustav perearst-resident saab lapsi vastu võtta koos 

juhendajaga (sh profülaktilised visiidid). 

Parkimine: Tartu Ülikooli Kliinikumi parkla. 

Ööbimis- või elukohavõimalused: – 

Juhendaja asendamise lisatasustamine: pikemaaegsel asendamisel võimalus lisatasuks. 

Teiste spetsialistide olemasolu perearstikeskuses: – 

Mida võiks perearst-resident teada enne, kui teie perearstikeskusesse praktikale 

tuleb? – 
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OÜ Eve Mõistuse Perearsti keskus 
Tartu, Ludvig Puusepa 1a, 50406 

http://www.tohter.ee/  | eve.moistus@mail.ee 

 

Nimistuid: 1 | Juhendajaid: 1 | Pereõdesid: 2 

Tarkvara: Perearst2 

Kui sageli läheb vaja järgmisi keeli: | vene keel: mõnikord | inglise keel: harva 

 

Kuidas kirjeldaksite oma keskust kolme sõnaga? 

Sõbralik, töökas, heas asukohas. 

Millist residenti oma praktikabaasi ootate? 

Perearsti tööst huvitatut. 

Miks valida just teie keskust õppebaasiks? 

Olen pika staaziga oma tööd nautiv perearst, kes soovib oma kogemusi noortele 

kolleegidele edastada. 

 

Juhendajad: perearst-residendil on konkreetne ja sama juhendaja terve tsükli jooksul. 

dr Eve Mõistus 

Positiivse ellusuhtumisega rõõmsameelne 3 tütre ema ja 5 lapselapse vanaema. Olen 

nõus abistama ettevõtjaks saamisel kui ei soovita hakata palgatööliseks. Enamusest 

minu juures praktiseerinud residentidest on saanud ettevõtjad. 

Staaz perearstina al: 1993 

Lisapädevuse valdkonnad: – 

Varasem juhendamiskogemus: jah 

 

Töökorraldus 

Ultraheli- ja röntgenuuringute logistika: – 

Analüüside toimetamine laborisse: igal tööpäeval. 

Residendi vastuvõtuaeg: 4-5 tundi/päevas 

Residendi visiidi pikkus: 20 minutit 

Vastuvõturuumide kasutamine residendi visiitide ajal: perearst-residendil ja tema 

juhendaja(te)l on eraldi kabinetid, vastu saab võtta samaaegselt. 

http://www.tohter.ee/
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Vastuvõturuumide kasutamine pärast residendi visiite:  perearst-resident saab 

vastuvõturuumi kasutada ka enne ja pärast vastuvõttu oma asjade lõpetamiseks, 

telefonitunniks jne. 

Patsientide diferentseerimine residendi jaoks: perearst-resident hakkab kohe vastu 

võtma kõiki patsiente, diferentseerimist ei toimu. 

Lastevisiitide teostamine: Alustav perearst-resident saab lapsi vastu võtta koos 

juhendajaga (sh profülaktilised visiidid). 

Parkimine: tasuline parkland hoone juures, veidi eemal tasuta parkimine. 

Ööbimis- või elukohavõimalused: – 

Juhendaja asendamise lisatasustamine: perearst-resident saab lisatasu, kui ta peab 

juhendajat puhkuse jms ajal asendama (kokkuleppel). 

Teiste spetsialistide olemasolu perearstikeskuses: – 

Mida võiks perearst-resident teada enne, kui teie perearstikeskusesse praktikale 

tuleb? 

Vahel tuleb ka juhendajat asendada, siis saab nõu telefoni või meili feel. 

 

 

OÜ Diana Perearst  
Tartu, Turu 2, 51013 

http://www.taskumeditsiinikeskus.ee/ | missisdi@hot.ee 

 

 

Nimistuid:1 | Pereõdesid:2 

Tarkvara: Perearst2 Medisoft Digireg Medisoft 

Kui sageli läheb vaja järgmisi keeli: | vene keel: üsna sageli | inglise keel: harva 

 

Kuidas kirjeldaksite oma keskust kolme sõnaga? 

Sõbralik , mõistlik töökorraldus, kvaliteetne teenus 

Millist residenti oma praktikabaasi ootate? 

Särasilmne, rõõmsameelne, hea suhtleja, lugupidav nii kolleegide kui patsientide vastu. 

Miks valida just teie keskust õppebaasiks? 

Meil on tore tervisekeskus, sõbralik kollektiiv. 

http://www.taskumeditsiinikeskus.ee/
mailto:missisdi@hot.ee
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Juhendajad: perearst-residendil on konkreetne ja sama juhendaja terve tsükli jooksul. 

dr Diana Treštšina 

 

Töökorraldus 

Ultraheli- ja röntgenuuringute logistika: ultraheli ja röntgen on samas majas. 

Analüüside toimetamine laborisse: analüüse võtab pereõde protseduuride toas. Synlabi 

labori vastuvõtt tervisekeskuses. 

Residendi vastuvõtuaeg: vastuvõtt 4-5 tundi päevas. Vastuvõtule on patsiendid eelnevalt 

registreeritud triaažiga. Vastuvõtt sisaldab ka kaugvastuvõtte. 1 kord päevas võib teha 

arutelu.  

Residendi visiidi pikkus: 30 min, vajadusel saab muuta. 

Vastuvõturuumide kasutamine residendi visiitide ajal:  residendil on vastuvõtuks 

eraldi kabinet. Vastuvõturuumide kasutamine pärast residendi visiite: saab kasutada 

ruumi ka peal. 

Vastuvõturuumide kasutamine pärast residendi visiite: saab kasutada ruumi ka peale 

vastuvõttu dokumentide vormistamiseks. Patsientide diferentseerimine residendi jaoks: 

pereõde telefoni teel selekteerib. 

Patsientide diferentseerimine residendi jaoks: pereõde telefoni teel selekteerib 

patsiendid vastuvõtule. 

Parkimine:  tasuline parkla perearstikeskuse lähedal. 

Ööbimis- või elukohavõimalused: - 

Juhendaja asendamise lisatasustamine: kokkuleppel 

Teiste spetsialistide olemasolu perearstikeskuses: - 

Mida võiks perearst-resident teada enne, kui teie perearstikeskusesse praktikale 

tuleb? 

Nimistutes on palju kroonilisi haigeid. Nimistu on keskmine. Võimalik on organiseerida 

töö rahulikus tempos. 
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OÜ Perearst Hiie Karelson 

Tartu, Turu 2, 51013 

http://www.taskumeditsiinikeskus.ee/ | perearstkarelson@gmail.com 

 

Nimistuid: 1 | Juhendajaid: 2 | Pereõdesid: 2 

Tarkvara: Watson 

Kui sageli läheb vaja järgmisi keeli: | vene keel: mõnikord | inglise keel: mõnikord 

 

Kuidas kirjeldaksite oma keskust kolme sõnaga? 

Kokkuhoidev ja tõhus. 

Millist residenti oma praktikabaasi ootate? 

Kes armastab siiralt oma tööd ja on tugeva empaatiavõimega. 

Miks valida just teie keskust õppebaasiks? 

Praksise hea asukoht, töötamine tervisekeskuses (OÜ Perearst Hiie Karelson kuulub 

Tasku Tervisekeskuse koosseisu), kaasaegne töökeskkond, -vahendid, toetav kollektiiv, 

ühised kliinilised konverentsid ja ühisüritused teiste tervisekeskuse kolleegidega, 

residendi arengu soodustamine. 

 

Juhendajad: perearst-residendi juhendajad varieeruvad/roteeruvad (näiteks sõltuvalt 

juhendajate töögraafikust) tsükli jooksul. 

dr Hiie Karelson 

Staaz perearstina al: 2002 

Lisapädevuse valdkonnad: väikekirurgia 

Varasem juhendamiskogemus: jah 

 

dr Liisi Voltri 

Dr Voltri töötab abiarstina mitme erineva nimistu juures Tartus ja Tallinnas, mis annab 

suure töökogemuse, laia silmaringi ja hea teadmistepagasiga. 

Staaz perearstina al: 2015 

Lisapädevuse valdkonnad: väikekirurgia 

Varasem juhendamiskogemus: jah 

 

http://www.taskumeditsiinikeskus.ee/
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Töökorraldus 

Ultraheli- ja röntgenuuringute logistika: – 

Analüüside toimetamine laborisse: igal tööpäeval. 

Residendi vastuvõtuaeg: 4 tundi/päevas 

Residendi visiidi pikkus: vastavalt vajadusele ja kokkuleppele. 

Vastuvõturuumide kasutamine residendi visiitide ajal: perearst-residendil ja tema 

juhendaja(te)l on eraldi kabinetid, vastu saab võtta samaaegselt. 

Vastuvõturuumide kasutamine pärast residendi visiite: perearst-resident saab 

vastuvõturuumi kasutada ka enne ja pärast vastuvõttu oma asjade lõpetamiseks, 

telefonitunniks jne. 

Patsientide diferentseerimine residendi jaoks: perearstikeskus diferentseerib 

patsiendid perearst-residendi jaoks ära, sõltuvalt residendi kliinilisest kogemusest. 

Lastevisiitide teostamine: alustav perearst-resident saab lapsi vastu võtta koos 

juhendajaga (sh profülaktilised visiidid). 

 

Parkimine: lähim parkimisvõimalus on Tasku parkimismajas, alates 2.-st tunnist 

tasuline. 

Ööbimis- või elukohavõimalused: – 

Juhendaja asendamise lisatasustamine: perearst-resident saab lisatasu, kui ta peab 

juhendajat puhkuse jms ajal asendama (kokkuleppel). 

Teiste spetsialistide olemasolu perearstikeskuses: ämmaemand, füsioterapeut, 

koduõde, hambaravi, töötervishoid. 

Mida võiks perearst-resident teada enne, kui teie perearstikeskusesse praktikale 

tuleb? – 

 

 

OÜ perearst Kertu Rünkorg 

Tartu, Ludvig Puusepa 1a, 50406 

http://www.perearst.blogspot.com/ | perearst.runkorg@gmail.com 

 

http://www.perearst.blogspot.com/
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Nimistuid: 1 | Juhendajaid: 1 | Pereõdesid: 2 

Tarkvara: Perearst2 

Kui sageli läheb vaja järgmisi keeli: | vene keel: sageli | inglise keel: sageli 

 

Kuidas kirjeldaksite oma keskust kolme sõnaga? 

Rahulik, sõbralik ja arukas. 

Millist residenti oma praktikabaasi ootate? 

Rahulikku, sõbralikku ja arukat. 

Miks valida just teie keskust õppebaasiks? 

Pakun noorele kolleegile tuge professionaalseks arenguks ja õppimiseks ning püüan talle 

tagada selleks sobiva keskkonna. 

 

Juhendajad: perearst-residendil on konkreetne ja sama juhendaja terve tsükli jooksul. 

dr Kertu Rünkorg 

Staaz perearstina al: 2018 

Lisapädevuse valdkonnad: - 

Varasem juhendamiskogemus: ei 

 

Töökorraldus 

Ultraheli- ja röntgenuuringute logistika: – 

Analüüside toimetamine laborisse: igal tööpäeval. 

Residendi vastuvõtuaeg: 4 tundi/päevas 

Residendi visiidi pikkus: vastavalt vajadusele ja kokkuleppele. 

Vastuvõturuumide kasutamine residendi visiitide ajal: perearst-residendil ja tema 

juhendaja(te)l on eraldi kabinetid, vastu saab võtta samaaegselt. 

Vastuvõturuumide kasutamine pärast residendi visiite: perearst-resident saab 

vastuvõturuumi kasutada ka enne ja pärast vastuvõttu oma asjade lõpetamiseks, 

telefonitunniks jne. 

Patsientide diferentseerimine residendi jaoks: perearstikeskus diferentseerib 

patsiendid perearst-residendi jaoks ära, sõltuvalt residendi kliinilisest kogemusest. 
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Lastevisiitide teostamine: alustav perearst-resident saab lapsi vastu võtta koos 

juhendajaga (sh profülaktilised visiidid). 

Parkimine: – 

Ööbimis- või elukohavõimalused: – 

Juhendaja asendamise lisatasustamine: perearst-resident saab lisatasu, kui ta peab 

juhendajat puhkuse jms ajal asendama (kokkuleppel). 

Teiste spetsialistide olemasolu perearstikeskuses: – 

Mida võiks perearst-resident teada enne, kui teie perearstikeskusesse praktikale 

tuleb? – 

 

Dr. Pilv OÜ 

Tartu, Turu 2, 51013 

http://www.doktorpilv.eu/ | teave@doktorpilv.eu 

 

Nimistuid: 1 | Juhendajaid: 2 | Pereõdesid: 2 

Tarkvara: Perearst2 

Kui sageli läheb vaja järgmisi keeli: | vene keel: sageli | inglise keel: sageli 

 

Kuidas kirjeldaksite oma keskust kolme sõnaga? 

Meeldiv sõbralik meeskond. 

Millist residenti oma praktikabaasi ootate? 

Töö noortega on mind alati motiveerinud ja käima tõmmanud. Õppimine on 

vastastikkune. Mulle meeldivad innustunud noored arstid, kel pole veel kibestumust, kes 

soovivad maailma parandada. 

Miks valida just teie keskust õppebaasiks? 

Heaks perearstiks saamise võimalus. Kõik mu õpilased saavad väga hästi hakkama ja on 

tunnustatud perearstid. Oleme siiamaani sõbrad. 

 

Juhendajad: perearst-residendi juhendajad varieeruvad/roteeruvad (näiteks sõltuvalt 

juhendajate töögraafikust) tsükli jooksul. 

 

http://www.doktorpilv.eu/
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dr Liina Pilv 

Ma arvan, et olen vabameelne, mõistev, heatahtlik. Oman perearstina küllalt suurt 

kogemust. Juhendan Peremeditsiini õppetoolis ägedate hingamisteede infektsioonide 

teemat. Suurimaks puuduseks on liiga palju tööd ja ülekoormatus/ väsimus. 

Staaz perearstina al: 1999 

Lisapädevuse valdkonnad: günekoloogia, väikekirurgia 

Varasem juhendamiskogemus: jah 

 

dr Olga Medvedeva 

Väga sõbralik, tark, Narvast pärit noor perearst. Minu õpilane, töötab abiarstina.  

Staaz perearstina al: 2011 

Lisapädevuse valdkonnad: väikekirurgia 

Varasem juhendamiskogemus: jah 

 

Töökorraldus 

Ultraheli- ja röntgenuuringute logistika: – 

Analüüside toimetamine laborisse: igal tööpäeval. 

Residendi vastuvõtuaeg: 4 tundi/päevas 

Residendi visiidi pikkus: ka arstidele katsume registreerida 30-minutised vastuvõtud. 

Vastuvõturuumide kasutamine residendi visiitide ajal: Perearst-residendil ja tema 

juhendaja(te)l on eraldi kabinetid, vastu saab võtta samaaegselt. 

Vastuvõturuumide kasutamine pärast residendi visiite: sama ruumi kasutab vahepeal 

ka teine õde. 

Patsientide diferentseerimine residendi jaoks: perearstikeskus diferentseerib 

patsiendid perearst-residendi jaoks ära, sõltuvalt residendi kliinilisest kogemusest. 

Lastevisiitide teostamine: See sõltud residendi oskustest. Ilmselt algul on mõtekas koos 

seda teha. Valikuvõimalusi on palju. Arvstama peab eelkõige patsiendi soovidega. 

Parkimine: Tasku parkimismaja (tasuline), kuskil lähedal on ka tasuta parka. 

Ööbimis- või elukohavõimalused: – 

Juhendaja asendamise lisatasustamine: perearst-resident saab lisatasu, kui ta peab 

juhendajat puhkuse jms ajal asendama (kokkuleppel). 
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Teiste spetsialistide olemasolu perearstikeskuses: ämmaemand, füsioterapeut. 

Mida võiks perearst-resident teada enne, kui teie perearstikeskusesse praktikale 

tuleb? 

Peaks armastama inimesi ja tahtma neid aidata. Olema heatahtlik, osavõtlik suhtleja. 

 

 

Pererst Sirje Saar OÜ 

Tartu, Vaksali 17, 50410 

http://www.perearstsirjesaar.ee/ | drsirjesaar@gmail.com 

 

Nimistuid: 1 | Juhendajaid: 1 | Pereõdesid: 2 

Tarkvara: Perearst2 

Kui sageli läheb vaja järgmisi keeli: | vene keel: sageli | inglise keel: sageli 

 

Kuidas kirjeldaksite oma keskust kolme sõnaga? 

Kättesaadav vajaduspõhiselt. 

Millist residenti oma praktikabaasi ootate? 

– 

Miks valida just teie keskust õppebaasiks? 

Pakun vaid võimalust. 

 

Juhendajad: perearst-residendil on konkreetne ja sama juhendaja terve tsükli jooksul. 

dr Sirje Saar 

Olen ümberspetsialiseerunud lastearstist, seetõttu nimistus palju lapsi. 

Staaz perearstina al: 2004 

Lisapädevuse valdkonnad: väikekirurgia 

Varasem juhendamiskogemus: jah 

 

Töökorraldus 

Ultraheli- ja röntgenuuringute logistika: – 

Analüüside toimetamine laborisse: igal tööpäeval. 

Residendi vastuvõtuaeg: 4 tundi/päevas 

http://www.perearstsirjesaar.ee/
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Residendi visiidi pikkus: tavaliselt alguses 30 min hiljem vastavalt võimekusele ja 

vajadusele. 

Vastuvõturuumide kasutamine residendi visiitide ajal: perearst-residendil ja tema 

juhendaja(te)l on eraldi kabinetid, vastu saab võtta samaaegselt. 

Vastuvõturuumide kasutamine pärast residendi visiite: perearst-resident saab 

vastuvõturuumi kasutada ka enne ja pärast vastuvõttu oma asjade lõpetamiseks, 

telefonitunniks jne 

Patsientide diferentseerimine residendi jaoks: perearstikeskus diferentseerib 

patsiendid perearst-residendi jaoks ära, sõltuvalt residendi kliinilisest kogemusest. 

Lastevisiitide teostamine: alustav perearst-resident saab lapsi vastu võtta koos 

juhendajaga (sh profülaktilised visiidid). 

Parkimine: maja ees tänaval võimalik 1,5h tasuta ja üle tänava tasuta parkimine, 

töötajatele hoovis parkimiskohad. 

Ööbimis- või elukohavõimalused: – 

Juhendaja asendamise lisatasustamine: juhendajat asendama ei pea 

Teiste spetsialistide olemasolu perearstikeskuses: – 

OÜ Perearst Tarvo Kiudma 
Tartu, Ludvig Puusepa 3, 50406 

http://www.puusepa.voog.com/ | perearst.kiudma@gmail.com 

 

Nimistuid: 1 | Juhendajaid: 1 | Pereõdesid: 2 

Tarkvara: Perearst2 

Kui sageli läheb vaja järgmisi keeli: | vene keel: mõnikord | inglise keel: mõnikord 

 

Kuidas kirjeldaksite oma keskust kolme sõnaga? 

Mõnus ja hubane. 

Millist residenti oma praktikabaasi ootate? 

Hea suhtlusoskusega, kohusetundlikku ja töökat. 

Miks valida just teie keskust õppebaasiks? 

Meie keskus asub väikses majas, kus kõrvuti töötab 3 praksist. Meil on sõbralik 

kollektiiv, korraldame aegajalt ühiseid üritusi koosteiste praksistega. Prakises on 2 

kogenud pereõde. Praksises on esindatud kõik vanuserühmad, imikutest raukadeni. 

http://www.puusepa.voog.com/
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Juhendajad: perearst-residendil on konkreetne ja sama juhendaja terve tsükli jooksul. 

 

dr Tarvo Kiudma 

Lõpetanud ülikooli spordimeditsiini erialal. Töötanud esmatasandil 25 aastat, alates 

1994. Peale ülikooli läbinud 2 aastase internatuuri ja hiljem ka perearstikursused. 

Töötanud 1997 -2011 Eesti suuskoondise juures. Osalenud 4 taliolümpial (1998 - 

2010) ja 9 maailmameistrivõistlusel (1997-2011; 2017). 

Staaz perearstina al: 1998 

Lisapädevuse valdkonnad: väikekirurgia, spordimeditsiin 

Varasem juhendamiskogemus: jah 

 

Töökorraldus 

Ultraheli- ja röntgenuuringute logistika: – 

Analüüside toimetamine laborisse: igal tööpäeval. 

Residendi vastuvõtuaeg: 4 tundi/päevas 

Residendi visiidi pikkus: vastavalt vajadusele ja kokkuleppele 

Vastuvõturuumide kasutamine residendi visiitide ajal: perearst-residendil ja tema 

juhendaja(te)l ei ole eraldi kabinetid, vastu peab võtma vaheldumisi 

Vastuvõturuumide kasutamine pärast residendi visiite: perearst-resident saab 

vastuvõturuumi kasutada ka enne ja pärast vastuvõttu oma asjade lõpetamiseks, 

telefonitunniks jne. 

Patsientide diferentseerimine residendi jaoks: perearst-resident hakkab kohe vastu 

võtma kõiki patsiente, diferentseerimist ei toimu. 

Lastevisiitide teostamine: alustav perearst-resident saab lapsi vastu võtta koos 

juhendajaga (sh profülaktilised visiidid). 

Parkimine: parkima peab kõrvalolevatel tänavatel või Kliinikumi, Biomeedikumi 

parklas. Maja juures olev parkla on mõeldud patsientidele (kellaga 1 tund). Tasulised 

parkimisvõimalused Puusepa 6 maja ees (s.t. üle tänava). 

Ööbimis- või elukohavõimalused: – 
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Juhendaja asendamise lisatasustamine: perearst-resident saab lisatasu, kui ta peab 

juhendajat puhkuse jms ajal asendama (kokkuleppel). 

Teiste spetsialistide olemasolu perearstikeskuses: – 

Mida võiks perearst-resident teada enne, kui teie perearstikeskusesse praktikale 

tuleb? – 

 

OÜ Oja ja Pedaja 

Tartu, Gildi 8, 51005 

Veebileht puudub | oja.pedaja@gmail.com 

 

Nimistuid: 2 | Juhendajaid: 2 | Pereõdesid: 4 

Tarkvara: Perearst2 

Kui sageli läheb vaja järgmisi keeli: | vene keel: harva | inglise keel: mõnikord 

 

Kuidas kirjeldaksite oma keskust kolme sõnaga? 

Toetav, tegus ja arenev. 

Millist residenti oma praktikabaasi ootate? 

Empaatilist. 

Miks valida just teie keskust õppebaasiks? 

Võimalus kogeda residentuuris linna- ja maa perearsti tööd samas õppebaasis. 

 

Juhendajad: perearst-residendil on konkreetne ja sama juhendaja terve tsükli jooksul 

dr Ivika Oja 

Vastastikune oskuste/kogemuste vahetamine noore kolleegiga. Huvideks sisehaigused, 

gastroenteroloogia. 

Staaz perearstina al: 1997 

Lisapädevuse valdkonnad: väikekirurgia 

Varasem juhendamiskogemus: ei 

 

dr Ave Pedaja 

Noort kolleegi toetav ja pediaatria huviga juhendaja. 
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Staaz perearstina al: 2004 

Lisapädevuse valdkonnad: pediaatria 

Varasem juhendamiskogemus: ei 

 

Töökorraldus 

Ultraheli- ja röntgenuuringute logistika: – 

Analüüside toimetamine laborisse: Igal tööpäeval 

Residendi vastuvõtuaeg: 4 tundi/päevas 

Residendi visiidi pikkus: 30 minutit 

Vastuvõturuumide kasutamine residendi visiitide ajal: perearst-residendil ja tema 

juhendaja(te)l on eraldi kabinetid, vastu saab võtta samaaegselt. 

Vastuvõturuumide kasutamine pärast residendi visiite: Perearst-resident saab 

vastuvõturuumi kasutada ka enne ja pärast vastuvõttu oma asjade lõpetamiseks, 

telefonitunniks jne. 

Patsientide diferentseerimine residendi jaoks: perearstikeskus diferentseerib 

patsiendid perearst-residendi jaoks ära, sõltuvalt residendi kliinilisest kogemusest. 

Lastevisiitide teostamine: Alustav perearst-resident saab lapsi vastu võtta koos 

juhendajaga (sh profülaktilised visiidid). 

Parkimine: parkimine on maja taga kesklinna tänaval tasuline. 

Ööbimis- või elukohavõimalused: – 

Juhendaja asendamise lisatasustamine: perearst-resident saab lisatasu, kui ta peab 

juhendajat puhkuse jms ajal asendama (kokkuleppel). 

Teiste spetsialistide olemasolu perearstikeskuses: ämmaemand, füsioterapeut, 

logopeed. 

Mida võiks perearst-resident teada enne, kui teie perearstikeskusesse praktikale 

tuleb?  

Juhendavate arstide vastuvõtud toimuvad Tartus ja Tartumaal (Melliste, Laeva). 
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Rauam ja Gavronski perearstid OÜ 

Tartu, Turu 2, 51013 

http://www.perearst.info/ | info@perearst.info 

 

Nimistuid: 2 | Juhendajaid: 1 | Pereõdesid: 4 

Tarkvara: Perearst2 

Kui sageli läheb vaja järgmisi keeli: | vene keel: sageli | inglise keel: sageli 

 

Kuidas kirjeldaksite oma keskust kolme sõnaga? 

Uuendusmeelne, teadmishimuline, sõbralik. 

Millist residenti oma praktikabaasi ootate? 

Teadmishimulist, aktiivset ja suure motivatsiooniga. 

Miks valida just teie keskust õppebaasiks? 

Kaasaegne töökeskkond ja hea ning abivalmis kollektiiv, huvitavad patsiendid. 

 

Juhendajad: perearst-residendil on konkreetne ja sama juhendaja terve tsükli jooksul. 

dr Maia Gavronski 

Staaz perearstina al: 2009 

Lisapädevuse valdkonnad: - 

Varasem juhendamiskogemus: jah 

 

Töökorraldus 

Ultraheli- ja röntgenuuringute logistika: – 

Analüüside toimetamine laborisse: igal tööpäeval. 

Residendi vastuvõtuaeg: 6 tundi/päevas 

Residendi visiidi pikkus: 20 minutit 

Vastuvõturuumide kasutamine residendi visiitide ajal: perearst-residendil ja tema 

juhendaja(te)l on eraldi kabinetid, vastu saab võtta samaaegselt. 

Vastuvõturuumide kasutamine pärast residendi visiite: perearst-resident saab 

vastuvõturuumi kasutada ka enne ja pärast vastuvõttu oma asjade lõpetamiseks, 

telefonitunniks jne. 

http://www.perearst.info/
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Patsientide diferentseerimine residendi jaoks: perearstikeskus diferentseerib 

patsiendid perearst-residendi jaoks ära, sõltuvalt residendi kliinilisest kogemusest. 

Lastevisiitide teostamine: alustav perearst-resident saab lapsi vastu võtta koos 

juhendajaga (sh profülaktilised visiidid). 

Parkimine: tasuline parkla majas. 

Ööbimis- või elukohavõimalused: – 

Juhendaja asendamise lisatasustamine: juhendaja asendamise eest lisatasu ette nähtud 

ei ole. 

Teiste spetsialistide olemasolu perearstikeskuses: ämmaemand, füsioterapeut . 

Mida võiks perearst-resident teada enne, kui teie perearstikeskusesse praktikale 

tuleb? – 

 

 

OÜ PEREARSTID TAKKER JA SARAPUU 

Tartu, Ludvig Puusepa 1a, 50406 

http://www.perearst.simplesite.com/ | perearstikeskuspuusepa@gmail.com 

 

Nimistuid: 2 | Juhendajaid: 2 | Pereõdesid: 4 

Tarkvara: Perearst2 

Kui sageli läheb vaja järgmisi keeli: | vene keel: mõnikord | inglise keel: harva 

 

Kuidas kirjeldaksite oma keskust kolme sõnaga? 

Kvaliteet, praktilisus, tõenduspõhisus. 

Millist residenti oma praktikabaasi ootate? 

Motiveeritut, heade kliiniiliste teadmistega-, suhtlemisoskusega, kohusetundlikku 

kolleegi. 

Miks valida just teie keskust õppebaasiks? 

Pikaajalise kliinilise kogemusega juhendajad. Juhendajatel pedagoogiline kogemus. 

Praksises on on olnud praktikal 16 residenti. 

2019 teises pooles valmivad uued kaasaegsed ruumid ja moodustatakse Tervisekeskus. 

Sõbralik kollektiiv. 

 

http://www.perearst.simplesite.com/


115  PRAKTIKABAASIDE LOETELU 

Juhendajad: perearst-residendil on konkreetne ja sama juhendaja terve tsükli jooksul. 

dr Urmas Takker 

Läbinud 2 a üldinternatuuri ja 3 a peremeditsiini residentuuri. Perearstina Maarjamõisa 

Polikliinikus, Urmas Takkeri perearstipraksises, OÜ Perearstid Takker ja Sarapuu. 

Assistendina Peremeditsiini õppetoolis 10 a. Residentuuri ajal tutvunud Norra, 

Inglismaa perearstitööga. Osalenud hulgaliselt erinevatel täiendustel. Erinevates 

ravimuuringutes. 

Erinevate ravijuhendite koostamises (Pneumoonia, haiglavälised infektsioonid, Meeste 

kusemishäirete ravijuhis, astma) Kliinilised auditid. 

Staaz perearstina al: 1996 

Lisapädevuse valdkonnad: - 

Varasem juhendamiskogemus: jah 

 

dr Heili Sarapuu 

Enne perearstina tööle asumist töötanud pediaatrina. Töötanud Peremeditsiini 

õppetoolis 10 aastat assistendina.Teema naistehaigused, kontratseptsioon. Pikaajalise 

juhendamis- ja õpetamiskogemusega. Soovin olla toetav, innustav ja julgustav 

juhendaja.  

Staaz perearstina al: 1994 

Lisapädevuse valdkonnad: - 

Varasem juhendamiskogemus: ei 

 

Töökorraldus 

Ultraheli- ja röntgenuuringute logistika: – 

Analüüside toimetamine laborisse: igal tööpäeval 

Residendi vastuvõtuaeg: 4-5 tundi/päevas 

Residendi visiidi pikkus: esimsel aastal tavaliselt 30min, kolmandal aastal tavaliselt 20 

min. 

Vastuvõturuumide kasutamine residendi visiitide ajal: Perearst-residendil ja tema 

juhendaja(te)l on eraldi kabinetid, vastu saab võtta samaaegselt. 
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Vastuvõturuumide kasutamine pärast residendi visiite: enamasti samas ruumis. 

Hooajaliselt vastuvõtujärgselt sissekandeid teha teises ruumis. 

Patsientide diferentseerimine residendi jaoks: perearstikeskus diferentseerib 

patsiendid perearst-residendi jaoks ära, sõltuvalt residendi kliinilisest kogemusest. 

Lastevisiitide teostamine: alustav perearst-resident saab lapsi vastu võtta koos 

juhendajaga (sh profülaktilised visiidid). 

Parkimine: L. Puusepa 1a ümbruses tund tasuta edasi tasuline, Maarjamõisa väljal 

võimalik leida tasuta parkimiskoht. 

Ööbimis- või elukohavõimalused: – 

Juhendaja asendamise lisatasustamine: perearst-resident saab lisatasu, kui ta peab 

juhendajat puhkuse jms ajal asendama (kokkuleppel). 

Teiste spetsialistide olemasolu perearstikeskuses:  Loodavas tervisekeskuses.  

Mida võiks perearst-resident teada enne, kui teie perearstikeskusesse praktikale 

tuleb? 

Praksisele on viimasel kolmel aastal omistatud A- kategooria. 

 

 

OÜ Perearst Anu Starkopf 

Tartu, Nõlvaku 13, 50708 

Veebileht puudub | anu.starkopf@npk.ee 

 

Nimistuid: 3 | Juhendajaid: 2 | Pereõdesid: 5 

Tarkvara: Perearst2 

Kui sageli läheb vaja järgmisi keeli: | Vene keel: Iga päev | Inglise keel: Harva 

 

Kuidas kirjeldaksite oma keskust kolme sõnaga? 

Ravi kvaliteet, patsiendikesksus, sõbralik kollektiiv. 

Millist residenti oma praktikabaasi ootate? 

Motiveeritud meeskonna tööd hindavat särasilmset perearst residenti. 

Miks valida just teie keskust õppebaasiks? 

Toimiv meeskonnatöö, registratuur, perearsti tugi kogu päeva, kogemustega õed. 
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Juhendajad: perearst-residendil on konkreetne ja sama juhendaja terve tsükli jooksul. 

dr Anu Starkopf 

TÜ lõpetasin sisearstina. Eesti hüpertensiooniühingu liige asutamisest alates. 25 aastat 

väga püsiv patsientuur. 

Staaz perearstina al: 1994 

Lisapädevuse valdkonnad: - 

Varasem juhendamiskogemus: jah 

 

dr Mairi Kallas 

Staaz perearstina al: 2016 

Lisapädevuse valdkonnad: väikekirurgia 

Varasem juhendamiskogemus: ei 

 

Töökorraldus 

Ultraheli- ja röntgenuuringute logistika: – 

Analüüside toimetamine laborisse: igal tööpäeval. 

Residendi vastuvõtuaeg: 6 tundi/päevas 

Residendi visiidi pikkus: 30 minutit 

Vastuvõturuumide kasutamine residendi visiitide ajal:  2019 valmis tervisekeskus, 

kus on eraldi ruum residendile. 

Vastuvõturuumide kasutamine pärast residendi visiite: perearst-resident saab 

vastuvõturuumi kasutada ka enne ja pärast vastuvõttu oma asjade lõpetamiseks, 

telefonitunniks jne. 

Patsientide diferentseerimine residendi jaoks: perearstikeskus diferentseerib 

patsiendid perearst-residendi jaoks ära, sõltuvalt residendi kliinilisest kogemusest. 

Lastevisiitide teostamine: alustav perearst-resident saab lapsi vastu võtta koos 

juhendajaga (sh profülaktilised visiidid). 

Parkimine: maja ees on tasuta parkimiskohad perearstikeskuse töötajatele. 

Ööbimis- või elukohavõimalused: – 

Juhendaja asendamise lisatasustamine: sõltuvalt asjaoludest on võimalik lisatasu. 
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Teiste spetsialistide olemasolu perearstikeskuses: – 

Mida võiks perearst-resident teada enne, kui teie perearstikeskusesse praktikale 

tuleb? – 

 

 

OÜ Maarjavälja Perearstid 

Tartu, Ludvig Puusepa 1a, 50406 

http://www.mvperearstid.ee/ | maire.treial@gmail.com 

 

Nimistuid: 3 | Juhendajaid: 1 | Pereõdesid: 4 

Tarkvara: Watson 

Kui sageli läheb vaja järgmisi keeli: | vene keel: sageli | inglise keel: mõnikord 

 

Kuidas kirjeldaksite oma keskust kolme sõnaga? 

Ühtne, rõõmsameelne, töökas ja hooliv. 

Millist residenti oma praktikabaasi ootate? 

Iga resident on meil hästi kohanenud. 

Miks valida just teie keskust õppebaasiks? 

Hea üksmeelne kollektiiv ja suhe õdede ja arstide vahel. Kõik ühe ja üks kõigi eest 

põhimõte. 

 

Juhendajad: perearst-residendi juhendajad varieeruvad/roteeruvad (näiteks sõltuvalt 

juhendajate töögraafikust) tsükli jooksul. 

dr Maire Treial 

Staaz perearstina al: 1984 

Lisapädevuse valdkonnad: günekoloogia 

Varasem juhendamiskogemus: jah 

 

Töökorraldus 

Ultraheli- ja röntgenuuringute logistika: – 

Analüüside toimetamine laborisse: igal tööpäeval. 

Residendi vastuvõtuaeg: 6 tundi/päevas 

http://www.mvperearstid.ee/
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Residendi visiidi pikkus: vastavalt vajadusele ja kokkuleppele. 

Vastuvõturuumide kasutamine residendi visiitide ajal: perearst-residendil ja tema 

juhendaja(te)l on eraldi kabinetid, vastu saab võtta samaaegselt. 

Vastuvõturuumide kasutamine pärast residendi visiite: perearst-resident saab 

vastuvõturuumi kasutada ka enne ja pärast vastuvõttu oma asjade lõpetamiseks, 

telefonitunniks jne. 

Patsientide diferentseerimine residendi jaoks: perearst-resident hakkab kohe vastu 

võtma kõiki patsiente, diferentseerimist ei toimu. 

Lastevisiitide teostamine: alustav perearst-resident saab lapsi vastu võtta koos 

juhendajaga (sh profülaktilised visiidid). 

Parkimine: TÜ Kliinikumi lähedased parkimiskohad Tasuta saab kohti vara hommikul. 

Ööbimis- või elukohavõimalused: – 

Juhendaja asendamise lisatasustamine: perearst-resident saab lisatasu, kui ta peab 

juhendajat puhkuse jms ajal asendama (kokkuleppel). 

Teiste spetsialistide olemasolu perearstikeskuses: veel mitte ruumide valmimisel 

soovime ikka taotleda tervisekeskuse staatust. 

Mida võiks perearst-resident teada enne, kui teie perearstikeskusesse praktikale 

tuleb? 

Palju kroonilisi haigeid ja lapsi. 

 

 

OÜ dr. Merike Tubli 
Tartu, Nõlvaku 13, 50708 

Veebileht puudub | merike.tubli@npk.ee 

 

Nimistuid: 3 | Juhendajaid: 2 | Pereõdesid: 5 

Tarkvara: Perearst2 

Kui sageli läheb vaja järgmisi keeli: | vene keel: iga päev | inglise keel: harva 

 

Kuidas kirjeldaksite oma keskust kolme sõnaga? 

Sõbralik kolleegile, patsiendile. 
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Millist residenti oma praktikabaasi ootate? 

Noort, motiveeritud, uudishimulikku, korrektset. 

Miks valida just teie keskust õppebaasiks? 

Tore kollektiiv. Arvestamine residendi soovidega. Võimalus tegeleda meelisvaldkonnaga. 

 

Juhendajad: perearst-residendil on konkreetne ja sama juhendaja terve tsükli jooksul. 

dr Merike Tubli 

Olen töötanud perearstina 24,5 aastat, enne seda pediaatrina 6,5 aastat. 

Staaz perearstina al: 1995 

Lisapädevuse valdkonnad: pediaatria 

Varasem juhendamiskogemus: jah 

 

dr Anu Starkopf 

Kolleeg alates Nõlvaku PAKi loomisest, tugev kardioloogias. 

Staaz perearstina al: 1995 

Lisapädevuse valdkonnad: kardioloogia 

Varasem juhendamiskogemus: jah 

 

Töökorraldus 

Ultraheli- ja röntgenuuringute logistika: – 

Analüüside toimetamine laborisse: igal tööpäeval 

Residendi vastuvõtuaeg: 4 tundi/päevas 

Residendi visiidi pikkus: vastavalt vajadusele ja kokkuleppele. 

Vastuvõturuumide kasutamine residendi visiitide ajal: perearst-residendil ja tema 

juhendaja(te)l on eraldi kabinetid, vastu saab võtta samaaegselt. 

Vastuvõturuumide kasutamine pärast residendi visiite: perearst-resident saab 

vastuvõturuumi kasutada ka enne ja pärast vastuvõttu oma asjade lõpetamiseks, 

telefonitunniks jne. 

Patsientide diferentseerimine residendi jaoks: perearstikeskus diferentseerib 

patsiendid perearst-residendi jaoks ära, sõltuvalt residendi kliinilisest kogemusest. 
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Lastevisiitide teostamine: Alustav perearst-resident saab lapsi vastu võtta koos 

juhendajaga (sh profülaktilised visiidid). 

Parkimine: maja ees Prisma parklas. 

Ööbimis- või elukohavõimalused: – 

Juhendaja asendamise lisatasustamine: juhendaja asendamise eest lisatasu ette nähtud 

ei ole. 

Teiste spetsialistide olemasolu perearstikeskuses: – 

Mida võiks perearst-resident teada enne, kui teie perearstikeskusesse praktikale 

tuleb? 

Palju venekeelseid patsiente.Võimalus osaleda kõikidel täiendustel. Lisapuhkuse 

võimaldamine. Võimalus osaleda kõikidel keskuse välistel üritustel. 

 

 

OÜ Ropka Perearstikeskus 

Tartu, Aardla 15, 50112 

http://www.ropkapak.ee/ | ropka.pak@gmail.com 

 

Nimistuid: 3 | Juhendajaid: 3 | Pereõdesid: 6 

Tarkvara: Perearst2 

Kui sageli läheb vaja järgmisi keeli: | vene keel: sageli | inglise keel: harva 

 

Kuidas kirjeldaksite oma keskust kolme sõnaga? 

Tugev meeskond, sõbralik, ladus töökorraldus. 

Millist residenti oma praktikabaasi ootate? 

Särasilmset, õpihimulist, töökat. 

Miks valida just teie keskust õppebaasiks? 

Kõigil perearstidel pikk kogemus arstina, perearstikeskuses võimalik teha analüüse, tugev 

meeskond- tublid pereõed,kes teevad igapäevaselt iseseisvalt vastuvõtte. Lisaks olemas 

laborant, kes võtab vereanalüüsid, teeb laboritöö. Olemas väga tubli juhiabi/kliiniline 

assistent, kes teeb aruanded, suhtluse haigekassaga (kõik mittearstliku tegevuse). 

 

Juhendajad: perearst-residendil on konkreetne ja sama juhendaja terve tsükli jooksul. 

http://www.ropkapak.ee/
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dr Sirle Mangus 

Staaz perearstina al: 1989 

Lisapädevuse valdkonnad: – 

Varasem juhendamiskogemus: jah 

 

dr Lemme Talvis 

Staaz perearstina al: 1992 

Lisapädevuse valdkonnad: – 

Varasem juhendamiskogemus: jah 

 

dr Tiina Küla 

Staaz perearstina al: 1996 

Lisapädevuse valdkonnad: – 

Varasem juhendamiskogemus: jah 

 

Töökorraldus 

Ultraheli- ja röntgenuuringute logistika: – 

Analüüside toimetamine laborisse: igal tööpäeval. 

Residendi vastuvõtuaeg: 4 tundi/päevas 

Residendi visiidi pikkus: kui kogemusi vähe, siis alguses 30 minutit, edasi 20 minutit. 

Vastuvõturuumide kasutamine residendi visiitide ajal: Perearst-residendil ja tema 

juhendaja(te)l ei ole eraldi kabinetid, vastu peab võtma vaheldumisi. 

Vastuvõturuumide kasutamine pärast residendi visiite: perearst-resident saab 

vastuvõturuumi kasutada ka enne ja pärast vastuvõttu oma asjade lõpetamiseks, 

telefonitunniks jne. 

Patsientide diferentseerimine residendi jaoks: perearstikeskus diferentseerib 

patsiendid perearst-residendi jaoks ära, sõltuvalt residendi kliinilisest kogemusest. 

Lastevisiitide teostamine: alustav perearst-resident saab lapsi vastu võtta koos 

juhendajaga (sh profülaktilised visiidid). 

Parkimine: parkimine perearstikeskuse vastas (üle tee) olevas parklas, kohti piisavalt, 

tasuta. 
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Ööbimis- või elukohavõimalused: – 

Juhendaja asendamise lisatasustamine: perearst-resident saab lisatasu, kui ta peab 

juhendajat puhkuse jms ajal asendama (kokkuleppel). 

Teiste spetsialistide olemasolu perearstikeskuses: 1 pereõde ämmaemanda haridusega, 

kuid günekoloogilise tegvusega ei tegele 

Mida võiks perearst-resident teada enne, kui teie perearstikeskusesse praktikale 

tuleb? – 

 

 

OÜ Mõisavahe Perearstid 

Tartu, Mõisavahe 2, 50708 

http://www.mpak.ee/ | mpak@mpak.ee 

 

Nimistuid: 4 | Juhendajaid: 3 | Pereõdesid: 5 

Tarkvara: Perearst2 

Kui sageli läheb vaja järgmisi keeli: | vene keel: sageli | inglise keel: harva 

 

Kuidas kirjeldaksite oma keskust kolme sõnaga? 

Stabiilsus, hea meeskonnatöö, püsivalt ajaga kaasas käimine. 

Millist residenti oma praktikabaasi ootate? 

Töötahtelist meeskonnamängijat. 

Miks valida just teie keskust õppebaasiks? 

Tõenäoliselt 2019 II pool uutes tervisekeskuse ruumides, hea meeskond. 

 

Juhendajad: perearst-residendil on konkreetne ja sama juhendaja terve tsükli jooksul. 

dr Velve Veski 

Staaz perearstina al: 1995 

Lisapädevuse valdkonnad: – 

Varasem juhendamiskogemus: jah 

 

dr Sirje Kaasik 

http://www.mpak.ee/
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Staaz perearstina al: 1995 

Lisapädevuse valdkonnad: pediaatria 

Varasem juhendamiskogemus: jah 

 

dr Remo Kurruk 

Lisaks perearsti tööle kogu praksist administreeriv funktsioon. 

Staaz perearstina al: 1994 

Lisapädevuse valdkonnad: – 

Varasem juhendamiskogemus: jah 

 

Töökorraldus 

Ultraheli- ja röntgenuuringute logistika: – 

Analüüside toimetamine laborisse: igal tööpäeval. 

Residendi vastuvõtuaeg: 4 tundi/päevas 

Residendi visiidi pikkus: vastavalt vajadusele ja kokkuleppele. 

Vastuvõturuumide kasutamine residendi visiitide ajal: mõned päevad koos 

juhendajaga, mõned eraldi. 

Vastuvõturuumide kasutamine pärast residendi visiite: perearst-resident saab 

vastuvõturuumi kasutada ka enne ja pärast vastuvõttu oma asjade lõpetamiseks, 

telefonitunniks jne. 

Patsientide diferentseerimine residendi jaoks: perearstikeskus diferentseerib 

patsiendid perearst-residendi jaoks ära, sõltuvalt residendi kliinilisest kogemusest. 

Lastevisiitide teostamine: alustav perearst-resident saab lapsi vastu võtta koos 

juhendajaga (sh profülaktilised visiidid). 

Parkimine: perearstikeskuse ees, lähedal kaubanduskeskuste parklad. 

Ööbimis- või elukohavõimalused: – 

Juhendaja asendamise lisatasustamine: perearst-resident saab lisatasu, kui ta peab 

juhendajat puhkuse jms ajal asendama (kokkuleppel). 

Teiste spetsialistide olemasolu perearstikeskuses: füsioterapeut 

Mida võiks perearst-resident teada enne, kui teie perearstikeskusesse praktikale tuleb? 
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OÜ Tartu Kesklinna PAK 

Tartu, Gildi 8, 51005 

Veebileht puudub | info@tlpak.ee 

 

Nimistuid: 12 | Juhendajaid: 3 | Pereõdesid: 24 

Tarkvara: Perearst2 

Kui sageli läheb vaja järgmisi keeli: | vene keel: iga päev | inglise keel: mõnikord 

 

Kuidas kirjeldaksite oma keskust kolme sõnaga? 

Kompetents, sõbralikkus, kaasaegsus. 

Millist residenti oma praktikabaasi ootate? 

Teotahtelist, sõbralikku, aktiivset, uudishimulikku. 

Miks valida just teie keskust õppebaasiks? 

Töötame Tervisekeskusena, mistõttu on integreeritud teenused (IT- spetsialist, labor, 

radioloogia, füsioteraapia, ämmaemand, psühholoog, logopeed, sotsiaaltöötaja, apteek, 

opituba). Resident ei jää kunagi üksi, saab vajadusel abi ka teistelt kolleegidelt. 

Koduvisiitideks Terviskeskuse auto koos autojuhiga. 

 

Juhendajad: Perearst-residendil on konkreetne ja sama juhendaja terve tsükli jooksul. 

dr Krista Soobik 

Arst residendile omaette arvutikoha võimalus, enamasti saab töötada soovi korral eraldi 

kabinetis. Koduvisiitideks auto koos autojuhiga. Olen seni juhendanud 2. ja 6. kursuse 

üliõpilasi ja kolme peremeditsiini residenti. Nimistu profiili arvestades tuleks 

residendile kasuks vene ja inglise keele oskus. 

Staaz perearstina al: 2004 

Lisapädevuse valdkonnad: väikekirurgia 

Varasem juhendamiskogemus: jah 

 

dr Liina Kask-Flight 

Residendile on eraldi kabinet. Tegeleme väikekirurgiaga: süsted, punktsioonid, 

abstesside avamised, küüne eemaldamine jms. Teen koostööd meile ämmaemandaga, 
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rasedate jälgimine on võimalik. Nimistus on palju välismaalasi, seetõttu vajalik inglise 

keele oskus. Annan 2. kursuse tudengitele peremeditsiini seminare. 

Staaz perearstina al: 2004 

Lisapädevuse valdkonnad: günekoloogia, väikekirurgia 

Varasem juhendamiskogemus: jah 

 

dr Maire Frorip 

Teeme nii palju kui võimalik, residendil võimalus olla eraldi arvutiga kabinetis. 

Koduvisiite suhteliselt vähe, võimalus käia koos õdedega nt kodus analüüse võtmas. 

Nimistus on palju lapsi. Saab harjutada vene ja inglise keelt, arvestades nimistu profiili. 

Varem olen juhendanud 2, ja 6. kursuse üliõpilasi ja arst-residente. 

Staaz perearstina al: 1999 

Lisapädevuse valdkonnad: väikekirurgia 

Varasem juhendamiskogemus: jah 

 

Töökorraldus 

Ultraheli- ja röntgenuuringute logistika: – 

Analüüside toimetamine laborisse: igal tööpäeval. 

Residendi vastuvõtuaeg: 4-5 tundi päevas 

Residendi visiidi pikkus: vastavalt vajadusele ja kokkuleppele. 

Vastuvõturuumide kasutamine residendi visiitide ajal: perearst-residendil ja tema 

juhendaja(te)l on eraldi kabinetid, vastu saab võtta samaaegselt. 

Vastuvõturuumide kasutamine pärast residendi visiite: perearst-resident saab 

vastuvõturuumi kasutada ka enne ja pärast vastuvõttu oma asjade lõpetamiseks, 

telefonitunniks jne. 

Patsientide diferentseerimine residendi jaoks: perearstikeskus diferentseerib 

patsiendid perearst-residendi jaoks ära, sõltuvalt residendi kliinilisest kogemusest. 

Lastevisiitide teostamine: alustav perearst-resident saab lapsi vastu võtta koos 

juhendajaga (sh profülaktilised visiidid). 

Parkimine: tasuline parkla. 

Ööbimis- või elukohavõimalused: – 
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Juhendaja asendamise lisatasustamine: vastavalt kokkuleppele. 

Teiste spetsialistide olemasolu perearstikeskuses: ämmaemand, füsioterapeut, 

sotsiaaltöötaja, logopeed, psühholoog 

Mida võiks perearst-resident teada enne, kui teie perearstikeskusesse praktikale 

tuleb? – 
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PÄRNUMAA 

Sindi Tervisekeskuse Paikuse Perearstid 
Paikuse, Paide maantee 19, 86602 

Veebileht puudub | sinditervis@hotmail.com 

 

Nimistuid: 2 | Juhendajaid: 1 | Pereõdesid: 5 

Tarkvara: Perearst2 

Kui sageli läheb vaja järgmisi keeli: | vene keel: mõnikord | inglise keel: harva 

 

Kuidas kirjeldaksite oma keskust kolme sõnaga? 

Korralike töötingimustega, tööka, sõbraliku ja innovaatilise meeskonnaga. 

Millist residenti oma praktikabaasi ootate? 

Kes on valmis töötama perearstina selle töö mitmekesisuses ja raskuses; kes oskab 

töötada kollektiivis teisi arvestades; kellel on tööks vajalikud baasteadmised ja kellel on 

soov õppida ja end pidevalt täiendada. 

Miks valida just teie keskust õppebaasiks? 

Motiveerivaks võiks olla (ei ole olulisuse järjekorras) 1)hea asukoht, Pärnu linna lähedus 

ja heal järjel KOV, kellega on tihe koostöö 2)head töötingimused uues hoones, 3) 

töötame 2 perearstipraksist koos 4 pereõega ja üks abiõde, 4)töökas, abivalmis ja 

kogemustega kollektiiv: on staazikad õed/arstid, kes on töötanud aastaid ja on igati 

võitnud patsientide usalduse. Kollektiivis on ka noored pereõed 2 aastase tööstaaziga, 

aktiivsed ja uuemeelsed jne; 5)Patsientuur on mitmekesine, igas vanuses, küllalt püsiv. 

Palju on lapsi, hea profülaktilise töö kogemuse saamiseks. 6)Nimistu on suur, hea 

võimalus palju iseseisvalt tööd teha ja valmistuda nimistu ülevõtmiseks, oma praksise 

loomiseks.  

 

Juhendajad: perearst-residendil on konkreetne ja sama juhendaja terve tsükli jooksul. 

dr Anne Järvsaar 

Staaz perearstina al: 1997 

Lisapädevuse valdkonnad: – 
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Varasem juhendamiskogemus: jah 

 

Töökorraldus 

Ultraheli- ja röntgenuuringute logistika:  RÖ ja UH uuringuid tehakse 5 km kaugusel 

Pärnu haiglas. Vajadusel korraldab transpordi KOV. 

Analüüside toimetamine laborisse: igal tööpäeval 

Residendi vastuvõtuaeg: 4 tundi/päevas 

Residendi visiidi pikkus: 20-30 minutit 

Vastuvõturuumide kasutamine residendi visiitide ajal: perearst-residendil ja tema 

juhendaja(te)l on eraldi kabinetid, vastu saab võtta samaaegselt. 

Vastuvõturuumide kasutamine pärast residendi visiite: perearst-resident saab 

vastuvõturuumi kasutada ka enne ja pärast vastuvõttu oma asjade lõpetamiseks, 

telefonitunniks jne. 

Patsientide diferentseerimine residendi jaoks: patsientide diferentseerimine praktika 

alguses sõltub residendi oskusest ja kliinilisest kogemusest. Arvan, et vastu peab võtma 

kõik patsiendid, selekteerimine ei ole vajalik. Abi ja nõustamine on juhendaja poolt alati 

olemas.  

Lastevisiitide teostamine: resident saab lapsi vastu võtta nii koos juhendajaga kui ka 

iseseisvalt olenevalt oskustest ja kogemustest. Nimistus on lapsi palju. 

Parkimine: parkimisvõimalus on perearstikeskuse ees parkimisplatsil ja on tasuta. 

Ööbimis- või elukohavõimalused:  

Juhendaja asendamise lisatasustamine: perearst-resident saab lisatasu, kui ta peab 

juhendajat puhkuse jms ajal asendama (kokkuleppel) 

Teiste spetsialistide olemasolu perearstikeskuses: – 

Mida võiks perearst-resident teada enne, kui teie perearstikeskusesse praktikale 

tuleb? 

Enne praktika algust on oluline mõlemapoolne tutvumine ja vestlus. 
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OÜ perearst Kersti Metsa 
Pärnu, Metsa 28, 80025 

Veebileht puudub | perearstmetsa@gmail.com 

 

Nimistuid: 1 | Juhendajaid: 1 | Pereõdesid: 2 

Tarkvara: Perearst2 

Kui sageli läheb vaja järgmisi keeli: | vene keel: sageli | inglise keel: harva 

 

Kuidas kirjeldaksite oma keskust kolme sõnaga? 

Tugev meeskond. 

Millist residenti oma praktikabaasi ootate? 

Tublit ja tööst huvitatud. 

Miks valida just teie keskust õppebaasiks? 

Hästitoimiv, sisse töötatud üksikpraksis. 

 

Juhendajad: perearst-residendil on konkreetne ja sama juhendaja terve tsükli jooksul. 

dr Kersti Metsa 

Staaz perearstina al: 1999 

Lisapädevuse valdkonnad: – 

Varasem juhendamiskogemus: ei 

 

Töökorraldus 

Ultraheli- ja röntgenuuringute logistika: Pärnu Haiglas. 

Analüüside toimetamine laborisse: igal tööpäeval. 

Residendi vastuvõtuaeg: 4 tundi/päevas 

Residendi visiidi pikkus: vastavalt vajadusele ja kokkuleppele. 

Vastuvõturuumide kasutamine residendi visiitide ajal: perearst-residendil ja tema 

juhendaja(te)l ei ole eraldi kabinetid, vastu peab võtma vaheldumisi. 

Vastuvõturuumide kasutamine pärast residendi visiite: perearst-resident saab 

vastuvõturuumi kasutada ka enne ja pärast vastuvõttu oma asjade lõpetamiseks, 

telefonitunniks jne. 
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Patsientide diferentseerimine residendi jaoks: perearstikeskus diferentseerib 

patsiendid perearst-residendi jaoks ära, sõltuvalt residendi kliinilisest kogemusest. 

Lastevisiitide teostamine: Alustav perearst-resident saab lapsi vastu võtta koos 

juhendajaga (sh profülaktilised visiidid). 

Parkimine: parkla üle tee, tasuta. 

Ööbimis- või elukohavõimalused: – 

Juhendaja asendamise lisatasustamine: perearst-resident saab lisatasu, kui ta peab 

juhendajat puhkuse jms ajal asendama (kokkuleppel). 

Teiste spetsialistide olemasolu perearstikeskuses: – 

Mida võiks perearst-resident teada enne, kui teie perearstikeskusesse praktikale 

tuleb? – 

 

 

OÜ Ülejõe Perearst 

Pärnu, J. V. Jannseni 7a, 80032 

http://www.ylepere.ee/ | postpere@neti.ee 

 

Nimistuid: 4 | Juhendajaid: 1 | Pereõdesid: 6 

Tarkvara: Perearst2 

Kui sageli läheb vaja järgmisi keeli: | vene keel: iga päev | inglise keel: harva 

 

Kuidas kirjeldaksite oma keskust kolme sõnaga? 

Patsiendile pühendunud töökas kollektiiv, uued ruumid. 

Millist residenti oma praktikabaasi ootate? 

Oma tööst huvitatut, võimalik, et ka tulevast meeskonnaliiget. 

Miks valida just teie keskust õppebaasiks? 

Meil on väike kollektiiv, tunneme oma patsiente aastaid, õed on suure töökogemusega, 

abivalmid. Asume 2016 aastal meie jaoks ehitatud uues hoones. Väga hea koostöö Pärnu 

Haiglaga. 

 

Juhendajad: perearst-residendil on konkreetne ja sama juhendaja terve tsükli jooksul. 

http://www.ylepere.ee/
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dr Aima Olvik 

Olen töötanud oma nimistuga ja sama pereõega üle 20 aasta, nimistus on võrdselt 

esindatud kõik vanusegrupid vastsündinutest kõrgeealisteni. Resertifitseeritud 2018 

aastal. 

Staaz perearstina al: 1998 

Lisapädevuse valdkonnad: – 

Varasem juhendamiskogemus: ei 

 

Töökorraldus 

Ultraheli- ja röntgenuuringute logistika: uuringuid saab teha Pärnu Haiglas ja Pärnu 

Kesklinna perearstikeskuses. 

Analüüside toimetamine laborisse: esmapäev, teisipäev, kolmapäev, reede 

Residendi vastuvõtuaeg: 5-6 tundi/päevas 

Residendi visiidi pikkus: 20 minutit 

Vastuvõturuumide kasutamine residendi visiitide ajal: perearst-residendil ja tema 

juhendaja(te)l ei ole eraldi kabinetid, vastu peab võtma vaheldumisi. 

Vastuvõturuumide kasutamine pärast residendi visiite:  perearst-resident saab 

vastuvõturuumi kasutada ka enne ja pärast vastuvõttu oma asjade lõpetamiseks, 

telefonitunniks jne. 

Patsientide diferentseerimine residendi jaoks: perearstikeskus diferentseerib 

patsiendid perearst-residendi jaoks ära, sõltuvalt residendi kliinilisest kogemusest. 

Lastevisiitide teostamine: Alustav perearst-resident saab lapsi vastu võtta koos 

juhendajaga (sh profülaktilised visiidid). 

Parkimine: maja ees on tasuta parkla. 

Ööbimis- või elukohavõimalused: – 

Juhendaja asendamise lisatasustamine: perearst-resident saab lisatasu, kui ta peab 

juhendajat puhkuse jms ajal asendama (kokkuleppel). 

Teiste spetsialistide olemasolu perearstikeskuses: – 

Mida võiks perearst-resident teada enne, kui teie perearstikeskusesse praktikale 

tuleb? 

– 
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Pärnu Perearstid OÜ 

Pärnu, Suur-Sepa 14, 80018 

http://www.pak.ee/ | info@pak.ee 

 

Nimistuid: 17 | Juhendajaid: 2 | Pereõdesid: 28 

Tarkvara: Perearst2 

Kui sageli läheb vaja järgmisi keeli: | vene keel: sageli | inglise keel: mõnikord 

 

Kuidas kirjeldaksite oma keskust kolme sõnaga? 

Patsiendisõbralik, funktsionaalne, kollegiaalne. 

Millist residenti oma praktikabaasi ootate? 

Kõik noored kolleegid on olnud väga toredad, olete kõik oodatud! 

Miks valida just teie keskust õppebaasiks? 

Kohapeal on olemas diagnostikavõimalused ja abivalmid kogenud kolleegid, resident ei 

jää toetuseta. Pärnu linn tulevase elukohana ja meie perearstikeskus tulevase töökohana. 

 

Juhendajad: perearst-residendil on konkreetne ja sama juhendaja terve tsükli jooksul. 

dr Eha Lipmann 

Arstina töötanud 37 aastat. 

Staaz perearstina al: 1999 

Lisapädevuse valdkonnad: – 

Varasem juhendamiskogemus: jah 

 

dr Mare Kerner 

Arstina töötanud 37 aastat. 

Staaz perearstina al: 1999 

Lisapädevuse valdkonnad: Pediaatria 

Varasem juhendamiskogemus: jah 

 

Töökorraldus 

http://www.pak.ee/
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Ultraheli- ja röntgenuuringute logistika: perearstikeskuse II korrusel asuvad 

diagnostikakabinetid. Röntgenuuringu saab teha pöördumise päeval, UH uuringu saab 

reeglina teha samal või järgmisel nädalal. 

Analüüside toimetamine laborisse: igal tööpäeval. 

Residendi vastuvõtuaeg: 4-5 tundi  

Residendi visiidi pikkus: vastavalt vajadusele ja kokkuleppele. 

Vastuvõturuumide kasutamine residendi visiitide ajal: perearst-residendil ja tema 

juhendaja(te)l on eraldi kabinetid, vastu saab võtta samaaegselt. 

Vastuvõturuumide kasutamine pärast residendi visiite: enne/pärast perearst-residendi 

vastuvõttu tuleb kabinet üldiselt teise arsti/pereõe jaoks vabastada. 

Patsientide diferentseerimine residendi jaoks: perearstikeskus diferentseerib 

patsiendid perearst-residendi jaoks ära, sõltuvalt residendi kliinilisest kogemusest. 

Lastevisiitide teostamine: Alustav perearst-resident saab lapsi vastu võtta koos 

juhendajaga (sh profülaktilised visiidid). 

Parkimine: maja ees parkimine on tasuline, naabruses asuvatel tänavatel on võimalik 

parkida tasuta. 

Ööbimis- või elukohavõimalused: Soodsaid üüripindu on sügisest kevadeni Pärnus 

piisavalt, ka Pärnu haiglal on külaliskorter. 

Juhendaja asendamise lisatasustamine: juhendaja asendamise eest lisatasu ette nähtud 

ei ole. 

Teiste spetsialistide olemasolu perearstikeskuses: füsioterapeut, meie majas on lisaks 

füsioterapeudile 2 füsioteraapiateenust osutavat õde, üks neist on spetsialiseerunud laste 

taastusravile, teine teeb aparaatfüsioteraapiat. 

Mida võiks perearst-resident teada enne, kui teie perearstikeskusesse praktikale 

tuleb? – 
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OÜ Tõstamaa Tervisekeskus 
Tõstamaa, Varbla maantee 24, 88101 

http://www.tervis.tostamaa.ee/ | terkes@hot.ee 

 

Nimistuid: 1 | Juhendajaid: 1 | Pereõdesid: 2 

Tarkvara: Perearst2 

Kui sageli läheb vaja järgmisi keeli: | vene keel: harva | inglise keel: mõnikord 

 

Kuidas kirjeldaksite oma keskust kolme sõnaga? 

Alati midagi põnevat, garanteeritud! 

Millist residenti oma praktikabaasi ootate? 

Hingelaadilt perearst, hooliv, tervikut märkav, sõbralik ja peaaegu alati valmis! 

Miks valida just teie keskust õppebaasiks? 

Parim perearstikeskus Euroopas! 

 

Juhendajad: perearst-residendil on konkreetne ja sama juhendaja terve tsükli jooksul. 

dr Madis Veskimägi 

Veendunud tugeva esmatasandi, kodulähedase tevisekeskuse edendaja. Nüüdisaegne 

diagnostika, e koostöö parimate keskustega Tallinnas ja Tartus. Palju huvisid: foto-

video, kirjutamine-lugemine, ekstreemsport (motoparaplaan, purjetamine). 

Staaz perearstina al: 1999 

Lisapädevuse valdkonnad: väikekirurgia 

Varasem juhendamiskogemus: jah 

 

Töökorraldus 

Ultraheli- ja röntgenuuringute logistika: kohapealne täisdigitaalne radiograaf 

"Radiologia", Carestream DR pildiretseptor, töötlus. Sonosite sonograaf, convex ja 

lineaarandur, värvidoppler moodul. 

Analüüside toimetamine laborisse: igal tööpäeval 

Residendi vastuvõtuaeg: 6 tundi/päevas 

Residendi visiidi pikkus: vastavalt vajadusele ja kokkuleppele 

http://www.tervis.tostamaa.ee/
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Vastuvõturuumide kasutamine residendi visiitide ajal: perearst-residendil ja tema 

juhendaja(te)l on eraldi kabinetid, vastu saab võtta samaaegselt. 

Vastuvõturuumide kasutamine pärast residendi visiite: perearst-resident saab 

vastuvõturuumi kasutada ka enne ja pärast vastuvõttu oma asjade lõpetamiseks, 

telefonitunniks jne 

Patsientide diferentseerimine residendi jaoks: perearstikeskus diferentseerib 

patsiendid perearst-residendi jaoks ära, sõltuvalt residendi kliinilisest kogemusest. 

Lastevisiitide teostamine: Alustav perearst-resident saab lapsi vastu võtta koos 

juhendajaga (sh profülaktilised visiidid). 

Parkimine: tasuta videovalvega parkla. 

Ööbimis- või elukohavõimalused: võimalus ööbida tervisekeskuses (puhketuba, 

miniköök, dušš) või külaliskorteris. 

Juhendaja asendamise lisatasustamine: perearst-resident saab lisatasu, kui ta peab 

juhendajat puhkuse jms ajal asendama (kokkuleppel). 

Teiste spetsialistide olemasolu perearstikeskuses: koduõde, taastusravi õde. 

Mida võiks perearst-resident teada enne, kui teie perearstikeskusesse praktikale 

tuleb? – 

 

 

Vändra perearst OÜ 

Vändra, Vihtra tee 4, 87701 

http://www.vandraarst.ee/ | vandraarst@gmail.com 

 

Nimistuid: 4 | Juhendajaid: 1 | Pereõdesid: 7 

Tarkvara: Perearst2 

Kui sageli läheb vaja järgmisi keeli: | vene keel: mõnikord | inglise keel: harva 

 

Kuidas kirjeldaksite oma keskust kolme sõnaga? 

Intensiivse töörütmi ja hea kollektiiviga perearstikeskus. 

Millist residenti oma praktikabaasi ootate? 

Uurishimulikku ja töökat noort kolleegi. 

http://www.vandraarst.ee/
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Miks valida just teie keskust õppebaasiks? 

Hea kollektiiv, arstidega konsulteerimise ja arutamise võimalus, võimalus osaleda töös 

maapiirkonnas. 

 

Juhendajad: Perearst-residendil on konkreetne ja sama juhendaja terve tsükli jooksul 

dr Niida-Anita Morgen 

Staaz perearstina al: 1989 

Lisapädevuse valdkonnad: – 

Varasem juhendamiskogemus: ei 

 

Töökorraldus 

Ultraheli- ja röntgenuuringute logistika: 50 km kaugusel asuvad haiglad Pärnus, 

Paides, Viljandis, Raplas. Patsiendid satuvad sinna oma transpordiga, kiirabiga, 

sotsiaaltranspordiga. 

Analüüside toimetamine laborisse: esmapäev, teisipäev, neljapäev 

Residendi vastuvõtuaeg: 4 tundi/päevas 

Residendi visiidi pikkus: vastavalt vajadusele ja kokkuleppele 

Vastuvõturuumide kasutamine residendi visiitide ajal: perearst-residendil ja tema 

juhendaja(te)l ei ole eraldi kabinetid, vastu peab võtma vaheldumisi. 

Vastuvõturuumide kasutamine pärast residendi visiite: perearst-resident saab 

vastuvõturuumi kasutada ka enne ja pärast vastuvõttu oma asjade lõpetamiseks, 

telefonitunniks jne. 

Patsientide diferentseerimine residendi jaoks: perearstikeskus diferentseerib 

patsiendid perearst-residendi jaoks ära, sõltuvalt residendi kliinilisest kogemusest. 

Lastevisiitide teostamine: alustav perearst-resident saab lapsi vastu võtta koos 

juhendajaga (sh profülaktilised visiidid). 

Parkimine: parkimisprobleem puudub. 

Ööbimis- või elukohavõimalused: leitavad. 

Juhendaja asendamise lisatasustamine: perearst-resident saab lisatasu, kui ta peab 

juhendajat puhkuse jms ajal asendama (kokkuleppel). 

Teiste spetsialistide olemasolu perearstikeskuses: ämmaemand, füsioterapeut 
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IDA-VIRUMAA 

Peremed OÜ 
Jõhvi, Nooruse 3, 41532 

http://www.jtk.ee/ | tatjana.ruze@peremed.ee 

 

Nimistuid: 1 | Juhendajaid: 1 | Pereõdesid: 1 

Tarkvara: Perearst2 

Kui sageli läheb vaja järgmisi keeli: | Vene keel: I´Iga päev | inglise keel: mõnikord 

 

Kuidas kirjeldaksite oma keskust kolme sõnaga? 

Paindlik, sõbralik ja toetav meeskond. 

Millist residenti oma praktikabaasi ootate? 

Kes on valmis õppima ja kes on valmis oma teadmisi jagama. 

Miks valida just teie keskust õppebaasiks? 

Võimalus töötada iseseisvalt juhi täieliku toega. Soovi korral on hea võimalus 

praktiseerida vene keeles. 

 

Juhendajad: perearst-residendil on konkreetne ja sama juhendaja terve tsükli jooksul. 

dr Tatjana Ruze 

Staaz perearstina al: 1999 

Lisapädevuse valdkonnad: väikekirurgia 

Varasem juhendamiskogemus: jah 

 

Töökorraldus 

Ultraheli- ja röntgenuuringute logistika: röntgen, UH, koormustest, EhhoKG, Synlab 

kõrvalmajas, Jõhvi Haigla hoones. 

Analüüside toimetamine laborisse: esmapäev, kolmapäev, reede 

Residendi vastuvõtuaeg: 4 tundi/päevas 

Residendi visiidi pikkus: vastavalt vajadusele ja kokkuleppele. 

http://www.jtk.ee/
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Vastuvõturuumide kasutamine residendi visiitide ajal: perearst-residendil ja tema 

juhendaja(te)l on eraldi kabinetid, vastu saab võtta samaaegselt. 

Vastuvõturuumide kasutamine pärast residendi visiite: perearst-resident saab 

vastuvõturuumi kasutada ka enne ja pärast vastuvõttu oma asjade lõpetamiseks, 

telefonitunniks jne. 

Patsientide diferentseerimine residendi jaoks: lepime residendiga kokku. 

Lastevisiitide teostamine: Alustav perearst-resident saab lapsi vastu võtta koos 

juhendajaga (sh profülaktilised visiidid). 

Parkimine: maja juures tasuta suur parkla. 

Ööbimis- või elukohavõimalused: üürikorteri saab leida Jõhvis 100 euro eest. Lisaks on 

olemas muud võimalused: Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse õpilas-kodus. 

Juhendaja asendamise lisatasustamine: perearst-resident saab lisatasu, kui ta peab 

juhendajat puhkuse jms ajal asendama (kokkuleppel). 

Teiste spetsialistide olemasolu perearstikeskuses: – 

Mida võiks perearst-resident teada enne, kui teie perearstikeskusesse praktikale 

tuleb? – 

 

 

Medisvet NPS OÜ 

Narva, Rahu 34, 20608 

Veebileht puudub | medisvet@gmail.com 

 

Nimistuid: 1 | Juhendajaid: 1 | Pereõdesid: 2 

Tarkvara: Perearst2 

Kui sageli läheb vaja järgmisi keeli: | vene keel: iga päev | inglise keel: mõnikord 

 

Kuidas kirjeldaksite oma keskust kolme sõnaga? 

Kaasaegne, nooruslik, mitmekesine. 

Millist residenti oma praktikabaasi ootate? 

Ootame kõiki põnevusega. 
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Miks valida just teie keskust õppebaasiks? 

Hea võimalus proovida oma jõudu kohal, kus ei ole suuri tervisekeskusi ja haiglasid 

saadaval. 

 

Juhendajad: perearst-residendil on konkreetne ja sama juhendaja terve tsükli jooksul. 

dr Olga Krasnova 

Staaz perearstina al: 2014 

Lisapädevuse valdkonnad: – 

Varasem juhendamiskogemus: ei 

 

Töökorraldus 

Ultraheli- ja röntgenuuringute logistika: uh ja röntgen - uuringuid teeme polikliinikus, 

mis asub linna teisel pool, kuid Narva piires see teeb 10 min sõitu. 

Analüüside toimetamine laborisse: igal tööpäeval. 

Residendi vastuvõtuaeg: 6 tundi/päevas 

Residendi visiidi pikkus: 30 minutit 

Vastuvõturuumide kasutamine residendi visiitide ajal: perearst-residendil ja tema 

juhendaja(te)l on eraldi kabinetid, vastu saab võtta samaaegselt. 

Vastuvõturuumide kasutamine pärast residendi visiite: enne/pärast perearst-residendi 

vastuvõttu tuleb kabinet üldiselt teise arsti/pereõe jaoks vabastada. 

Patsientide diferentseerimine residendi jaoks: perearstikeskus diferentseerib 

patsiendid perearst-residendi jaoks ära, sõltuvalt residendi kliinilisest kogemusest. 

Lastevisiitide teostamine: Alustav perearst-resident saab lapsi vastu võtta koos 

juhendajaga (sh profülaktilised visiidid). 

Parkimine: parkimiskohtadega on raskusi: keskuse kõrval asub majaparkla, kus saab 

parkida ainult parkimistalongide olemasolul. Keskusel on 2 talongi, mida väljastame 

ajutiselt kohapeal. Tööle tuleb tulla võimalikult jalgsi või ühistranspordiga. 

Ööbimis- või elukohavõimalused:üürikoht tuleb tõenäoliselt ise leida, ent PAK on 

valmis seda tasuma. 
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Juhendaja asendamise lisatasustamine: perearst-resident saab lisatasu, kui ta peab 

juhendajat puhkuse jms ajal asendama (kokkuleppel) 

Teiste spetsialistide olemasolu perearstikeskuses: – 

Mida võiks perearst-resident teada enne, kui teie perearstikeskusesse praktikale 

tuleb? – 

 

 

OÜ Peremeditsiini ja Tervisekeskus RAHU 

Narva, Joala 12-45, 20104 

http://www.pmtk.ee/ | pmtk@hot.ee 

 

Nimistuid: 2 | Juhendajaid: 2 | Pereõdesid: 3 

Tarkvara: Perearst2 

Kui sageli läheb vaja järgmisi keeli: | vene keel: iga päev | inglise keel: harva 

 

Kuidas kirjeldaksite oma keskust kolme sõnaga? 

Kõrgkvaliteet, koostöö, uuendusmeelne. 

Millist residenti oma praktikabaasi ootate? 

Ootame aktiivset, uudishimulikku ja heatahtlikku inimest. 

Miks valida just teie keskust õppebaasiks? 

Perearstikeskuses on palju iseseisvatööd ning on võimalik praktiseerida vene keelt. 

 

Juhendajad: perearst-residendil on konkreetne ja sama juhendaja terve tsükli jooksul. 

dr Stanislav Fetisov 

Kena, sõbralik ja tennisemängust huvitatud perearst. 

Staaz perearstina al: 1998 

Lisapädevuse valdkonnad: väikekirurgia, ortopeedia 

Varasem juhendamiskogemus: ei 

 

dr Natalja Sõtšinskaja 

Kena, sõbralik ja klaverimängust huvitatud perearst. 

http://www.pmtk.ee/
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Staaz perearstina al: 1995 

Lisapädevuse valdkonnad: - 

Varasem juhendamiskogemus: ei 

 

Töökorraldus 

Ultraheli- ja röntgenuuringute logistika: perearstikeskuse lähedal asub SA Narva 

Haigla, kus on lähim röntgen- ja ultraheliuuringu võimalus. 

Analüüside toimetamine laborisse: igal tööpäeval. 

Residendi vastuvõtuaeg: 6 tundi/päevas 

Residendi visiidi pikkus: 30 minuti 

Vastuvõturuumide kasutamine residendi visiitide ajal: perearst-residendil ja tema 

juhendaja(te)l on eraldi kabinetid, vastu saab võtta samaaegselt. 

Vastuvõturuumide kasutamine pärast residendi visiite: perearst-resident saab 

vastuvõturuumi kasutada ka enne ja pärast vastuvõttu oma asjade lõpetamiseks, 

telefonitunniks jne. 

Patsientide diferentseerimine residendi jaoks: perearstikeskus diferentseerib 

patsiendid perearst-residendi jaoks ära, sõltuvalt residendi kliinilisest kogemusest. 

Lastevisiitide teostamine: Alustav perearst-resident peab lapsi vastu võtma iseseisvalt 

(sh profülaktilised visiidid) 

Parkimine: perearstikeskuse lähedal on parkimiskohad olemas (mahukas parkla). 

Ööbimis- või elukohavõimalused: mõistlikul kaugusel on võimalik elukohta üürida. 

Juhendaja asendamise lisatasustamine: perearst-resident saab lisatasu, kui ta peab 

juhendajat puhkuse jms ajal asendama (kokkuleppel). 

Teiste spetsialistide olemasolu perearstikeskuses:  massöör 

Mida võiks perearst-resident teada enne, kui teie perearstikeskusesse praktikale 

tuleb? – 

  



143  PRAKTIKABAASIDE LOETELU 

LÄÄNE-VIRUMAA 

Kadrina Tervisekeskus OÜ 
Kadrina, Rakvere tee 1, 45201 

Veebileht puudub | kadrinatk@hot.ee 

 

Nimistuid: 3 | Juhendajaid: 3 | Pereõdesid: 6 

Tarkvara: Perearst2 

Kui sageli läheb vaja järgmisi keeli: | vene keel: mõnikord | inglise keel: harva 

 

Kuidas kirjeldaksite oma keskust kolme sõnaga? 

Hästi funktsioneeriv tervisekeskus pereõdedega. 

Millist residenti oma praktikabaasi ootate? 

Tubli, sõbralikku ja töökat residenti. 

Miks valida just teie keskust õppebaasiks? 

Maakoht, paljus tuleb juhud lahendada kohapeal, spetsialistid kaugel, tervisekeskuses 

erinevate vanuste grupid esindatud. 

 

Juhendajad: võib varieeruda seoes puhkustega. 

dr Astrid Inno 

Tavaline inimene, meeldib sportlikum eluviis. 

Staaz perearstina al: 1984 

Lisapädevuse valdkonnad: väikekirurgia 

Varasem juhendamiskogemus: ei 

 

dr Laili Konist 

Hea kolleeg, abivalmis. 

Staaz perearstina al: 1989 

Lisapädevuse valdkonnad: pediaatria 

Varasem juhendamiskogemus: ei 
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dr Heli Truuver 

Hea kolleeg, lahke, viisakas. 

 

Staaz perearstina al: 1984 

Lisapädevuse valdkonnad: neuroloogia 

Varasem juhendamiskogemus: ei 

 

Töökorraldus 

Ultraheli- ja röntgenuuringute logistika: Rakvere haiglas, 13km kaugusel, 

bussiühendusväga hea. 

Analüüside toimetamine laborisse: igal tööpäeval. 

Residendi vastuvõtuaeg: 4-6 tundi/päevas 

Residendi visiidi pikkus: vastavalt vajadusele ja kokkuleppele. 

Vastuvõturuumide kasutamine residendi visiitide ajal: võimalusel leiame eraldi 

kabineti 1-2 korda nädalas. 

Vastuvõturuumide kasutamine pärast residendi visiite: perearst-resident saab 

vastuvõturuumi kasutada ka enne ja pärast vastuvõttu oma asjade lõpetamiseks, 

telefonitunniks jne. 

Patsientide diferentseerimine residendi jaoks: perearstikeskus diferentseerib 

patsiendid perearst-residendi jaoks ära, sõltuvalt residendi kliinilisest kogemusest. 

Lastevisiitide teostamine: alustav perearst-resident saab lapsi vastu võtta koos 

juhendajaga (sh profülaktilised visiidid). 

Parkimine: Tervisekeskuse taga olemas. 

Ööbimis- või elukohavõimalused: saab aidata elamisvõimaluse organiseerimisega. 

Juhendaja asendamise lisatasustamine: kõik on kokkuleppel. 

Teiste spetsialistide olemasolu perearstikeskuses: ämmaemand, füsioterapeut 

Mida võiks perearst-resident teada enne, kui teie perearstikeskusesse praktikale 

tuleb? 

Sõbralik kollektiiv, alati võimalus nõu küsida. 
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Perearst Katrin Kivisto 
Rakvere, Vilde 2A/1 kabinetid 211-21 

http://www.rakverearst.ee/ | kivistokatrin@gmail.com 

 

Nimistuid: 1 | Juhendajaid: 1 | Pereõdesid: 2 

Tarkvara: Perearst2 

Kui sageli läheb vaja järgmisi keeli: | Vene keel: Mõnikord | Inglise keel: Mõnikord 

 

Kuidas kirjeldaksite oma keskust kolme sõnaga? 

Töökas, kiire, sõbralik. 

Millist residenti oma praktikabaasi ootate? 

Samasugust nagu me isegi: töökat ja sõbralikku. Ja õpihimulist, et koos õppida. 

Miks valida just teie keskust õppebaasiks? 

Sõbralik kollektiiv, hea naiskonnavaim. Muu hulgas peab nalja saama ja süüa saama. 

Lisaks meditsiinile on Rakveres spa, kino, teater, ööklubi ja kirik ning suvel mere äärde u 

20-30 minutit autosõitu. 

 

Juhendajad: perearst-residendil on konkreetne ja sama juhendaja terve tsükli jooksul 

dr Katrin Kivisto 

Staaz perearstina al: 2010 

Lisapädevuse valdkonnad: väikekirurgia 

Varasem juhendamiskogemus: jah 

 

Töökorraldus  

Ultraheli- ja röntgenuuringute logistika: saatekiri ja patsient läheb uuringule kas 

haiglasse või polikliinikusse. 

Analüüside toimetamine laborisse: igal tööpäeval. 

Residendi vastuvõtuaeg: 4-6 tundi/päevas 

Residendi visiidi pikkus: vastavalt vajadusele ja kokkuleppele. 

Vastuvõturuumide kasutamine residendi visiitide ajal: alates sügisest 2019 on 

võimalik eraldi vastuvõturuum residendile. 

http://www.rakverearst.ee/
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Vastuvõturuumide kasutamine pärast residendi visiite: perearst-resident saab 

vastuvõturuumi kasutada ka enne ja pärast vastuvõttu oma asjade lõpetamiseks, 

telefonitunniks jne. 

Patsientide diferentseerimine residendi jaoks: perearstikeskus diferentseerib 

patsiendid perearst-residendi jaoks ära, sõltuvalt residendi kliinilisest kogemusest. 

Lastevisiitide teostamine: alustav perearst-resident saab lapsi vastu võtta koos 

juhendajaga (sh profülaktilised visiidid) 

Parkimine: parkimine keskuse juures tänaval, tasuta. 

Ööbimis- või elukohavõimalused: – 

Juhendaja asendamise lisatasustamine: perearst-resident saab lisatasu, kui ta peab 

juhendajat puhkuse jms ajal asendama (kokkuleppel). 

Teiste spetsialistide olemasolu perearstikeskuses: – 

Mida võiks perearst-resident teada enne, kui teie perearstikeskusesse praktikale 

tuleb? 

Kuni sügiseni 2019 peame külg külje kõrval mahtuma tööle kitsamates tingimustes. 

 

OÜ Vinni Tervisekeskus 

Sõpruse 16 Vinni  46601 Lääne-Virumaa 

telefon: +372 5207154; +372 32 93980 (pereõed, üldtelefon) 

e-post: info@vinnitervisekeskus.eu 

 

Nimistuid:  2  Juhendajaid: 2 | Pereõdesid: 4 

Tarkvara: Watson (Winston) 

Kui sageli läheb vaja järgmisi keeli: | vene keel: mõnikord;  | inglise keel: harva 

 

Kuidas kirjeldaksite oma keskust kolme sõnaga? 

Patsiendikeskne.  Tegus. Suurte kogemustega. 

Millist residenti oma praktikabaasi ootate? 

Eelkõige ootame särasilmset residenti, kes ei välista sobivate asjaolude kokkulangemisel  

töötamist tulevikus maakoha perearstipraksises.  Ootame koostöölt vastastikust 

kogemuste vahetamist.  Võtame tänuga vastu selle, mida noorel kolleegil ka meile 

õpetada on (IT-valdkond, töökorraldus) 
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Miks valida just teie keskust õppebaasiks? 

Vali meie keskus õppebaasiks juhul, kui väärtustad kogemust,  soovid viibida 

residentuuritsükli jooksul küll maakohas, kuid nautida linnalikke hüvesid – külastada 

teatrit, harrastada harjumuspärast sporti, tutvuda Pandivere kõrgustiku, kuid miks ka 

mitte Lahemaa kauni loodusega. Meil on aastakümneid koos töötanud arstid-õed, töötame 

sõbraliku meeskonnana.  

 

Juhendajad: perearst-residendil on konkreetne ja sama juhendaja terve tsükli jooksul. 

dr Sirje Korsten, tööstaaži 40 aastat. Lõpetasin Tartu Ülikooli 1980. aastal, 1981. aastast 

töötan Vinnis, olles „kujunenud“ jaoskonnaarstist perearstiks. Olen „vananenud koos oma  

nimistuga“. Töötasin aastatel 2011-2016 poole koormusega vaheldumisi Soomes/Eestis. 

dr Külli Tamm, lõpetas Tartu Ülikooli pediaatria erialal 1988.aastal, samuti ülikooli 

lõpetamise järgselt alustanud tööd Vinnis. 

Varasem residendi juhendamise kogemus meil puudub, kuid ootame põnevusega oma 

võimalust. 

 

Töökorraldus: 

Ultraheli- ja röntgenuuringute logistika: 8km kaugusel Rakvere Haigla radioloogia 

kabinettides. Ultrahelikabinet Rakvere kesklinnas. 

Analüüside toimetamine laborisse:  põhianalüüside osas labor kohapeal; harvem 

vajaminevad uuringud Rakvere Haiglas, analüüside transport igal tööpäeval kl 11.30-

12.00 

Residendi vastuvõtuaeg:  4 tundi päevas 

Residendi visiidi pikkus:  20 või 30 minutit, olenevalt residendi soovist ja/või 

kogemusest. 

Vastuvõturuumide kasutamine residendi visiitide ajal:  vastu saab võtta eri 

kabinettides, olenevalt nädalapäevast, perearstiga samaaegselt. 

Vastuvõturuumide kasutamine pärast residendi visiite:  perearst-resident saab 

kasutada enne ja pärast vastuvõttu kabinetti oma asjade lõpetamiseks mõistliku aja 

jooksul. 



148  PRAKTIKABAASIDE LOETELU 

Patsientide diferentseerimine residendi jaoks:  perearstikeskus/juhendaja 

diferentseerib patsiendid residendi jaoks, arvestades ka residendi erisoove. 

Parkimine:  tasuta, perearstikeskuse juures. 

Ööbimis- või elukohavõimalused: täpsustamisel kohaliku omavalitsusega, aga ka  

vastavalt kokkuleppele residendiga. Rakvere linn 8 km kaugusel, bussiühendus. 

Juhendaja asendamise lisatasustamine:  perearst-resident saab lisatasu, kui ta peab 

juhendajat asendama (puhkuse ajal vm). 

Teiste spetsialistide olemasolu perearstikeskuses:  - 

Mida võiks perearst-resident teada enne, kui teie perearstikeskusesse praktikale 

tuleb? 

Üks nimistu suurusega 1921 (rohkem noorem patsientuur, palju lapsi), teine 1339 

(ülekaal eakamatel). Patsiendid koostöövalmis.Valmisolek väikekirurgia teostamiseks.  

 

 

OÜ Eraarst Kersti Veidrik 

Rakvere, Tuleviku 4, 44310 

http://www.eraarst.ee/ | kersti.veidrik@gmail.com 

 

Nimistuid: 2 | Juhendajaid: 1 | Pereõdesid: 3 

Tarkvara: Watson 

Kui sageli läheb vaja järgmisi keeli: | vene keel: sageli | inglise keel: mõnikord 

 

Kuidas kirjeldaksite oma keskust kolme sõnaga? 

Teadmishimuline, sõbralik, kokkuhoidev. 

Millist residenti oma praktikabaasi ootate? 

Unistan sellest, et tuleb noor kolleeg, kes peale residentuuri sooviks jääda Rakveresse 

tööle ja üle võtta minu hästi toimiv nimistu. Vaatan ettepoole lootusega, et koos 

kogemustega annan edasi ka kogu oma tehtud töö. 

Miks valida just teie keskust õppebaasiks? 

Sõbralik ja hästi toimiv väike kollektiiv. Minu enda soov anda noorele kolleegile hästi 

palju teadmisi igapäevasest praktilisest tegevusest, ette tulevatest karidest ja 

http://www.eraarst.ee/
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probleemidest. Üldjuhul on meditsiinilised teadmised kõigil olnud väga head, seda enam 

on vajadust anda enda kogemusi ja õpetust erinevate inimestega suhtlemisel. 

 

Juhendajad: perearst-residendil on konkreetne ja sama juhendaja terve tsükli jooksul. 

dr Kersti Veidrik 

Lõpetasin arstiteaduskonna pediaatrina ja perearstiks sain hiljem läbi koolituse. Olen 

läbinud veel ka Kaasani Allergoloogia spetsialiseerumise kursused ja jätkuvalt täiendan 

ennast allergoloogias. Tegelen sellega tavatöö kõrvalt. Pediaatrina alustasin laste 

astmaga süvitsi tegelemist ja see on nüüd edasi läinud ka täiskasvanute astmaga 

tegelemiseks. Samuti olen käinud reisivaktsineerimise kursustel ja ka tegelen selle 

nõustamisega ja lisavaktsineerimistega. 

Staaz perearstina al: 2001 

Lisapädevuse valdkonnad: pulmonoloogia, reisimeditsiin 

Varasem juhendamiskogemus: jah 

 

Töökorraldus 

Ultraheli- ja röntgenuuringute logistika: Rakveres on haigla ja perearstid kasutavad 

haigla rüntgenit. Ultraheli uuringuks on võimalus tellida see haiglast või erafirmast, kus 

tegelikult teevad uuringuid samad arsti kes haiglas. Kuna linn on väike, siis vahemaad 

üldiselt probleemi ei tekita. 

Analüüside toimetamine laborisse: Igal tööpäeval 

Residendi vastuvõtuaeg: Tavaliselt on minu enda vastuvõtud 4 korda nädalas 6 tundi ja 

ühel korral 4 tundi. Kui residendil on palju muid ülessandeid, siis on teinud igapäevaselt 

4 tunniseid vastuvõtte. 

Residendi visiidi pikkus: Üldiselt on patsiendile aega max 20 minutit. Kui aga on ette 

näha väga raske patsient ja enamus on need psühhiaaatrilised haiged, võib aeg olla ka 

pikem. 

Vastuvõturuumide kasutamine residendi visiitide ajal: perearst-residendil ja tema 

juhendaja(te)l ei ole eraldi kabinetid, vastu peab võtma vaheldumisi. 
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Vastuvõturuumide kasutamine pärast residendi visiite: perearst-resident saab 

vastuvõturuumi kasutada ka enne ja pärast vastuvõttu oma asjade lõpetamiseks, 

telefonitunniks jne 

Patsientide diferentseerimine residendi jaoks: võimalikud erinevad variandid, sõltub 

perearst-residendi enda valmidusest ja soovist patsiente vastu võtta. Meie praksises 

toimub väga konkreetne patsientide selekteerimine arstidele, õdedele ja vajadusel ka 

resident-arstile. 

Lastevisiitide teostamine: alustav perearst-resident saab lapsi vastu võtta koos 

juhendajaga (sh profülaktilised visiidid) 

Parkimine: hetkel on tööajatele parkimine maja hoovis. Sinna ei saa parkida patsiendid. 

Ööbimis- või elukohavõimalused: ei ole varem olnud vajadust elukohta soovitada. Kuid 

arvan, et oleks võimalik odavat üürikohta leida Rakvere linnas. 

Juhendaja asendamise lisatasustamine: perearst-resident saab lisatasu, kui ta peab 

juhendajat puhkuse jms ajal asendama (kokkuleppel) 

Teiste spetsialistide olemasolu perearstikeskuses: – 

Mida võiks perearst-resident teada enne, kui teie perearstikeskusesse praktikale 

tuleb? 

Kuna see info on oluline järgmistel aastatel residentuuri astuvatele noortele, siis kirjeldan 

2019.a. toimuvaid muutuseid, Augustis on lubadus avada uus tervisekeskus, mille nimel 

teeme viimased aastad linnavalitsusega koos tõsist tööd. Ehitab linn, meie rendime 

ruume. Koostöö on väga hea, mitte ühtegi otsust ei tehta ilma perearstide heakskiiduta, 

seega ootame tõeliselt hästi toimivat maja, kuhu kindlasti tulevad TK lisateenused. Uus 

mööbel, varustust täiendavad kõik arstid, igale nimistule tuleb 2 pereõde jne. Kindlasti on 

võimalik pisikirurgiaga tegeleda, ka günekoloogiaga, kellel selleks huvi ja tahtmist. 

Töövormina on võimalik minna edasi omaette äriühinguna, mis koondub koos teistega 

TK-sse või jätkata tööd kolleegiga ühises äriühingus. Erinevad variandid võimalikud. 
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Sõmeru Perearst OÜ 
Sõmeru, Kooli 5, 44201 

http://www.somerutervis.ee/ | rita@somerutervis.ee 

 

Nimistuid: 2 | Juhendajaid: 2 | Pereõdesid: 4 

Tarkvara: Watson 

Kui sageli läheb vaja järgmisi keeli: | vene keel: mõnikord | inglise keel: harva 

 

Kuidas kirjeldaksite oma keskust kolme sõnaga? 

Kaasaegsed töötingimused, tore kollektiiv, võimalus palju ise teha. 

Millist residenti oma praktikabaasi ootate? 

Sõbralikku, teadmishimulist, töökat. 

Miks valida just teie keskust õppebaasiks? 

Sõbralik kollektiiv, võimalus iseseisvaks tegevuseks. Teine arst alati majas olemas. 

 

Juhendajad: residendil on võimalus valida, kas üks juhendaja või mõlemad. 

dr Rita Uuetalu 

Töövälisel ajal füüsiliselt aktiivne, tegelen matkamise, sportimisega: suusatamine, 

mäesuusatamine, jalgratas, jooks, jooga. 

Staaz perearstina al: 1984 

Lisapädevuse valdkonnad: – 

Varasem juhendamiskogemus: jah 

 

dr Maire Suurkivi 

Tegeleb muusika, laulmise, spordiga. 

Staaz perearstina al: 2003 

Lisapädevuse valdkonnad: – 

Varasem juhendamiskogemus: jah 

 

Töökorraldus 

Ultraheli- ja röntgenuuringute logistika: Rö ja ultraheli 3 km kaugusel Rakvere 

kesklinnas kättesaadavus väga hea. 

http://www.somerutervis.ee/
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Analüüside toimetamine laborisse: igal tööpäeval. 

Residendi vastuvõtuaeg: 6 tundi/päevas 

Residendi visiidi pikkus: vastavalt vajadusele ja kokkuleppele 

Vastuvõturuumide kasutamine residendi visiitide ajal: perearst-residendil ja tema 

juhendaja(te)l on eraldi kabinetid, vastu saab võtta samaaegselt. 

Vastuvõturuumide kasutamine pärast residendi visiite: perearst-resident saab 

vastuvõturuumi kasutada ka enne ja pärast vastuvõttu oma asjade lõpetamiseks, 

telefonitunniks jne. 

Patsientide diferentseerimine residendi jaoks: vastavalt residendi soovile ja kliinilisele 

kogemusele.  

Lastevisiitide teostamine: alustav perearst-resident saab lapsi vastu võtta koos 

juhendajaga (sh profülaktilised visiidid). 

Parkimine: parkimine tasuta, ruumi piisavalt. 

Ööbimis- või elukohavõimalused: üüripinda võimalik lähikonnas leida, ööbida saab ka 

tervisekeskuse maja teisel korrusel, kus olemas köök, WC,dushiruum, diivan jm. 

Juhendaja asendamise lisatasustamine: perearst-resident saab lisatasu, kui ta peab 

juhendajat puhkuse jms ajal asendama (kokkuleppel). 

Teiste spetsialistide olemasolu perearstikeskuses: ämmaemand, füsioterapeut, 

koduõde. 

Mida võiks perearst-resident teada enne, kui teie perearstikeskusesse praktikale 

tuleb? – 

 

Rägavere Perearstikeskus OÜ 

Ulvi, Mõisa tee 7, 46701 

http://www.perearstruthpulk.ee/ | ruth.pulk@gmail.com 

 

Nimistuid: 1 | Juhendajaid: 1 | Pereõdesid: 3 

Tarkvara: Watson 

Kui sageli läheb vaja järgmisi keeli: | vene keel: mõnikord | inglise keel: harva 

 

Kuidas kirjeldaksite oma keskust kolme sõnaga? 

Professionaalne, hooliv, sõbralik. 

http://www.perearstruthpulk.ee/
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Millist residenti oma praktikabaasi ootate? 

Oodatud on, kes soovivad. 

Miks valida just teie keskust õppebaasiks? 

Kogemus toredas kollektiivis maapraksises töötamisel. 

 

Juhendajad: perearst-residendil on konkreetne ja sama juhendaja terve tsükli jooksul. 

dr Ruth Pulk 

Lisaks peremeditsiinile huvitun aiandusest ja psühholoogiast. Olen keskmises vanuses 

naisperearst. 

Staaz perearstina al: 1994 

Lisapädevuse valdkonnad: – 

Varasem juhendamiskogemus: ei 

 

Töökorraldus 

Ultraheli- ja röntgenuuringute logistika: lähimad haiglad on Rakvere Haigla ja Kiviõli 

Tervisekeskus. Patsiendid kasutavad iskiklikku transporti, bussiliiklust ja KOV transporti 

sotsiaaltöötaja abil. 

Analüüside toimetamine laborisse: igal tööpäeval. 

Residendi vastuvõtuaeg: 4-5 tundi/päevas 

Residendi visiidi pikkus: vastavalt vajadusele ja kokkuleppele. 

Vastuvõturuumide kasutamine residendi visiitide ajal: praegu peaks vastu võtma 

vaheldumisi, residendi huvi korral on võimalik sisustada vaba lisakabinet. 

Vastuvõturuumide kasutamine pärast residendi visiite: perearst-resident saab 

vastuvõturuumi kasutada ka enne ja pärast vastuvõttu oma asjade lõpetamiseks, 

telefonitunniks jne. 

Patsientide diferentseerimine residendi jaoks: perearstikeskus diferentseerib 

patsiendid perearst-residendi jaoks ära, sõltuvalt residendi kliinilisest kogemusest. 

Lastevisiitide teostamine: alustav perearst-resident saab lapsi vastu võtta koos 

juhendajaga (sh profülaktilised visiidid). 

Parkimine: parkimisvõimalus on tasuta. 
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Ööbimis- või elukohavõimalused: tasuta elukohta aitab leida KOV piirkonnas. Lähimas 

linnas 20km kaugusel Rakveres on võimalik üürida elukohta, mida aitab tasuda 

perearstikeskus. 

Juhendaja asendamise lisatasustamine: perearst-resident saab lisatasu, kui ta peab 

juhendajat puhkuse jms ajal asendama (kokkuleppel). 

Teiste spetsialistide olemasolu perearstikeskuses: füsioterapeut 

Mida võiks perearst-resident teada enne, kui teie perearstikeskusesse praktikale 

tuleb? – 

 

 

Perearst Mall Lepiksoo OÜ 

Väike-Maarja, Pikk 8, 46202 

http://www.lepiksoo.ee/ | mall.lepiksoo@mail.ee 

 

Nimistuid: 1 | Juhendajaid: 1 | Pereõdesid: 2 

Tarkvara: Watson 

Kui sageli läheb vaja järgmisi keeli: | vene keel: harva | inglise keel: harva 

 

Kuidas kirjeldaksite oma keskust kolme sõnaga? 

Intensiivsus, patsiendisõbralikkus, vaimustunud kollektiiv. 

Millist residenti oma praktikabaasi ootate? 

Töötahtelist, vastutustundlikku, sõbralikku, kire ja vaimustusega töötavat noort arsti. 

Miks valida just teie keskust õppebaasiks? 

Meil on väga suur ja väga mitmekülgne nimistu.Püsinud niisugusena 1998. a. alates. Pole 

sugugi n.ö vanainimeste ülekaaluga:nimistu suurus hetkel 2480, lapsi kuni 14 a.on 395. 

üle 70 a. isikuid 370. Saab väga laialt praktiseerida. Väike-Maarja on rohkete heade 

sportimisvõimalustega alevik ja kiirelt arenenud Rakvere linn lähedal. 

 

Juhendajad: perearst-residendil on konkreetne ja sama juhendaja terve tsükli jooksul. 

dr Mall Lepiksoo 

http://www.lepiksoo.ee/
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Taust: sisehaiguste arstina 25 aastat haiglas, 20 aastat perearst. Õppinud süvendatult 

kardioloogiat, innustunud igakülgsest perearsti tööst ikka veel! 

Staaz perearstina al: 2004 

Lisapädevuse valdkonnad: väikekirurgia 

Varasem juhendamiskogemus: jah 

 

Töökorraldus 

Ultraheli- ja röntgenuuringute logistika: hästi kättesaadav Rakvere Haiglas. 

Analüüside toimetamine laborisse: Igal tööpäeval 

Residendi vastuvõtuaeg: 5 tundi/päevas 

Residendi visiidi pikkus: vastavalt vajadusele ja kokkuleppele 

Vastuvõturuumide kasutamine residendi visiitide ajal: perearst-residendil ja tema 

juhendaja(te)l on eraldi kabinetid, vastu saab võtta samaaegselt. 

Vastuvõturuumide kasutamine pärast residendi visiite: perearst-resident saab 

vastuvõturuumi kasutada ka enne ja pärast vastuvõttu oma asjade lõpetamiseks, 

telefonitunniks jne. 

Patsientide diferentseerimine residendi jaoks: perearstikeskus diferentseerib 

patsiendid perearst-residendi jaoks ära, sõltuvalt residendi kliinilisest kogemusest 

Lastevisiitide teostamine: alustav perearst-resident saab lapsi vastu võtta koos 

juhendajaga (sh profülaktilised visiidid). 

Parkimine: tervisekeskuse juures parkla. 

Ööbimis- või elukohavõimalused: KOV poolt võimalik. 

Juhendaja asendamise lisatasustamine: perearst-resident saab lisatasu, kui ta peab 

juhendajat puhkuse jms ajal asendama (kokkuleppel). 

Teiste spetsialistide olemasolu perearstikeskuses: ämmaemand, füsioterapeut, 

eelpoolnim . spets. olemas,töö algab TK lepinguga I kv. lõpus. 

Mida võiks perearst-resident teada enne, kui teie perearstikeskusesse praktikale 

tuleb? – 
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JÕGEVAMAA 

Maie Männik 
Jõgeva, Piiri 4, 48307 

Veebileht puudub | mmannikk@hot.ee 

 

Nimistuid: 1 | Juhendajaid: 1 | Pereõdesid: 1 

Tarkvara: Perearst2 

Kui sageli läheb vaja järgmisi keeli: | vene keel: mõnikord | inglise keel: harva 

 

Kuidas kirjeldaksite oma keskust kolme sõnaga? 

Ilus, mugav, soe. 

Millist residenti oma praktikabaasi ootate? 

Tublit. 

Miks valida just teie keskust õppebaasiks? 

Haiglaga ühes hoones ja uuringuid. Analüüse saab teha ja eriarstidega konsulteerida ja 

patsient koheselt haiglasse suunata, kui on erakorraline patsient. 

 

Juhendajad: perearst-residendil on konkreetne ja sama juhendaja terve tsükli jooksul. 

dr Maie Männik 

Staaz perearstina al: 1998 

Lisapädevuse valdkonnad: – 

Varasem juhendamiskogemus: jah 

 

Töökorraldus 

Ultraheli- ja röntgenuuringute logistika: samas hoones ja samal päeval saab uuringuid 

teha. 

Analüüside toimetamine laborisse: igal tööpäeval. 

Residendi vastuvõtuaeg: 5 tundi/päevas 

Residendi visiidi pikkus: vastavalt vajadusele ja kokkuleppele. 
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Vastuvõturuumide kasutamine residendi visiitide ajal: perearst-residendil ja tema 

juhendaja(te)l on eraldi kabinetid, vastu saab võtta samaaegselt. 

Vastuvõturuumide kasutamine pärast residendi visiite: perearst-resident saab 

vastuvõturuumi kasutada ka enne ja pärast vastuvõttu oma asjade lõpetamiseks, 

telefonitunniks jne. 

Patsientide diferentseerimine residendi jaoks: perearstikeskus diferentseerib 

patsiendid perearst-residendi jaoks ära, sõltuvalt residendi kliinilisest kogemusest. 

Lastevisiitide teostamine: Alustav perearst-resident saab lapsi vastu võtta koos 

juhendajaga (sh profülaktilised visiidid). 

Parkimine: piisavalt parkimiskohti olemas maja ees. 

Ööbimis- või elukohavõimalused: ööbimisvõimalused on olemas. 

Juhendaja asendamise lisatasustamine: Perearst-resident saab lisatasu, kui ta peab 

juhendajat puhkuse jms ajal asendama (kokkuleppel). 

Teiste spetsialistide olemasolu perearstikeskuses: füsioterapeut ja teised spetsialistid 

on samas majas, vajadusel saab konsulteerida. 

Mida võiks perearst-resident teada enne, kui teie perearstikeskusesse praktikale 

tuleb? – 
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JÄRVAMAA 

FIE Perearst Rutt Luha 
Koigi, Mõisavahe tee 1, 72501 

Veebileht puudub | rutt.luha@mail.ee 

 

Nimistuid: 1 | Juhendajaid: 1 | Pereõdesid: 3 

Tarkvara: Perearst2 

Kui sageli läheb vaja järgmisi keeli: | vene keel: harva | inglise keel: mõnikord 

 

Kuidas kirjeldaksite oma keskust kolme sõnaga? 

Maal asuv perearstikeskus. 

Millist residenti oma praktikabaasi ootate? 

Residenti, kes oleks huvitatud töötama maal. 

Miks valida just teie keskust õppebaasiks? 

Resident saab tugeva iseseisva töö kogemuse maal asuvas perearstipraksises. 

 

Juhendajad: perearst-residendil on konkreetne ja sama juhendaja terve tsükli jooksul. 

dr Rutt Luha 

Staaz perearstina al: 1999 

Lisapädevuse valdkonnad: – 

Varasem juhendamiskogemus: jah 

 

Töökorraldus 

Ultraheli- ja röntgenuuringute logistika: röntgen ja UH uuringud on võimalik teostada 

Paides ja Põltsamaal. 

Analüüside toimetamine laborisse: teisipäev, neljapäev 

Residendi vastuvõtuaeg: 4 tundi/päevas 

Residendi visiidi pikkus: 20 minutit 

Vastuvõturuumide kasutamine residendi visiitide ajal: perearst-residendil ja tema 

juhendaja(te)l on eraldi kabinetid, vastu saab võtta samaaegselt. 
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Vastuvõturuumide kasutamine pärast residendi visiite: perearst-resident saab 

vastuvõturuumi kasutada ka enne ja pärast vastuvõttu oma asjade lõpetamiseks, 

telefonitunniks jne. 

Patsientide diferentseerimine residendi jaoks: perearst-resident hakkab kohe vastu 

võtma kõiki patsiente, diferentseerimist ei toimu. 

Lastevisiitide teostamine: alustav perearst-resident saab lapsi vastu võtta koos 

juhendajaga (sh profülaktilised visiidid). 

Parkimine: parkimine on tasuta. 

Ööbimis- või elukohavõimalused: – 

Juhendaja asendamise lisatasustamine: perearst-resident saab lisatasu, kui ta peab 

juhendajat puhkuse jms ajal asendama (kokkuleppel). 

Teiste spetsialistide olemasolu perearstikeskuses: – 

Mida võiks perearst-resident teada enne, kui teie perearstikeskusesse praktikale 

tuleb? – 

 

 

Paide Arst OÜ 

Paide, Vee 3, 72713 

http://www.veeperearst.eu/ | info@veeperearst.eu 

 

Nimistuid: 3 | Juhendajaid: 2 | Pereõdesid: 6 

Tarkvara: Perearst2 

Kui sageli läheb vaja järgmisi keeli: | vene keel: mõnikord | inglise keel: harva 

 

Kuidas kirjeldaksite oma keskust kolme sõnaga? 

Ilus. 

Millist residenti oma praktikabaasi ootate? 

Kollegiaalset. 

Miks valida just teie keskust õppebaasiks? 

Noor, lõbus ja kokkuhoidev kollektiiv. 

 

Juhendajad: perearst-residendil on konkreetne ja sama juhendaja terve tsükli jooksul. 

http://www.veeperearst.eu/
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dr Ingrid Alt 

Lisaeriala pediaatria, pikaajaline kliiniliste ravimuuringute kogemus, huvialad, 

purjesurf, mäesuusatamine. 

Staaz perearstina al: 1999 

Lisapädevuse valdkonnad: pediaatria, dermatoloogia 

Varasem juhendamiskogemus: jah 

 

dr Külli Paju 

Meeldib juhendamine, kirurgilised protseduurid, väikelaste jälgimine. Hobideks on 

tantsimine, võrkpall, ujumine.  

Staaz perearstina al: 2014 

Lisapädevuse valdkonnad: väikekirurgia 

Varasem juhendamiskogemus: ei 

 

Töökorraldus 

Ultraheli- ja röntgenuuringute logistika: lähedal olevas maakonnahaiglas. 

Analüüside toimetamine laborisse: igal tööpäeval. 

Residendi vastuvõtuaeg: 4 tundi/päevas 

Residendi visiidi pikkus: 20 minutit 

Vastuvõturuumide kasutamine residendi visiitide ajal: perearst-residendil ja tema 

juhendaja(te)l on eraldi kabinetid, vastu saab võtta samaaegselt. 

Vastuvõturuumide kasutamine pärast residendi visiite: perearst-resident saab 

vastuvõturuumi kasutada ka enne ja pärast vastuvõttu oma asjade lõpetamiseks, 

telefonitunniks jne. 

Patsientide diferentseerimine residendi jaoks: perearstikeskus diferentseerib 

patsiendid perearst-residendi jaoks ära, sõltuvalt residendi kliinilisest kogemusest. 

Lastevisiitide teostamine: Alustav perearst-resident saab lapsi vastu võtta koos 

juhendajaga (sh profülaktilised visiidid). 

Parkimine: parkimine maja ees. 

Ööbimis- või elukohavõimalused: kööktuba perearstikeskuses, võimalus üürida ka 4-

toaline korter, kõik elukorralduslik käe-jala juures. 
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Juhendaja asendamise lisatasustamine: perearst-resident saab lisatasu, kui ta peab 

juhendajat puhkuse jms ajal asendama (kokkuleppel). 

Teiste spetsialistide olemasolu perearstikeskuses: ämmaemand, füsioterapeut 

Mida võiks perearst-resident teada enne, kui teie perearstikeskusesse praktikale 

tuleb? 

Meil peab olema motiveeritud ja heatujuline. 

 

 

Tereza Maskina 

Paide, Lai tn 28b, 72713 

www.paideperearst.ee  | perearst@gmail.com 
 

Nimistuid: 1 | Juhendajaid: 1 | Pereõdesid: 2 

Tarkvara: Medisoft 

Kui sageli läheb vaja järgmisi keeli: | vene keel: harva | inglise keel: harva 

 

Kuidas kirjeldaksite oma keskust kolme sõnaga? 

Kaasaegne Tervisekeskus, rõõmsameelne ja töökas kollektiiv 

Millist residenti oma praktikabaasi ootate? 

Ootame sõbralikku, töökat inimest.  

Miks valida just teie keskust õppebaasiks? 

Tervisekeskus asub uutes avarates spetsiaalselt meditsiiniasutuseks ehitatud ruumides. 

Pakume mitmekülgsust, toetavat ja sõbralikku meeskonda. Võimalus töötada erinevate 

patsientidega sünnist kuni eakateni. 

 

Juhendajad: perearst-residendil on konkreetne ja sama juhendaja terve tsükli jooksul. 

dr. Tereza Maskina 

Staaz perearstina al: 2000 

Lisapädevuse valdkonnad: väikekirurgia, pediaatria 

Varasem juhendamiskogemus: jah 

 

http://www.paideperearst.ee/
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Töökorraldus 

Ultraheli- ja röntgenuuringute logistika: röntgeni ja UH võimalus samas majas. 

Analüüside toimetamine laborisse: igal tööpäeval. 

Residendi vastuvõtuaeg: 4-6 tundi päevas 

Residendi visiidi pikkus: vastavalt vajadusele ja kokkuleppele 

Vastuvõturuumide kasutamine residendi visiitide ajal: sõltuvalt päevast ning 

graafikutest on olemas ka võimalik vastuvõttu teha eraldi kabinetis. 

Vastuvõturuumide kasutamine pärast residendi visiite: perearst-resident saab 

vastuvõturuumi kasutada ka enne ja pärast vastuvõttu oma asjade lõpetamiseks, 

telefonitunniks jne. 

Patsientide diferentseerimine residendi jaoks: perearstikeskus diferentseerib 

patsiendid perearst-residendi jaoks ära, sõltuvalt residendi kliinilisest kogemuses. 

Parkimine: tasuta parklad  

Ööbimis- või elukohavõimalused: vajadusel on läheduses võimalik leida ööbimis- või 

elukoht 

Juhendaja asendamise lisatasustamine: perearst-resident saab lisatasu, kui ta peab 

juhendajat puhkuse jms ajal asendama (kokkuleppel). 

Teiste spetsialistide olemasolu perearstikeskuses: haigla on samas majas 

Tervisekeskusega 

Mida võiks perearst-resident teada enne, kui teie perearstikeskusesse praktikale 

tuleb? - 
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LÄÄNEMAA 

OÜ Andri Meriloo Arstikabinet 
Haapsalu, Vaba 6, 90502 

http://www.arstikabinet.ee/ | andri.meriloo@neti.ee 

 

Nimistuid: 1 | Juhendajaid: 1 | Pereõdesid: 2 

Tarkvara: Perearst2 

Kui sageli läheb vaja järgmisi keeli: | Vene keel: Mõnikord | inglise keel: harva 

 

Kuidas kirjeldaksite oma keskust kolme sõnaga? 

Kiire, otsustusvõimeline, palju käelist tegevust. 

Millist residenti oma praktikabaasi ootate? 

Teotahtelist. 

Miks valida just teie keskust õppebaasiks? 

Kes vähegi soovib käelist tegevust õppida, peaks minu juurde tulema. 

 

Juhendajad: perearst-residendil on konkreetne ja sama juhendaja terve tsükli jooksul. 

dr Andri Meriloo 

Perearst, kirurg ja EMO-arst. Opitoa lõikustel saab ka osaleda. 

Staaz perearstina al: 1994 

Lisapädevuse valdkonnad: väikekirurgia, traumatoloogia 

Varasem juhendamiskogemus: jah 

 

Töökorraldus 

Ultraheli- ja röntgenuuringute logistika: vajadusel saab samas majas samal päeval ära 

teha. 

Analüüside toimetamine laborisse: igal tööpäeval 

Residendi vastuvõtuaeg: 6 tundi/päevas 

Residendi visiidi pikkus: 20 minutit 

http://www.arstikabinet.ee/
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Vastuvõturuumide kasutamine residendi visiitide ajal: märtsikuust 2019 on eraldi 

kabinetid. Esialgu aga on vaja, et õpilane töötaks koos õpetajaga. 

Vastuvõturuumide kasutamine pärast residendi visiite: perearst-resident saab 

vastuvõturuumi kasutada ka enne ja pärast vastuvõttu oma asjade lõpetamiseks, 

telefonitunniks jne 

Patsientide diferentseerimine residendi jaoks: vajalik esialgu töötada koos õpetajaga; 

uidu pole praktikal mõtet ja õpilane ei omanda uusi teadmisi. 

Lastevisiitide teostamine: alustav perearst-resident saab lapsi vastu võtta koos 

juhendajaga (sh profülaktilised visiidid). 

Parkimine: maja kõrval on olemas. 

Ööbimis- või elukohavõimalused: soodsa hinnaga majutused, saab osaleda kui soov on 

ka EMO valvetes. 

Juhendaja asendamise lisatasustamine: perearst-resident saab lisatasu, kui ta peab 

juhendajat puhkuse jms ajal asendama (kokkuleppel). 

Teiste spetsialistide olemasolu perearstikeskuses: olen kirurgi haridusega; teen ja 

õpetan praktikandile liigesesiseseid jm. süste (närvitunnelid, epiduraal-,paracert.süstid) ca 

300/aastas ja amb.opid arstikabineti opitoas, ca 120 a.stas 

Mida võiks perearst-resident teada enne, kui teie perearstikeskusesse praktikale 

tuleb? – 

 

 

Perearst Marika Laar 
Haapsalu, Jaama 15, 90507 

http://www.perearstmarikalaar.ee/ | marika.laar@gamil.com 

 

Nimistuid: 1 | Juhendajaid: 1 | Pereõdesid: 2 

Tarkvara: Perearst2 

Kui sageli läheb vaja järgmisi keeli: | vene keel: iga päev | inglise keel: mõnikord 

 

Kuidas kirjeldaksite oma keskust kolme sõnaga? 

Sõbralik ja üksmeelne, uuendustele avatud, tõenduspõhisele meditsiinile toetuv. 

http://www.perearstmarikalaar.ee/
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Millist residenti oma praktikabaasi ootate? 

Oma huvi ja initsiatiivi üles näitavat, õpihimulist. 

Miks valida just teie keskust õppebaasiks? 

Kogenud arst ja õed, paindlik töökorraldus. 

 

Juhendajad: perearst-residendil on konkreetne ja sama juhendaja terve tsükli jooksul. 

dr Marika Laar 

Töötan perearstina alates 1997. Tööl meeldib teha ka pisikirugilisi proseduure 

(nahanäsade kõrvetamine, liigessüstid) Juhendatava osas üritan olla pigem toetav ja 

iseseisvale tööle suunav (arvan, et mitte liiga kontrolliv) vabal ajal meeldib lugeda, 

õppida keeli ja külastada ERSO kontserte. 

Staaz perearstina al: 1989 

Lisapädevuse valdkonnad: väikekirurgia 

Varasem juhendamiskogemus: ei 

 

Töökorraldus 

Ultraheli- ja röntgenuuringute logistika: röntgen ja UH asuvad Läänemaa haiglas (ca 

1km praksisest) saame ise registreerida pt uuringule. 

Analüüside toimetamine laborisse: igal tööpäeval. 

Residendi vastuvõtuaeg: 4 tundi/päevas 

Residendi visiidi pikkus: vastavalt vajadusele ja kokkuleppele. 

Vastuvõturuumide kasutamine residendi visiitide ajal: perearst-residendil ja tema 

juhendaja(te)l ei ole eraldi kabinetid, vastu peab võtma vaheldumisi. 

Vastuvõturuumide kasutamine pärast residendi visiite: perearst-resident saab 

vastuvõturuumi kasutada ka enne ja pärast vastuvõttu oma asjade lõpetamiseks, 

telefonitunniks jne. 

Patsientide diferentseerimine residendi jaoks: perearstikeskus diferentseerib 

patsiendid perearst-residendi jaoks ära, sõltuvalt residendi kliinilisest kogemusest. 

Lastevisiitide teostamine: Alustav perearst-resident saab lapsi vastu võtta koos 

juhendajaga (sh profülaktilised visiidid). 
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Parkimine: on mõned koha praksise ees, lähem 100-200m raadiuses mitmeid 

parkimisvõimalusi. 

Ööbimis- või elukohavõimalused: linnas on mitmeid külaliskortereid, suvehooajal 

võivad need olla väljarenditud ja/või keskmisest kallimad. 

Juhendaja asendamise lisatasustamine: perearst-resident saab lisatasu, kui ta peab 

juhendajat puhkuse jms ajal asendama (kokkuleppel). 

Teiste spetsialistide olemasolu perearstikeskuses: – 

Mida võiks perearst-resident teada enne, kui teie perearstikeskusesse praktikale 

tuleb? – 
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PÕLVAMAA 

Dr. Diana Kirss OÜ 
Ahja, Nooruse 2, 63710 

Veebileht puudub | diana@kirss.com 

 

Nimistuid: 1 | Juhendajaid: 1 | Pereõdesid: 1 

Tarkvara: Perearst2 

Kui sageli läheb vaja järgmisi keeli: | vene keel: harva | inglise keel: harva 

 

Kuidas kirjeldaksite oma keskust kolme sõnaga? 

Abivalmis, professionaalne, sõbralik. 

Millist residenti oma praktikabaasi ootate? 

Kes hea meelega oma tööd teeb. 

Miks valida just teie keskust õppebaasiks? 

Tagame võimalust kogemuse vahetamiseks, head töökeskonda, sõbralikust ja 

abivalmidust. Meil on väga tubli pereõde EMOs töö kogemusega, kes on ka suureks 

toeks igas töös. Residendil on võimalik teha ka iseseisvat tööd säilitades 

nõupidamisvõimalust juhendajaga. Asume Tartu lähedal, võin residenti ka oma auto 

peale võtta. 

 

Juhendajad: perearst-residendil on konkreetne ja sama juhendaja terve tsükli jooksul. 

dr Diana Kirss 

Olen avatud inimene, armastan oma tööd ja tahan aidata inimesi. Perearsti tööd teen 13 

aastat, 11 aastat olen paralleelselt töötanud ka kiirabis, saanud hindamatud kogemust. 

Minu huvi on psühholoogia. 

Staaz perearstina al: 2006 

Lisapädevuse valdkonnad: väikekirurgia 

Varasem juhendamiskogemus: jah 

 

Töökorraldus 
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Ultraheli- ja röntgenuuringute logistika: uuringuid saab teha Põlvas ja Tartus, üldiselt 

ei ole sinna minekuga probleeme olnud. 

Analüüside toimetamine laborisse: esmapäev, kolmapäev, reede 

Residendi vastuvõtuaeg: 4 tundi/päevas 

Residendi visiidi pikkus: vastavalt vajadusele ja kokkuleppele 

Vastuvõturuumide kasutamine residendi visiitide ajal: perearst-residendil ja tema 

juhendaja(te)l ei ole eraldi kabinetid, vastu peab võtma vaheldumisi 

Vastuvõturuumide kasutamine pärast residendi visiite: kui selleks vajadus on, siis 

resident saab teha tööd vastuvõturuumis ka peale vastuvõtu lõppu. 

Patsientide diferentseerimine residendi jaoks: kui diferentseerimine vajalik, siis saab 

seda ka teha. 

Lastevisiitide teostamine: alustav perearst-resident saab lapsi vastu võtta koos 

juhendajaga (sh profülaktilised visiidid). 

Parkimine: parkimisplats suur, parkida on kerge. 

Ööbimis- või elukohavõimalused: ööbimisvõimalust ei ole seni vaja olnud - asume 

Tartust väga lähedal. Kui selline vajadus peaks tekkima, usun, et leiame ka võimaluse. 

Kui on transpordi küsimus, siis vajadusel olen ise residendi enda auto peale võtnud (elan 

Tartus). 

Juhendaja asendamise lisatasustamine: perearst-resident saab lisatasu, kui ta peab 

juhendajat puhkuse jms ajal asendama (kokkuleppel) 

Teiste spetsialistide olemasolu perearstikeskuses: – 

Mida võiks perearst-resident teada enne, kui teie perearstikeskusesse praktikale 

tuleb? – 

 

 

Perearst Monika Hõim OÜ 

Mooste, Järveotsa tee 3, 64616 

Veebileht puudub | monika.hoim25@gmail.com 

 

Nimistuid: 1 | Juhendajaid: 1 | Pereõdesid: 1 

Tarkvara: Perearst2 

Kui sageli läheb vaja järgmisi keeli: | vene keel: mõnikord | inglise keel: harva 
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Kuidas kirjeldaksite oma keskust kolme sõnaga? 

Vastutulelik, sõbralik, empaatiline. 

Millist residenti oma praktikabaasi ootate? 

Rõõmsameelset ja õppimishuvilist. 

Miks valida just teie keskust õppebaasiks? 

Tegemist on eheda maaperearsti tööga perifeerias. 

 

Juhendajad: perearst-residendil on konkreetne ja sama juhendaja terve tsükli jooksul. 

dr Monika Hõim-Wessels 

Resertifitseeritud. 

Staaz perearstina al: 2007 

Lisapädevuse valdkonnad: väikekirurgia 

Varasem juhendamiskogemus: jah 

 

Töökorraldus 

Ultraheli- ja röntgenuuringute logistika: radioloogilised ja endoskoopilised uuringud 

teostame Põlva Haiglas või TÜKis. 

Analüüside toimetamine laborisse: esmapäev, kolmapäev, reede 

Residendi vastuvõtuaeg: 4 tundi/päevas 

Residendi visiidi pikkus: vastavalt vajadusele ja kokkuleppele 

Vastuvõturuumide kasutamine residendi visiitide ajal: Resident võtab vastu pereõe 

kabinetis. 

Vastuvõturuumide kasutamine pärast residendi visiite: perearst-resident saab 

vastuvõturuumi kasutada ka enne ja pärast vastuvõttu oma asjade lõpetamiseks, 

telefonitunniks jne. 

Patsientide diferentseerimine residendi jaoks: perearstikeskus diferentseerib 

patsiendid perearst-residendi jaoks ära, sõltuvalt residendi kliinilisest kogemusest. 

Lastevisiitide teostamine: resident saab lapsi vastu võtta kas koos juhendajaga või 

pereõega. 
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Parkimine: – 

Ööbimis- või elukohavõimalused: – 

Juhendaja asendamise lisatasustamine: perearst-resident saab lisatasu, kui ta peab 

juhendajat puhkuse jms ajal asendama (kokkuleppel). 

Teiste spetsialistide olemasolu perearstikeskuses: samas majas töötab 

füsioteraapiteenuseid osutav ettevõte. 

Mida võiks perearst-resident teada enne, kui teie perearstikeskusesse praktikale 

tuleb? 

Soovitav on oma transpordivahend. Kaugus Tartust on 45km. 

 

 

FIE Perearst Anu Mõtsar 

Põlva, Uus 2, 63308 

Veebileht puudub | perearstmotsar@hot.ee 

 

Nimistuid: 1 | Juhendajaid: 1 | Pereõdesid: 2 

Tarkvara: Watson 

Kui sageli läheb vaja järgmisi keeli: | vene keel: mõnikord | inglise keel: harva 

 

Kuidas kirjeldaksite oma keskust kolme sõnaga? 

Sõbralikud ja kogenud pereõed. 

Millist residenti oma praktikabaasi ootate? 

Tegusat. 

Miks valida just teie keskust õppebaasiks? 

Tartu lähedal, linn, aga samas maa. Patsientide valik on seinast seina. 

 

Juhendajad: perearst-residendil on konkreetne ja sama juhendaja terve tsükli jooksul. 

dr Anu Mõtsar 

Staaz perearstina al: 1991 

Lisapädevuse valdkonnad: – 

Varasem juhendamiskogemus: jah 
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Töökorraldus 

Ultraheli- ja röntgenuuringute logistika: AS Põlva Haigla käest ostame teenust, oleme 

põlva haiglaga galerii kaudu ühendatud. 

Analüüside toimetamine laborisse: igal tööpäeval. 

Residendi vastuvõtuaeg: 4 tundi/päevas 

Residendi visiidi pikkus: 20 minutit 

Vastuvõturuumide kasutamine residendi visiitide ajal: perearst-residendil ja tema 

juhendaja(te)l on eraldi kabinetid, vastu saab võtta samaaegselt. 

Vastuvõturuumide kasutamine pärast residendi visiite: perearst-resident saab 

vastuvõturuumi kasutada ka enne ja pärast vastuvõttu oma asjade lõpetamiseks, 

telefonitunniks jne. 

Patsientide diferentseerimine residendi jaoks: on võimalik diferentseerida või mitte, 

kuidas resident soovib. 

Lastevisiitide teostamine: alustav perearst-resident saab lapsi vastu võtta koos 

juhendajaga (sh profülaktilised visiidid). 

Parkimine: perearstikeskuse juures on suur parkimisala. 

Ööbimis- või elukohavõimalused: hotell pesa u 50m kaugusel. 

Juhendaja asendamise lisatasustamine: perearst-resident saab lisatasu, kui ta peab 

juhendajat puhkuse jms ajal asendama (kokkuleppel). 

Teiste spetsialistide olemasolu perearstikeskuses: – 

Mida võiks perearst-resident teada enne, kui teie perearstikeskusesse praktikale 

tuleb? – 

 

 

Perearst Mare Torn OÜ 

Põlva, Uus 2, 63308 

http://www.perearsttorn.eu/  | mare.torn@neti.ee 

 

Nimistuid: 1 | Juhendajaid: 1 | Pereõdesid: 2 

Tarkvara: Perearst2 

Kui sageli läheb vaja järgmisi keeli: | vene keel: harva | inglise keel: mitte kunagi 

 

http://www.perearsttorn.eu/
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Kuidas kirjeldaksite oma keskust kolme sõnaga? 

Sõbralik ja toetav kollektiiv. 

Millist residenti oma praktikabaasi ootate? 

Aktiivset, head suhtlejat, sõbralikku. 

Miks valida just teie keskust õppebaasiks? 

Toetav ja sõbralik kollektiiv. 

 

Juhendajad: perearst-residendil on konkreetne ja sama juhendaja terve tsükli jooksul. 

dr Mare Torn 

Pediaatri taustaga perearst 

Staaz perearstina al: 1998 

Lisapädevuse valdkonnad: – 

Varasem juhendamiskogemus: jah 

 

Töökorraldus 

Ultraheli- ja röntgenuuringute logistika: röntgen- ja ultraheliuuringuid teostame Põlva 

Haiglas, mis asub vahetult tervisekeskuse kõrval (ühendus galerii kaudu). 

Analüüside toimetamine laborisse: igal tööpäeval. 

Residendi vastuvõtuaeg: 5 tundi/päevas 

Residendi visiidi pikkus: vastavalt vajadusele ja kokkuleppele. 

Vastuvõturuumide kasutamine residendi visiitide ajal: perearst-residendil ja tema 

juhendaja(te)l ei ole eraldi kabinetid, vastu peab võtma vaheldumisi. 

Vastuvõturuumide kasutamine pärast residendi visiite: perearst-resident saab 

vastuvõturuumi kasutada ka enne ja pärast vastuvõttu oma asjade lõpetamiseks, 

telefonitunniks jne. 

Patsientide diferentseerimine residendi jaoks: arvestatakse residendi soovi 

Lastevisiitide teostamine: arvestatakse residendi soovi 

Parkimine: hea parkimisvõimalus. 

Ööbimis- või elukohavõimalused: – 
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Juhendaja asendamise lisatasustamine: perearst-resident saab lisatasu, kui ta peab 

juhendajat puhkuse jms ajal asendama (kokkuleppel). 

Teiste spetsialistide olemasolu perearstikeskuses: – 

Mida võiks perearst-resident teada enne, kui teie perearstikeskusesse praktikale 

tuleb? 

Nimistus on ligikaudu 1970 patsienti, palju on lapsi ja noori täiskasvanud, eakaid on 

vähe. Praksis tegutseb uues kaasaegses tervisekeskuses, mis asub Põlva Haigla kõrval 

(haiglaga ühendus galerii kaudu). Tervisekeskuses töötab 7 perearsti, psühhiaater ja 

silmaarst. Kasutame Põlva Haigla labori, röntgenkabineti ja funktsionaaldiagnostika 

võimalusi. Töötingimused on väga head. Olemas on mugav kööginurgaga puhkeruum. 

Lõunasöögi võimalus Põlva Haigla kohvikus. 

 

 

Maritta Loog OÜ 

Põlva, Uus 2, 63308 

Veebileht puudub | marittaloog@gmail.com 

 

Nimistuid: 1 | Juhendajaid: 1 | Pereõdesid: 3 

Tarkvara: Watson 

Kui sageli läheb vaja järgmisi keeli: | vene keel: sageli | inglise keel: harva 

 

Kuidas kirjeldaksite oma keskust kolme sõnaga? 

Sõbralik, kaasaegne, nooruslik 

Millist residenti oma praktikabaasi ootate? 

Õpihimulist, uudishimulikku, tööd mittekartvat. 

Miks valida just teie keskust õppebaasiks? 

Praksis asub maal, nimistu on suur, haigeid inimesi palju - igav ei hakka. Savernas on 

võimalus, et saab haava õmmelda. Kaasaegsed ruumid. Väga tublid ja pädevad õed. 

Puhas maaõhk, kaunis loodus. 

 

Juhendajad: perearst-residendil on konkreetne ja sama juhendaja terve tsükli jooksul. 
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dr Maritta Loog 

Meeldib koos töötada tubli noore kolleegiga, kellelt on ka mul endal palju õppida. Olen 

kohusetundlik (vahest liigagi), peremeditsiini veendunud pooldaja. Meeldib 

pisikirurgia. Hobid: ajalugu, liikumine (suusatamine, body art), lugemine, maaelu. 

Staaz perearstina al: 1999 

Lisapädevuse valdkonnad: väikekirurgia 

Varasem juhendamiskogemus: jah 

 

Töökorraldus: 

Ultraheli- ja röntgenuuringute logistika: Põlvas asub vastvõtukoht haigla kõrval, 

Saverna on 23 km kaugusel Põlvast ja 36 km Tartust ja Võrust. Savernast on kindlasti 

keerulisem uuringutele minek, kuid mitte võimatu, üldiselt leitakse lahendus. 

Analüüside toimetamine laborisse: Igal tööpäeval 

Residendi vastuvõtuaeg: 5 tundi päevas 

Residendi visiidi pikkus: vastavalt vajadusele ja kokkuleppele. 

Vastuvõturuumide kasutamine residendi visiitide ajal: perearst-residendil ja tema 

juhendaja(te)l ei ole eraldi kabinetid, vastu peab võtma vaheldumisi. 

Vastuvõturuumide kasutamine pärast residendi visiite: perearst-resident saab 

vastuvõturuumi kasutada ka enne ja pärast vastuvõttu oma asjade lõpetamiseks, 

telefonitunniks jne. 

Patsientide diferentseerimine residendi jaoks: perearstikeskus diferentseerib 

patsiendid perearst-residendi jaoks ära, sõltuvalt residendi kliinilisest kogemusest. 

Lastevisiitide teostamine: Alustav perearst-resident saab lapsi vastu võtta koos 

juhendajaga (sh profülaktilised visiidid). 

Parkimine: parkimiskohti alati piisavalt nii Põlvas kui Savernas. 

Ööbimis- või elukohavõimalused: Savernas ei ole igal ajahetkel elukohta võimalik 

leida, aga võib juhtuda, et on. Põlva uues tervisekeskuses planeerisime ühe ruumi, mida 

on võimalik kasutada residendi eluasemena. 

Juhendaja asendamise lisatasustamine: perearst-resident saab lisatasu, kui ta peab 

juhendajat puhkuse jms ajal asendama (kokkuleppel). 

Teiste spetsialistide olemasolu perearstikeskuses: – 



175  PRAKTIKABAASIDE LOETELU 

 

Mida võiks perearst-resident teada enne, kui teie perearstikeskusesse praktikale 

tuleb? – 

 

 

Taimi Laur OÜ 

Põlva, Uus 2, 63308 

Veebileht puudub | taimilaur@hot.ee 

 

Nimistuid: 7 | Juhendajaid: 1 | Pereõdesid: 15 

Tarkvara: Watson 

Kui sageli läheb vaja järgmisi keeli: | vene keel: harva | inglise keel: harva 

 

Kuidas kirjeldaksite oma keskust kolme sõnaga? 

Kaasaegne, sõbralik, kollegiaalne. 

Millist residenti oma praktikabaasi ootate? 

Ootame avatud mõtlemisega kolleegi, kes on valmis vastu võtma juhendaja poolt pakutud 

teadmisi ja kogemusi. Teisalt ootame residendi poolt kaasaegsete teadmiste panustamist 

PAK töösse. 

Miks valida just teie keskust õppebaasiks? 

Põlva Tervisekeskus avati 1.10.2018. Töötingimused on kaasaegsed. Kõrvalmajas asub 

AS Põlva Haigla ja EMO. Eriarstid on kollegiaalsed. 

 

Juhendajad: perearst-residendil on konkreetne ja sama juhendaja terve tsükli jooksul. 

dr Taimi Laur 

Hobid: tervisesport; filosoofia. 

Staaz perearstina al: 1999 

Lisapädevuse valdkonnad: kardioloogia 

Varasem juhendamiskogemus: ei 

 

Töökorraldus: 
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Ultraheli- ja röntgenuuringute logistika: lähim röntgen- ja/või ultraheliuuring asub 

kõrvalmajas, mis on PAK-ga ühendatud. 

Analüüside toimetamine laborisse: igal tööpäeval. 

Residendi vastuvõtuaeg: 4 tundi/päevas 

Residendi visiidi pikkus: 20 minutit 

Vastuvõturuumide kasutamine residendi visiitide ajal: resident võtab esialgu vastu 

koos juhendajaga, teadmiste ja kogemuste edenedes on võimalik vastu võtta eraldi 

kabinetis. 

Vastuvõturuumide kasutamine pärast residendi visiite: perearst-resident saab 

vastuvõturuumi kasutada ka enne ja pärast vastuvõttu oma asjade lõpetamiseks, 

telefonitunniks jne. 

Patsientide diferentseerimine residendi jaoks: esialgu võtab resident vastu koos 

juhendajaga, edaspidi on võimalik diferentseeritud vastuvõtt. 

Lastevisiitide teostamine: alustav perearst-resident saab lapsi vastu võtta koos 

juhendajaga (sh profülaktilised visiidid). 

Parkimine: perearstikeskuse ees on tasuta parkimiskohad perearstidele. 

Ööbimis- või elukohavõimalused: PAKi lähedal on võimalik elukohta üürida (10 min 

jalgsikõnd). 

Juhendaja asendamise lisatasustamine: perearst-resident saab lisatasu, kui ta peab 

juhendajat puhkuse jms ajal asendama (kokkuleppel) 

Teiste spetsialistide olemasolu perearstikeskuses: füsioterapeut, koduõde, eriarstid on 

kõrvalmajas (kirurg, günekoloog; silmaarst; psühhiaater). 

Mida võiks perearst-resident teada enne, kui teie perearstikeskusesse praktikale 

tuleb? 

PAK peab oluliseks kvaliteeti. Seda kinnitab ka korduvalt A-praksise nõuetele vastavus. 

PAK peab oluliseks arengut ja tõenduspõhist meditsiini. 
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OÜ Perearst Anne Kaldoja 
Räpina, Võru maantee 1, 64504 

http://www.rapinatk.ee/ | kaldojaanne3@gmail.com 

 

Nimistuid: 5 | Juhendajaid: 1 | Pereõdesid: 9 

Tarkvara: Perearst2 

Kui sageli läheb vaja järgmisi keeli: | vene keel: iga päev | inglise keel: harva 

 

Kuidas kirjeldaksite oma keskust kolme sõnaga? 

Töine, sõbralik, ühtehoidev. 

Millist residenti oma praktikabaasi ootate? 

Huvituvat, aktiivset, õppimishimulist. 

Miks valida just teie keskust õppebaasiks? 

Räpina on ilus paik eestis, elanikud on rahulikud ja mitte väga nõudlikud. Tööpäevad on 

mitmekesised, nimistu vanuseline struktuur on 0 aastasest kuni 100 aastaseni, 

enamlevinud haigused on samuti esindatud. Tervisekeskuse kollektiiv on rahulik ja 

sõbralik, kolleegile "ärategemisi" ei esine. 

 

Juhendajad: perearst-residendil on konkreetne ja sama juhendaja terve tsükli jooksul. 

dr Anne Kaldoja 

Olen algharidusega pediaater ja mu silm särab ikka veel kui reedel kella 15 ajal selgub 

et keeruline patsient on kohe kohe tulemas vastuvõtule. Huvitun uutest 

uuringuvõimalustest. Pean oluliseks patsiendi-arsti suhet, mitte kliendisuhet. Ei arva, et 

tööpäev lõpeb kell 16.00. Armastan reisida ja kogeda uusi aistinguid maailma eri 

paigus. 

Staaz perearstina al 2014 

Lisapädevuse valdkonnad: väikekirurgia 

Varasem juhendamiskogemus: ei 

 

Töökorraldus 

Ultraheli- ja röntgenuuringute logistika: röntgeni ja UH võimalus Räpinas samas 

majas. 

http://www.rapinatk.ee/
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Analüüside toimetamine laborisse: igal tööpäeval. 

Residendi vastuvõtuaeg: 6-8 tundi päevas, erinevatel nädalapäevadel erinevalt 

Residendi visiidi pikkus: vastavalt vajadusele ja kokkuleppele. 

Vastuvõturuumide kasutamine residendi visiitide ajal: perearst-residendil ja tema 

juhendaja(te)l on eraldi kabinetid, vastu saab võtta samaaegselt 

Vastuvõturuumide kasutamine pärast residendi visiite: perearst-resident saab 

vastuvõturuumi kasutada ka enne ja pärast vastuvõttu oma asjade lõpetamiseks, 

telefonitunniks jne. 

Patsientide diferentseerimine residendi jaoks: võimalusel perearstikeskus 

diferentseerib patsiendid perearst-residendi jaoks ära, sõltuvalt residendi kliinilisest 

kogemusest. 

Lastevisiitide teostamine: alustav perearst-resident saab lapsi vastu võtta koos 

juhendajaga (sh profülaktilised visiidid). 

Parkimine: üle tänava on parkla töötajatele, tasuta, 2 minutit tervisekeskuse. 

Ööbimis- või elukohavõimalused: On võimalus üürida elamispinda Räpina 

Aianduskooli ühiselamus. 

Juhendaja asendamise lisatasustamine: perearst-resident saab lisatasu, kui ta peab 

juhendajat puhkuse jms ajal asendama (kokkuleppel) 

Teiste spetsialistide olemasolu perearstikeskuses: ämmaemand, füsioterapeut, 

koduõde. 

Mida võiks perearst-resident teada enne, kui teie perearstikeskusesse praktikale 

tuleb? 

Alati saab infot minu e-maililt juurde küsida. 
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RAPLAMAA 

Märjamaa PAK OÜ 
Märjamaa, Oru 12, 78301 

http://www.perearstid.ee/ | marika.hiiemaa@perearstid.ee 

 

Nimistuid: 2 | Juhendajaid: 2 | Pereõdesid: 5 

Tarkvara: Perearst2 

Kui sageli läheb vaja järgmisi keeli: | vene keel: harva | inglise keel: harva 

 

Kuidas kirjeldaksite oma keskust kolme sõnaga? 

Märjamaa valla slogan "Hea olla, isu tulla" ja mõnus töötada. 

Millist residenti oma praktikabaasi ootate? 

Aktiivset, töökat ja meid arendavat. 

Miks valida just teie keskust õppebaasiks? 

Mitmekülgsete oskuste omandamine lisaks ülikooli teoreetiliste teadmiste pagasile. hea 

nimistu vanuseline koosseis proportsianaalselt vastsündinutest vanuriteni. võimalus asuda 

tulevikus tööle ehitatavasse Märjamaa Tervisekeskusesse. 

 

Juhendajad: perearst-residendil on konkreetne ja sama juhendaja terve tsükli jooksul. 

dr Marika Hiiemaa 

Vanus 64a, töötanud 18a Vigalas, alates 1997 praksise avamine Märjamaal. Tegelen 

KOV-is sotsiaalkomisjoni esimehena, kasvatan eesti hagijaid. 

Staaz perearstina al: 1980 

Lisapädevuse valdkonnad: väikekirurgia 

Varasem juhendamiskogemus: jah 

 

dr Triin Altmäe 

Pisikirurgia, günekoloogia, UH diagnostika. 

Staaz perearstina al: 2011 

Lisapädevuse valdkonnad: günekoloogia, väikekirurgia 

http://www.perearstid.ee/
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Varasem juhendamiskogemus: ei 

 

Töökorraldus 

Ultraheli- ja röntgenuuringute logistika: Märjamaal rö-kabinet ,füsioteraapiavõimalus- 

iga päev. Rapla 23 km,Pärnu, Tallinn 65 km. Vajadusel organiseerib transpordi KOV. Pt 

on üldiselt saanud  

 hakkama . Toimiv bussiühendus Pärnu, Tallinna ja Raplaga. 

Analüüside toimetamine laborisse: igal tööpäeval. 

Residendi vastuvõtuaeg: 4 tundi/päevas 

Residendi visiidi pikkus: 30 minutit 

Vastuvõturuumide kasutamine residendi visiitide ajal: vastuvõtuaegade paindlik 

planeerimine. 

Vastuvõturuumide kasutamine pärast residendi visiite: perearst-resident saab 

vastuvõturuumi kasutada ka enne ja pärast vastuvõttu oma asjade lõpetamiseks, 

telefonitunniks jne 

Patsientide diferentseerimine residendi jaoks: perearstikeskus diferentseerib 

patsiendid perearst-residendi jaoks ära, sõltuvalt residendi kliinilisest kogemusest. 

Lastevisiitide teostamine: alustav perearst-resident saab lapsi vastu võtta koos 

juhendajaga (sh profülaktilised visiidid). 

Parkimine:parkimine perearstikeskuse ees, tasuta. 

Ööbimis- või elukohavõimalused: residendile on pakkuda külaliskorter Märjamaal. 

Juhendaja asendamise lisatasustamine: perearst-resident saab lisatasu, kui ta peab 

juhendajat puhkuse jms ajal asendama (kokkuleppel). 

Teiste spetsialistide olemasolu perearstikeskuses: ämmaemand 

Mida võiks perearst-resident teada enne, kui teie perearstikeskusesse praktikale 

tuleb? 

Auto kasutus, toitlustus: lõuna. 
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Rapla Perearstikeskus OÜ 
Rapla, Lasteaia 12, 79512 

http://www.raplapak.ee/ | rapla.perearst@gmail.com 

 

Nimistuid: 6 | Juhendajaid: 1 | Pereõdesid: 11 

Tarkvara: Perearst2 

Kui sageli läheb vaja järgmisi keeli: | vene keel: harva | inglise keel: harva 

 

Kuidas kirjeldaksite oma keskust kolme sõnaga? 

Professionaalne, usaldusväärne, toetav. 

Millist residenti oma praktikabaasi ootate? 

Perearstikeskusesse ootame tegusat ja koostöövalmist noort kolleegi. 

Miks valida just teie keskust õppebaasiks? 

Rapla Perearstikeskuses on toetav, sõbralik ja koostöövalmis kollektiiv, perearstidel on 

suured nimistud, patsiente on vanuses 0-106 aastat. Eakamate patsientide hulgas on 

paljude haiguste ja paljude ravimitega inimesi, kogemusi saab nii laste kui eakate 

patsientidega. 

 

Juhendajad: perearst-residendil on konkreetne ja sama juhendaja terve tsükli jooksul. 

dr Kadri Luga 

Staaz perearstina al: 1999 

Lisapädevuse valdkonnad: – 

Varasem juhendamiskogemus: jah 

 

Töökorraldus 

Ultraheli- ja röntgenuuringute logistika: Raplas asub SA Rapla Maakonnahaigla 

(praegusest perearstikeskuse asukohast Lasteaia 12 umbes 900 meetrit eemal, kus on 

võimalik teha ultraheli uuringuid, röntgenuuringuid ning kus võtavad vastu erinevate 

erialade spetsialistid. Perearstikeskuse uued ruumid on planeeritud haigla taristule. 

Analüüside toimetamine laborisse: igal tööpäeval. 

Residendi vastuvõtuaeg: 4-6 tundi/päevas 

Residendi visiidi pikkus: vastavalt vajadusele ja kokkuleppele. 

http://www.raplapak.ee/
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Vastuvõturuumide kasutamine residendi visiitide ajal: perearst-residendil ja tema 

juhendaja(te)l on eraldi kabinetid, vastu saab võtta samaaegselt. 

Vastuvõturuumide kasutamine pärast residendi visiite: üldiselt saab perearst-resident 

olla oma vastuvõturuumis nii enne kui pärast vastuvõttu, aga võib esineda päevi kus 

olenevalt perearstikeskuse teiste töötajate graafikust võib olla vajalik vastuvõtu lõppedes 

minna perearstikeskuses teise töökohta/teise ruumi. 

Patsientide diferentseerimine residendi jaoks: perearstikeskus diferentseerib 

patsiendid perearst-residendi jaoks ära, sõltuvalt residendi kliinilisest kogemusest. 

Lastevisiitide teostamine: alustav perearst-resident saab lapsi vastu võtta koos 

juhendajaga (sh profülaktilised visiidid). 

Parkimine: parkimisvõimalus perearstikeskusega samal tänaval. 

Ööbimis- või elukohavõimalused: perearstikeskusele lähim majutus Raplas asub Rapla 

vallale kuuluvas õpilaskodus Keskkooli tänav 1. Õpilaskodus on võimalik üürida 

voodikohta või tuba; samuti saab ööbida Jõe Külalistemajas (Jõe 31a) ning mõnes 

külaliskorterites (täpsem info telefonil 526 8894). 

Juhendaja asendamise lisatasustamine: perearst-resident saab lisatasu, kui ta peab 

juhendajat puhkuse jms ajal asendama (kokkuleppel). 

Teiste spetsialistide olemasolu perearstikeskuses: – 

Mida võiks perearst-resident teada enne, kui teie perearstikeskusesse praktikale 

tuleb? 

Rapla perearstide nimistud on suured, töö on mitmekülgne, huvitav ja intensiivne. 

  



183  PRAKTIKABAASIDE LOETELU 

SAAREMAA 

OÜ Perearst Sille Väli 
Kuressaare, Pikk 10, 93813 

http://www.sillevali.ee/ | sillevali@gmail.com 

 

Nimistuid: 1 | Juhendajaid: 1 | Pereõdesid: 2 

Tarkvara: Perearst2 

Kui sageli läheb vaja järgmisi keeli: | vene keel: harva | inglise keel: harva 

 

Kuidas kirjeldaksite oma keskust kolme sõnaga? 

Suur nimistu, patsiendile hea kättesaadavus, töökas kollektiiv. 

Millist residenti oma praktikabaasi ootate? 

Sellist, kes tunneb, et soovib siia tulla. 

Miks valida just teie keskust õppebaasiks? 

Kui resident soovib tutvuda suure nimistuga üksikpraksist, kus töötamine on üsna raske. 

 

Juhendajad: perearst-residendil on konkreetne ja sama juhendaja terve tsükli jooksul. 

dr Sille Väli 

Olen aastaid suure üksikpraksisega töötav pensionieelik. Olen algselt lõpetanud 

terapeudina. Olen lõpetanud esimesed pereastide täienduskursused 1993. Teen tavalist 

perearsti tööd alates 1995 asstast. 

Staaz perearstina al: 2004 

Lisapädevuse valdkonnad: – 

Varasem juhendamiskogemus: jah 

 

Töökorraldus 

Ultraheli- ja röntgenuuringute logistika: haigla on jalgsi 5-10 minuti kaugusel. 

Erakorralisel vajadusel oleme ka ise (teine pereõde, füsioterapeut, kui arst vaba - ka arst) 

patsiente transportinud. 

Analüüside toimetamine laborisse: igal tööpäeval. 

http://www.sillevali.ee/
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Residendi vastuvõtuaeg: 4 tundi/päevas 

Residendi visiidi pikkus: vastavalt vajadusele ja kokkuleppele. 

Vastuvõturuumide kasutamine residendi visiitide ajal: perearst-residendil ja tema 

juhendaja(te)l on eraldi kabinetid, vastu saab võtta samaaegselt. 

Vastuvõturuumide kasutamine pärast residendi visiite: perearst-resident saab 

vastuvõturuumi kasutada ka enne ja pärast vastuvõttu oma asjade lõpetamiseks, 

telefonitunniks jne. 

Patsientide diferentseerimine residendi jaoks: perearstikeskus diferentseerib 

patsiendid perearst-residendi jaoks ära, sõltuvalt residendi kliinilisest kogemusest. 

Lastevisiitide teostamine: alustav perearst-resident saab lapsi vastu võtta koos 

juhendajaga (sh profülaktilised visiidid). 

Parkimine: parkida saab maja ette või ka maja hoovi. 

Ööbimis- või elukohavõimalused: Kuressaares on kõik mõistlikul kaugusel. 

Juhendaja asendamise lisatasustamine: perearst-resident saab lisatasu, kui ta peab 

juhendajat puhkuse jms ajal asendama (kokkuleppel). 

Teiste spetsialistide olemasolu perearstikeskuses: füsioterapeut 

Mida võiks perearst-resident teada enne, kui teie perearstikeskusesse praktikale 

tuleb? 

Me tegeleme vähe pisikirurgiaga. 

 

 

Triin Nirgi PAK 

Kuressaare, Kauba 19, 93819 

Veebileht puudub | hanvarperearst@gmail.com 

 

Nimistuid: 1 | Juhendajaid: 1 | Pereõdesid: 1 

Tarkvara: Watson 

Kui sageli läheb vaja järgmisi keeli: | vene keel: mõnikord | inglise keel: mõnikord 

 

Kuidas kirjeldaksite oma keskust kolme sõnaga? 

Noor nimistu, toredad kolleegid. 
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Millist residenti oma praktikabaasi ootate? 

Uudishimulikku suhtlejat. 

Miks valida just teie keskust õppebaasiks? 

Harukordne võimalus teostada residentuuri veel üksikpraksises (peagi kaduv nähtus Eesti 

meditsiinis) mõnusas erakliiniku kollektiivis muhedate saarlastega. 

 

Juhendajad: perearst-residendil on konkreetne ja sama juhendaja terve tsükli jooksul. 

dr Triin Nirgi 

Lastearstist perearst. 

Staaz perearstina al: 1998 

Lisapädevuse valdkonnad: väikekirurgia, endoskoopia 

Varasem juhendamiskogemus: jah 

 

Töökorraldus 

Ultraheli- ja röntgenuuringute logistika: UH kliinikus, RÖ Kuressaare haiglas. 

Analüüside toimetamine laborisse: igal tööpäeval. 

Residendi vastuvõtuaeg: 6 tundi/päevas 

Residendi visiidi pikkus: vastavalt vajadusele ja kokkuleppele. 

Vastuvõturuumide kasutamine residendi visiitide ajal: perearst-residendil ja tema 

juhendaja(te)l on eraldi kabinetid, vastu saab võtta samaaegselt. 

Vastuvõturuumide kasutamine pärast residendi visiite: perearst-resident saab 

vastuvõturuumi kasutada ka enne ja pärast vastuvõttu oma asjade lõpetamiseks, 

telefonitunniks jne. 

Patsientide diferentseerimine residendi jaoks: perearstikeskus diferentseerib 

patsiendid perearst-residendi jaoks ära, sõltuvalt residendi kliinilisest kogemusest. 

Lastevisiitide teostamine: Alustav perearst-resident saab lapsi vastu võtta koos 

juhendajaga (sh profülaktilised visiidid). 

Parkimine: tasuta parkla kliiniku ees. 

Ööbimis- või elukohavõimalused: kliinik asub kesklinnas, ööbimise ja 

elukohavõimaluste valik mitmekesine, oleme abiks üürikorteri leidmisel. 
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Juhendaja asendamise lisatasustamine: perearst-resident saab lisatasu, kui ta peab 

juhendajat puhkuse jms ajal asendama (kokkuleppel). 

Teiste spetsialistide olemasolu perearstikeskuses: perearstikeskus asub erakliinikus 

Hanvar, kus pakuvad lisaks teenust kirurg, günekoloog, neuroloog, ämmaemand, 

psühholoog, stomatoloog, kiropraktik. 

Mida võiks perearst-resident teada enne, kui teie perearstikeskusesse praktikale 

tuleb? 

Saaremaa omapära. 

 

 

Kuressaare Perearstikeskus OÜ 

Kuressaare, Aia 25a, 93810 

http://www.kurepak.ee/ | kurepak@gmail.com 

 

Nimistuid: 5 | Juhendajaid: 1 | Pereõdesid: 7 

Tarkvara: Watson 

Kui sageli läheb vaja järgmisi keeli: | vene keel: mõnikord | inglise keel: mõnikord 

 

Kuidas kirjeldaksite oma keskust kolme sõnaga? 

Kaasaegne, edasiarenev, ühtehoidev perearstikeskus. 

Millist residenti oma praktikabaasi ootate? 

Rõõmsameelne, kohusetundlik ja raskusi mitte pelgav resident on meile alati oodatud. 

Miks valida just teie keskust õppebaasiks? 

Saaremaal on toredad patsiendid. Meie keskuses töötavad sõbralikud ja toetavad pereõed 

ja -arstid. Meil on värskelt renoveeritud keskuse ruumid. 

 

Juhendajad: perearst-residendil on konkreetne ja sama juhendaja terve tsükli jooksul. 

dr Mari Soots 

Olen põline saarlane. Töötanud olen maal lastearstina ja üksikpraksise perearstina. 

Praegu juhatan perearstikeskust, aga üle 20 a. juhtisin rahvatantsijaid. 

Staaz perearstina al: 1998 

http://www.kurepak.ee/
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Lisapädevuse valdkonnad: – 

Varasem juhendamiskogemus: jah 

 

Töökorraldus 

Ultraheli- ja röntgenuuringute logistika: asume Kuressaare Haigla äsja renoveeritud 

korpuses, röntgen- ja ultraheliuuringud on kõrval asuvas korpuses. 

Analüüside toimetamine laborisse: igal tööpäeval. 

Residendi vastuvõtuaeg: 4 tundi/päevas 

Residendi visiidi pikkus: vastavalt vajadusele ja kokkuleppele. 

Vastuvõturuumide kasutamine residendi visiitide ajal: perearst-residendil ja tema 

juhendaja(te)l on eraldi kabinetid, vastu saab võtta samaaegselt. 

Vastuvõturuumide kasutamine pärast residendi visiite: perearst-resident saab 

vastuvõturuumi kasutada ka enne ja pärast vastuvõttu oma asjade lõpetamiseks, 

telefonitunniks jne. 

Patsientide diferentseerimine residendi jaoks: võimalusel diferentseeritakse kliinilisest 

kogemusest sõltuvalt, aga alati ei pruugi õnnestuda. 

Lastevisiitide teostamine: alustav perearst-resident saab lapsi vastu võtta koos 

juhendajaga (sh profülaktilised visiidid). 

Parkimine: parkimine perearstikeskuse juures on tasuta, parkimsprobleeme ei ole olnud. 

Ööbimis- või elukohavõimalused:Haiglalt on võimalik elukohta üürida, PAK-l endal 

ööbimiskohta pakkuda ei ole. 

Juhendaja asendamise lisatasustamine: resident ei pea olema juhendaja puhkuse 

asendaja, kuna keskuses töötavad ka teised arstid. 

Teiste spetsialistide olemasolu perearstikeskuses: – 

Mida võiks perearst-resident teada enne, kui teie perearstikeskusesse praktikale 

tuleb? 

Lisaks vastuvõttudele Kuressaares tuleb 1 kord nädalas käia ka n.ö. maavastuvõttudel. 
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VALGAMAA 

PA Merle Kallas OÜ 
Otepää, Tartu maantee 2, 67405 

http://www.oteptervis.ee/ | perearst.kallas@gmail.com 

 

Nimistuid: 1 | Juhendajaid: 1 | Pereõdesid: 2 

Tarkvara: Perearst2 

Kui sageli läheb vaja järgmisi keeli: | vene keel: mõnikord | inglise keel: sageli 

 

Kuidas kirjeldaksite oma keskust kolme sõnaga? 

Uus, kaasagse tehnikaga, toredate, abivalmis õdedega. 

Millist residenti oma praktikabaasi ootate? 

Sõbralikku, õpivalmis, vanuritega kannatlik, empaatiavõimega haigete, aeglasemate ja 

puuetega isikute vastu. 

Miks valida just teie keskust õppebaasiks? 

Sõbralik kollektiiv ja abivalmis õed ning teised arst-kolleegid, kiire labori teenus, 

eriarstide käepärasus (kirurg, psühhiaater, silmaarst, günekoloog, kiirabi üle tee). 

 

Juhendajad: perearst-residendil on konkreetne ja sama juhendaja terve tsükli jooksul. 

dr Merle Kallas 

Peremeditsiini eriala, töötervishoiuarsti eriala, lõpetamata dermatoveneroloogia 

doktorantuur, erialane pidev enesetäiendus. 

Staaz perearstina al: 2015 

Lisapädevuse valdkonnad: töötervishoid 

Varasem juhendamiskogemus: ei 

 

Töökorraldus 

Ultraheli- ja röntgenuuringute logistika: UH korra kuus, RÖ 3x nädalas. 

Analüüside toimetamine laborisse: Igal tööpäeval 

Residendi vastuvõtuaeg: 5-6 tundi/päevas 

http://www.oteptervis.ee/
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Residendi visiidi pikkus: 20 minutit 

Vastuvõturuumide kasutamine residendi visiitide ajal: kolm töökohta, soovi korral 

saab ka eraldi töötada. 

Vastuvõturuumide kasutamine pärast residendi visiite: perearst-resident saab 

vastuvõturuumi kasutada ka enne ja pärast vastuvõttu oma asjade lõpetamiseks, 

telefonitunniks jne. 

Patsientide diferentseerimine residendi jaoks: esialgu arsti kõrval. 

Lastevisiitide teostamine: alustav perearst-resident saab lapsi vastu võtta koos 

juhendajaga (sh profülaktilised visiidid). 

Parkimine: alati on kohti. 

Ööbimis- või elukohavõimalused: korteri üüri võimalused, kodumajutus. 

Juhendaja asendamise lisatasustamine: perearst-resident saab lisatasu, kui ta peab 

juhendajat puhkuse jms ajal asendama (kokkuleppel). 

Teiste spetsialistide olemasolu perearstikeskuses: ämmaemand, füsioterapeut, 1x 

nädalas psühhiaater, silmaarst, korra kuus kirurg. 

Mida võiks perearst-resident teada enne, kui teie perearstikeskusesse praktikale 

tuleb? 

Saab alati uurida, küsida, kui huvi, kuna tegu turismilinnaga eriti hooajaliselt, saaks keeli 

praktiseerida, sest teeninamata hädalisi ei jäeta. 
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VÕRUMAA 

OÜ Perearst Katrin Mölder 
Lasva, Palo tee 26, 65401 

Veebileht puudub | kati.molder@gmail.com 

 

Nimistuid: 1 | Juhendajaid: 1 | Pereõdesid: 1 

Tarkvara: Perearst2 

Kui sageli läheb vaja järgmisi keeli: | vene keel: harva | inglise keel: harva 

 

Kuidas kirjeldaksite oma keskust kolme sõnaga? 

Paindlik, patsiendikeskne, töökas. 

Millist residenti oma praktikabaasi ootate? 

Meditsiinihuvilist ja sõbralikku. 

Miks valida just teie keskust õppebaasiks? 

Meie juurest saab hea maapraksise kogemuse, samas oleme piisavalt linnalähedased. 

Võrumaa ja nüüdsest ka Setomaa valla patsiendid on väga toredad ning meeskond on 

meil väike, rahulik ja sõbralik. 

 

Juhendajad: perearst-residendil on konkreetne ja sama juhendaja terve tsükli jooksul. 

dr Katrin Mölder 

Staaz perearstina al: 2009 

Lisapädevuse valdkonnad: väikekirurgia 

Varasem juhendamiskogemus: ei 

 

Töökorraldus 

Ultraheli- ja röntgenuuringute logistika: lähim röntgen-, ultraheli vm uurigute 

võimalus on ca 15 km kaugusel Võru linnas ning ei ole valmistanud enamusele 

patsientidele suuri probleeme, vajadusel tuleb appi KOV transpordiga. 

Analüüside toimetamine laborisse: esmapäev, kolmapäev, reede 

Residendi vastuvõtuaeg: 4 tundi/päevas 
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Residendi visiidi pikkus: vastavalt vajadusele ja kokkuleppele. 

Vastuvõturuumide kasutamine residendi visiitide ajal: perearst-residendil ja tema 

juhendaja(te)l on eraldi kabinetid, vastu saab võtta samaaegselt. 

Vastuvõturuumide kasutamine pärast residendi visiite: perearst-resident saab 

vastuvõturuumi kasutada ka enne ja pärast vastuvõttu oma asjade lõpetamiseks, 

telefonitunniks jne. 

Patsientide diferentseerimine residendi jaoks: perearstikeskus diferentseerib 

patsiendid perearst-residendi jaoks ära, sõltuvalt residendi kliinilisest kogemusest. 

Lastevisiitide teostamine: Alustav perearst-resident saab lapsi vastu võtta koos 

juhendajaga (sh profülaktilised visiidid). 

Parkimine: parkimisega probleeme ei ole, parkla asub perearstikeskuse maja ees 

Ööbimis- või elukohavõimalused: Võru linn asub keskusest ca 12km kaugusel ning 

perearstikeskus koostöös KOViga aitab otsida vajadusel elukohta. 

Juhendaja asendamise lisatasustamine: perearst-resident saab lisatasu, kui ta peab 

juhendajat puhkuse jms ajal asendama (kokkuleppel). 

Teiste spetsialistide olemasolu perearstikeskuses: periooditi massöör 

Mida võiks perearst-resident teada enne, kui teie perearstikeskusesse praktikale 

tuleb? – 
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VILJANDIMAA 

Helve Kansi OÜ 
Viljandi, Tartu 1, 71004 

http://www.viljandiperearst.ee/  | perearst.kansi@gmail.com 

 

Nimistuid: 1 | Juhendajaid: 1 | Pereõdesid: 2 

Tarkvara: Perearst2 

Kui sageli läheb vaja järgmisi keeli: | vene keel: mõnikord | inglise keel: mõnikord 

 

Kuidas kirjeldaksite oma keskust kolme sõnaga? 

Väike, mõnus, tubli. 

Millist residenti oma praktikabaasi ootate? 

Vahvat. Kes sooviks tulla edaspidi tööle Viljandisse meie meeskonda tööle, koos 

laieneda suuremaks mitme nimistuga praksiseks, kui valmib 2023 uus Tervisekeskus. 

Miks valida just teie keskust õppebaasiks? 

Meil on väga head patsiendid, keda oleme 20 aastat vorminud. Pereõed on kompetentsed, 

teevad tasemel iseseisvat vastuvõttu. Viljandi Haiglaga arendame suhteid, et oleks üha 

parem koostöö. Teeme ise palju patsiendi jaoks, vajadusel koostan sisutihedaid saatekirju 

ja kasutan palju e-konsulteerimist eriarsti vastuvõtule saatmise asemel. 

 

Juhendajad: perearst-residendil on konkreetne ja sama juhendaja terve tsükli jooksul. 

dr Helve Kansi 

Käsitlen patsiente tervikuna. Olen nõudlik pereõdede suhtes, sest nõuan korda. Olen 

naiivne, kuna arvan, et kui kõik töötaksid särava silmaga, siis oleks kõigil meil 

meditsiinis lihtsam. Ei armasta niisama lobiseda. Tegelen mitmete spordialadega, et 

maandada stressi ja olla vastupidav selles töös. Teen jõutrenni, et jaksaks teha ka 

massiivsetel inimestel Lasegue jm.teste. Muskuloskeletaarsed probleemid on lemmik. 

Staaz perearstina al: 1999 

Lisapädevuse valdkonnad: väikekirurgia 

Varasem juhendamiskogemus: ei 

http://www.viljandiperearst.ee/
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Töökorraldus 

Ultraheli- ja röntgenuuringute logistika: ultraheli Viljandi Haiglas, röntgenuuringud 

Viljandi Haiglas ja 100m kaugusel Viljandi Tervisekeskuses. 

Analüüside toimetamine laborisse: igal tööpäeval. 

Residendi vastuvõtuaeg: 4-6 tundi on minu vastuvõtt, ülejäänud osa on kirjatöö 

Residendi visiidi pikkus: Vastavalt vajadusele ja kokkuleppele. 

Vastuvõturuumide kasutamine residendi visiitide ajal: perearst-residendil ja tema 

juhendaja(te)l ei ole eraldi kabinetid, vastu peab võtma vaheldumisi. 

Vastuvõturuumide kasutamine pärast residendi visiite: perearst-resident saab 

vastuvõturuumi kasutada ka enne ja pärast vastuvõttu oma asjade lõpetamiseks, 

telefonitunniks jne. 

Patsientide diferentseerimine residendi jaoks: perearstikeskus diferentseerib 

patsiendid perearst-residendi jaoks ära, sõltuvalt residendi kliinilisest kogemusest. 

Lastevisiitide teostamine: Vastavalt perearst- residendi kogemusele. 

Parkimine: lähedal parkimisvõimalused, mis ei ole tasulised. 

Ööbimis- või elukohavõimalused: ööbimine võimalik Viljandi Haigla nn.hostelis, kus 

ööbivad ka Viljandi Haigla residendid. 

Juhendaja asendamise lisatasustamine: perearst-resident saab lisatasu, kui ta peab 

juhendajat puhkuse jms ajal asendama (kokkuleppel). 

Teiste spetsialistide olemasolu perearstikeskuses: – 

Mida võiks perearst-resident teada enne, kui teie perearstikeskusesse praktikale 

tuleb? 

Vaba aega on võimalik Viljandis meeldivalt sisustada nii kultuuriliselt kui sportlikult. 

Samuti saab Viljandi Haiglas teha EMO valveid kui aega ja tahtmist jagub. Viljandis on 

hea lapsi kasvatada. 

 

 

Marje Metsur-Benzel OÜ 

Viljandi, Turu 8, 71013 

http://www.Tervisekeskused.ee/ | pametsur@gmail.com 

http://www.tervisekeskused.ee/
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Nimistuid: 1 | Juhendajaid: 1 | Pereõdesid: 2 

Tarkvara: Perearst2 

Kui sageli läheb vaja järgmisi keeli: | vene keel: harva | inglise keel: harva 

 

Kuidas kirjeldaksite oma keskust kolme sõnaga? 

Sõbralik, kohusetundlik, suure töökogemusega personal. 

Millist residenti oma praktikabaasi ootate? 

Kohusetundlikku, kes huvitatud oma tööst. 

Miks valida just teie keskust õppebaasiks? 

Soovin anda oma kogemusi ja teadmisi edasi nooremale kolleegile, kollektiiv sõbralik, 

kuna nimistus igas vanuses patisente, siis töö mitmekülgne. 

 

Juhendajad: perearst-residendil on konkreetne ja sama juhendaja terve tsükli jooksul. 

dr Marje Metsur-Benzel 

Staaz perearstina al: 1987 

Lisapädevuse valdkonnad: – 

Varasem juhendamiskogemus: ei 

 

Töökorraldus 

Ultraheli- ja röntgenuuringute logistika: röntgenit võimalik teha Viljandi Haiglas ja 

Viljandi Tervisekeskuses ja vajadusel üle kogu Eesti vabariigi. UH uuringut võimalik 

teha Viljandi haiglas, vajadusel ka mujal. 

Analüüside toimetamine laborisse: igal tööpäeval. 

Residendi vastuvõtuaeg: 4 tundi/päevas 

Residendi visiidi pikkus: 20 minutit 

Vastuvõturuumide kasutamine residendi visiitide ajal: perearst-residendil ja tema 

juhendaja(te)l ei ole eraldi kabinetid, vastu peab võtma vaheldumisi. 

Vastuvõturuumide kasutamine pärast residendi visiite: perearst-resident saab 

vastuvõturuumi kasutada ka enne ja pärast vastuvõttu oma asjade lõpetamiseks, 

telefonitunniks jne. 
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Patsientide diferentseerimine residendi jaoks: perearstikeskus diferentseerib 

patsiendid perearst-residendi jaoks ära, sõltuvalt residendi kliinilisest kogemusest. 

Lastevisiitide teostamine: Alustav perearst-resident saab lapsi vastu võtta koos 

juhendajaga (sh profülaktilised visiidid). 

Parkimine: parkimine tasuta Viljandi Tervisekeskuse hoovis. 

Ööbimis- või elukohavõimalused: – 

Juhendaja asendamise lisatasustamine: perearst-resident saab lisatasu, kui ta peab 

juhendajat puhkuse jms ajal asendama (kokkuleppel). 

Teiste spetsialistide olemasolu perearstikeskuses: – 

Mida võiks perearst-resident teada enne, kui teie perearstikeskusesse praktikale 

tuleb? – 

 


