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Viron suurimpia aluesairaaloita, jolla on vahvat erikoisala- ja osaamiskeskukset sekä 
laaja hoitopalvelujen valikoima.
• Viron vanhin sairaala (perustettu 1785)
• Seitsemän klinikkaa: diagnostiikkaklinikka, sisätautien klinikka, silmäklinikka, kirur-

gian klinikka, kuntoutusklinikka ja hoivaklinikka
• 379 lääkäriä, yhteensä noin 2 360 työntekijää
• 635 vuodepaikkaa
• 476 735 hoitotapausta, 1,6 miljoonaa toimenpidettä, 20 600 sairaalassa tehtyä 

leikkausta ja lähes 10 500 pientä päiväkirurgista leikkausta vuosittain

• Viron ulkopuolelta tuleville potilaille omat hoitopakettinsa, mm. synnytykset

•	 Terveydentilan	kartoitus
•	 Diagnosointi
•	 Synnytykset
•	 Isotooppilääketiede
•	 Silmätautien	hoito
•	 Lihavuusleikkaukset
•	 Verisuonikirurgia	ja	verisuonten	varjoainekuvaus
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Teitä neuvoo ja hoitokäynnin järjestelyissä 
auttaa:

  Viron vanhin isotooppilääketieteen keskus
Isotooppilääketieteen keskuksella on y li 15 vuoden kokemus gammakamera-tietokoneto-
mografiajärjestelmästä (SPECT-TT) sekä positroniemissiotomografialaitteistosta (PET). Kes-
kuksessa on kolme sairaalapaikkaa. Vaikeiden kasvainten hoitoon erikoistunut tri Eve Kelk on 
työskennellyt sairaalassa jo vuodesta 1994. Hän onViron ainoa endokrinologi, joka on samalla 
sertifioitu isotooppilääketieteen asiantuntija. Keskuksessa käy vuosittain yli 250 ulkomaalaista 
potilasta.

 Kansainvälisesti akkreditoitu silmäklinikka
Baltian silmäsyöpäsairauksien hoitoklinikka on 20 vuoden ajan hoitanut suurta osaa myös 
Latvian ja Liettuan silmäpotilaista. Hoitomenetelmiensä ja teknisten laitteidensa ansiosta kli-
nikka tarjoaa näkökykyä säästävää hoitoa useisiin tähän asti parantumattomina pidettyihin 
sairauksiin. Euroopan silmälääkäriyhdistys myönsi klinikalle kansainvälisen akkreditoinnin ja 
sen myötä opetussairaalan statuksen sekä oikeuden kouluttaa eurooppalaisia silmälääkäreitä. 
Klinikalla on viisi leikkaussalia, joissa tehdään päivittäin keskimäärin 40 leikkausta. Silmäklini-
kalla hoidettiin vuonna 2013 vuodeosaston kautta 1 234 ja päiväkirurgisesti 5 589 potilasta. 
Silmäpoliklinikan lääkäreillä oli 68 004 potilasvastaanottoa.

  Korkeatasoinen synnytyslaitos
Itä-Tallinnan aluesairaalassa on Viron vanhin synnytyslaitos, jonka perinteet ulottuvat vuoteen 
1804. Sairaalla syntyi viime vuonna 3731 lasta – neljäsosa kaikista Virossa syntyneistä lapsista. 
Osastolla on yhdeksän synnytyshuonetta ja neljä allasta vesisynnytyksiin. Lisäksi sairaalassa on 
vastasyntyneiden tehostetun valvonnan osasto, jossa hoidetaan koko Pohjois- ja Länsi-Viron 
hätäsynnytykset ja ongelmalliset synnytykset. Klinikalla on Baltian ainoa äidinmaitopankki, ja 
siellä otettiin ensimmäisenä Virossa käyttöön esimerkiksi kengurutopit tehohoidossa oleville 
vauvoille. ITK:lla on Unicefin myöntämä vauvaystävällisen sairaalan sertifikaatti, ainoana Virossa.
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