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Neurologia
Multippeliskleroosin ja parkinsonintaudin,
aivohalvauksen sekä muiden neurologisten
sairauksien diagnosointi sekä hoito
Tallinnassa on kansainvälisesti tasokkaita keskuksia, joissa diagnosoidaan kroonisia neurologisia sairauksia sekä tarjotaan joustavaa ja monimuotoista hoitoa.

Kansainvälisen tason multippeliskleroosin keskus
Länsi-Tallinnan aluesairaalan erityinen multippeliskleroosiin erikoistunut keskus on alan kansainvälisen tason yksikkö, jossa diagnosoidaan ja hoidetaan kroonisia neurologisia sairauksia
sekä myös maailman harvinaisimpiin kuuluvia sairauksia. Esimerkiksi neuromyotoniatapauksia
on diagnosoitu maailmassa vain yhdeksän, joista yksi Virossa. Yksikkö osallistuu uusien diagnosointi- ja hoitomenetelmien kehittämiseen.
Laadukasta aivohalvauspotilaiden ja degeneratiivisten neurologisten sairauksien
hoitoa
Itä-Tallinnan aluesairaalan neurologian yksikön ensisijaisena tehtävänä on hoitaa aivohalvauspotilaita sekä potilaita, jotka kärsivät ikääntymisen aiheuttamista degenerativiisista neurologisista sairauksista. Yksikön pääasiallisena tehtävänä on Parkinsonin taudin ja muiden liikuntakykyyn vaikuttavien sairauksien varhainen diagnosointi ja hoito.
Viron neurologit ovat kansainvälistä tasoa
Viron neurologit ovat alansa korkeatasoisia erikoislääkäreitä, jotka luennoivat kansainvälisissä
konferensseissa ja joiden artikkeleita julkaistaan alan tärkeimmissä julkaisuissa. Erikoislääkärimme
suhtautuvat potilaisiin ja heidän läheisiinsä sekä työtovereihinsa ystävällisesti ja kunnioittavasti.
Tiivistä poikkitieteellistä yhteistyötä
Neurologista hoitoa annetaan Virossa tiimityönä, johon osallistuvat useiden erikoisalojen
asiantuntijat, kuten neurologi, erikoissairaanhoitaja, fysioterapeutti, psykologi, sosiaalityöntekijä
ja kuntoutuslääkäri. Kaikki erikoislääkärit ovat oman alansa korkeatasoisia osaajia, mikä omalta
osaltaan takaa paremman hoidon laadun. Potilasta hoidetaan ja potilaan läheisiä tuetaan sekä
neuvotaan yhteistyössä.

Palveluja:
• Päänsäryn hoito
• Migreenin hoito
• Epilepsian hoito
• Multippeliskleroosin hoito
• Autoimmuunihermoston sairauksien hoito
• Parkinsonin taudin hoito
• Dementian hoito
• Aivohalvauksen jälkeinen kuntoutus
• Harvinaisempien sairauksien hoito
• Tutkimukset
• EEG
• Tietokonetomografia
• Magneettitomografia
Tietoa hinnoista*
Neurologin vastaanotto: 150 euroa
Multippeliskleroosin hoitopaketit:
1 viikon hoito 4000 euroa
2 viikon hoito 5500 euroa
Multippeliskleroosin hoitopaketit sisältävät: diagnosoinnin, sairaalapäivät, ruokailut, hoitosuunnitelman
laadinnan, fysioterapian, logopedin, psykologin ja sosiaalityöntekijän palvelut. Lääkkeet eivät sisälly hintaan.
Psykologin vastaanotto ja analyysit: 100 euroa
Fysioterapia - 5 päivää: 175 euroa
*Hinnat ovat suuntaa-antavia. Lopullinen hinta riippuu suoritetuista tutkimuksista ja
palveluista ja voi vaihdella palveluntarjoajan mukaan.

Lisätietoja saa palveluntarjoajalta:
Itä-Tallinnan aluesairaala
www.itk.ee
Länsi-Tallinnan aluesairaala
www.keskhaigla.ee
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