
Pille läheb kuulmiskeskusesse         Tööleht 6.1 
 

1. Loe.  

             

Pillel on vaja uusi kuuldeaparaate. Tüdruk helistab polikliinikusse. Ta tahab arsti juurde *aega kinni panna. 

Pille valib numbri 7 319 100. Ta kuuleb vastust: „Helistasite polikliiniku **etteregistreerimise telefonile. 

Vastuvõtule registreerimiseks peate teadma isikukoodi. Eriarstile minemiseks on vaja saatekirja.“  

Pille otsib välja oma ID-kaardi. 

  

Registratuuri töötaja: Pille: 

Polikliinik.  Tere! Soovin vastuvõtu aega kõrvaarsti juurde. 

Teie isikukood, palun.  49504012710 

Kuidas on teie nimi?  Pille Pihlakas 

Kas teil saatekiri on? Kes saatekirja kirjutas? Saatekirja kirjutas minu perearst dr Mänd. 

Esimene vaba aeg on 13. juulil kell 9.30. Kas see sobib? Jaa, sobib. 

Doktor Kuusik ootab teid 13. juulil pool kümme. Tema  

kabineti number on 22. See asub neljandal korrusel. Tänan. 

 

 

 

 

 
 

2.  Leia teksti abil vastused. 

 

Kuhu Pille helistab?  

Mis numbri ta valib?  

Miks Pille ID-kaardi välja otsib? 

Mis arsti juurde Pille minna soovib?  

Mis kuupäeval saab Pille vastuvõtule?  

Mis kell läheb Pille vastuvõtule? 

Mis on kõrvaarsti nimi? 

Kus dr Kuusik vastu võtab? 
 

3. Leia saatekirja abil vastused. 

Kui vana Pille on? 

Kus Pille elab?  

Mis on Pille isikukood? 

Kes kirjutas saatekirja? 

Miks saadab perearst Pille kõrvaarstile? 
 

 

 

 

 

*Mis eriarste veel tead? 

 

 

saatekiri - saatekirja 

SAATEKIRI ERIARSTILE 

 

Nimi: Pille Pihlakas  

Vanus: 17 a 

Isikukood: 49507202710 

Elukoht: Kesk 22-1, Narva, Ida-Viru mk 

Diagnoos: kuulmislangus 

Saadetud (kuhu?): SA TÜK Kuulmiskeskus 

Põhjus: Kuulmisuuringud. Vajab uusi 

kuuldeaparaate. 

Saatekirja kirjutas: Anne Mänd (perearst)  

 

allkiri:...................    Kuupäev: 20.07.2012 

kuulmiskeskus/-e − слуховой центр  

kõrvaarst/-i − ушник, отоларинголог 

(arsti) vastuvõtt / -võtu −  приём врача 

saatekiri / -kirja − направление 

kabinet/-i − кабинет 

eriarst/-i − врач-специалист 

polikliinik/-u − поликлиника  

(ette) registreeri/ma, -n – занимать / занять* очередь 

 

4. Paaristöö. Soovid minna eriarsti vastuvõtule.  

Helista ja pane aeg kinni. Vahetage osad, korda 

ülesannet (vajaduse korral kasuta dialoogi abi).  

Tere! Soovin aega ...  juurde. Teie isikukood? 

*tahab aega kinni panna – tahab saada aega arsti vastuvõtule. 

13. juulil – loe: kolmeteistkümnendal juulil 

**registreerib ette – paneb aja varem kinni. 

 

Kelle juurde saab veel aega kinni panna? 

Jätka: juuksuri juurde, ............, ............. 

 

***eriarst – kõrvaarst, silmaarst, kopsuarst, ..... 

 


