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Kuulmispuue

Kuulmislangus esineb 14-20% Eesti
elanikkonnast ehk hinnanguliselt kuni
200 000 inimesel. Umbes 1500 –
2000 eestimaalast on täiesti kurdid.

Vaegkuulmine või kurtus võib olla
pärilik või omandatud. Vaegkuuljate
arv kasvab pidevalt haiguste, kesk-
konnategurite ning inimeste eluea
pikenemise tõttu. Suur osa kuulmis-
puudega inimestest on vanema-
ealised, kelle kuulmislangus on tekki-
nud elu jooksul.

Viipekeel

• Kurdid eestimaalased kasutavad
emakeelena eesti viipekeelt, mis on
iseseisev visuaal-motoorne keel.

• Eesti viipekeel erineb kirjalikust
eesti keelest ja teistest viipe-
keeltest, näiteks vene viipekeelest,

mis on levinud Eestis elavate rahvus-
vähemustest kurtide seas.

• Viipekeeletõlge on kõige mugavam
ja kindlam viis viipekeelse kurdiga
suhtlemiseks. NB! Viipekeelt oskab
vaid 1% kõigest kuulmispuudega
inimestest.

• Kontakti loomiseks sobib suhtle-
mine kirjalikul teel paberi ja pliiatsi
või nutiseadme abil.

• Kirjalik eesti keel on kurtidele
samaväärne võõrkeelega. Ohu-
olukorras on parem kasutada
lihtsat kirjakeelt.

Vaegkuulmine

• Vaegkuuljad võivad kasutada
kuuldeaparaati, kuid paljudel
seda ei ole ning see ei asenda
kuulmist täiel määral. Kuulmis-
aparaat ei aita näiteks juhul, kui
viibitakse mürarikastes kohtades.
Osad vaegkuuljad kasutavad sise-
kõrvaimplantaate, luukuulmis-
implantaate või ajutüveimplantaate.

• Kuulmispuudega inimesega ei
saa rääkida, kui kõneleja nägu ja
suu ei ole näha, sest siis ei ole
võimalik kõnet tajuda ja mõista.
Vuntsid või suu ees olev käsi
raskendavad huultelt lugemist.

• Suheldes vaegkuuljaga vaata talle
otsa, räägi aeglaselt ja selgelt.
Hääletoon võib olla natuke
kõvem, aga karjuda ei ole vaja.

Tuleohutus

• Tuleohutust vaegkuuljatele
aitavad tagada suitsuandurid,
millel on madalama helisagedusega
ning visuaalsed ja vibreerivad
hoiatussüsteemid.

• Kuna kurtidel ei ole võimalust
helistada politseisse, kiirabisse
või tuletõrjesse, võivad nad
vajada kriisiolukorras abi
kutsumisel abi.

• Hädaabiteadet võib saata ka
tekstisõnumiga eesti, vene ja
inglise keeles läbi SMS-112
teenuse. Registreerimine toimub
veebilehel sms.112.ee. Rohkem
infot e-posti teel: 1247@1247.ee

Eestis kuulmispuudega inimesi
esindavad Eesti Kurtide Liit ning
Eesti Vaegkuuljate Liit, mis on
Eesti Puuetega Inimeste Koja
liikmesorganisatsioonid.

Loe lähemalt: www.ead.ee või
www.vaegkuuljad.ee


