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Mai alguses avas Tallinnas uksed Veerenni Tervisekeskus, mis on hiina meditsiini arsti Rene Bürklandi 
sõnul sillaks klassikalise lääne meditsiini ja täiendmeditsiini vahel.  
 
Confido erameditsiinikeskuse juhatuse liige Kadi Lambot töötas mitmeid aastaid Ekspress Meedia 
eesotsas. Neli aastat tagasi otsustas aga meditsiiniharidusega Lambot minna tagasi meditsiinivaldkonda ja 
taastas oma arstilitsentsi. Litsentsi taastades mõistis Lambot, et inimesed ei ole meie 
tervishoiusüsteemiga rahul - tervisega seotud küsimustes oodatakse terviklikumat lähenemist, kus 
erinevad meditsiinispetsialistid teevad omavahel tihedat koostööd ja kus patsientidele pühendatakse 
rohkem aega.  
Lambot meenutas, et samal ajal lõid viis perearsti sarnastel põhjustel Confido erameditsiinikeskuse. Ka 
Lambot liitus nende meeskonnaga ja üheskoos kujundati välja modernse tervisekeskuse kontseptsioon. 
Nüüdseks on ideest välja arenenud enam kui 10 000 ruutmeetril paiknev Veerenni tervisekeskus. 
Tegemist on ainulaadse tervise- ja heaolukeskusega, kus klassikalise lääne meditsiini kõrvale on 
koondatud täiendmeditsiini erinevad erialad.  
Nii leiab keskuse neljandalt korruselt Confido erameditsiinikeskuse ja perearstikeskuse Sinu Arst arstid ja 
teised spetsialistid, aga ka näiteks muusikateraapiakeskuse ja Rene Bürklandi Tervise Alkeemia filiaali. 
Hiina meditsiini arst Rene Bürkland tõdes, et ühiskonnas on teadlikkus hiina meditsiinist kasvanud ning 
lõhe lääne ja hiina meditsiini vahel on viimase kaheksa aasta jooksul muutunud palju väiksemaks. „See 
keskus on hea sild nende kahe vahel ja aitab sellest lõhest veelgi kiiremini üle saada,“ märkis ta. 
Lambot lisas, et Veerenni tervisekeskuses on suur rõhk just terviseteenustel, mis on suunatud 
ennetamisele, tervise tugevdamisele ja sellele, kuidas püsida võimalikult kaua tervena. Lisaks on keskuse 
üheks eesmärgiks pakkuda võimalikult lühikesi ootejärjekordi. Seejuures tõdes aga Lambot, et paraku iga 
spetsialisti puhul seda tagada ei saa. Nii näiteks suleti vastuvõtu järjekorrad Rene Bürklandi juurde juba 
nädal pärast tervisekeskuse avamist ja hetkel tema juurde vabu aegu ei ole.  
Veerenni tervisekeskuse esimesele korrusele kolis 250 ruutmeetrile Südameapteek, kust lisaks 
traditsioonilistele apteegikaupadele leiab mitmesuguseid füsioteraapia vahendeid ja ortoose, Hiina 
meditsiini tooteid ning laia valiku apteegikosmeetikat. 
Veerenni Tervisekeskuse Südameapteegi asejuhataja Pärtel Relve kinnitas, et apteegi meeskond omandab 
järjest enam nii kosmeetikakoolitusi kui ka spetsiaalseid koolitusi ortooside osas, et olla pädevad 
nõustajad. Lisaks märkis Relve, et apteek ei ole majast eraldiseisev rohupood. „Suhtleme ülejäänud 
inimestega ja oleme integreeritud osa kogu sellest lahendusest, mida see tervisekeskus pakub,“ sõnas ta. 
Veerenni Tervisekeskuse üheks rentnikuks on ka meditsiinilabor SYNLAB Eesti, kus lisaks 
tipptehnoloogilisele laborile on verevõtukabinetid ning pakutakse laboriarsti konsultatsioone. 

 


