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KIIRABIBRIGAADI LIIKMETE NÕUTAVAD OSKUSED

  Kiirabi- 
tehnik

  Õde    Arst  Erakorralise
meditsiini

arst ja
anestesio-

loog

1. DIAGNOSTIKA  

1.1. Patsiendi elutähtsate funktsioonide olemasolu hindamine: teadvus, hingamine, vereringe (pulss,
vererõhk)

jah jah jah jah

1.2. Vereringe seiskuse vormide ära- tundmine (vatsakeste fibrillatsioon, pulsita ventrikulaarne
tahhükardia (VT), ebaefektiivne süstol, asüstoolia)

jah jah jah jah

1.3. Eluohtlikud südame rütmihäired (VT, supraventrikulaarne tahhükardia (SVT), totaalne
atrioventrikulaarne blokaad)

ei jah jah jah

1.4. Ägeda müokardi isheemia diagnoosimine EKGs ei jah jah jah

1.5. Sündroomi diagnoosimine     

     1.5.1. Hingamispuudulikkus jah jah jah jah

             1.5.1.1. Hingamisteede sulgus jah jah jah jah

             1.5.1.2. Bronhiaalastma ei jah jah jah

             1.5.1.3. Hingamisseiskus jah jah jah jah

             1.5.1.6. Krooniline obstruktiivne kopsuhaigus ei jah jah jah

             1.5.1.7. Äge respiratoorne distress-sündroom ei jah jah jah

     1.5.2. Südame-vereringe puudulikkus ei jah jah jah

     1.5.3. Äge müokardi isheemia ei jah jah jah

     1.5.4. Südame rütmihäired ei jah jah jah

     1.5.5. Teadvusehäired ei jah jah jah

     1.5.6. Neuroloogiliste ärajäämanähtude esinemine ei jah jah jah

     1.5.7. Ägedad neuroloogilised seisundid ei jah jah jah

     1.5.8. Krambid jah jah jah jah

     1.5.9. Hüpotensioon/šokk jah jah jah Jah

     1.5.10. Hüpoglükeemia jah jah jah Jah

     1.5.11. Diabeet ei jah jah jah

     1.5.12. Ägedad psühhootilised seisundid ei jah jah jah

     1.5.13. Allergilised reaktsioonid ei jah jah jah

     1.5.14. Äge kõht ei jah jah jah

     1.5.15. Hüpovoleemia ei jah jah jah

     1.5.16. Hüper- ja hüpotermia jah jah jah jah

     1.5.17. Mürgistused ei jah jah jah

     1.5.18. Põletused jah jah jah jah

     1.5.19. Trauma jah jah jah jah

1.6. Triaaž (patsientide grupeerimine vastavalt nende seisundi raskusastmele) jah jah jah jah

1.7. Kardiomonitori, pulssoksümeetri kasutamine jah jah jah jah

1.8. Vererõhu mõõtmine jah jah jah jah

1.9. Kopsude auskulteerimine jah jah jah jah

1.10. EKG registreerimine (12-lülituseline) jah jah jah jah

1.11. Veresuhkru määramine glükomeetriga jah jah jah jah

2. RAVIPROTSEDUURID  

2.1. Vabade hingamisteede tagamine  

     2.1.1. Neelust aspireerimine jah jah jah jah

     2.1.2. Pea ja keha asendi(te)ga jah jah jah jah

     2.1.3. Suu-neelu avajaga jah jah jah jah

     2.1.4. Endotrahheaalne intubatsioon vereringe seiskusel ei jah jah jah



     2.1.5. Sügavalt teadvuseta patsiendi endotrahheaalne intubatsioon (ravimiteta) ei jah jah jah

     2.1.6. Endotrahheaalne intubatsioon müorelaksantide kasutamisega ei ei ei jah

     2.1.7. Krikotüreotoomia/koniotoomia ei jah jah jah

     2.1.8. Võõrkeha eemaldamine klemmi ja larüngoskoobi abil ei jah jah jah

2.2. Hingamise tagamine     

     2.2.1. Suust-suhu meetodil jah jah jah jah

     2.2.2. Taskumaski abil jah jah jah jah

     2.2.3. Hingamiskoti, maski ja O2-ga jah jah jah jah

     2.2.4. PEEP klapi kasutamine (lõpp-positiivse rõhu tagamiseks hingamisteedes) ei jah jah jah

     2.2.5. CPAP maski kasutamine ei jah jah jah

     2.2.6. Mehhaanilise mooduli kasutamine kopsude kunstlikuks ventilatsiooniks ei jah jah jah

     2.2.7. Hapnikravi (O2 osarõhu suurendamine sissehingatavas õhus) jah jah jah jah

2.3. Vereringe tagamine     

     2.3.1. Välise verejooksu peatamine survemeetodil jah jah jah jah

     2.3.2. Välise verejooksu peatamine žgutiga jah jah jah jah

     2.3.3. Välise verejooksu peatamine klemmi asetamisega veresoonele ei jah jah jah

     2.3.4. Kaudne südame massaaž jah jah jah jah

2.4. Defibrilleerimine täisautomaatse defibrillaatoriga jah jah jah jah

2.5. Defibrilleerimine muude defibrillaatoritega ei jah jah jah

2.6. Kiirabibrigaadi varustusse kuuluva elektrilise kardiostimulaatori kasutamine ei jah jah jah

2.7. Kardioversioon kardiogeenses šokis patsiendil ei jah jah jah

2.8. Lahastamine kiirabi varustusse kuuluvate lahastega ja muude käepäraste vahenditega jah jah jah jah

2.9. Haavade sidumine jah jah jah jah

2.10. Haavas asuva võõrkeha fikseerimine jah jah jah jah

2.11. Patsienti säästev transport jah jah jah jah

2.12. Perifeerse veeni kanüleerimine jah jah jah jah

2.13. Ravimite manustamine parenteraalselt, enteraalselt ja inhalatsiooni teel jah jah jah jah

2.14. Infusioonravi teostamine ei jah jah jah

2.15. Intraossaalne ravimite manustamine ei jah jah jah

2.16. Tsentraalse veeni punkteerimine ei ei ei jah

2.17. Venae sectio ei jah jah jah

2.18. Perikardi punkteerimine ei ei ei jah

2.19. Pleuraõõne punkteerimine või kanüleerimine ventiilpingelise pneumotooraksi lahendamiseks jah jah jah jah

2.20. Pleuraõõne dreneerimine ei ei jah jah

2.21. Normaalse sünnituse vastuvõtt jah jah jah jah

2.22. Maoloputus täiskasvanud patsiendil ei jah jah jah

2.23. Maoloputus lapsel ei jah jah jah

2.24. Analgeesia ei jah jah jah

2.25. Sedatatsioon ei jah jah jah

2.26. Anesteesia ei ei ei jah

2.27. Oskus abistada ülaltoodud meditsiiniliste protseduuride teostajaid jah jah jah jah

3. MUUD OSKUSED     

3.1. Informatsiooni edastamine sidevahendite abil jah jah jah jah

3.2. Kõikide kiirabibrigaadi sidevahendite kasutamine jah jah jah jah

3.3. Sündmuskoha vaatlus, situatsiooni kirjeldamine jah jah jah jah

3.4. Töökaitsevahendite kasutamine jah jah jah jah

3.5. Meditsiinilise anamneesi kogumine jah jah jah jah

3.6. Meditsiinilise dokumentatsiooni täitmine ei jah jah jah

3.7. Ravimite kasutamise oskus (näidustused, vastunäidustused, annustamine, praktiline manustamine,
kõrvaltoimed ja nende ravi) vastavalt käesoleva määruse lisas 2 toodud nimekirjale

ei jah jah jah


