
Õppekava nimetus: Kiirabitehnikute 400 - tunnine täienduskoolitus 

 Õppevorm: täiendusõpe, sessioonõpe 

 Täienduskoolituse alustamise tingimused 
              •           Vähemalt kesk- või kesk-eriharidus; 
              •           Eestikeele oskus B2; 
              •           B-kategooria juhiload sh alarmsõiduki juhi tervisetõend. 

 Täienduskoolituse kogumaht sh auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal 
                Õppekava kogumaht 400 tundi, millest 
            •     kontakõppe maht 317 tundi (79%) 
            •     iseseisva töö maht 11 tundi (3 %) 
            •     praktika maht 72 tundi (18%) 

 Täienduskoolituse eesmärk 
 Valmistada ette kiirabitehnikud, kes täidavad edukalt autojuht - kiirabitehniku ülesandeid  
 vastavalt Tervishoiuteenuse korraldamise seadusele ja suudavad toetada kiirabibrigaadi liikmete 
tööd. 

 Täienduskoolituse õpiväljundid 
 Õpilane: 
 unneb olulisemaid teoreetilisi seisukohti erakorralises meditsiinis; 
 suudab abistada kiirabibrigaadi teisi liikmeid meditsiiniliste protseduuride läbiviimisel sh  
 oskab käsitleda rauma patsienti ja elustada; 
 teab alarmsõidu põhimõtteid ja oskab valida ohutu sõidustiili nii kiirabibrigaadi liikmetele  
 kui ka patsiendile; 
 kasutab vabalt tööks vajalikke seadmeid ja teab nende toimimise põhimõtteid (nt raadiod, 
aparatuur jm) 
 omab selget ettekujutus brigaadisisese koostöö põhimõttetest; 
 mõistab ja täidab kiirabibrigaadi juhi tööalaseid korraldusi; 
 omab selget ettekujutust autojuht - kiirabitehniku töö ülesannetest; 
 mõistab ennast isiksusena ja määratleb ennast kiirabibrigaadi aktiivse liikmena; 
 tunnetab ja põhjendab individuaalseid õppimisvajadusi ning arenguvõimalusi. 
 Täienduskoolituse õppe sisu 
 Moodul 1: Kiirabiauto ja alarmsõit  
 Kiirabivarustus sh auto ja autos oleva varustuse kontrollimine ning puhastamine; 
 Ergonoomika; 
 Alarmsõiduki juhtimine sh linna/teeninduspiirkonna tundmine; 
 Stažeerimine ehk praktika, vaatluspraktika. 
 Moodul 2: Ettevalmistus kiirabi osutamiseks 
 Anatoomia, füsioloogia ja patoloogia alused; 
 Patsiendi läbivaatus; 
 Käelised protseduurid sh ravimite lahjendamine ning manustamine; 
 Meditsiinieetika alused;  
 Suurõnnetuste likvideerimise alused 
 Moodul 3: Kiirabi osutamise praktilised võtted 
 Kiirabibrigaadi meeskonnatöö sh koostöö traumapatsiendi käsitlusel ja patsiendi elustamisel; 
 Trauma teooria sh trauma käsitlus (Advanced trauma life support);  
 Elustamine (Basic life support ja Advanced cariovascular life support); 
 Treeningud. 
 
 



 
Täienduskoolituse õppekeskkond ja õppevahendid: 
 Õppijate arv: 
                 grupis on maksimaalselt 16 õppijat. 
         • Õppekeskkond:  
               Tallinna Kiirabi koolituskeskuse õppeklassides ja konverentsiruumides.  
               Ruumid  on avarad ning   varustatud õppetöö paremaks läbiviimiseks kaasaegsete  
               infotehnoloogiliste vahenditega. 
          • Õppevahendid: lektorite loengu materjal, e-õpe Moodle keskkonnas,  
               Tallinna Kiirabi koolituskeskuse varustus. 
          • Õppemeetodid: 
                Auditoorne töö on koolituskeskkonnas toimuv õppetöö,  
                milles osalevad korraga nii õpilane kui ka õppejõud, nt loeng, seminar, praktikum,  
                individuaalne juhendamine (konsultatsioon); 
                Praktika töökeskkonnas on eesmärgistatud õppimine töökohapõhise juhendaja  
                käe all väljaspool koolituskeskkonda; 
                Iseseisev töö sh e-õpe on õppija poolt iseseisvalt õpiväljundite  
                saavutamiseks töö- ja õppeülesannete täitmine. 
 
 Täienduskoolituse lõpetamise tingimused sh hindamisemeetodid 
 Õpingud loetakse lõpetatuks, kui õpilane on omandanud õppekavas sätestatud õpiväljundid  
 vähemalt miinimum lävendi tasemel. Nende omandatust kontrollitakse lõpueksamil. 
 
 Täienduskoolituse lõpetamisel väljastatavad dokumendid 
 400-tunnise väljaõppe tunnistus; 
 Alarmsõiduki juhi luba. 

 


