
Tallinna Kiirabi Koolituskeskus  

Õppekava nimetus: Kiirabi brigaadijuhi 240 h täienduskoolitus 

Õppevorm: täiendusõpe, sessioonõpe 

Täienduskoolituse alustamise tingimused 
 

1. Rakenduslik kõrgharidus õenduses; 
2. Erakorralise meditsiini töökogemus vähemalt 1,5 aastat. 

Täienduskoolituse kogumaht sh auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal 
 

1. Nominaalkestus: 4 kuud (8 õppenädalat) 
2. Õppekava kogumaht: 240 (ak) tundi 

 Auditoorne õppetöö: 200 (ak) tundi 
 Praktika: 40 (ak) tundi 

Täienduskoolituse eesmärk 
 
Tagada kiirabi õdedele vajalik ettevalmistus, mis võimaldab edukalt täita kiirabiõe-brigaadijuhi 
ülasandeid vastavalt Tervishoiuteenuse korraldamise seadusele. Õppekava läbimisel õppija suudab 
töötada kiirabis iseseisva professionaalina. 

Täienduskoolituse õpiväljundid 
Õpilane: 

 omab selget ettekujutust brigaadijuhi töö ülesannetest, suudab vastutada kiirabi valve ajal 
kogu kiirabibrigaadi valmisoleku ja tegevuse eest väljasõidul; 

 tunneb  olulisemaid teoreetilisi seisukohti erakorralises meditsiinis ning suudab neid 
rakendada oma praktilises töös; 

 mõistab ennast isiksusena ning määratleb ennast brigaadijuhina, kiirabibrigaadi aktiivse ja 
vastutava liikmena; 

 tunnetab ja põhjendab individuaalseid õppimisvajadusi ja arenguvõimalusi. 

Täienduskoolituse õppe sisu 
 
Iga Moodul moodustab õpiväljunditest lähtuva sisulise ja eesmärgipärase terviku nii enda sees, teiste 
moodulitega suhtes kui ka õppekava osana. Moodulite paiknemine õppekavas on loogilises 
järjekorras ning üksteisega hästi haakuvad. Õde-brigaadijuhi oskusnõuded tulenevad määrusest nr 
65 „Kiirabibrigaadi koosseisu ja varustuse nõuded ning tööjuhend“ 
Õppekava koosneb 10 moodulist: 

 M1 Respiratoorsüsteem; 
 M2 Kardioloogia; 
 M3 Neuroloogia; 
 M4 GIT; 
 M5 Sündroomid; 
 M6 Sünnitusabi ja günekoloogia; 
 M7 Endokrinoloogia; 
 M8 Trauma; 
 M9 Elustamine; 
 M10 Seadusandlus, juhendid, kiirabi kvaliteedistandardid; 
 Lisamoodul: M11 MIMMS. 



Tallinna Kiirabi Koolituskeskus  

Täienduskoolituse õppekeskkond ja õppevahendid 

Õppijate arv ühes grupis: maksimaalselt 16 õppijat; 

Õpperuumid: Tallinna Kiirabi Koolituskeskus; 

Õppevahendid: loengu materjal, varustus praktikumide läbi viimiseks. 

Täienduskoolituse õppemeetodid 
 
 Auditoorne töö on koolituskeskkonnas (õppeklassis) toimuv õppetöö, milles osalevad korraga nii  
õpilane kui ka õppejõud, nt loeng, seminar, individuaalne juhendamine (konsultatsioon), 
praktikum; 
Praktika on eesmärgistatud õppimine töökohapõhise juhendaja käe all väljaspool 
koolituskeskkonda. 

Täienduskoolituse lõpetamise tingimused sh hindamisemeetodid 
Õppekava lõpetanu oskab õpitut reaalses tööelus rakendada. Lõpetanul lisaks oskustele, kuidas 
midagi teha, kaasneb selge arusaam , miks me nii teeme ja kuidas seda tulevikus paremini teha. 
 
Õppekava lõpetamisel sooritab õppija: 

 teoreetilise eksami testi kujul; 
 praktilised eksamid elustamise ja raske trauma situatsioonide lahendamise kujul; 
 läbib sõidupraktika 

Täienduskoolituse lõpetamisel väljastatavad dokumendid 
 Õde- brigaadijuhi tunnistus 
 MIMMS tunnistus 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


