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EESSÕNA

Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat on esimene eestikeelne õpik, kus ühtede kaante 
vahele on kogutud kõik olulisemad distsipliinid, mida kiirabitöötaja oma töös kasutab.

Ehkki õpiku pealkiri ütleb, et see on erakorralise meditsiini tehnikute käsiraamat, on siia ko-
gutud ulatuslikum  materjal, mis on kasutatav ka kiirabis töötavate õdede (ja miks mitte ka 
arstide) baas- ja täiendkoolitusel. Iga peatükk kordab eelnevates peatükkides  toodud oluli-
semat teavet  ja järgib ühtset õppeskeemi: teematutvustus, algtõed, tekst koos selgituste-
ga ning teadmiste kontrolli küsimused. Rohked  illustratsioonid  igapäevasest tööst aitavad 
paremini mõista tekstis toodut. Õpiku lõpus on võtmesõnade register, koos vastava peatüki 
äranäitamisega, mis hõlbustab konkreetse teema otsingut.

Iga mahukama peatüki lõpus on lühem, teemat kokku võttev osa, mis aitab kõige olulisemat 
lihtsalt meelde jätta.

Õpiku koostajad on maksimaalselt püüdnud kasutada meie meditsiinikultuurile iseloomulik-
ku ladinakeelset erialaterminoloogiat, andes igas peatükis nendele ka eestikeelse vaste. See 
hõlbustab erakorralise meditsiini tehnikutel paremini aru saada patsientide diagnoosidest  
ja raviprotseduuridest ning ka ise neid termineid õigesti kasutada. Vajalikul määral on õpikus 
toodud levinumad ingliskeelsed terminid koos nende eestikeelsete vastetega.

Suurt tähelepanu on pööratud kiirabitöö eetikale, tööstressile ja töös esinevatele ohtudele. 
Realistlikud näidisjuhtumid annavad ettekujutuse kiirabi töökeskkonnast,  kuid ka õige ja 
ratsionaalse lahenduse keerukamatele situatsioonidele. Mahukas praktiliste oskuste pea-
tükk annab teoreetilised alused töö professionaalseks sooritamiseks nii individuaalselt kui 
kiirabibrigaadi koosseisus.

Õpikusse on kokku kogutud erialane teave ja töövõtted nii Euroopast kui Ameerikast, mille 
koostajad on  sidunud Eestis kehtivate ravi- ja tegevusjuhiste, õigusaktide ja õpiku koostami-
se ajal eksisteerinud reaalsete võimalustega. 

Head õppimist!

 

Raul Adlas
toimetaja
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ERAKORRALISE MEDITSIINI TEHNIKU EETIKAKOODEKS

Erakorralise meditsiini tehniku põhiroll on olla valmis abistama hätta sattunud inimest, lee-
vendama ta kannatusi, edendada tervist, mitte põhjustada oma tegevusega kahju ning aida-
ta kaasa kiirabi kättesaadavuse ja kvaliteedi parandamisele.

Erakorralise meditsiini tehnik osutab kiirabi igale inimesele, arvestades seejuures inimese 
väärikust. Abi osutamisel ei tee vahet patsientide rahvusel, rassil, usutunnistusel ega sot-
siaalsel staatusel.

Erakorralise meditsiini tehnik ei kasuta omandatud professionaalseid oskusi kunagi üheski 
ettevõtmises, mis võiks kahjustada üksikisiku ega  ühiskonna heaolu.

Erakorralise meditsiini tehnik hoiab saladuses kogu kutsealase tööga teatavaks saanud kon-
fi dentsiaalse sisuga informatsiooni, kui seadus ei kohusta seda avaldama.

Kodanikuna austab erakorralise meditsiini tehnik seadusi ja hoiab kõrgel kodanikuväärikust, 
professionaalina tegutseb ta koos kolleegide ja kaaskodanikega kõigile inimestele tervis-
hoiu parema kättesaadavuse nimel.

Erakorralise meditsiini tehnik peab tõstma oma professionaalset taset ja üles näitama hoolt 
oma kolleegide kutse- ja erialase taseme hoidmise eest.

Erakorralise meditsiini tehnik peab teadma oma vastutust kutse- ja erialastandardite ja koo-
litusnõuete täitmise eest.

Erakorralise meditsiini tehnik kannab vastutust oma professionaalse tegevuse eest, peab 
tundma õigusakte, mis erakorralise meditsiini tehniku tegevust reguleerivad.

Erakorralise meditsiini tehnik või erakorralise meditsiini tehnikute grupp, kes esindavad-tut-
vustavad oma kutseala, teevad seda kutsealale sobiliku väärikusega.

Erakorralise meditsiini tehnik kaitseb ühiskonda: ei delegeeri kunagi ülesandeid, mis nõua-
vad kutse- või erialaseid oskusi, neile, kellel neid oskusi ei ole.

Erakorralise meditsiini tehnik töötab koos kolleegide erakorralise meditsiini tehnikute,  õde-
de ja arstidega, hoides töö harmooniat ja usalduslikku atmosfääri.

Erakorralise meditsiini tehnik keeldub ebaeetilistest tegudest ja protseduuridest ja teab 
oma kohustust teatada selliste toimingute avastamisest vastutavale ametkonnale profes-
sionaalse väärikusega. 

/Mosbys Paramedic Textbook/



1. SISSEJUHATUS MEDITSIINITERMINOLOOGIASSE

Õpieesmärgid

Erakorralise meditsiini tehnik:

• mõistab, oskab kasutada ja õigesti kirjutada kasutatavamaid meditsiinioskussõnu,

• teab anatoomia-alaseid oskussõnu,

• mõistab meditsiiniterminite moodustamiseks sagedamini kasutatavaid ees- ja järelliiteid.

Sissejuhatus

Juba kutsealase töö alustamisel võivad rohked võõrsõnad ning ravimite ja seadmete nimed 
algaja erakorralise meditsiini tehniku segadusse ajada. Meditsiiniliste oskussõnade süste-
maatiline tundmaõppimine avab tee erialaterminoloogia mõistmisele ning võimaldab pro-
fessionaalses keeles täisväärtuslikult suhelda teiste meedikutega.

Kulub päris palju aega, enne kui suurem osa oskussõnadest enam-vähem omaseks saab. Sel-
lepärast võiks algul kasutada kättesaadavamaid sõnaraamatuid (nt võõrsõnade leksikon ja 
entsüklopeedia) või siis internetti. Mõni vajalik sõnaraamat peaks olema käepärast ka töö-
kohal.

Pole võimalik ja kindlasti ka vaja teada peast kogu meditsiinilist sõnavara. Ometi aitab tea-
tud terminoloogia valdamine erakorralise meditsiini tehnikul oma igapäevase tööga pare-
mini hakkama saada. Seejuures peab erakorralise meditsiini tehnik siiski teadma, kuidas pat-
sientidega suheldes selgitada nende haigustega seotud olukordi võõrsõnu kasutamata. 

Meditsiinisõnavara rakendamise eesmärgiks ei ole teadmatute kiusamine, vaid lühike, täpne 
ja ühtne suhtlemisviis.

Meditsiinilise terminoloogia tundmine hõlbustab ka välismaalasest patsiendi abistamist, 
kuna diagnoosid ja meditsiinilised põhimõisted on rahvusvaheliselt kasutatavad.

Meditsiinilised oskussõnad on aegade jooksul välja kasvanud kreeka- ja ladinakeelsetest ter-
minitest. Näiteks viitab sõna ’insult’ (ladina keelest pärinev nimetus ajurabanduse kohta) 
sõnale insultare ´,’tuikuma’. Kreeka keelest pärineb sama tähendusega sõna (sünonüüm) 
apopleksia, mis tähendab lööki.

Viimasel ajal võetakse palju oskussõnu ja lühendeid üle inglise keelest. Näiteks võib tuua 
lühendid AIDS (acquired immunodefi ciency syndrome) või AED (automated external defi brilla-
tor), mis on leidnud tee ka igapäevaellu.

Peale selle kasutatakse meditsiinisõnavaras tihti isikunimesid, mis tavaliselt kuuluvad neile, 
kes mingit haigust või haiguse tunnust esmakordselt kirjeldasid või mõne aparaadi leiutasid 
või seda esimesena kasutasid. Nii on näiteks Parkinsoni tõbi saanud oma nime inglise arsti 
James Parkinsoni järgi ja Péani klemm prantsuse kirurgi Jules Péani järgi. Varem kasutati 
isikunimesid ka anatoomias, kuid nüüdseks on sellest lihtsuse huvides loobutud.

Terminus (ld)– mõiste; logos (kr) – õpetus

9
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Ravipraktika näide 

Toome ühe peaaegu uskumatu näite ühest Euroopa riigist, illustreerimaks, milleni võib viia võhik-
lus meditsiiniterminite alal. Haigele koju kutsutud arst helistab välja kiirabi ja teatab diagnoosiks 
„Melaena“ (verine väljaheide). Häirekeskuse töötajale on see sõna tundmatu ja ka tema arvutis 
puudub meditsiinisõnaraamat. Eba meeldivas olukorras töötaja üritab leida arsti, kuid kohalik 
arst on välja läinud. Dispetšer otsustab kohale saata kopteri. Helikopteri meeskond on muidugi 
hämmastunud, kui patsient neile omal jalal vastu kõnnib, kott käes, ja ulatab arsti saatekirja: 
„Võib käia, palun viia lähimasse kirurgiahaiglasse.“

1.1. Meditsiinilised oskussõnad

Inimkeha tasandid

Inimkeha saab käsitleda kolme telje suhtes:

• horisontaal,

• vertikaal,

• sagitaal.

Liikumisega seotud liikumised: 

• flektsioon – painutamine

• ekstensioon – sirutamine

• pronatsioon – käelaba/pöia pööramine p ihuga/tallaga allpool

• supinatsioon – käelaba/pöia pööramine pihuga/tallaga ülalpool

• rotatsioon – pööramine

• abduktsioon – liikumine kehast eemale

• aduktsioon – liikumine keha suunas lähemale
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Liikumisega seotud terminid Suunaga seotud terminid

 Inimese kehal orienteerumiseks kasutatavad terminid:

kraniaalne – peapoolne superioorne – ülalpool asuv

kaudaalne – istmikupoolne inferioorne – allpool asuv

dorsaalne – seljapoolne / käte ja 
jalgade puhul sirutatud

anterioorne – eespool asuv

ventraalne – kõhupoolne / eesmine 
/ käte ja jalgade puhul 
painutatud

posterioorne – tagapool asuv

sinister – vasakpoolne 
(patsiendi poolt)

lateraalne – külgedele, väljapoole dekster – parempoolne 

(patsiendi poolt)

mediaalne – kesktelje poole, 
sissepoole

bilateraalne – kahepoolne

distaalne – kehast kaugemal 

(nt sõrmeotsad)

palmaarne – peopesapoolne

proksimaalne – kehale lähemal 

(nt õlaliiges)

plantaarne – jalatallapoolne

Märkused:

1. Luudel on distaalne (kehale lähem) ja proksimaalne (kehast kaugem) ots. Ka mitme ava-
ga tsentraalveenikateetril on distaalne (kateetri tipp) ja proksimaalne ava.

2. Parem ja vasak pool kehtib alati patsiendi kohta. Kui näiteks on vaja panna veenikanüül 
parempoolsele randmele, siis tuleb see paigutada patsiendi paremale käele, mis asub 
erakorralise meditsiini tehniku poolt (st kanüüli paigaldaja poolt) vaadates vasakul.



12

Tähtsamad anatoomilised nimetused (ladina keeles):

abdomen kõht crus säär

antebrachium käsivars digitus sõrm; varvas

brachium õlavars dorsum selg

caput pea epigastrium kõhu ülaosa

cerebellum väikeaju femur reis

cerebrum aju pelvis vaagen

collum kael pulmones kopsud

cor süda sternum rinnak

costa roie thorax rindkere

Sõnaliited

Paljud mõisted moodustatakse ees- ja järelliidete abil, mis liidetakse sõnatüvele. Toome 
ära mõned sagedamini esinevad sõnaliite

EESLIITED

Sõnaliide Tähendus Näide

a-, an- ilma, puudus apnoe (hingamisseiskus, hingamiskatkestus)
aneemia (verevaesus)

ab- ära, eemale abduktsioon (liikumine kehast eemale)

ad- juurde, poole aduktsioon (liikumine keha poole)
adhesioon (kleepumine, kinnijäämine)

angio- veresooni puudutav angiograafi a (veresoonte röntgenuuring)

artro- liigestega seotud artroskoopia (liigeste  uuring)

auto- ise-, oma- autoagressioon (enda vastu suunatud vägivald)

bi- kaks bilateraalne (kahepoolne)

bradü- aeglane bradükardia (südametegevuse aeglustumine)

derma- naha- dermatiit (nahapõletik)

dia- läbi, vahel diafüüs (toruluu keskmine osa)

düs- eba- düspnoe (hingamishäire)

e-, eks- välja- ekskreet (eritus)

ekstra- eraldi ekstrasüstol (südame vahelöök)

extern- väline a.iliaca externa (välimine niudearter)

enter- soole- enteriit (soolepõletik)

eu- normaalne eutüreoos (kilpnäärme normaalne talitlus)

gastr- mao- gastriit (maopõletik)

hemo-, hemato- vere- hemolüüs (punaliblede lagunemine)

hüdro- vee- hüdrotsefaalia (vesipea)
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hüper- üle-, liig- hüperventilatsioon (hingeldamine)

hüpo- ala- hüpoglükeemia (veresuhkru vähesus)

in- mitte- intolerantsus (talumatus)

infra- allpool infraspinaalne (lülist allpool)

inter- vahel intertriigo (nahapindade ärritusseisund), interkostaalne 
(roietevaheline)

intra- sees intravenoosne (veenisisene)

intern- sisemine a.iliaca interna (sisemine niudearter)

kardio- südame- kardioversioon (normaalse südamerütmi taastamine)

kole- sapiga seotud koletsüstiit (sapipõiepõletik)

kontra- vastu- kontraindikatsioon (vastunäidustus)

makro- suur makrobiootika (õige toitainete vahekord)

mikro- väike mikroskoop

müo- lihase- müalgia (lihasvalu)

nefr- neeru- nefriit (neerupõletik)

neo- uus neoplasm (uusmoodustis = kasvaja)

neuro- närvi- neuroos (närvihäire)

oftal- silma- oftalmoloog (silmaarst)

oligo- vähe oligofreenia (arenguhäire)

ot- kõrva- otiit (kõrvapõletik)

para- kõrval- paragripp (gripi sümptomitega hingamisteede nakkus)

pneu- kopsu-, õhk pneumoonia (kopsupõletik)

polü- palju polüuuria (uriinierituse suurenemine)
polütrauma (mitme organi trauma)

post- pärast posttraumaatiline (traumajärgne)

pro- enne prognoos (ennustus)

pseudo- vale- pseudokrupp (kõripõletik, mis ei ole krupp)

psühho- vaimu- psühhopaat (vaimuhaige)

pulmo- kopsu- pulmoloog (kopsuarst)

püo- mäda püotooraks (mäda pleuraõõnes)

retro- tagasi retrograadne amneesia (mälukaotus)

semi- pool- semipermeaabel (poolläbilaskev)

sub- allpool subfebriilne (kerges palavikus)

supra- ülalpool supraventrikulaarne (vatsakestest kõrgemal (ekstrasüstoli 
päritolu))

tahhü- kiire tahhükardia (südame pekslemine)

tsüst- põie- tsüstiit (põiepõletik)

uni- üks unilateraalne (ühepoolne)

vaso- veresoonte- vasokontraktsioon (veresoonte ahenemine)
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JÄRELLLIITED 

-algia valu neuralgia (närvivalud)

-eemia veri aneemia (kehvveresus)

-ektoomia eemaldamine tonsillektoomia (kurgumandlite eemaldamine)

-foobia hirm klaustrofoobia (hirm suletud ruumide ees)

-iit põletik bursiit (limapauna põletik)

-lüüs lahustamine trombolüüs (trombi lahustamine)

-meeter mõõteriist kapnomeeter (süsihappegaasi mõõtja)

-meetria mõõtmine oksümeetria (hapnikusisalduse mõõtmine)

-oos haigus psühhoos (vaimuhaigus)

-paatia haigestumine nefropaatia (neerude haigestumine)

-rütmia reeglipärasus arütmia (südame- või ajutegevuse korrapäratus)

-skoop uurimisriist larüngoskoop (riist kurgu vaatamiseks)

-skoopia uurimine riista abil gastroskoopia (mao vaatlus)

-tsentees pistma torakotsentees (torge rinnakorvi)

Kokkuvõte

Meditsiiniterminoloogia ei ole omaette meditsiiniharu. Ometi on see hädatarvilik kõigile 
tervishoiu valdkondadele. Ka kiirabis peavad erakorralise meditsiini tehnikud terminoloo-
giat tundma, kuna nad peavad suhtlema nii arstide kui ka patsientidega. Me saame ükstei-
sest aru ainult siis, kui me räägime ühte ja sama keelt.

Iseseisva töö ülesanded

1. Lugege mis tahes artiklit meditsiiniajakirjast ja kontrollige oma oskust meditsiiniliset ter-
minoloogiast aru saada.

2. Harjutage sagedasmini kasutatavaid ees- ja järelliiteid, mille abil moodustatakse medit-
siinilisi oskussõnu.

3. Harjutage võimalikult sageli erialasõnaraamatute kasutamist.
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2. ANATOOMIA JA FÜSIOLOOGIA ALUSED

2.1. Rakk ja kude

Õpieesmärgid

Erakorralise meditsiini tehnik:

• teab rakkude, kudede, organite ja organsüsteemide vahelisi erinevusi ning oskab kirjel-
dada nende talitlust;

• oskab kirjeldada rakkude ehitust, sisu ja paljunemist ning nimetada raku jagunemise põ-
hietappe; 

• oskab loetleda kudede liike.

Sissejuhatus

Iga elusorganism koosneb elu väikseimatest ehituskividest – rakkudest.

On olemas ainuraksed elusolendid, kelle keha koosneb vaid ühest rakust, ning hulkraksed 
elusolendid, kelle keha koosneb paljudest erinevatest rakuliikidest, kus igal rakutüübil on 
oma ülesanded. Inimorganism koosneb u 10 000 miljardist rakust. Rakkude põhifunktsioo-
nide järgi eristatakse nt närvi-, lihase-, sidekoe- ja vererakke. Kui hulk sama tüüpi rakke moo-
dustavad rakuühenduse, nimetatakse seda ühendust koeks (nt lihas-, närvi- ja sidekude). 
Erinevad koeliigid moodustavad omakorda organeid (nt. süda, maks, seljaaju). 

Rakud

Rakud on organismi „ehituskivid“.

Meie keha koosneb mitmesuguse kuju ja suurusega rakkudest. Erütrotsüüt (punane vere-
lible) on nende hulgas üks väiksemaid (0,0075 mm), munarakk (0,15 mm) on aga inimese 
suurim rakk ja nähtav isegi ilma mikroskoobita.

Samuti on erinev rakkude eluiga. Leukotsüüdid (valged verelibled) elavad vaid mõne päeva, 
närvirakud aga kestavad kogu inimese eluaja. Paraku kaotavad närvirakud oma jagunemis-
võime juba inimese sündimise ajal. Vaatamata paljudele erinevustele on kõigil rakkudel ka 
midagi ühist: nimelt on kõigil rakkudel ühesugune ülesehitus. 

Iga rakk on võimeline

• ammutama ümbritsevast vedelikust toitaineid,

• neid aineid energiaks muundama,

• selle protsessi jääkained tagasi koevedelikku eritama.

Niisiis etendavad rakud ainevahetuses juhtivat osa. Rakkude järgmine tähtis omadus seis-
neb selles, et peaaegu kõik nad on jagunemisvõimelised. Nõnda võtavad rakud osa inimese 
kasvamisest ja muutumisest ning oma aja äraelanud rakud asenduvad uutega. 

Põhimõtteliselt koosneb iga rakk rakukestast e membraanist, rakutuumast, rakuplasmast ja 
raku sisemuse mitmeks osaks jaotavast vaheseinast. 
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Membraan e rakukest ümbritseb kogu rakku ja täidab mitmesuguseid ülesandeid. Näiteks 
eraldab ta rakusisest ruumi rakuvälisest. Seetõttu võib näiteks rakusiseses ruumis olla mõ-
nel ainel hoopis teistsugune kontsentratsioon kui väljaspool. See asjaolu etendab tähtsat 
osa raku ainevahetuses oma ümbruskonnaga.

Rakukesta külge on kinnitunud retseptormolekulid. Need võimaldavad rakku teavitada tea-
tud ainete olemasolust väljaspool, et rakk saaks vastavalt reageerida. Et rakk saaks veendu-
da, kas mingi aine on kehaomane, asuvad rakumembraanis ka mõned valgumolekulid. Üheks 
rakukesta tähtsaks ülesandeks on kontrollida ainete sisse- ja väljapääsu rakku. Seda raku-
kesta omadust nimetatakse poolläbilaskvuseks või selektiivseks läbitavuseks. Vesi ja vees 
lahustunud teatud ained, nagu hapnik ja süsinikdioksiid, läbivad membraani oma väikese 
molekuli tõttu takistamatult. Samuti laseb membraan läbi enamiku rasvlahustuvaid aineid. 
Seetõttu seovad mõned ained end kandemolekulidega, mis muudavad need ained rasvas 
lahustuvateks ja võimaldavad neil rakku siseneda.

Rakutuum ehk nukleus on iga raku keskus. Tuum vastutab selle eest, et rakk saaks täita oma 
ülesandeid. Peale selle sisaldab tuum inimese pärilikkusainet, mis raku jagunemise korral 
uutele rakkudele edasi antakse. 

Rakutuuma sisemuses asuvad kromosoomid, inimese pärilikkuse kandjad. Igas rakus on 46 
paari kromosoome, millest 23 on pärit emalt ja 23 isalt. Need kromosoomid jagunevad 22 
paariks autosoomideks ja üheks heterosoomide paariks. Autosoomid määravad kehaehituse, 
heterosoomid aga soo. Kromosoomid koosnevad desoksüribonukleiinhappe (DNA) molekuli-
dest. Kui kromosoome tugevasti suurendada, võib näha kaheharulist spiraali (topeltspiraali).

Nukleiinhapped esinevad ka ribonukleiinhapete (RNA) kujul. RNA molekulid paiknevad vaid ühe-
kordse spiraalina. RNA kannab samuti pärilikkusteavet, inimorganismis on tema tähtsaimaks 
funktsiooniks valkude süntees ning ta asub muu hulgas tuumaosakestes ehk nukleoolides. 

Rakuplasma ehk tsütoplasma koosneb peamiselt veest, anorgaanilistest ainetest ja orgaani-
listest ühenditest. Plasma ümbritseb rakutuuma ja organelle. Vee ülesandeks on tempera-
tuuri reguleerimise ja kandja ülesanne, samuti mängib vesi ka lahusti rolli. 

Anorgaanilised ained sisenevad rakkudesse soolade kujul, sest rakk ei suuda neid ise toota. 
Lahuses esinevad soolad positiivselt laetud ioonide (katioonide) ja negatiivselt laetud ioo-
nide (anioonide) kujul. Tähtsamad katioonid on naatrium, kaalium, kaltsium ja magneesium. 
Sagedamini esinevad anioonid on kloriid, bikarbonaat, anorgaaniline fosfaat ja sulfaat. Raku 
sisemuses on ülekaalus kaalium-, magneesium- ja fosfaatioonid. Rakuvaheruumis ehk inters-
tiitsiumis esinevad peamiselt naatrium-  ja kloriidioonid.

Valgud (proteiinid), rasvad (lipiidid), süsivesikud (suhkrud) ja nende laguproduktid on raku-
plasmas leiduvad orgaanilised ained.

Membraan – kest, piirpind
Retseptorid – erutustundlikud organellid
Nukleus – tuum, rakutuum
Kromosoomid – pärilikkuse kandjad
Ioonid – elektrilaenguga molekulid
Autosoomid – mittesugulised kromosoomid
Heterosoomid – sugulised kromosoomid
Topeltspiraal – kaheharuline keerdspiraal, DNA molekulide paigutus kromosoomis
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Raku organellid

Raku organellid on kindlate toimingutega rakuosad.

Raku organellid Funktsioonid
Ribosoomid Valkude tootmine (rakuvabrik)
Endoplasmaatiline
retiikulum

Rakusisene transport

Golgi kompleks Golgi kompleksist pärinevate ainete pakkimine nende rakust 
väljaviimiseks

Lüsosoomid Raku seedeorgan, mis valmistatakse Golgi kompleksis; moodustavad 
väikesed põied, mis sisaldavad nii rakusisest kui ka -välist materjali ja 
lagundavad oma ensüümide abil toitaineid

Mitokondrid Energia tootmine (rakujõujaam). Vajalike ensüümide, hapniku ja 
glükoosi abil suudavad nad toota energiat, et varustada rakus 
toimuvaid protsesse

Rakuskelett 
(tsütoskelett)

Raku toestusvahend, üles ehitatud mikrotorukestest ja mikro-
kiududest

Mikrotorukesed – torukujulised proteiinstruktuurid
Mikrokiud – niitmolekulid

Rakusisesed ja rakkudevahelised transpordiprotsessid 

Ainevahetuse käigushoidmiseks peab iga rakk pidevalt ainet vastu võtma. Seda protsessi 
nimetatakse endotsütoosiks. Selle ülesande täitmiseks on raku käsutuses aktiivsed ja pas-
siivsed võimalused, s.t nii energia tarbimisega kui ka ilma selleta.

Passiivsed transpordiprotsessid:

• Difusioon – molekulide ja ioonide jaotumine mingis keskkonnas (nt vesi, õhk) piki kont-
sentratsioonikallakut. Keskkonnas lahustunud ained liiguvad kõrgeima kontsentratsiooni 
punktist madalaima kontsentratsiooniga punkti poole, kuni kontsentratsioon ühtlustub.

• Osmoos – vastupidi difusioonile suudavad poolläbipaistvat membraani läbida vaid vede-
liku molekulid ja mitte selles lahustunud aineosakesed. Osmoosi toimumise eelduseks 
on, et membraaniga eraldatud vedelikukogustes on lahuse kontsentratsiooni erinevus ja 
et lahustunud aine ei suuda membraani läbida. Kontsentratsiooni ühtlustamiseks hakkab 
vedelik liikuma madalama kontsent ratsiooniga poolelt kõrgema kontsentratsiooni poo-
lele. Algul valitsenud rõhuvahet nimetatakse osmootseks rõhuks.

Aktiivsed transportprotsessid:

• Naatrium-kaalium-pump – normaalse rakutegevuse korral peab kaaliumi kontsentrat-
sioon raku sees olema kõrgem ja naatriumi kontsentratsioon madalam, kui on väljaspool. 
Selle tasakaalu säilitamiseks viiakse kaaliumioonid rakkudesse ja naatriumioonid tuuakse 
rakkudest välja. Selleks on vaja kulutada energiat.

• Transport põiekeste abil – suuremate aineosakeste (nt haigustekitajad või valgumoleku-
lid) sissetoomiseks ja väljaviimiseks haaratakse nad membraani osaga, mis sulab kokku 
põiekeseks. Rakus aktiveeritakse lüsosoomid, mis lagundavad osakese ensüümide abil. 
Kui kaitserakud lagundavad sel viisil haigusetekitajaid või võõrkehi, nimetatakse sellist 
protsessi fagotsütoosiks. Kui aga põiekeste abil mõni osakene rakust välja viiakse, nime-
tatakse seda eksotsütoosiks.
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Endotsütoos – rakku  aineosakeste sissetoomine väliskeskkonnast
Eksotsütoos – tahkete aineosakeste väljaviimine rakust
Fagotsütoos – tahkete osakeste sisestamine rakku (endotsütoosi üks vorm)

Raku jagunemine

Rakkude paljunemine võib toimuda kolmes vormis: mitoos, amitoos ja meioos.

• Mitoos tähendab kromosoomide pooldumist ja kahe ühesuguse raku tekkimist.

• Amitoosi nimetatakse ka raku otseseks jagunemiseks. See esineb peamiselt spetsiaal-
setes ainevahetusorganites (nt maks, neerud, vegetatiivsed närvirakud ja südamelihase 
rakud). Enamasti toimub rakutuuma lihtne jagunemine. Kui seejärel raku paljunemine 
ära jääb, tekib mitmetuumaline rakk. 

• Meioosi nimetatakse ka küpsusjagunemiseks või taandjagunemiseks. Erinevalt mitoosist 
või amitoosist ei toimu siin raku jagunemist otseses mõttes, vaid algul ühinevad hoopis 
kaks rakku (emase munarakk ja isase seemnerakk). Selleks taandavad mõlemad rakud 
enne oma kromosoomide arvu 46-lt 23-le. Viljastumisel sulavad mõlemad vanemrakud 
kokku üheks rakuks, millel on jälle 46 kromosoomi. Kohe pärast viljastumist algab uuesti 
mitoosne paljunemine.

Kude

Kude kujutab endast ühesuguse ehitusega rakkude ühendust. Organismis on olemas mitut 
tüüpi kudesid, millest igaühel on oma kindlad ülesanded.

Koetüübid ja nende põhiülesanded

Epiteelkude välis- ja sisepindade katmine

Endoteel
ühekihiline rakukest veresoonte ja seroossete 
õõnsuste pinnal

Näärmekude
erilised epiteelrakud, mis toodavad hormooni või 
muud eritist

Sidekude

tugikude
strooma: organite tugisüsteem; 

parenhüüm: organite funktsioneeriv kude

rasvkude
funktsionaalne rasv: tugifunktsioon (nt peopesal, 
jalatallal), näljakindel;

varurasv: kalorivaru (kõhul, sooltel)

Kõhrkude 

hüaliinkõhr
liigesepindade libisemiskate, roided, kõrisõlm, 
hingetoru kinnised

elastne kõhr kõrvalest, kõripealis, väikesed bronhid

kiudkõhr menisk, vaagnaliidus, lülisambakettad

Luukude 
tugifunktsioon

kortikaalne luu: üdikanaliga toruluud; 

spongioosne luu: liigesed, lülisambalülid, rangluu 

vereloome luuüdil lapsepõlves; vananemisega taandub

Lihaskude kokkutõmbevõime tõttu võimaldab lihaskude liikumist

Närvikude 
põhiomadused on ärrituste vastuvõtmine ning erutuse 
edasiandmine ja töötlemine
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Kokkuvõte

Kõik organismid koosnevad rakkudest. Inimkehas on umbes 10 000 miljardit rakku. Rakud ja-
gunevad oma funktsioonil järgi. Ühesuguste rakkude ühendust nimetatakse koeks. Erinevad 
koetüübid moodustavad omakorda organid. 

VÕTMESÕNAD difusioon koetüübid luukude

lihaskude närvikude osmoos organell 

rakk rakkude jagunemine rakutuum sidekude

kude

Teadmiste kontrolli küsimused

1. Selgitage raku, koe ja organi erinevust ning tooge näiteid.

2. Nimetage vähemalt viis koeliiki ja loetlege nende funktsioone.

3. Andke ülevaade keharakkude ehituse ja toimingute põhilistest sarnasustest.

4. Nimetage vähemalt nelja tüüpi rakuorganelle ja kirjeldage nende funktsioone.

5. Kirjeldage difusiooni ja osmoosi erinevust.
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2.2. Inimkeha funktsionaalsed süsteemid

2.2.1. Liikumis- ja tugiaparaat

Õpieesmärgid

Erakorralise meditsiini tehnik:

• teab inimese skeleti ehitust,

• oskab kirjeldada luu ehitust, 

• teab lülisamba osatähtsust skeletis,

• oskab loetleda luude omavaheliste ühenduste liike,

• oskab kirjeldada liigese tähtsamaid osi,

• oskab nimetada lihaste liike ning tuua näiteid nende esinemise kohta.

Sissejuhatus

Inimkeha iseloomuliku kuju määrab olulises osas luustik ja lihaskond. Keha püstihoidmiseks 
on vaja lihastoonust. Liigeste liikuvus võimaldab inimesel liikuda.

2.2.1.1.Skelett

Luustikku, mis toetab inimkeha, nimetatakse skeletiks. Skelett koosneb kõikidest kehas 
asetsevaist luudest. Samasse süsteemi kuuluvad ka lihased ning lihaseid luudega siduvad 
kõõlused ja sidemed. Luustiku ja lihaste osakaal on 45–55% kehakaalust. Lihaseid on u. 400 
ja nende mass on u. 40% kogu organismi omast. Luid on üle 200 ja nad omakorda moodus-
tavad umbes 15% meie kehamassist.

Luude, lihaste, kõõluste ja sidemete peamised ülesanded

Luud passiivsne liikumisfunktsiooni tagamine, organite tugi ja kaitse (rinnakorv, 
vaagen), keha tugi, keha kuju määramine, lihaste ja kõõluste paigalhoidmine, 
vereloome

Lihased tahtlikud liigutused (skeletilihased), automaatsed liigutused (silelihased), 
keha hoidmine, hingamisfunktsioon

Kõõlused lihaste ja luude ühendamine, luude omavaheline sidumine

Sidemed liigeste koos hoidmine ja  tasakaalustamine
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Luude ehitus

Luude juures eristatakse järgmisi elemente:

• luuümbris (periost),

• luu põhikude,

• luuüdi,

• kõhrkate (liigese osas),

• luu otsad (epifüüs),

• luu keskosa (diafüüs),

• kasvuplaat (noorukil).

Luuümbris katab luid, välja arvatud liigesepinnad. Luuümbrist läbivad paljud veresooned ja 
närvikiud, nende kaudu saab luu toitaineid ja moodustuvad uued luurakud.

Luuümbris koosneb kahest kihist. Välimise kihi, mis kaitseb, moodustab tihe sidekude. Sise-
mine kiht koosneb kohevast sidekoest ja on rikkalikult varustatud närvide ja veresoontega 
ning sisaldab rakke, mis on luu arenemisel ja kasvamisel suure tähtsusega. Luuümbrise abil 
paranevad ka luude kahjustused.

NB! Luu sisemuse verevarustus toimub luus olevate väikeste kanalite kaudu. Luumurru kor-
ral ei saa neid kanaleid kokku seada. Verejooksu tõkestamine ei ole seega luumurru korral 
võimalik!

NB! Närvide ja veresoonte rohkus luuümbrises põhjustab täiskasvanutele luumurru korral 
koos luuümbriskoe rebenemisega tugevat valu, mis tihti tuleneb luuümbrise jäämisest pu-
runenud luuosade vahele. Enamasti saab valu leevendada, kui rakendada tõmbejõudu piki-
suunas.

Luud koosnevad plinkollusest ja käsnollusest. Plinkollus paikneb väljaspool ja kujutab endast 
väga tihket ühtlast moodustist. Käsnollus koosneb arvukatest peentest luupõrkadest, mil-
le vahel leidub luuüdi. Eristatakse punast (vererikast) ja kollast (rasvarikast) luuüdi (näiteks 
puusaluudes, lülisambalülides, roietes, toruluude käsnolluses on punane luuüdi, toruluude 
õõnsuses aga kollane luuüdi.) Punane luuüdi on vereloomeelund. Kollane luuüdi on aga toit-
ainete, eriti rasvade varupaik.

Luukudet uuendatakse kogu eluaja vältel. Luulagundamisrakkude, osteoklastide kaudu lam-
mutatakse luukude ning osteoblastide, luuloomerakkude kaudu rikastatakse luukude kalt-
siumiühendiga (hüdroksüülapatiidiga).

Epifüüs – (siin) toruluu liigesepoolne osa

Diafüüs – toruluu keskosa 
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Inimese skeleti ehitus

Inimese skelett jaguneb kolmeks tähtsaks osaks: 

• kolju, 

• kael ja kere,

• jäsemed.

Kolju

Kolju jaguneb ajukoljuks (koljulae ja koljupõhimikega) ning näokoljuks. Ajukolju ümbritseb 
aju luust kaitsekihina; näokolju ümbritseb lisaks silmadele ja haistmisorganile ka hingetoru 
ja söögitoru algust.

NB! Koljupõhimiku ehitus ja füsioloogilised avad ning tüüpilised murdejooned määravad ära 
koljupõhimiku murru põhisümptomid. Näiteks frontobasaalse murru korral tungib veri üle-
misest koljusüvendist tihti ülemistesse hingamisteedesse. Verejooks toimub sel juhul ninast 
või suust. Veri võib samuti koguneda silmamuna ümbritsevas lahtises sidekoes – selle tule-
musena tekkivat verevalumit nimetatakse prillhematoomiks. Keskmise koljusüvendi murru 
(laterobasaalse murru) korral leiab veri endale tee läbi oimuluu ja tungib välja välise kuulme-
käigu kaudu. 

Joonis 2.1. Kolju osad 
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Joonis 2.2. Pea ja kaela piirkonnad 

Kael ja kere

Sellesse rühma kuuluvad lülisammas, rinnakorv ja vaagen. 

Lülisammas e. selgroog on keha telg, mille ülesandeks on kanda koljut ja püsti hoida keha. 
Ta hoiab rinnakorvi kaitsvaid roideid ning ümbritseb ja kaitseb seljaaju.

Lülisammas koosneb 33–34 selgroolülist. Kõik lülid on enam-vähem sarnase ehitusega. Siiski 
on kaks erandit: esimene (atlas = kandelüli) ja teine lülisambalüli (axis = telglüli = pööraja). 
Esimesele lülisambalülile toetub kolju kuklaluu kaudu. Ülemisel lülil puudub oma lülikeha, 
ta kaks lohku sobivad kuklaluu liigespõntadega (jaatamisliigutus), axise hammas seob atla-
se enda külge ja võimaldab selle ümber pöörelda (eitamisliigutus). Lülisamba murd selles 
piirkonnas on eriti ohtlik, sest lähedalasuvas peaajus paikneb mitu tähtsat keskust, mis või-
vad sel juhul viga saada. Mida kaugemal allpool asub lülisambalüli, seda suuremat koormust 
peab see kandma ja seda tugevam peab ta olema. 

Lülisamba kaelaosa on eriti liikuv. Liikuvus aga muudab selle lülisamba osa vastuvõtlikeks 
traumadele.

Lülisamba rinnaosa külgedel on lülijätkudena roideliigespinnad. Roided annavad rinnakorvi-
le tugevuse.

Lülisamba nimmeosa on oma ehituselt kõige tugevam, kuid talle langeb ka väga suur koormus.

Ristluu ja õndraluu kohal on lülisegmendid omavahel kokku kasvanud.
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Joonis 2.3. Esimene ja teine lülisambalüli 

Lülisamba S-kujuline kõverdumine koos lülivaheliste ketastega muudab lülisamba vetruvaks, 
amortiseerides võimalikke lööke.

Lülisamba osad koos nimetuse ja tüüpilise kõverdumisega

Lülide arv Piirkond Nimetus Kõverdumine

7 kaelalülid tservikaalne lordoosne

12 rinnalülid torakaalne küfoosne

5 nimmelülid lumbaalne lordoosne

5 ristluulülid sakraalne küfoosne

4 või 5 õndraluulülid kotsügeaalne küfoosne

Lordoosne – kõverdumine ettepoole
Küfoosne – kõverdumine tahapoole
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Joonis 2.4. Lülisamba s-kujuline kõverdumine

NB! Lülivahelised kettad (diskid) ühendavad lülisambalülid üheks tervikuks. Nad koosnevad 
kiudkõhrest ja nende sültjas südamik võimaldab lülisambal vetruda, liikuda ja survet ühtlus-
tada. Pikaajaline koormus ja ülepingutus, iseäranis vale tõstmise ja kandmise korral, võib viia 
raskete tagajärgedeni. Diski purunemine on kahjuks sagedane trauma, mis võib tekkida ka 
erakorralise meditsiini tehnikul (j ptk „Ergonoomika kiirabis“)
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Rinnakorv

Rinnakorvi (thorax) juurde kuuluvad lisaks rinnalülidele ka roided (costae) ja rinnak (sternum). 
12 roidepaarist on ainult seitse otseselt rinnakuga seotud. Ülejäänud viis paari on seotud 
rinnakuga vaid kaudselt või pole üldse seotud.

Joonis 2.5. Rinnakorv

NB! Katsudes on tunda alles teine roie, sest esimest katab rangluu (clavicula). Selle järgi leitak-
se koht EKG elektroodide paigutamiseks (j ptk „Elektrokardiogamm ja EKG-monitooring“).

Roiete ja rinnaku vaheline ühendus on liigesega, ainult esimene roie on ühendatud kõhrega. 
Inimese vananemisega selle liigese liikuvus väheneb.

Rinnak kujutab endast lamedat luud, mis koosneb luukehast, käepidemest ja mõõkjätkest. 
Tal on liigesepinnad roiete ja rangluuga. Rinnakul on oluline osa südamemassaažis.
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Vaagen

Vaagen koosneb kahest puusaluust (ossa coxae), mille moodustavad niudeluu (os ilium), hä-
bemeluu (os pubis) ja istmikuluu (os ischii) ning ristluust (os sacrum). Sellele liitub all õnd-
raluu (os coccygis), mis aga ei kuulu enam vaagnaringi juurde. Puusaluud asuvad ristluu kül-
gedel ja on sellega ühendatud ristluu-niudeluu liigese (articulatio sacroiliaca) abil, ees aga 
häbemeluu liiduseks (symphysis pubica). Puusaliigeste külgedel puusanapas (acetabulum) 
kinnituvad mõlemal pool reieluud. 

Ristluu ülemine osa ja niudeluud moodustavad suure vaagna. Sellest piirjoonega eraldatud 
alumist osa, mis koosneb rist-, õndraluust ning häbeme- ja istmikuluudest, nimetatakse väi-
keseks vaagnaks.

Joonis 2.6. Vaagen

Jäsemed

Ülajäsemed

Õlavööde hõlmab endas käsivarte lähtekohta. Selle juurde kuuluvad abaluud, rangluud ja 
käte tasakaalustajana rinnak. 

Käsivars koosneb õlavarreluust (humerus), käsivarreluust ehk küünarluust (ulna) ja kodar-
luust (radius). Kämmal koosneb randmeluust, kämblaluudest ja sõrmeluudest. 

Alajäsemed

Alajäseme lähtekohaks on puusaliiges.

Jalg koosneb reieluust (femur), luustiku suurimast toruluust, mis oma erisuse - küljele suuna-
tud reieluu kaela - tõttu on vanemas eas sagedaste õnnetuste põhjuseks (j osa „Jäsemete 
vigastused“). Peale selle koosneb jalg kederluust ning sääreluust (tibia) ja pindluust (fi bula). 
Jalapöid koosneb pöiapäraluust, metatarsaalluudest ja varbaluudest. 
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Joonis 2.7. Jäsemete luud

2.2.1.2.Luude ühendid

Pidevühendusi nimetatakse liidusteks, liikuvaid ühendeid liigesteks.

Erinevad liidused

• Luuliidus: nt koljuluu osade ühendused.

• Kõhrliidus: nt häbemeluuliidus, lülisambakettad.

• Sidemeliidus: nt vaheseinad käsivarre- või sääreluude vahel
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Liigesed

Liiges on liikuv ühendus skeleti osade vahel ning sel on teatud omadused.

• Liigesekest e. liigesekapsel koosneb õhukesest väliskihist ja jämedamast sisekihist. Liiges ta-
gab luustiku osade omavahelise liikuvuse.

• Liigesepilus e. liigeseõõnes asub võie (synovia), mis moodustub liigesekesta väliskihist. Liige-
sepilu on väga kitsas.

• Liigesevõide (synovia) ülesanne on vähendada hõõrdumist ja peale selle ka toita liigesekõhre.

• Liigesesidemed takistavad ülepiirilisi liigutusi ja hoiavad liigest koos.

• Liigesekeha moodustavad kumer liigesepe ja õõnes liigesenapp, mida vooderdab liigese kõhr.

• Limapaun ehk bursa ei ole otseses mõttes liigese osa, kuid esineb tihti liigese läheduses. See 
on pilutaoline vähest vedelikku sisaldav õõnsus, mis jaotab survekoormust ühtlaselt ja ker-
gendab kihtide libisemist teineteise peal.

Joonis 2.8. Liigese osad küünarliigesel

Liigese kujud
Liik Liikumine Näide
Keraliiges Koosneb kerakujulisest peast ja 

õõnsusest, võimaldab liikuda igas suunas
Õlaliiges, puusaliiges

Munaliiges e 
ellipsoidliiges

Liigesepea on ellipsoid. Võimalik on 
liikuda ette, taha ja küljele. Pöörlemine 
pole selle liigese puhul võimalik

Proksimaalne käeliiges, 
kuklaluu ja atlase vaheline liiges

Šarniirliiges e 
ratasliiges

Painutus ja sirutus ühe telje sihis Küünarliiges, põlveliiges, 
sõrme- ja varbaliiges

Plokkliiges Plokk pöörleb rõnga sees. See võimaldab 
pöördliikumist ühe telje suhtes

Esimese ja teise kaelalüli 
vaheline liiges, küünar- ja 
kodarluu vaheline liiges

Sadulliiges Kaks sadulakujuliselt vormitud 
liigesepinda võimaldavad liikumist kahe 
telje sihis

Pöidla põhiliiges

Liikumisel ei sobitu kõik liigesepinnad nii hästi, et oleks võimalik üksnes puhtalt libiseda. Tege-
likkuses toimub pidev veere-libistusliikumine, mis väljendub kõige selgemini põlveliigese töös.
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2.2.1.3.Lihased

Liikumisaparaadi lihastik ehk muskulatuur võimaldab koos luude ja liigestega inimkeha püs-
ti hoida ja sooritada väga mitmekesiseid liigutusi. Inimese kehas võib eristada umbes 400 
skeletilihast. Iga lihas koosneb suurest hulgast lihaskiududest. Neid seob üheks tervikuks 
vähemal määral veniv lihaspaun (fascia). 

Meie kehas on kolme tüüpi lihaseid: skeleti-, sile- ja südamelihased.

• Skeletilihased moodustavad 40% täiskasvanu kehamassist. Skeletilihased on vööt-
lihased, mis koosnevad kimpudeks koondunud vöötlihasrakkudestLihas koosneb 
keskosas lihasrakkudest ja algus- ning lõpposas kõõlustest. Skeletilihased tõmbuvad 
kokku kiiresti ja nende tegevus allub meie tahtele. Lihaste kokkutõmbed saavad toi-
muda närvidest saabuva impulsi tõttu. Lihastel peab tööks olema hea verevarustus, 
seda võimaldavad veresooned, mille kaudu tulevad toitained ja viiakse ära jääkained. 
Skeletilihased jaotatakse pea-, kere- ja jäsemete lihasteks. Pealihased jaotuvad mälu-
mis- ja miimilisteks lihasteks. Näoilmeid võimaldavad lihased on inimesel väga hästi 
arenenud. Me saame väljendada emotsioone – rõõmu, viha ja hirmu, kurbust jne. 
Kuju järgi eristatakse pikki, laiu ja lühikesi lihaseid. 

• Südamelihased on vöötlihased, mille rakkudes on mitu tuuma. Tegevuselt on nad sar-
nased skeletilihastega, kuid ei allu meie tahtele. Südamelihased töötavad automaat-
selt rütmiliselt.

• Silelihased vooderdavad siseelundite seinu ja nende tegevus ei allu meie tahtele. Si-
lelihased tõmbuvad kokku aeglaselt ja väikese jõuga. Soolte lainelised liigutused on 
silelihaste kokkutõmbumiste ja lõtvumiste tulemus. 

Selleks et liigutusi teha, vajavad lihased energiat. Energiat saavad lihased glükoosist. Glükoosi 
lagundamiseks on vaja hapnikku. Lihaste töö jõudlus sõltub toitainete ja hapnikuga varusta-
tusest. Verevarustuse intensiivsust saab treeningutega tõsta. Treenimata lihastes ei lagune 
glükoos lõplikult, tekib piimhape, mis annab tunda lihasvaluna. See võib tekkida ka ülepingu-
tusest või sundasendi tõttu. Kiire töörütmi ja suure töökoormuse tõttu väsivad lihased kiiresti. 

Liikumine on võimalik seetõttu, et kehale lähemal asuva luu külge kinnituv lihas tõmbub 
kokku. Lihase kokkutõmbe tõttu tõmmatakse kehast kaugemal olev luu (mis on omakorda 
ühendatud liigesega) suunas, mida liiges võimaldab.

Tavaliselt on igal lihasel olemas paariline, mis liigub vastassuunas (agonist ja antagonist). 
Tänu sellele süsteemile ning väikeajus asuvale motoorsele juhtimiskeskusele, on võimalik 
liikuda koordineeritult ja kooskõlastatult.

Lihaseid on tavaks liigitada nende asukoha ja funktsiooni järgi:

• painutajalihased (fl eksorid),

• sirutajalihased (ekstensorid),

• lähendajalihased (aduktorid),

• eemaldajalihased (abduktorid),

• pööramislihased (rotaatorid),

• rõngaslihased (sfi nkterid).

Lihased kinnituvad luu külge enamasti kõõluste abil. Pikemad kõõlused asuvad kõõlusetupes. 
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Joonis 2.9. Suuremad skeletilihased

Kokkuvõte

Inimese liikumis- ja tugiaparaat koosneb luudest, liigestest ja lihastest. Nende peamine üles-
anne on anda inimkehale kuju ja seda toetada, liikuda, siseorganeid kaitsta ja võtta osa hin-
gamisest.

VÕTMESÕNAD jäsemed kolju lihased
atlas liiges luustik/skelett lülisammas

rinnak rinnakorv skelett vaagen

Teadmiste kontrolli küsimused

1. Millistest osadest koosneb inimese  luustik?

2. Kirjeldage luu ehitust.

3. Kirjeldage erinevaid luuliike ja tooge iga liigi kohta kaks näidet.

4. Kirjeldage lülisammast ja selle omadusi.

5. Loetlege luude omavahelise ühenduse liike ja tooge iga liigi kohta üks näide.

6. Nimetage liigese tähtsamaid osi.

7. Loetlege lihaste liike ja tooge iga liigi kohta näiteid.
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2.2.2. Närvisüsteem

Õpieesmärgid

Erakorralise meditsiini tehnik:

• teab inimkeha närvisüsteemi alajaotusi,

• teab kesknärvisüsteemi ehitust,

• teab aju  osasid ja oskab selgitada nendevahelist seost,

• teab aju verevarustuse iseärasusi,

• oskab kirjeldada seljaaju ehitust,

• oskab loetleda kraniaalnärve ning kirjeldada nende funktsioone,

• teab perifeerse närvisüsteemi tähtsamaid osi 

• oskab anda ülevaade vegetatiivse närvisüsteemi osadest,

• teab uitnärvi ülesandeid.

Sissejuhatus

Närvisüsteem võtab retseptorite vahendusel informatsiooni organismist ja väliskeskkonnast 
ning töötleb, säilitab seda ning juhib selle põhjal elundite kasvu ja talitust. Närvisüsteemi ja 
hormoonsüsteemi ülesanne on edastada infot keha funktsioonide juhtimiseks: närvid tegut-
sevad kiiresti ja sihipäraselt, hormoonid aeglaselt ja üldjoontes.

Funktsioneerimine

Närviimpulsse antakse edasi elektriliselt närvilõpmete ehk aksonite kaudu, mis koos sooma-
ga moodustavad neuronid ehk närvirakud. Iga närvirakk koosneb rakukehast, ühest aksonist 
ehk viimajätkest ja mitmest dendriidist ehk toomajätkest. Närviraku kehas, nii nagu teistes 
rakkudes, on rakutuum ja tsütoplasma. Rakukehad asuvad pea- ja seljaajus, erilistes raku-
kogumikes ehk ganglionides ja ka erinevates kehas olevates retseptorites, millest koosne-
vad närvijuhtmed. Ühenduskohtades, kas sihtorgani või närvirakkude ühenduse ehk sünapsi 
juures edastatakse signaali neurotransmitteri ehk virgatsaine abil. Nende ainete olemasolu 
tuvastavad retseptorid, mis muudavad keemilise signaali jälle elektriliseks.
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Joonis 2.10. Närvirakk

Tähtsamad virgatsained:

• erutusvirgatsained: atsetüülkoliin, substants P, glutamaat;

• pidurdusvirgatsained: glütsiin, gamma-aminovõihape;

• retseptorile omavad nii ergutavat kui ka pidurdavat toimet: noradrenaliin, adrenaliin, do-
pamiin.

Väga väikeses koguses satuvad need ained ka verre ning mõjuvad siis nii nagu hormoonid 

Füsioloogiliselt ja anatoomiliselt jaguneb närvisüsteem:

• kesknärvisüsteemiks (KNS), sinna kuuluvad pea- ja seljaaju; 

• perifeerseks närvisüsteemiks (PNS): kraniaal- ja spinaalnärvid;

• vegetatiivseks ehk autonoomseks närvisüsteemiks (VNS), mis jaguneb sümpaatiliseks ja 
parasümpaatiliseks närvisüsteemiks.

Sooma – tuuma ümbritsev närviraku põhiosa
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2.2.2.1.Kesknärvisüsteem

Kesknärvisüsteem koosneb pea- ja seljaajust. Aju asub luust koljus koljupõhimiku ja koljulae 
vahel. Piklik aju läbib kuklamulgu ja ühineb seljaajuga, mis asub lülisambakanalis. Neid täht-
said organeid ümbritsevad kestad ehk kelmed (meninges), mis kaitsevad pea- ja seljaaju. 

Sisemine aju- või seljaaju kest on pehmekest (pia mater cerebralis või spinalis). See liibub otse 
vastu närvirakke ning ümbritseb ajukoort koos kõige selle kurdudega. Seljaaju puhul liibub 
kelme vastu valget ajuollust. Pehmekest sisaldab suurel hulgal veresooni.

Ämblikuvõrkkest (arachnoidea) on keskmine kest ja liibub otseselt vastu kõvakelmet ja ula-
tub oma peente kiududega sisemise ajukestani ja moodustab subarahnoidaalse ruumi (ämb-
likvõrkkelme alune ruum). See ruum on täidetud ajuvedelikuga e liikvoriga (liquor cerebrospi-
nalis). Ämblikvõrkkestas puuduvad peaaegu täielikult veresooned.

Kõvakest (dura mater cerebralis või spinalis) on välimine ajukest. See koosneb tugevast side-
koest ja liibub seestpoolt vastu koljut. Kõvakelme all asub subduraalruum. Kõva ajukelme 
koosneb õieti kahest kihist, mis on enamasti kokku kasvanud. Seal, kus need kihid on eraldi, 
asub õõnsus (siinus), mis võimaldab venoosse vere äravoolu läbi suuremate veenide.

Kõvakesta moodustavad lisaks sellele duraseptid, sidekoest seinad aju üksikute osade vahel: 
suurajusirp suuraju kahe poolkera vahel (falx cerebri) ja telk (tentorum) suur- ja väikeaju vahel.

Seljaajukestade ehitus sarnaneb peaaju omale. Lülisambakanalis on dura mater’i mõlemad 
kihid eraldatud. Väline kiht liibub vastu lülisambalülisid ning sisene kiht ümbritseb seljaaju või 
pehmet kesta. Välise ja sisese kihi vahel on ajuvedelikuga täidetud tühik. Selle tühiku ladina-
keelne nimetus on cavum epidurale. Sellel tühikul on teatud osa traumaatiliste verejooksude 
ja anesteesia korral. Koljuõõnes puudub kõvakelmet ümbritsev epiduraalruum. Sellele vaa-
tamata räägitakse kõvakelme ja kolju vahelise verejooksu korral epiduraalsest verejooksust.

Subduraalne – kõvakelme all asuv

Siinus – süvend

Epidural – dura mater’i vastu liibuv

Ajuvatsakeste süsteem

Ajuvatsakesed ehk ventriiklid kujutavad endast kesknärvisüsteemis asuvaid tühikuid, mis on 
täidetud ajuvedelikuga (liquor cerebrospinalis). Peale vatsakeste on pea- ja seljaajus teisigi 
tühikuid, mis on täidetud ajuvedeliku e liikvoriga (liikvortühikud).

Ajuvatsakesi on neli, neist I ja II vatsake suurajus on külgvatsakesed. Vatsakestevaheliste tü-
hikute kaudu on mõlemad vatsakesed seotud III vatsakesega vaheajus. III vatsake on oma 
kitsenemise (akvadukti) kaudu omakorda seotud IV vatsakesega. Neid nelja vatsakest ühen-
dab kaks külgmist ja üks keskmine õõnsus (foramen magendii) subarahnoidaalse ruumiga. Nii 
saab võimalikuks pidev vedelikuvahetus siseste ja väliste liikvortühikute vahel.

Ventriikel – vatsake
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Ajuvedelik 

Ajuvedelik e liikvor (liquor cerenbrospinalis) on päritolult fi ltreeritud vereplasma, mida too-
dab ajukelme siseosal asuv soontepõimik. Liikvori ülesandeks on amortiseerida pead taba-
vaid lööke ja kaitsta aju. Samuti varustab ta pea- ja seljaajukudesid toitainetega ja juhib ee-
male jääkained. Siiski ei sisene kõik ained verest liikvorisse.

Liikvor on selge värvitu vedelik, kust peaaegu täielikult puuduvad valgud ja rakud. Meditsii-
nis võetakse liivorianalüüse diagnoosimiseks ja terapeutiliseks otstarbeks. Enamasti toimub 
see lumbaalpiirkonnast 3. ja 4. või 4. ja 5. nimmelüli vahelt. Samuti on võimalikud suboktsipi-
taalpunktsioonid kuklaluu tagant või ajuvatsakestest, kuid neid tehakse pigem terapeutilisel 
eesmärgil (vatsakese drenaažiks).

NB! Liikvori väljapääsu raske ajutrauma korral võib diagnoosida väljuva vere lahjenemise 
kaudu (j peatükk „Peatraumad“).

Lumbaalne – nimmega seotud

Suboktsipitaalne – kuklaalune

Joonis 2.11. Peaaju struktuurid
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Suuraju (telencephalon)

Suuraju on peaaju suurim osa, mis moodustab 70% peaaju mahust. See jaguneb paremaks 
ja vasakuks poolkeraks, mis on omavahel närvidega ühendatud. Kogu suuraju on kaetud u 
3 mm paksuse suurajukoorega. See koor on kaetud paljude kurdudega, mis suurendab aju 
välispinda. Kuna ajukoor koosneb paljudest närvirakkudest, näib ajukoor hallina (seetõttu 
nimetatakse seda hallolluseks). Suurajukoore kurde nimetatakse ajukäärudeks (gyri) ning va-
gusid, mis ajukäärusid üksteisest eraldavad (sulci).

Sügav pikivagu  jagab suuraju kaheks poolkeraks, mis on omavahel ühendatud mõhnkehaga 
(corpus callosum).

Ajukoor juhib inimese kehalist ja vaimset tegevust, säilitab ja töötleb ümber informatsiooni.

Suuraju koores asuvad erinevaid ülesandeid täitvad ajukeskused:

• kuklasagaras nägemiskeskus, 

• oimusagara välispinnal kuulmiskeskus, 

• sisepinnal maitsmis- ja haistmiskeskus, 

• laubasagaras mõtlemis- ja kõnelemiskeskus, 

• tsentraalvao piirkonnas tunde- ja liigutuskeskus.

Joonis 2.12. Peaaju funktsionaalsed piirkonnad
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Ajukäärude vahel olevad väljad on nii sensoorsed kui ka motoorsed ning ühtlasi ka primaar-
sed ja sekundaarsed. Keskvaost eespool asuvad primaarsed motoorsed väljad juhivad tead-
likke liigutusi, keskvaost tagapool asuvad sensoorsed väljad vastutavad tundlikuse eest. Kui 
primaarsed motoorsed väljad peaksid nõrgenema, astuvad sekun daarväljad nende asemele. 
Lisaks asub selles suurajukoore piir konnas (parema käelistel vasakul poolkeral) ka motoorne 
(Broca) kõne keskus. Sekundaarse tesse sensoorsetesse väljadesse on salvestatud tunded ja 
seal võrreldakse neid ka uute tunnetega. Wernicke piirkond, mis juhib kõnest arusaamist, 
asub külgkurrust allpool, ja seega ka sensoor setest väljadest allpool. Muudel ajukoorevälja-
del töödeldakse meeleorganitest laekunud teavet, näiteks nägemisteave saabub kuklapiir-
konda. Üksikute väljade vahel on ühendused (assotsiatiivsed piirkonnad), mis võimaldavad 
teha tunnetuse alusel järeldusi ja arendada tegevusplaane.

Primaarset motoorset välja ühendavad kaks närviteed seljaajuga. Need on püramidaaltrakt, 
mis saadab signaale tahtlikeks liigutusteks lihastele, ja ekstrapüramidaaltrakt, mis motoorse 
taalamuse ja basaalganglionide kaasabil korraldab üldist instinktiivset motoorikat.

Vaheaju (diencephalon)

Suuraju istub nagu seenekübar arengulooliselt palju vanema vaheaju peal. Vaheaju koordi-
neerib kõiki alateadlikke elutoiminguid. Mitmesugus telt retseptoritelt saabuvate signaalide 
põhjal tekivad siin reaktsioonid, mille ülesandeks on tagada organismile püsiv keskkond. Näi-
teks võib tuua termo retseptorid, mis vastutavad kehatemperatuuri eest; osmoretseptorid, 
mis tekitavad janu; ja glükoosiretseptorid, mis tekitavad näljatunde. 

Vaheaju juurde kuuluvad muu hulgas taalamus, hüpotaalamus koos ajuripatsiga (hüpofüüsi-
ga) ning käbinääre (epifüüs).

Taalamust ühendavad suurajuga sensoorsed (aferentsed) närviteed. Kogu teave, mis saa-
bub seljaajust ja alumistest ajuosadest, juhitakse esmalt taalamusse. See aju osa toimib fi lt-
rina, juhtides ainult tähtsad signaalid edasi suurajju, et seal ei tekiks infouputust. 

Hüpotaalamus on ühendatud taalamusega ning hüpofüüsitüve kaudu ka hüpofüüsiga. Ta ju-
hib närvisignaalide väljasaatmist ja tähtsaid funktsioone reguleerivate hormoonide tootmist.

Käbinääre e epifüüs toodab melatoniini nimelist hormooni, mis juhib organismi päeva ja öö 
vaheldumisrütmi.

Väikeaju (cerebellum)

Väikeaju koordineerib liigutusi, hoolitseb koos tasakaaluelundiga keha püstihoidmise eest ja 
mõjutab lihastoonust. Nii nagu suuraju, koosneb ka väikeaju kahest poolkerast ja on kaetud 
kelmega. Närviteede kaudu on väikeaju seotud suur- ja keskaju ning piklikajuga, teiselt poolt 
aga tasakaaluelundiga. Väikeaju võib kahjustuda mitte ainult vigastuste ja haiguste, vaid ka 
medikamentide kuritarvitamise või ülemäärase alkoholitarbimise tagajärjel. Väliselt avaldub 
selline kahjustus ebakindla kõnnaku ja lihaste värina kaudu.

Ajutüvi

Keskaju, silda ja piklikaju koos nimetatakse ajutüveks. See sarnaneb oma ehituselt seljaaju-
ga, sisaldab aga elutähtsaid närvikeskusi.
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Keskaju (mesencephalon)

Keskaju asub vaheaju ja silla (pons) vahel. Keskajus asuv punatuum (nucleus ruber) koordinee-
rib tugimotoorikat, mustollus (substantia nigra) aga impulsside tagasiside kaudu motoorse 
taalamuse sihtmotoorikat.

Sild (pons)

Sild kuulub keskaju juurde ja tegutseb eelkõige ühenduskohana aju erinevate osade (nt 
suuraju ja väikeaju) vahel. Peale selle saavad siit alguse mõned kraniaalnärvid.

Piklikaju (medulla oblongata)

Sillast allpool asub piklikaju. Seda läbib püramidaaltrakt, mis jääb enamasti külje poole. See 
närvitee juhib motoorseid tahtlikke impulsse. Samuti asub piklikajus mitu närvikeskust: hin-
gamiskeskus, neelamiskeskus, oksekeskus, nuuskamis- ja köhimisrefl eksi juhtimiskeskus 
ning südame-vereringekeskus, mis võib mõjutada südame löögisagedust ja löögimahtu. 
Peale selle asuvad piklikajus biosensorid, mis kontrollivad näiteks vere hape-alus-tasakaalu 
väärtust, mida tuleb hoida üsna täpselt.

Piklikaju rivist väljalangemine, nt lülisamba kaelaosa vigastuse tagajärjel, tähendab kindlat 
surma. Teiselt poolt võib inimene isegi siis, kui tema suuraju enam oma ülesandeid ei täida 
(ajusurm), piklikaju varal edasi elada. Kuna ka hingamiskeskus asub piklikajus, pole niisugus-
tele patsientidele tihti vaja isegi kunstlikku hingamist teha. Enamik neist patsientidest, keda 
nimetatakse apallikuteks, viibivad koomaseisundis.

Apallik – keskaju sündroomiga patsiendid; 

Aju verevarustus

Suurte koormuste tõttu, mis ajule osaks saavad, on tal ka tohutu hapniku- ja energiavajadus. 
Seepärast peab aju alati optimaalselt verega varustama. Aju verevarustuse eest vastutavad 
esmajoones kaks sisemist unearterit (arteria carotis interna sinistra ja dextra), samuti põhimi-
kuarterid (arteria basilaris), mille alguseks on mõlemad lüliarterid (arteria vertebralis sinistra 
ja dextra). Keskaju piirkonnas hargneb põhimikuarter kaheks tagumiseks suurajuarteriks (ar-
teriae cerebri posteriores). Aju eesmine ja keskmine suurajuarter (arteria cerebri anterior ja 
arteria cerebri media), mis varustavad verega aju eesmist ja keskmist osa, moodustavad koos 
ühendusharudega ringi – circulus arteriosus (Willis). See ühendusrõngas võimaldab aju vere-
varustust ka sel juhul, kui üks suurtest arteritest rivist välja langeb.
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Joonis 2.13. Peaaju verevarustus

Kasutatud veri jõuab ajuveenide kaudu aju välispinnale ning voolab läbi subarahnoidaalruu-
mis osaliselt vabalt asetsevate sildveenide kõvas ajukelmes asuvasse venoosse vere trakti, 
mida nimetatakse siinuseks. Koljulae all voolab veri läbi siinuse paremasse ja vasakusse sise-
misse kägiveeni (vena jugularis interna). Need veenid suubuvad omakorda ülemisse õõnes-
veeni (vena cava superior), mis omakorda suubub südame paremasse kotta.
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Kraniaalnärvid

Peaajust lähtub 12 närvipaari, mis osaliselt juhivad edasi peas asuvate meeleorganite aistin-
guid, osaliselt aga juhivad arengulooliselt lõpuskaartelihastest pärinevaid pealihaseid. Välja 
arvatud 1. ja 2. kraniaalnärv, mis on tegelikult ajusopistused, sarnanevad kraniaalnärvid pe-
rifeersetele närvidele. Kraniaalnärvid on järgmised:

I. N. olfactorius Haistmisnärv

II. N. opticus Nägemisnärv

III. N. oculomotorius Silmaliigutajanärv – motoorne ja parasümpaatiline 
silmalihasenärv (sisesele ja välisele silmalihasele)

IV. N. trochlearis Plokinärv – motoorne silmalihasenärv

V. N. trigeminus Kolmiknärv – mälumislihaste ja mõne neelulihase motoorne 
närv, näo ja hammaste tundenärv ja osaliselt maitsmisnärv

VI. N. abducens Eemaldajanärv – motoorne silmalihasenärv

VII. N. facialis Näonärv – motoorne näolihaste (miimika) ja pisara- ja 
süljenäärmete parasümpaatiline närv

VIII. N. vestibulocochlearis Esiku-teonärv – tasakaalu- ja kuulmisnärv

IX. N. glossopharyngeus Keele-neelunärv – igeme- ja kõrilihaste motoorne närv, 
kõrvasüljenäärme parasümpaatiline närv ja osaliselt 
maitsmisnärv

X. N. vagus Uitnärv – motoorne närv hääle tekitamiseks, tähtis 
parasümpaatiline närv

XI. N. accessorius Lisanärv – kaela- ja kuklalihaste motoorne närv

XII. N. hypoglossus Keelealune närv – motoorne keelenärv
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Seljaaju

Täiskasvanu seljaaju on umbes 40 cm pikkune ja kaalub 35 grammi, olles 1 cm läbimõõduga. 
Seljaaju asub lülisambalülide avades ehk lülisambakanalis.

Ühelt poolt on seljaaju ette nähtud närvisignaalide edasiandmiseks peaajust perifeersetele 
närvidele ja vastupidi, teiselt poolt saadab ka seljaaju ise lihasrefl ekside signaale. Perifeer-
sed närvid jagavad seljaaju eesmiseks (motoorseks) ja tagumiseks (sensoorseks) kaareks, 
mis ühinevad ühiseks sambaks.

Seljaajul on 31 (32) lülisambasegmenti: 8 kaelasegmenti, 12 rinnasegmenti, 5 nimmeseg-
menti, 5 ristluusegmenti ja 1(2) õndrasegment(i).

Joonis 2.14. Seljaaju paiknemine

Seljaaju on lülisambakanalist lühem ning lõpeb esimese nimmelüli tasemel ning moodustab 
alumistes segmentides nimme- ja ristluulülisamba kanalis närvikimbu, mida nimetatakse ho-
busesabaks (cauda equina).

Seljaaju keskmes asub närvirakkudest rikas hallollus, mida ümbritseb närviteedest koosnev 
valgeollus. Hallollusel on ristlõikes liblika kuju. Eesmised tiivad moodustavad esisarved, mil-
lest lähtuvad eferentsed (eemalejuhtivad) spinaalnärvide motoorsed juured. Tagatiibade 
(tagasarve) juures lõpevad aferentsed (juurdetoovad) tundlikud tagumised kaarjuured, mil-
le närvirakud ei asetse seljaajus, vaid kaarjuurtes enestes. Valgeollus, mis ümbritseb hallol-
lust, koosneb tõusvatest ja laskuvatest pea- ja seljaaju vahelistest närviteedest. Tõusvate 
teede hulka kuulub tagakeelikutrakt, mis juhib kõik tunde- ja sensoorsed impulsid peaajus-
se; laskuvate teede hulka aga külgkeelikus asuv püramidaaltrakt ja ekstrapüramidaaltraktid 
külg- ja esikeelikus. Püramidaaltrakt vastutab üksikute lihaste tahtlike liigutuste eest.
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2.2.2.2. Perifeerne närvisüsteem

Perifeersed närvid kujutavad endast spinaaljuurte harusid, millel puuduvad vahelülitused. 
Nad koosnevad närvirakkudest moodustunud neuriitide kimpudest, mis asuvad seljaaju esi-
sarves, või tundlikest närvirakkudest, mis asuvad tagumistes kaarjuurtes. Spinaaljuured, mis 
juhivad kaela- ja jäsemete lihaseid, ühinevad närvipõimikuteks (plexus). Alles nendest põi-
mikutest lähtuvad tegelikud perifeersed närvid. Ülejäänud närvid on lihtsalt vastavate spi-
naaljuurte jätkud. Närvid ise kulgevad (tavaliselt lihaste vahel hästi kaitstult) läbi keha oma 
sihtkohani, milleks on lihase- või mitmesugused tunderakud valu-, temperatuuri-, liikumis-, 
kompimis- jt aistingute vastuvõtmiseks.

Igale spinaalnärvile on eraldatud teatud nahapiirkond, dermatoom. Selle alusel võib teha 
järeldusi vastava närvi tundefunktsiooni kohta. Kuid seljaajusegmentide kaupa on eraldatud 
ka siseelundite tundlikkus. Vastava elundi häire kutsub esile valu väljakiirgamise vastavas 
seljaajusegmendis (Headi tsoonis). Selle näiteks on kuni vasaku käe väikesõrmeni ulatuv va-
luhoog infarkti korral või valu suguelundite piirkonnas sügava neerukivi korral (j ptk „Olu-
korra ülevaatus, seisundi hindamine ja patsiendi läbivaatus“).

Kui mõni närv on vigastatud, põhjustab see naha tundetust ja/või lihasehalvatust vastavas 
kehapiirkonnas (j ptk „Olukorra ülevaatus, seisundi hindamine ja patsiendi läbivaatus”).

Otsene surve närvile võib põhjustada raskeid ajutisi või püsivaid kahjustusi. Eriti ohustatud 
on niisugused kohad, mille närvid ristuvad luudega lihastest kaitsmata kohas või läbivad kit-
said kanaleid. Närvikahjustus annab endast kohe märku tundlikkuse kaona (tuimusena) või 
motoorse halvatusena.

NB! Koomas patsientide pikaliasetamisel tuleb iseäranis hoolega jälgida, et närvid ei satuks 
otsese rõhu alla, sest patsient ise ei suuda oma aistinguid tunnetada. Ka sidumise juures 
võib liigne tugevus ja pingutamine põhjustada halvatust.

Refl eksid

Refl eks on närvisüsteemi väikseim funktsiooniüksus. Refl eksiks nimetatakse kehaosa ala-
teadlikku sekretoorset või motoorset vastust tundeerutusele. Refl eksi ülesandeks on rea-
geerida välistingimuste muutumisele, et keha saaks nendega kohaneda.

Refl eksi funktsionaalsus

Retseptor võtab vastu väljastpoolt saabunud erutuse (valu, venitus, puudutus) ja saadab 
selle tundetee (aferentse trakti) kaudu seljaaju suunas. Sinna saabuv signaal juhitakse edasi 
peaaju suunas ning pärast modulatsiooni ja koordinatsiooni saadetakse motoorne vastus 
ekstrapüramidaalse süsteemi ja püramidaalse trakti kaudu motoorsele (eferentsele) juurele 
ning sealt tagasi lihasele. Vastav lihas tõmbub kohe kokku. Ainult ajuteede vigastuse korral 
(insult, närvitee katkestus) ei saa lihas  vastust või saab ebaadekvaatse vastuse (patoloogili-
ne refl eks).

2.2.2.3. Vegetatiivne närvisüsteem

Vegetatiivse närvisüsteemi ülesanne on juhtida meie keha elutähtsaid funktsioone. Kuna 
need funktsioonid ei allu inimese tahtele, nimetatakse vegetatiivset süsteemi ka autonoom-
seks närvisüsteemiks. Tähtsamad juhitavad funktsioonid on vereringe, hingamine, seedimi-
ne, ainevahetus ja teatud ulatuses ka südame tegevus.
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Vegetatiivne närvisüsteem koosneb kahest anatoomiliselt ja funktsionaalselt teineteisest 
üsna sõltumatust osast: sümpaatikusest ja parasümpaatikusest. Sihtelundite suhtes tegut-
sevad need süsteemid.

Sümpaatikus

Sümpaatilised närvid lähtuvad seljaaju torakaalse ja ülemise lumbaalse osa külgsarvede hal-
list tuumainest.

Rinnalülide juurest kulgevad nad algul piirkeeliku juurde, mis kujutab endast mõlemal pool 
lülisammast asuvat närvisõlmede (ehk ganglionide) kogumikku. Ganglionides toimub sü-
naptiline ümberlülitus. Selle ümberlülituse närve nimetatakse ganglio naarseteks ja ümber-
lülitusele järgnevaid närve postganglionaarseteks. Sümpaatilise süsteemi virgatsained on 
preganglionaarselt atsetüül koliin, postganglionaarselt aga adrenaliin või noradrenaliin. Ad-
renaliini toodab ka neerupealise säsi.

Sümpaatikuse osad, mis lähtuvad nimmepiirkonnast, ei kulge piir keeliku juurde, vaid moo-
dustavad prevertebraalsed ganglionid ehk alakeha piirkonna närvisõlmed. Ka seal toimub 
sünaptiline ümber lülitus. Need postganglionaarsed teed ei suubu elundite juurde, et neid 
mõjutada, vaid põimuvad parasümpaatiliste traktidega närvipõimikuteks. Muu hulgas moo-
dustavad nad solaarpleksuse ehk päikesepõimiku. 

Sümpaatikuse erutuse tulemusteks on vererõhu tõus, tahhükardia ja hingamisrütmi kiirene-
mine. Lisaks sellele laienevad pupillid, ihukarvad tõusevad püsti, suureneb higieritus, soolte 
peristaltika pidurdub ja mõned näärmed annavad eritust.

Sümpaatikus – sümpaatiline närvisüsteem 

Parasümpaatikus

See vegetatiivse närvisüsteemi osa saab alguse seljaaju ristluu (sakraal) osast, samuti ajutüve 
piirkonnast, kus parasümpaatilised närvid kulgevad koos III, VII, IX ja X kraniaalnärviga. Ka siin 
eristatakse preganglionaarseid ja postganglionaarseid närviteid. Parasümpaatilised gang-
lionid asuvad nende elundite läheduses, mida nad mõjutavad. Parasümpaatilise süsteemi 
virgatsaineks on atsetüülkoliin. Parasümpaatikuse tähtsaima osa moodustab X kraniaalnärv, 
uitnärv (nervus vagus). Oma teel läbi keha mõjutab uitnärv muu hulgas kõrisõlme lihaseid ja 
avaldab mõju südame siinussõlmele. Samuti on ta mao, soolte ja neerude tundenärviks ning 
mõjutab nende elundite lihaseid, mis ei allu inimese tahtele.

Parasümpaatikuse funktsioonidest võib mainida südame löögisageduse vähendamist, pupillide 
ahendamist, mao- ja sooleliikumise (peristaltika) aktiveerimist, bronhide kokkutõmmet (bron-
hokonstriktsioon), erektsiooni käivitamist, veresoonte laiendamist ja higierituse vähendamist.

On ravimeid, mis suurendavad sümpaatikuse mõju (sümpatomimeetikud), ja ravimeid, mis 
sümpaatikat alla suruvad (sümpatolüütikud ehk -blokaatorid). Samamoodi suurendavad para-
sümpatomimeetikud parasümpaatika mõju ja parasümpatolüütikud vähendavad seda mõju.

Konstriktsioon – kokkutõmme
Parasümpaatikus – parasümpaatiline närvisüsteem.
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Kokkuvõte

Närvisüsteem on keha funktsioonide keskne juhtimisüksus. Närvisüsteemi kaudu juhitakse 
info väga kiiresti elunditeni, nii et vajalikud reaktsioonid järgnevad praktiliselt silmapilkselt. 
Samuti on närvisüsteemi ülesandeks välise teabe vastuvõtmine, töötlemine ja elunditeni 
viimine. Nii saab võimalikuks meie organismi kohandumine välismaailmaga.

Närvisüsteem kujutab endast ühtset tervikut. Ta jaguneb kesknärvisüsteemiks (KNS), kuhu 
kuulub pea- ja seljaaju, perifeerseks närvisüsteemiks, kuhu kuuluvad kraniaal- ja spinaalnär-
vid ja vegetatiivseks ehk autonoomseks närvisüsteemiks, kuhu kuuluvad sümpaatikus ja pa-
rasümpaatikus. Närvisüsteemi funktsioneerimise seisukohast on olulised veel ajuvatsakeste 
süsteem, ajuvedelik ja aju verevarustus. Refl eksid kui alateadvuslikud reaktsioonid välisärri-
tajatele lähtuvad perifeersest närvisüsteemist.

VÕTMESÕNAD ajukäärud ajutüvi ajuvatsake (ventriikel)

ajuvedelik (liikvor) akson ekstrapüramidaalne  
süsteem

epiduraalne

ganglion hallollus Headi tsoon hüpofüüs

hüpotaalamus keskaju
(mesencephalon) 

perifeerne 
närvisüsteem

subduraalne

mustollus suuraju
(telencephalon)

sümpaatikus taalamus

uitnärv vaheaju
(diencephalon)

vegetatiivne   
närvisüsteem

kesknärvisüsteem

neuriit punatuum (nucleus ruber) parasümpaatikus püramidaaltrakt

refl eks retseptorid seljaaju piklikaju (medulla 
oblongata)

sild (pons) sillaveenid spinaaljuur virgatsaine

väikeaju (cerebellum) aju kestad (kelmed) circulus arteriosus dura mater

pia (mater) kraniaalnärv

Teadmiste kontrolli küsimused

1. Missugused on inimese närvisüsteemi kolm alajaotust?

2. Andke anatoomiline üldülevaade kesknärvisüsteemist.

3. Nimetage  aju kestad ja seletage nende seost aju-kolju trauma seisukohast.

4. Andke ülevaade ajuvedeliku e liikvori päritolust ja jaotusest.

5. Kirjeldage vähemalt nelja ajuosa põhiülesandeid.

6. Millised on peaaju verevarustuse eripärad?

7. Kirjeldage seljaaju ehitust.

8. Kirjeldage seljaaju refl eksi.

9. Loetlege vähemalt seitse kraniaalnärvi ning kirjendage nende mõju.

10. Kirjeldage perifeerse närvisüsteemi tähtsamaid osi ja seda, mis juhtub nende välja-
langemise korral.
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11. Missugused on vegetatiivse närvisüsteemi kaks osa?

12. Kirjeldage sümpaatikuse ja parasümpaatikuse kulgemist ja ülesandeid.

13. Nimetage uitnärvi ülesandeid.

2.2.3. Hormoon- e. endokriinsüsteem

Õpieesmärgid

Erakorralise meditsiini tehnik:

• oskab nimetada endokriinseid näärmeid,

• oskab nimetada kõigi tähtsamate sisesekretsioonielundite ülesanded,

• teab kiirabis ravi otstarbel kasutatavaid neerupealiste hormoone ja oskab kirjeldada nen-
de toimet. 

Sissejuhatus

Meie keha hormoonsüsteemi ülesandeks on elundite funktsioonide ja ainevahetuse mõju-
tamine. See mõjutamine toimub endokriinsetes ehk sisesekretsiooninäärmetes loodavate 
keemiliste ülekandeainete – hormoonide abil.

Sisesekretsiooninäärmetes loodavad hormoonid viiakse kapillaaride kaudu verre ja seejärel 
rakkudesse, mida nad peavad mõjutama (sihtrakkudesse). Sihtrakkude välispinnal asuvate 
retseptorite kaudu hormoonid mõjuvad. Seepärast ei avaldu see mõju otsekohe, vaid ilmneb 
alles mõne aja möödudes. Sihtrakku saab mõjutada vaid see hormoon, millele tema retsep-
torid on tundlikud. Erinevate rakkude puhul võib sama hormoon mõjuda täiesti erinevalt.

Hormoonieritus

Sisesekretsiooninäärmete hulka kuuluvad:

• ajuripats (hüpofüüs),

• käbinääre (epifüüs e glandula pinealis),

• kilpnääre (glandula thyroidea),

• kõrvalkilpnääre (glandula parathyroidea),

• neerupealised (glandula suprarenalis),

• kõhunäärme (pankreas) Lagerhansi saared,

• sugunäärmed (gonaadid) = munasarjad (ovarium) või munandid (testis).

Hormoonide toodangut reguleerib hüpotaalamus, üks osa vaheajust. Kõige tugevamini mõ-
jub hüpotaalamus ajuripatsile ehk hüpofüüsile, mis siis omakorda mõjutab teisi sisenõre-
näärmeid, mis toodavad mitmesuguseid hormoone.
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Joonis 2.15. Sisesekretsiooninäärmed

Kiirabi seisukohast olulised hormoonid

Kui hüpofüüsi eessagar eritab neerupealiseid mõjutavat hormooni (ACTH), toodab neeru-
pealise koor enam kui 40 hormooni. Need hormoonid võib jagada kolme hormoonirühma.

a) Mineralokortikoidid

Sellesse hormoonirühma kuuluvad muu hulgas aldosteroon ja desoksükortikosteroon. Al-
dosteroon vastutab soola (naatriumi) tagasijuhtimise eest neerudest verre. Seetõttu toode-
takse vähem uriini, kuid ühtlasi tõusevad vere kogus ja vererõhk.

b) Glükokortikoidid

Selle hormoonirühma peamised esindajad on kortisoon ja hüdro kortisoon. Need hormoonid 
mõjuvad keha kõigile rakkudele, eriti tugevasti aga maksarakkudele. Glükokortikoidide toot-
mine suureneb stressiolukorras. Need hor moonid töötavad (eelkõige lihastest pärinevaid) 
kehavalke ümber glükoosiks, mille tulemusena tõuseb veresuhkru tase. Selle tulemusel saab 
keha lisaenergiat ning on töövõimelisem.

Peale selle on oluline teada, et need hormoonid pidurdavad immuunsüsteemi tegevust. 
Seetõttu saab neid kasutada autoimmuunhaiguste ja allergiate raviks. 

c) Androkortikoidid

Selle rühma hormoonid mõjutavad sekundaarseid sootunnuseid. Nad kuuluvad androgeen-
sete (meessoo-) hormoonide hulka ja mõjuvad nii nagu meessuguhormoon testosteroon. 
Muuseas tõuseb lihaste suutlikkus.

Neerupealiste hormoonid juhivad vegetatiivset närvisüsteemi. Neerupealiste säsi toodab 
katehhoolamiine adrenaliini ja noradrenaliini. 
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Adrenaliin mõjub muu hulgas südamele, vereringele, maksale, kopsudele, soolestikule ja li-
hastikule. Ta tõstab südame jõudlust ja vererõhku. Kopsudes lõdvestab ta bronhide lihaseid, 
mille tulemusena bronhid laienevad. Adrenaliin laiendab pupille. Kõigi nende muutuste 
tõttu üksikutes elundites tõuseb organismi üldine hapnikutarve. Adrenaliin mõjutab ka ve-
resuhkrut. Maksas ja lihastes vabastatakse glükogeeni kujul talletatud glükoos, mille tõttu 
tõuseb vere suhkrusisaldus. Seega mõjub adrenaliin vastupidi insuliinile.

Noradrenaliin mõjutab eelkõige vereringet. Ta ahendab veresooni, mille tulemusena tõuseb 
vererõhk.

Adrenaliin ja noradrenaliin mõjutavad retseptorite kaudu sihtelundeid. Seejuures eristatak-
se α- ja β-adrenoretseptoreid. Seda asjaolu kasutatakse ravimeid määrates (nt beetablokaa-
torid kõrgenenud vererõhu vastu).

Lagerhansi saared asuvad kõhunäärmes (pankreases). Kõhunääre sisaldab 0,5 kuni 2 mil-
jonit sellist saart üldmassiga 2–5 grammi. Nendes saartes leidub kahte liiki rakke: A-rakud, 
mida on 20%, ja B-rakud, mida on 80% rakkude üldarvust. 

B-rakkudes valmistatakse hormooni nimega insuliin. See mõjub kõigile rakkudele ja on ai-
nus hormoon, mis suudab langetada veresuhkru taset. Insuliin mõjutab rakumembraani ja 
suurendab rakkude glükoosivastuvõttu. Maksas, lihastes ja rasvkoes stimuleerib ta glükoosi 
muundumist talletusaineks glükogeeniks. Vere kõrge suhkrusisaldus (hüperglükeemia) on 
insuliini tootmise peamine stimulant. Seevastu pidurdab neerupealiste hormoon adrenaliin 
insuliinieritust. Vere madala suhkrutaseme (hüpoglükeemia) korral reageerivad sellele ke-
moretseptorid ning adrenaliinieritus suureneb. Insuliini vähesuse või sellele alareageerimise 
korral tekib suhkurtõbi (diabetes mellitus).

A-rakkudes valmistatakse glükagooni. See mõjutab maksa, muutes seal salvestunud glüko-
geeni glükoosiks, mis antakse verre. Selle tulemusena tõuseb veresuhkru tase. Hüpoglükee-
mia korral püüab organism glükagooni eraldamist suurendada. Samuti tõuseb glükagooni 
valmistamine nälgimise ja sümpaatikuse ärritamise korral. Hüperglükeemia korral pidurda-
takse glükagooni eritamist.

Kokkuvõte

Hormoonsüsteem juhib elundite tähtsamaid funktsioone sisesekretsiooninäärmetes toode-
tud keemiliste mõjuainete – hormoonide – abil. 

Hormoonid jõuavad kõigepealt kapillaaride kaudu verre ja sealt rakkude juurde. Hormoonid 
realiseerivad oma mõju raku pinnal asuvate retseptorite vahendusel.

VÕTMESÕNAD hormoonid näärmed retseptorid

adrenaliin noradrenaliin insuliin

Teadmiste kontrolli küsimused

1. Nimetage vähemalt viis sisesekretsioonielundit.

2. Andke ülevaade endokriinse süsteemi üksikute osade ülesannete kohta.

3. Nimetage kiirabi raviotstarbel kasutatavaid neerupealiste hormoone ja kirjeldage nende 
toimet.



48

2.2.4. Veri

Õpieesmärgid

Erakorralise meditsiini tehnik:

• teab vere koostiselemente ning tahkete ja vedelate koostisosade jaotust,

• oskab loetleda vere ülesandeid,

• teab erinevaid vererakke ning  oskab kirjeldada nende põhifunktsioone.

Sissejuhatus

Verd tuleb käsitleda kui kude. Siiski ei ole selle rakud omavahel kokku kasvanud, vaid ujuvad 
ringi vedelas keskkonnas.

Tsirkuleeriva vere olulisemad ülesanded on:

Hingamisfunktsioon Keharakkude varustamine hapnikuga, süsinikdioksiidi 
eemaldamine kudedest

Toitefunktsioon Põhitoitainete (süsivesikud, valgud ja rasvad) transport 
seedetraktist maksa ja rakkudesse

Jääkainete 
eemaldamine

Jääkainete äraviimine kudedest maksa ja neerudesse

Kaitse- ja humoraalne
funktsioon

Veri kannab edasi ka hormoone, ensüüme, vitamiine ja 
antikehi

Soojuse edasikanne Kehaosade verevarustuse kaudu  kantakse edasi rakkudes 
glükoosi hapendamisel tekkinud soojus

Osmoos Vee ja soolade jaotamisega kehas seatakse õigeks 
kehavedelike osmootne rõhk

Puhverdus pH-taseme hoidmine vahemikus 7,38–7,42

Hüübimine Plasmaosiste ja trombotsüütide abil suleb hüübiv veri  
vigastuskoha, peatades verejooksu

Vere kogus

Inimese vere koguseks võib lugeda umbes 8% kehakaalust. Seega on 70 kg raskuse keskmise 
inimese käsutuses u 5,6 liitrit verd, millest omakorda on ringluses vaid ligikaudu 25%. Ülejää-
nu seisab varuks venoosse vere hoidlates (põrnas ja mujal).

Vere koostis

Veri koosneb vedelast vereplasmast ja tahketest osakestest – vererakkudest. Vereplasma 
koosseisus on umbes 90% ulatuses vesi, mis sisaldab muu seas ka lahustunud olekus valke, 
soolasid, lahustunud toitaineid ja hüübimiseks tähtsat fi brinogeeni. Punalibled moodusta-
vad u 45 protsendiga põhiosa vere tahketest koostisosadest – seda arvu nimetatakse hema-
tokritiks.
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Tahked koostisosad:

• Punalibled (erütrotsüüdid) 

Need on ümarad ja lapikud tuumata rakud, mida ühes milliliitris veres sisaldub 4,5–5 miljo-
nit. Just nemad sisaldavad hemoglobiini-valku,  mis kannab edasi hapnikku ja annab verele 
tema iseloomuliku värvuse.

• Valgelibled (leukotsüüdid)

Neid on 4–9 miljardit ühes milliliitris veres. Valgelibled mängivad olulist osa haigusetekita-
jate eest kaitsmisel ja seda mitte üksnes veres, vaid ka kudedes. Nad tekivad luuüdis ja lüm-
fi sõlmedes. Valgeliblesid on mitut liiki, igal liigil on oma funktsioonid.

• Vereliistakud (trombotsüüdid)

Neid on 140 000–440 000 ühes milliliitris veres. Neil on oluline osa vere hüübimisel. Trom-
botsüüdid on teistest vererakkudest palju väiksemad ning nad tekivad samuti luuüdis.

VeriVereosakesed =
tahked osised u 44%

Plasma =
vedelad osised u 56%

Erütrotsüüdid =
punalibled

Trombotsüüdid =
veresliistakud

Seerum =
fi briinita plasma

Fribrinogeen =
fi briini lähteaine

Fibriin =
hüübimisvalk

Leukotsüüdid =
valgelibled

Monotsüüdid Lümfotsüüdid

Granulotsüüdid

Neutrofi ilid Basofi ilid

Eosinofi ilid

Tabel 2.1. Vere koostisosad

VÕTMESÕNAD erütrotsüüdid hematokrit hemoglobiin

leukotsüüdid trombotsüüdid vereplasma

Teadmiste kontrolli küsimused

1. Kirjeldage vere koostist.

2. Selgitage vere vedelate ja tahkete koostisosade jagunemist.

3. Nimetage vähemalt neli vere ülesannet ja tooge igaühe kohta näiteid.

4. Nimetage erinevaid vererakke ja nende ülesandeid.
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2.2.5. Südame-vereringesüsteem

Õpieesmärgid

Erakorralise meditsiini tehnik:

• teab südame asukohta, südame ehitust ja funktsioone;

• oskab selgitada koronaararterite ülesannet, funktsioone ja talitlushäire tagajärgi;

• teab südame osasid ja oskab kirjeldada nende ülesannet vereringes;

• oskab kirjeldada suurt ja väikest vereringet; 

• teab vereringe põhinäitajate (pulss, vererõhk) normväärtuseid igas vanuses inimeste puhul;

• oskab kirjeldada pulsi tekkimist, teab pulsi palpeerimise kohti.

Sissejuhatus

Südamel kui vereringe pumbal on ülesanne varustada kõiki keha piirkondi püsivalt ja piisa-
valt verega. Seda pumbafunktsiooni tuleb tal täita kogu inimese elu jooksul.

Südame asukoht

Süda (cor, cardis) on lihaseline verd pumpav õõneselund, mis paikneb koos südamepaunaga 
rinnaõõnes, diafragma peal ja rinnaku ehk sternumi taga. Inimese süda on tema rusika suu-
rune. Südamel eristatakse laia osa – põhimikku, kitsenenud osa – tippu ja eesmist, tagumist 
ja alumist pinda. Südame põhimiku osast lähtuvad suured veresooned ja ta asub kolman-
da roide kõrgusel. Südame tipp asetseb viienda roidevahe kõrgusel medioklavikulaarjoonel 
(mõtteline joon, mis läbib rangluu keskpunkti) vasakul. Nimetatud punktis on võimalik pal-
peerida ehk kompida südame tiputõuget.

Joonis 2.16. Südame paiknemine rindkereõõnes
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2/3 südamest asub vasakus, 1/3 paremas rindkerepooles, selle tõttu on vasak kops pare-
mast väiksem. Mediastiinumis paiknev süda on kaetud seroosse kelmega (perikard ehk sü-
damepaun), süda ise asub siledas ümbrises nimega epikard. 

Õhuke vedelikukiht nende kahe südamepauna kihi vahel võimaldab südamel töötamise ajal 
vabalt liikuda. Suured veresooned fi kseerivad südame asendi südame põhimikul, südame-
paun on seotud rinnaku, lülisamba rinnalülide ja vahelihasega. Iseäranis südametipp liigub 
kaasa vahelihase ja kopsudega.

Märkus. Südame asend rinnaku ja lülisamba vahel:
• võimaldab teha südamemassaaži,
• võib tömbi rindkere- ehk torakaaltrauma korral (kokkupõrketrauma, näiteks autojuhi pais-

kumine vastu rooli) põhjustada südame muljumist (j peatükk „Rindkerevigastused“).

Mediastiinum e keskseinand – ruum kopsude vahel, mida eest piirab rinnak, külgedelt pleura ja 
tagant lülisammas

Südame anatoomia

1) Vatsakesed ja kojad

Inimese süda on neljakambriline, ülemised kaks on kojad ja alumised vatsakesed. Pikivahe-
seinaga jaotub süda paremaks ja vasakuks funktsionaalseks pooleks, paremas pooles voolab 
venoosne, vasakus arteriaalne veri. 

Vasak vatsake pumpab verd keharingesse ehk suurde vereringesse, parem vatsake aga kop-
su ehk väikesesse vereringesse. Vere tagasivoolu hoiab ära klapisüsteem. 

Kodade ja vatsakeste vahel asuvad hõlmikklapid: paremal kolmehõlmane (trikuspitaalklapp) 
ja vasakul kahehõlmane (mitraalklapp), klapid on kõõluskeelikute kaudu seotud vatsakeste 
papillaarlihastega. Aordi või kopsuarteri lähtekohas asuvad poolkuu (tasku) klapid: aordik-
lapp ja pulmonaalklapp. Kõik klapid asuvad enam-vähem ühes tasapinnas, mida nimetatakse 
südame klapitasandiks. Suured veenid (ülemine ja alumine õõnesveen, kopsuveenid) suubu-
vad vastavalt paremasse või vasakusse kotta.

Papillaarlihas – hõlmase klapi avamislihas

Trikuspidaalklapp – kolmehõlmne klapp parema koja ja parema vatsakese vahel

2) Südamesein

Südameseina moodustab spiraalse ülesehitusega südamelihas (müokard). Vasaku vatsakese 
seina paksus on 6–10 mm, seega tunduvalt suurem kui paremal vatsakesel (vaid 3–5 mm). 
Kodade vahesein on paks ja kuulub funktsionaalselt vasaku vatsakese juurde. Seestpoolt 
vooderdab müokardi endokard ja väljast katab epikard. 

Südamelihase töö ei allu tahtele, seega on ta vöötlihase eriliik, mis töötab puhkuseta terve 
inimese eluaja. 
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Joonis 2.17. Südame põhistruktuurid

3) Südame pärgarterid

Südame pärgarterid ehk koronaararterid varustavad südamelihast toitainete ja hapnikuga. 
Koronaarid algavad aordi algusosast parema ja vasaku koronaarina ning kulgevad südame 
pinnal. Vasak peaharu jaguneb omakorda kaheks allharuks (ramus interventricularis ja ramus 
circumfl exus). Veresoonte varustusalad on üsna individuaalse ulatusega. Igal juhul on tege-
mist lõplike harudega, s.t pole olemas mingeid reserv- või turvaharusid veresoonte vahel. 

Pärgarteri sulguse või ahenemise tõttu südame verevarustus väheneb või lakkab ning selle 
tulemusena tekib südamelihase hapnikupuudus ja südamelihase kahjustus, müokardiinfarkt.

Südameseina verevarustus toimib väljast sissepoole, seepärast arenevad kriitilised piirkon-
nad eelkõige südamesiseselt (endokardiaalselt). Kõik südameveenid ühinevad ühiseks vee-
niks – südame pärgurkeks (sinus coronarius), mis suubub paremasse kotta.

Verevool pärgarterites allub eneseregulatsioonile, mille korral suurenenud hapnikuvajadust 
rahuldatakse ainult voolukiiruse tõstmise teel. Lihaspinge südamelöögi (süstoli) ajal pidur-
dab pärgarterite läbivoolu, nii et efektiivne varustamine toimub alles pausi (diastoli) ajal.
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Joonis 2.18. Südame pärgarterid

Südame-vereringesüsteemi funktsioon

1) Vereringesüsteem 

Veri voolab kõrgema rõhuga süsteemist väiksema rõhuga süsteemi.

Kõrgrõhusüsteemis pumbatakse arteriaalne (hapnikurikas) veri vasakust vatsakesest kehas 
asuvatesse arteritesse (tuiksoontesse).

Kapillaaride süsteemis toimub ainevahetus, hapniku äraandmine ja süsinikdioksiidi vastu-
võtt (sisene hingamine).

Madalrõhusüsteemis koguvad veenid kehast venoosse (hapnikuvaese) vere kokku ja parem 
vatsake surub selle kopsuarteri kaudu kopsudesse. Kopsudes toimub hapniku vastuvõtt ja 
süsinikdioksiidi äraandmine (väline hingamine). Arteriaalne veri siirdub kopsuveeni kaudu 
vasakusse südamepoolde.
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2) Suure ja väikese vereringe anatoomia

Inimese organismis saab eristada kahte vereringet: väikest- ehk kopsuvereringet ja suurt 
vereringet.

Väike vereringe saab alguse südamest, kus parem vatsakene paiskab venoosse vere kop-
suarterisse. Veri suunatakse kopsu, kus arterid hargnevad kapillaarideks. Siin toimub difu-
sioon, mille käigus verest eraldub süsihappegaas ja punaverelibled seovad endaga hapniku 
ning liiguvad veenidesse, mis ühinevad neljaks kopsuveeniks. Venoosne veri suubub südame 
vasakusse kotta, sealt edasi vasakusse vatsakesse - just sealt saab alguse suur vereringe. 
Vere teekond südame vasakust vatsakesest keha kõigi elundite arterite, vere kapillaaride ja 
veenide kaudu kuni südame parema kojani imetatakse suureks vereringeks.

Joonis 2.19. Suur (all)  ja väike (ülal) vereringe

3) Arterid

Suurtel arteritel (tuiksoontel) on tugev ja elastne sein. Keskmistel ja väikestel arteritel on 
keskkihis (media’s) silelihased, mis suudavad muuta soone läbimõõtu, s.t takistust, seega ka 
läbivoolava vere mahtu. Arterite sisemist endoteelikihti nimetatakse intima’ks, kiulist välis-
kihti aga adventitia’ks.

Suurte veresoonte toimimist on tähtis teada, sest vigastuste korral võivad tekkida tugevad 
verejooksud, sulguste ajal aga võivad tähtsad kehapiirkonnad või elundid verevarustusest 
ilma jääda.

Aort saab alguse vasakust vatsakesest ja kulgeb pea suunas, moodustab aordikaare ja kul-
geb seejärel vasakul lülisamba ees vaagnani. Vahetult pärast südamest lahkumist väljuvad 
aordist koronaarid. 

Vasak ühine unearter (a. carotis communis dextra) ja parem rangluualune arter (a. subclavia) al-
gavad ühiselt kui õlavarre-peatüvi (truncus brachiocephalicus). Vasak ühine unearter (a. carotis 
communis sinistra) ja rangluualune arter (a. subclavia sinistra) saavad eraldi alguse aordikaarest.

A.subclavia läheb üle kaenlaarteriks (a. axilliaris) ja see omakorda õlavarrearteriks (a. brachialis), 
mis kulgeb õlavarre siseküljel painutaja- ja sirutajalihase vahel.



55

NB! Õlavarrearteri pulss on tuntav küünarliigese poolt kakspealihase kõõluse juures. Selles 
kohas kuulatakse vererõhu mõõtmise käigus stetoskoobi abil Korotkovi toone Vastsündinu 
ja imiku puhul on pulss õlavarrearteril paremini tuntav kui kodarluuarteril. (j ptk „Sündmus-
koha ülevaatus, esmane hinnang ja patsiendi uurimine“).

Küünarliigese juures jaguneb õlavarrearter kodarluuarteriks (a. radialis) ja küünarluuarteriks 
(a. ulnaris). Kodarluuarteri pulss on küünarliigese juures hästi tuntav (sagedasim pulsi kat-
sumise koht). Kodarluuarteri kanüleerimist kasutatakse otsese arteriaalse vererõhu mõõt-
miseks või vereanalüüside võtmiseks arterist (jptk „Sündmuskoha ülevaatus, esmane hin-
nang ja patsiendi uurimine“).

Joonis 2.20. Keha suuremad arterid
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Unearteri ehk karootise pulss on hästi tuntav kaelal, kõri kõrval. Unearterid on paarilised arte-
rid. Kilpkõhre kõrgusel jagunevad ühised unearterid sisemisteks ja välimisteks (a. carotis inter-
na ja externa). Unearterid varustavad verega kaela ja pea piirkonda. Sisemine unearter varus-
tab aju ja silmi, välimine unearter suuõõnt, neelu, keelt, kõrva, nägu, peanahka ja ajukelmeid. 

Rangluualuse arteri suurim haru on lüliarter. Lüliarterid (a. vertebralis) kulgevad kaelalülide 
ristijätkete sees ja koonduvad koljuõõnes põhimikuarteriks (a. basilaris), mis omakorda jaotub 
kaheks tagumiseks ajuarteriks (a. cerebri posterior), varustades verega aju tagumist pinda. 

Aordi rinnaosa varustab verega bronhe, söögitoru, diafragmat ja keskseinandit ning annab 
10 paari tagumisi roietevahelisi artereid. 

Aordi kõhuosast saavad alguse arterid, mis varustavad verega kõhuõõne elundeid. Neist olu-
lisemad on paarilised neeruarter (a. renalis) ja munandiarter (a. testicularis).

Kõhuaordi esimeste harude hulgas on kõhuõõnetüvi (truncus coeliacus), mille paaritud ha-
rud lähevad maksani (a. hepatica), põrnani (a. lienalis) ja maoni (a. gastrica), samuti on nende 
hulgas ülemine kinnistiarter (a. mesenterica superior), mis varustab peamiselt peensoolt ja 
osaliselt jämesoolt. 

Alumine kinnistiarter (a. mesenterica interior) varustab verega käärsoolt vasakul kehapoolel, 
alanevat käärsoolt, pärasoolt. 

Enne vaagnasse jõudmist hargneb kõhuaort kaheks ühisniudearteriks (a. iliaca communis), 
mis omakorda jagunevad kaheks: sisemiseks ja välimiseks niudearteriks (a. iliaca interna ja 
externa). Sisemine niudearter varustab verega vaagnaõõne organeid ja välimine niudearter 
kõhuseina ja osaliselt välisuguelundeid.

Väline niudearter väljub vaagnast kubemesideme all ja temast saab reiearter (a. femoralis).

NB! Veresoone pindmine asend lubab kubemes reiearteri pulssi palpeerida. Samas valitseb 
suur oht väikesõrmejämeduse veresoone vigastamiseks, eriti kubeme piirkonna torkevigastus-
te korral. Tegemist on eluohtliku vigastusega, mis põhjustab suurt verekaotust (j osa „Šokk“)

A. femoralis kulgeb reielihaste vahel alla ja mediaalsele küljele, andes teel lihastele haru-
sid. Põlveõndlas saab temast õndlaarter (a. poplitea), mis jaguneb säärearteriks (a. tibialis) ja 
pindluuarteriks (a. peronaea).

NB! Jalgadel palpeeritakse pulssi järgmiselt: jalalaba pealt selgmist jalaarterit (a. dorsalis 
pedis) ja sääreluu sisemise päksi ehk vasariku alt sääreluuarterit (a. tibialis posterior) (j ptk 
„Sündmuskoha ülevaatus, esmane hinnang ja patsiendi uurimine“).

4) Veenid

Veenid on õhukeste seintega, kuid siiski on veeniseinas silelihased, mille kokkutõmbe või lõt-
vumise kaudu võib venoosse soonkonna mahtuvust vähendada või suurendada. Veri voolab 
veenides osalt passiivselt, osalt aga välisrõhu toimel (kui veenid läbivad töötavaid lihaseid). 
Veeniklapid hoolitsevad õige voolusuuna eest.

Suured jäsemete veenid kulgevad kõrvuti arteritega ja kannavad sarnaseid nimetusi. 

Aju venoosse vere äravool toimub sisemise kägiveeni (v. jugularis interna) kaudu, kulgedes 
kaelal koos karotiidarteritega. 
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NB! V. jugularis on tugev kaela küljel asetsev veen, mida saab kasutada venoosse juurdepää-
suna. Vena jugularis interna või vena subclavia sobivad punkteerimiseks tsentraalse veenitee 
vajadusel.

Südametasemest kõrgemal asetsevas veenis võib tekkida alarõhk, mille tulemusena võib 
vigastuse korral sattuda veeni õhk ja tekkida õhkemboolia.

Ülemine õõnesveeni süsteem (v. cava superior) kogub venoosset verd pea, kaela ja ülakeha 
piirkonnast. Alumine õõnesveeni süsteem (v. cava inferior) kogub venoosset verd alajäseme-
telt, selja piirkonnast ning kõhu- ja vaagnaseintelt, lühidalt – allpool diafragmat jäävatest 
kehaosadest. Mõlemad õõnesveenid suubuvad südame paremasse kotta.

Õhkemboolia – õhumullide sattumine vereringesse

Joonis 2.21. Keha suuremad veenid
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5) Portaalsüsteem

Vere eemaldamine sooltest on seotud eripäradega. Toitainetega rikastatud veri kogutakse 
portaalsüsteemis kokku ja suunatakse maksa. Nõnda saabub maksa veri nii maksaarteri kui ka 
värativeeni (v. portae) kaudu ja lahkub maksaveeni kaudu alumisse õõnesveeni (v. cava inferior). 
Värativeen kogub verd kõhuõõne paaritutelt elunditelt (sooled, põrn, kõhunääre ja sapipõis).

Portaalsüsteemi ja tavalise veenisüsteemi piiriks on söögitoru alaosa ja pärasoole veenide 
punutis. 

NB! Maksa haigusliku seisundi korral tekib vere äravoolupais ja sellega seoses need veenid 
laienevad, mille tulemuseks võivad olla verejooksud (nt söögitorus) (j ptk „Patsiendid vere-
jooksudega suust ja ninast“)

6) Mikrotsirkulatsioon

Vereringe perifeerne osa koosneb arterioolidest, kapillaaridest ja veenulitest. Arterioolide 
seinas olevad silelihased lubavad muuta nende soonte läbimõõtu, mistõttu nad töötavad 
verevarustuse juhtventiilidena. Nii võib mitmesuguste elundite verevarustust vajaduse järgi 
muuta. Kõigi piirkondade maksimaalseks verevarustuseks inimese käsutuses olevast vereko-
gusest ei jätku.

Kapillaaride õhuke sein koosneb vaid ühest rakukihist ja nende läbimõõdust jätkub paras-
jagu, et punalibled ükshaaval läbi pääseksid. Punaliblede ja kapillaarirakkude vahel toimub 
ainevahetus rakkudevahelise vedelikuga. Kudedesse hapniku ja toitained ära andnud veri 
koguneb veenulitesse, need omakorda suubuvad veenidesse. 

Arterioolid – arterite hargnemise viimane aste

Veenulid – väikesed veresooned, mis algavad kapillaaridest ja viivad verd veenidesse

Vereringefunktsiooni reguleerimine

Perioodiline vatsakeste kokkutõmme ehk süstol tõstab suurtes arterites rütmiliselt vererõh-
ku, see rõhulaine levib mööda arterite seinu, põhjustades nende võnkumise, pulsilaine. 

NB! Just need rõhulained on tunda arterite ehk tuiksoonte palpatsioonil pulsina.

Sellest tuleb eristada mahupulssi, s.t vooluhulga muutust arterites. Tuiksoontel ja suurtel 
arteritel on oma elastse seina tõttu amortisaatori roll. Süstoli ajal nad venivad, salvestavad 
selle energia ja annavad selle diastoolse pausi ajal elastse kokkutõmbe tõttu jälle tagasi. 
See protsess leiab aset ka vere voolamisel. Vaatamata rütmilisele mahupulsile, on vereringe 
lõpptasemel ikkagi ühtlane vool. Tänu elastsetele jõududele ja arterioolide takistusele püsib 
arteriaalsüsteemis rõhk ka diastoolse pausi ajal (seda nimetataksegi diastoolseks rõhuks).

NB! Vererõhu mõõtmisel fi kseeritud süstoolne vererõhk vastab süstoolsele rõhupulsile ja 
sõltub südame võimsusest, diastoolne vererõhk vastab süsteemi diastoolsele jääkrõhule ja 
sõltub perifeersete veresoonte takistusest.

Vere ringvoolu reguleerimisel mängib otsustavat osa sümpaatiline närvisüsteem. Suurelt 
osalt püsivana hoitav vererõhk vastab keha verevarustus vajadusele kohandatud südame 
minutimahule. Üksikute elundite verevarustust reguleerib kohalik regulatsioonimehhanism 
nende vajaduse järgi.
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Arteriaalse vererõhu tõus tekib järgmistel juhtudel:

• arterioolide ahenemine, mille tõttu tõuseb perifeerne takistus ja suureneb arteriaalne 
vererõhk;

• veenide (reservuaaride) ahenemine, toob vereringesse rohkem verd, suureneb venoos-
ne tagasivool südamesse, südametäitumine ja pumba jõud ehk kontrakiilsus;

• südame stimuleerimine, mille tõttu kasvab selle löömissagedus ja kokkutõmbumine.

Diastol – südame lõdvestusfaas, löögipaus

Kokkuvõte

Süda on lihaseline verd pumpav õõneselund, mis paikneb koos südamepaunaga rinnaõõ-
nes, diafragma peal ja rinnaku ehk sternumi taga. Inimese süda on neljakambriline, ülemised 
kaks on kojad ja alumised vatsakesed (ventriikel). Pikivaheseinaga jaotub süda paremaks ja 
vasakuks pooleks. Südamest väljuvad ja südamesse suubuvad suured veresooned. 

Südameklapid kindlustavad ühesuunalise verevoolu. Südamelihase enda verevarustuse 
kindlustavad pärgarterid (koronaarid).

Südametegevus tekitab pulsina tuntava rõhulaine ning verevoolu, mis suurte arterite amor-
tiseeriva toime tõttu võimaldab kapillaarides ühtlase verevoolu.

Südame- ja vereringetalitlust reguleerib vegetatiivne närvisüsteem, tagades keha vajadus-
tele vastava verevarustuse.

Vere edasiliikumise otseseks põhjuseks on rõhkude erinevus veresoonte süsteemi erineva-
tes osades, veri voolab kõrgema rõhuga süsteemist väiksema rõhuga süsteemi.

Kõrgrõhusüsteemis pumbatakse arteriaalne (hapnikurikas) veri vasakust vatsakesest kehas 
asuvatesse arteritesse (tuiksoontesse).

Kapillaaride süsteemis toimub ainevahetus, hapniku äraandmine ja süsinikdioksiidi vastu-
võtt (koehingamine).

Madalrõhusüsteemis koguvad veenid kehast venoosse (hapnikuvaese) vere kokku ja parem 
vatsake surub selle kopsuarteri kaudu kopsudesse. Siin toimub hapniku vastuvõtt ja süsinik-
dioksiidi äraandmine (väline hingamine).

VÕTMESÕNAD arterid diastoolne rõhk mikrotsirkulatsioon

müokard portaalsüsteem pulsisagedus pärgarterid  
(koronaararterid)

süda süstoolne rõhk veenid vereringe

a. carotis 
communis a.radialis a.femoralis
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Teadmiste kontrolli küsimused

1. Kirjeldage südame asendit, ehitust ja funktsiooni.

2. Millised on pärgarterite ülesandest ja funktsiooni? Mis juhtub pärgarterite ummistuse 
tagajärjel?

3. Kirjeldage südame osi ja selgitage nende ülesandeid seoses vereringega.

4. Kirjeldage vereringet ja nimetage vereringe veresooni.

5. Kirjeldage suurt ja väikest vereringet.

6. Kirjeldage portaalsüsteemi iseärasusi.

7. Kuidas tekib pulss?

8. Nimetage pulsi palpeerimise tüüpilised kohad

2.2.6. Hingamiselundid

Õpieesmärgid

Erakorralise meditsiini tehnik:

• teab hingamissüsteemi osasid;

• oskab kirjeldada õhu liikumise teed kopsudes;

• teab trahhea anatoomiat;

• oskab kirjeldada kopsu makroskoopilist ja mikroskoopilist ehitust;

• teab hingamises osalevaid lihaseid ja nende osatähtsust hingamisprotsessis;

• oskab kirjeldada hingamise mehaanikat;

• teab hingamist iseloomustavaid numbrilisi väärtusi;

• teab järgmiste mõistete tähendusi: hingamismaht, hingamissagedus, hingamise minuti-
maht, surnud ruumi ventilatsioon tähendust.

Sissejuhatus

Hingamisteed ja kopsud moodustavad hingamiselundkonna, mille ülesanne on tagada gaa-
sivahetus organismi ja väliskeskkonna vahel. Hingamine on ainevahetusprotsess, mis annab 
elutegevuseks vajaliku energia.
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Anatoomiline jaotus

Ülemised hingamisteed

1) Ninaõõs

Ninaõõs avaneb ettepoole ninasõõrmetega, tagantpoolt on ta ninakarbikute (concha na-
salis) kaudu ühenduses neelu ninamise osaga. Ninaõõne kohale jääb eesmine koljuauk, alla 
suuõõs, külgedel asuvad silmakoopad ja ninakõrvalurked. Ninaõõs jaguneb vaheseina varal 
kaheks sümmeetriliseks pooleks. Nina vaheseina ja karbikute vahele jääb  ninakäik. Ninaõõs 
on ühendatud koljuluude õhkusisaldavate urgetega ehk ninakõrvalkoobastega (ülalõualuu-, 
lauba- ja kiilluu-urge ning sõelluulabürint). Ninaõõnde avaneb nina-pisarakanal. Alumise ni-
nakäigu horisontaalne suund on oluline mao sondeerimise ja ninakaudse hingamisteede in-
tubatsiooni korral (j ptk „Vabade hingamisteede käsitlus“). 

2) Neel

Neeluõõs paikneb nina, suu ja kõri taga. On hingamisteede ja seedekanali ühtne osa, siin 
nimetatud teed ristuvad (aspiratsiooni oht!)

Neelu osad:

Ninakarbik
Neelu ninamine osa (nasopharynx)

Kõva suulagi

Pehme suulagi
Neelu suumine osa orolarynx

Keel

Keelepõhja lihased
Neelu kõrimine osa laryngopharynx

Kõripealis

Häälepilu

3) Kõri (larynx)

Kõri koosneb sõrmuskõhrest, kilpkõhrest, nende vahel asuvast ühendussidemest (ligamen-
tum conicum), keeleluust ja kõripealisest. Kõri on ülal membraani abil ühenduses keeleluuga, 
all sidemetega trahhea külge fi kseeritud. Kõri osadeks on kaks kõhre: kilp- ja sõrmuskõhr. 
Kilpkõhr (cartilago thyroidea) koosneb kahest teineteise suhtes teravnurga all asuvast plaa-
dist ja selle ülaserva on võimalik kõril palpeerida (Aadama õun ehk kõrivälje). Sõrmuskõhr 
(cartilago cricoidea) meenutab oma kuju poolest pitsatsõrmust. 

Kõik kõrikõhred on omavahel ühendatud sidemete ja liigeste abil. Kilp- ja sõrmuskõhr on 
seotud sidemega (ligamentum cricothyreoidea, lig. conicum). 

Kõripealis (epiglottis) on puulehe- või tennisereketikujuline kõhr ja oma kitsenenud osaga 
kinnitub kilpkõhre sisemisele pinnale. Neelamisel sulgeb kõripealis kõri sissepääsu.

Kõri ülesandeks on õhu juhtimine ja hääle tekitamine. Kõriõõnt vooderdav limaskest moo-
dustab kaks paarilist limakestavolti või -kurdu: ülemised on ebahäälepaelad ja alumised hää-
lepaelad, mis piiravad häälepilu. Häälepaelu liigutavad tahtele alluvad kõrilihased.
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Joonis 2.22. Hingamisteede anatoomia

Alumised hingamisteed

1) Hingetoru, trahhea

Kõri jätkub hingetoruna (trachea). Hingetoru hargneb (bifurkatsioon ehk kaheks hargnemi-
ne) paremaks ja vasakuks peabronhiks. Täiskasvanud inimese hingetoru pikkus on 10–15 cm, 
läbimõõt 1,5–3 cm. 

Trahhea toeseks on hobuserauakujulised omavahel ühendatud kõhred ja seetõttu ei vaju 
hingamistee kokku. Trahhea tagumine sein on pehme, sidekoeline ja tihedalt seotud söögi-
toruga.

Bifurkatsioon – kaheks hargnemine
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2) Bronhid

Trahhea jaguneb paremaks ja vasakuks peabronhiks (esineb kõhreline toes), mis jagunevad 
astmeliselt peenemateks harudeks (bronhioolideks). Bronhioolidel puudub kõhreline tugi, 
avatuna hoiavad neid lihased, mis muudavad bronhioolide läbimõõtu õhuvajaduse järgi. Pa-
rem peabronh on vasakust lühem ja laiem ning hargneb väiksema nurga all.

NB! Need anatoomilised teadmised on olulised intubatsioonil või võõrkeha otsimisel hinga-
misteedest (j ptk „Vabade hingamisteede käsitlus“).

3) Kops 

Kopsud (ld pulmo, kr pneumon) paiknevad rinnaõõnes. Kopse on kaks: parem ja vasak. Vasak 
kops koosneb üla- ja alaosast, parem kops aga üla-, kesk- ja alaosast ehk -sagarast. 

Kopsudevahelist ruumi nimetatakse keskseinandiks (mediastiinum). Kopsud paiknevad rin-
naõõnes pleurakottides.

Kopsu katva pleura e kopsukelme ja rindkere seina seesmist pinda vooderdava rinnakelme 
vahele jääb kopsukelme- e pleuraõõs, mis on üliõhukese vedelikukihiga täidetud – see vä-
hendab pleuralestmete hõõrdumist hingamisel. Pleuraõõnes on negatiivne rõhk.

Joonis 3.23. Kopsu anatoomia
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2.2.6.1. Hingamine

Hingamismehaanika

Sissehingamine (inspiirium) ja väljahingamine (ekspiirium) toimub rinnaõõne mahtuvuse 
muutumise tõttu.

Vahelihas (diafragma) eraldab rindkereõõnt kõhuõõnest. Diafragma on lai kuplikujuline li-
has, mis koosneb keskse paigutusega kõõluselisest ja seda ümbritsevast lihaselisest piirkon-
nast. Vahelihas on peamine sissehingamislihas: kokkutõmbumisel tema kuppel lameneb ja 
rinnaõõnemaht suureneb - tekib negatiivne rõhk ning õhk tõmmatakse kopsudesse. Välja-
hingamisel vahelihas lõtvub ja kumerus taastub.

NB! Lamades ulatub diafragmakuppel 5. roide kõrgusele. See teadmine aitab vältida maksa 
vigastamist pleuraõõne punkteerimisel ja dreneerimisel. 

Roiete vahel asuvad lihased. Välimised roietevahelised lihased on sissehingamislihased, tõs-
tes roideid üles- ja ettepoole suurendavad rindkereõõne mahtu. Sisemised roietevahelised 
lihased, väljahingamislihased, soodustavad rindkereõõne mahu vähenemist ja passiivset väl-
jahingamist.

Pleuralestmete vahel valitsev alarõhk tagab kopsude liikumise ja on hingamismehaanika põ-
hitegur. Õhu tungimisel pleuralestmete vahele (pleuraõõnde) surub õhk kopsu kokku, kops 
kollabeerub. Sellist olukorda nimetatakse pneumotooraksiks.

Hingamise abilihased on kaela-, õlavöötme- ja kõhulihased. Kaela- ja õlavöötmelihased tava-
liselt toetavad käte tõstmist ja tõstavad fi kseeritud käe korral rindkeret, seetõttu võetakse 
need lihased appi hingamishäirete ja kehalise pingutuse korral. Seepärast tuleb hingeldava-
le patsientidele tagada võimalus käsi toetada.

Hingamise reguleerimine

Piklikajus (medulla oblongata) asuvad hingamise ja vereringe vegetatiivsed keskused. Hinga-
miskeskus saadab kõiki vajadusi arvestades välja rütmilisi impulsse, mis tekitavad normaal-
seid hingamisliigutusi. Hingamiskeskus reageerib süsinikdioksiidi (CO2) ja hapniku (O2) osarõ-
hu ning vere pH-väärtuse muutustele.

Osarõhkude seadus ehk Daltoni seadus
Gaaside segusse kuuluva gaasi osarõhk moodustab samasuguse osa gaasi kogurõhust 
nagu selle gaasi maht gaaside kogumahust.

Perifeersed kemoretseptorid on tundlikud arteriaalse vere hapniku osarõhu languse ja pH-
muutuste suhtes. Retseptorid paiknevad ühise unearteri hargnemiskoha läheduses karotiid-
kehadel (glomus caroticum) ja aordikaare piirkonnas asuvate kehakestel (glomera aortica).

Hingamiskeskust mõjutavad sinna arteriaalse verega kanduvad ained. 

CO2   hingamine  ja vastupidi: CO2   hingamine 

O2   hingamine 

CO2 rõhumuutused mõjutavad hingamisimpulssi tugevasti. CO2 rõhulangus teadliku või ala-
teadliku hüperventilatsiooni (hingeldamise) tulemusena võib viia hingamise nõrgenemise ja 
isegi ajutise hingamisseiskuseni. CO2 rõhu tõus põhjustab hingamise ägenemise. 



65

Ka vere pH-väärtuse langemine toob kaasa hingamistegevuse elavnemise. 

NB! CO2 osarõhu pideva tõusuga seotud haiguslike muutuste korral (kroonilised hingamis-
teede ja kopsuhaigused) järgib hingamise juhtimine üksnes O2 rõhumuutusi. Patsiendile 
hapniku andmine avaldab tugevat mõju, st et krooniliste hingamisteede ja kopsuhaigustega 
patsiendid võivad liigsele hapniku manustamisele reageerida hingamise seiskumisega!

Hingamisnäitajad 

Hingamistsükkel kestab ühest sisse- või väljahingamisfaasist järgmiseni. Hingamismaht on 
ühes hingamistsüklis sisse- või väljahingatud õhu ruumala. Täiskasvanud inimesel on rahu-
olekus hingamismaht  umbes 500 ml.

1) Hingamissagedus rahuolekus

Vastsündinud   40–50 korda minutis

Lapsed   20–30 korda minutis

Täiskasvanud   14–18 korda minutis

2) Hingamise minutimaht

Hingamise minutimahu saame hingamismahu ja hingamissageduse korrutisena. See näitaja 
on täiskasvanu puhul umbes 8 liitrit minutis.

3) Surnud ruumi ventilatsioon

Õhukogust, mis sissehingamisel jääb ülemistesse ja alumistesse hingamisteedesse, ja mis 
ilma gaasivahetuses osalemiseta jälle välja hinga takse, nimetatakse surnud ruumi ventilat-
siooniks. Normaalkaaluga täiskasvanul on surnud ruumi mahtuvus umbes 150 ml. Seetõttu 
moodustab alveoolideni jõudev õhukogus 500 ml hingetõmbemahu puhul vaid 350 ml ja 
200 ml hingetõmbemahu puhul vaid 50 ml!

NB! Hapnikumaskid suurendavad surnud ruumi. Suuri hapnikumaske on eriti ohtlik kasutada 
väikelastel. Just sellepärast pannakse hingamis raskustega patsiendid hingama rahulikult, üht-
laselt ja sügavalt. Mida suurem on iga hingetõmbega hõlmatav õhukogus, seda vähema täht-
susega on surnud ruum. Vastupidi, väga pindmisel hingamisel jõuab õhk vaevalt alveoolideni.

Alveolaarne ventilatsioon – alveolaarse ventilatsiooni moodustab hingamismahu ja surnud ruu-
mi ventilatsiooni vahe.

Gaasivahetus

1) Kopsudes (väline hingamine)

Hingamise tulemusena jõuab õhk alveoolidesse. Sinna saabuv hapnik difundeerub läbi al-
veoolide ja kapillaaride seinte. Punalibled on kehas O2 ära andnud ja jõuavad nüüd tagasi 
kopsukapillaaridesse. Siin küllastatakse nende hemoglobiin difundeeritud hapnikuga. Vas-
tutasuks antakse verest saadud CO2 ära alveoolidele. See alveoolide ja kopsukapillaaride va-
heline gaasivahetus kestab vaid 0,2–0,3 sekundit, millest tervele inimesele piisab. Põletikud, 
tursed, veresoonte haigused jm põhjustavad gaasivahetuse ja välise hingamise häireid.
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Joonis 2.24. Gaasivahetus kopsudes

2) Rakuhingamine (sisene hingamine)

Hapnikuga rikastatud arteriaalne veri viib hapniku iga keharakuni. Selle vere hapnikusisaldus 
on kõrge, süsihappegaasi sisaldus aga madal. Gaasivahetus toimub ülalkirjeldatud viisil, ai-
nult et vastupidises suunas, nii et hapnik antakse ära rakule. Rakk omakorda annab punalib-
lele üle ainevahetuse tulemusena tekkinud CO2. 

Hingamisgaasid

Atmosfääriõhu koostis: Väljahingatava õhu koostis:
78% lämmastikku 78% lämmastikku
21% hapnikku 17% hapnikku
1% väärisgaase 1% väärisgaase
0,03% süsihappegaasi 4% süsihappegaasi

Ka väljahingatav õhk sobib hingamiseks, sest selle hapnikusisaldus on veel 17 mahuprotsendi 
juures. Sellest hapnikusisaldusest piisab suust suhu hingamise tegemiseks, ilma et CO2 sisal-
dus kehas tõuseks üle kriitilise piiri.

Kokkuvõte

Hingamisteede ülesanne on kindlustada õhu liikumine kopsu. 

Ülemisteks hingamisteedeks on nina, ninaõõs, ninakõrvalurked, neel ja kõri. Seega ulatuvad 
ülemised hingamisteed ninasõõrmetest hingetoru sissekäiguni kõrisõlme juures.

Alumised hingamisteed on trahhea, bronhid ja kops.

Kõri koosneb sõrmuskõhrest, kilpkõhrest, nende vahel asuvast ühendussidemest (ligamentum 
conicum), keeleluust ja kõripealisest. Kõris asuv hääleside (ligamentum vocale) koos kõri vooder-
dava limaskestaga moodustab kaks häälekurdu ehk häälepaela. Häälepaelte vahele jääb hääle-
pilu. Kõri ülesanne on tekitada häält, kaitsta alumisi hingamisteid (kõripealis sulgeb neelamisel 
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kõrisissepääsu ja seetõttu neelates toit liigub vabalt söögitorusse) ja osaleda köhimisel.

Hingetoru algab kõrist ja lõpeb jagunemisega paremaks ja vasakuks peabronhiks. Bronhiaalpuu 
hargneb üha väiksemateks harudeks (bronhioolideks), mille lõppelementideks on kopsupõie-
kesed (alveoolid). Hingetoru ja bronhe hoiavad avatuna kõhrerõngad, bronhioole aga lihased.

Inimesel on kaks kopsu. Kopsud on kaetud kopsu kelmega. Kopsude vahel asub keskseinand 
ehk mediastiinum, kus paikneb süda.

Mehaaniline hingamissüsteem koosneb vahelihasest, roietevahelistest lihastest ja hingami-
se abilihastest, viimaste töö tuleb esile hingamispuudulikkuse korral. 

Sissehingamine (inspiirium) ja väljahingamine (ekspiirium) toimub vahelihase liikumisest tin-
gitud rinnaõõne mahu mehaanilise suurenemise ja vähenemise tulemusena. Hingamise sü-
gavuse määrab hingamislihaste tegevus. 

Pleuraõõnes toimiv alarõhk on tegusa hingamismehaanika eelduseks.

Hingamiskeskus asub piklikajus ja saadab välja hingamislihaste juhtimpulsse. Hingamiskes-
kust stimuleerivad omakorda signaalid kemoretseptoritelt arteriaalse vere süsihappegaasi 
osarõhu tõusu ja hapniku osarõhu languse ning  pH-muutuste kohta. Retseptorid paiknevad 
ühise unearteri hargnemiskoha läheduses karotiidkehadel (glomus caroticum) ja aordikaare 
piirkonnas asuvate kehakestel (glomera aortica).

Hapniku ja süsinikdioksiidi vahetust kopsualveoolidest verre nimetatakse väliseks hingami-
seks. Hapniku ja süsinikdioksiidi vahetust rakus nimetatakse siseseks hingamiseks. Õhuko-
gus, mis liigub igas hingamistsüklis, kannab nimetust hingamismaht. Minutis tehtud hin-
gamistsüklite arvu nimetatakse hingamissageduseks. Hingamismahu ja hingamissageduse 
korrutis kannab nimetust hingamise minutimaht. Surnud ruumi ventilatsioon tähistab õhu-
kogust, mis jääb hingamisteedesse ja ei jõua alveoolidesse, vaid hingatakse taas välja, ilma 
et see osaleks gaasivahetuses.

VÕTMESÕNAD bronhioolid gaasivahetus hingamine
hingamiskeskus hingamismehaanika hingamisnäitajad hingetoru e trahhea

kopsud vahelihas (diafragma) alveoolid pleuraõõs

kõri
hingamise 

minutimaht
surnud ruumi 
ventilatsioon

Teadmiste kontrolli küsimused

1. Loetlege hingamissüsteemi osi.

2. Kirjeldage õhu liikumist kopsudes ja nimetage läbitud teelõike.

3. Kirjeldage trahheat ja selgitage selle anatoomilisi iseärasusi.

4. Loetlege hingamises osalevaid lihaseid ja selgitage nende rolli.

5. Selgitage hingamismehaanikat.

6. Nimetage ja kirjeldage hingamisnäitajaid.
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2.2.7. Seedesüsteem

Õpieesmärgid

Erakorralise meditsiini tehnik:

• teab seedesüsteemi osi ja oskab selgitada seedesüsteemi üksikute osade funktsiooni,

• oskab seletada kõiki seedesüsteemi protsesse alates neelamisest.

Sissejuhatus

Oma ülesannete täitmiseks vajavad kõik keharakud energiat, mida saadakse erinevatest toit-
ainetest. Seedesüsteemi ülesanne on toidu peenestamine (mehaaniline seedimine) ja lõhus-
tamine seedemahlade abil põhitoitaineteks (keemiline seedimine), mis imenduvad verre  ja 
transporditakse nii keha rakkudesse. Seedimata jäänud toiduosad väljutatakse organismist. 

Seedesüsteemi moodustavad omavahel seotud elundid, mille ülesandeks on toiduainete ja 
jääkainete transport läbi keha.

Seedetrakt

Seedetrakt koosneb järgnevatest osadest:

• Suuõõs (cavum oris)

• Kõri (pharynx)

• Neel (larynx)

• Söögitoru (oesophagus)

• Magu (ld ventriculus, kr gaster)

• Peensool, mille osad on:

– kaksteistsõrmiksool (duodenum)

– tühisool (jejunum)

– niudesool (ileum)

• Jämesool (colon), mille osad on:

– umbsool (caecum)

– ussripik (appendix)

– ülenev käärsool (colon ascendens)

– risti käärsool (colon transversum)

– alanev käärsool (colon descendens)

– sigmasool (colon sigmoideum)

• Pärasool (rectum) koos pärakuga
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Seedimises osalevaid ensüüme tootvad elundid on:

• süljenäärmed (glandulae salivarae),

• kõhunääre (pancreas),

• maks (hepar),

• sapipõis (vesica fellea).

Ensüümid viiakse seedetrakti juhade kaudu.

Joonis 2.25. Seedetrakti anatoomia

1) Suuõõs

Suuõõne sisepind on kaetud limaskestaga, suus on hambad (täiskasvanud inimesel 32 ham-
mast), keel ja süljenäärmed – kõrvasüljenääre (glandula parotidea), lõuaalune süljenääre 
(glandula submandibularis) ja keelealune süljenääre (glandula sublingualis). Süljenäärmed 
toodavad kokku umbes 1–2 liitrit kergelt leeliselist sülge ööpäevas.

2) Neel

Neel kujutab endast limakestaga vooderdatud lihaselist toru, mis on seotud ninaõõne, suu-
õõne, kõri ja söögitoruga. Neelus ristuvad hingamisteed ja seedetrakti ülaosa.
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3) Söögitoru (oesophagus)

Söögitoru on neelu kõrimise osa jätkuks. Söögitoru algab umbes kuuenda kaelalüli kõrguselt 
ja on u 20–25 cm pikkune. Suurem osa söögitorust asub keskseinandis (mediastiinum) aordi 
ja hingetoru taga. Vahelihases oleva ava kaudu läheb söögitoru kõhuõõne ülaossa ja suubub 
makku. Kuigi söögitoru on väga veniv, on tal siiski kolm anatoomilist kitsust. Esimene kitsus 
asub sõrmuskõhre kõrgusel ja seda nimetatakse kõrimiseks kitsuseks. Teine asub rinnakor-
vis aordikaare läheduses, kus söögitoru kulgeb lülisamba ja aordikaare vahel (aordikitsus). 
Kolmas kitsus on söögitoru vahelihasest läbiminemise kohas (vahelihasekitsus). Nendesse 
kitsustesse võivad suuremad toidutükid kinni jääda. Lihaskest on söögitoru ülemises kol-
mandikus vöötlihaseline, keskmises kolmandikus lisandub silelihaskude ja alumises kolman-
dikus esineb ainult silelihas. Lihaskest koosneb välimisest pikikihist ja sisemisest ringkihist. 
Söögitoru vahelihase läbimise kohal lihaskihid põimuvad ja moodustavad funktsionaalse 
kitsuse. Vastsündinutel on see veel nõrgalt arenenud, mistõttu nad peale söötmist sageli 
oksendavad.

Söögitoru alumise sulguri ehk sfi nkteri sulgumine takistab toidumassi minekut maost tagasi 
söögitorusse.

Sfi nkteri paigutumine vahelihasekitsuse juures teeb selle sulgumise hõlpsamaks. Täienda-
vaks kaitsefunktsiooniks on söögitoru suubumine makku nurga all, mistõttu täidetud mao 
korral söögitoru üles lükatakse.

Otse söögitoru limaskesta all kulgevad vere- ja lümfi sooned.

NB! Maksahaiguse tõttu tekkinud verepaisu korral tekivad söögitorus veenilaienditele sar-
nanevad veresoonelaiendid. Need võivad lõhkeda ja põhjustada verejooksu, mida selle asu-
koha tõttu on väga keeruline sulgeda (j ptk „Verejooks ninast või suust“).

4) Magu (ld ventriculus, kr gaster)

Magu asub umbes 10.–12. rinnalüli ja 1.–3. nimmelüli kõrgusel ülakõhus, suurem osa maost 
asub keskjoonest vasakul.

Maos toit peenestatakse, segatakse maonõrega läbi (maomahla happelisus surmab enami-
ku toidu ja õhuga makku jõudnud mikroorganismidest). Mao maht on umbes 1–2 liitrit. Ring-
lihaskiht moodustab mao ja duodenumi piiril lukutisulguri (sfi nkteri). Perioodiliselt kokku 
tõmbudes ja lõõgastudes võimaldab see soolestiku ülekoormamise vältimiseks toitu väikes-
te annuste kaupa kaksteistsõrmikusse edasi toimetada.

5) Peensoolel eristatakse kolm osa:

• kaksteistsõrmiksool (duodenum),

• tühisool (jejunum), 

• niudesool (ileum).

Kaksteistsõrmiksool algab mao ja duodenumi vahel asuvast maolukutist (pylorus) ja asub ret-
roperitoneaalselt mao tagaseinal. See sooleosa meenutab kujult C-tähte, mille kaar haarab 
kõhunäärme pea. Kaksteistsõrmikusse suubuvad üheskoos kõhunäärmejuha (ductus panc-
reaticus) ja sapijuha (ductus choleductus). Kaksteistõrmiksool läheb järsu käänakuga üle tü-
hisooleks. Niudesool on tühisoole jätk ja peensoole lõpuosa, kus on rohkesti ringkurde, seal 
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toimub intensiivne toitainete imendumine.

Peensool läheb üle jämesooleks.

6) Kõhunääre (pancreas)

Umbes 80 g kaaluv ja 14–18 cm pikk kõhunääre asub väljasirutatult ülakõhu tagaseinal, eest-
poolt katab seda kõhukelme (peritoneum). 

Kõhunäärmel on kolm osa:

• pea (caput pancreatis),

• keha (corpus pancreatis),

• saba (cauda pancreatis).

Pea asub kaksteistsõrmiku lingus.

Kõhunäärme u 2 mm läbimõõduga juha (ductus pancreaticus) läbib näärme ning hargneb 
oma teel veel mitmeks näärmekäiguks. Pankrease juha avaneb kaksteistsõrmiksoolde (va-
teri papill’i). 

Kõhunäärmenõre, mis voolab kaksteistsõrmikusse, sisaldab erinevaid ensüüme, mida on 
vaja süsivesikute, rasvade ja valkude lõhustamiseks.

7) Maks (hepar)

Maks paikneb kõhuõõnes diafragma kupli all, jäädes suurema osaga (¾) keskjoonest pare-
male. Maksa parema sagara all asub sapipõis, vasaku sagara all aga kõhunääre. Maksa alu-
mine serv toetub paremale jämesoolekäärule (fl exura hepatica). Maks on peaaegu täielikult 
kaetud kõhukelmega; sellist asendit nimetatakse intraperitoneaalseks. Maks on inimese 
suurim nääre, selle mass on 1–1,5 kilo. Hapnikurikast verd viib maksa samanimeline arter, 
maksaarter (arteria hepatica). Värativeen toob maksa jääkaineid sisaldava venoosse vere 
(jptk „Südame-vereringesüsteem“).

Joonis 2.26. Maks koos sapipõiega
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Maksa struktuuriüksuseks on sagarikud (lobuli), mis koosnevad peamiselt maksarakkudest. 
Värativeen ja maksaarter viivad maksa verd ning väikesed maksajuhakesed viivad maksast 
välja maksarakkudes valmistatud sappi, mis on vajalik rasvade seedimiseks.

Maks muudab kahjutuks sooles valkude roiskumisel ja keha rakkudes valkude ainevahetuse 
käigus tekkiva ammoniaagi, mis muudetakse kusiaineks (karbamiid) ja viiakse uriiniga kehast 
välja. Karbamiidi sünteesimine on palju energiat nõudev keemiline reaktsioon, mille käigus 
vabaneb soojus. Maks on seega üks nendest elunditest, mis aitavad säilitada kehatempera-
tuuri. 

Peale selle kuulub maksa ülesannete hulka punaliblede loome ja lagundamine. Pärast raua 
eemaldamist hemoglobiinist muudetakse see rohekaskollaseks bilirubiiniks (sapivärvaineks), 
mida kasutatakse sapi valmistamisel.

8) Sapipõis (vesica biliaris, vesica fellea)

Sapipõis on kotikujuline õõneselund, mis on sidekoe abil kinnitatud maksa parempoolse sa-
gara alla. Täies mahus täidetuna (40–50 ml) on selle pikkus 10 ja läbimõõt 4 cm. 

Maksast lähtub kaks sapi äravooluteed, mis ühinevad üheks maksajuhaks (ductus hepaticus), 
millest hargneb sapipõide viiv haru. Tegelik ductus hepaticus jätkub pärast seda sapijuha 
(ductus choledochus) nime all, läheb läbi kaksteistsõrmiku lingus oleva kõhunäärme osa ja 
suubub seejärel kõhunäärme juhaga koos kaksteistsõrmiksoolde.

9) Jämesool (colon)

Jämesool asub kõhuõõne alaosas koos peensoole keerdudega. Jämesool algab ileotsekaal-
klapiga (asub peensoole ja jämesoole vahel) ja lõpeb ringlihasega (sfi nkteriga) pärasoole 
(rectum) lõpus. Jämesoole üldpikkus on 1,2–1,4 meetrit.

Jämesool koosneb kolmest osast: umbsool, käärsool ja pärasool. 

Sooltel on järgmised osad:

• umbsool (caecum) koos ussjätkega  (appendix),
• käärsool (colon)

•  ülenev käärsool (colon ascendens),
• maksakäär (fl exura dextra v hepatica),
•  ristikäärsool (colon transversum),
• põrnakäär (fl exura sinistra v lienalis),
• alanev käärsool (colon descendens),
• sigmakäärsool (colon sigmoideum),

• pärasool (rectum) koos pärakuga,

Jämesoole ülesanded

• Vee tagasiimendumine: umbes 70–85% veest, mis koos peensoole sekreediga jäme-
soolde jõuab, imendub verre tagasi.

• Soola tagastamine: enamik soolast imendub koos veega verre tagasi.
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• Lõppseedimine: väheses mahus, sest üksnes vähesed fermendid tegutsevad ka jäme-
sooles. Jämesoolde jõudnud toitained imenduvad koos veega. 

• Jämesooles asuvatest peekerrakkudest lisatakse roojasse lima. 

• Käärimis- ja roiskumisfunktsioon: jämesooles asuvate kolibakterite abil hävitatakse toi-
du seedimatud osad.

• Peristaltika: jämesoole lihaste liikumise tulemusena viiakse jämesoole sisu pärasoolde, 
kus see jääb väljutamist ootama.

Kõhuõõs (cavum peritoneale)

Magu ja sooled asuvad kõhuõõnes.

Kõhuõõs on kaetud õhukese serooskelmega, mida nimetatakse kõhukelmeks , selle lestmed 
(peritoneum parietale ja peritoneum viscerale) lähevad soolekinnisti kaudu üle siseelunditele. 
Soolekinnisti (mesenterium) abil kinnituvad organid kõhuõõne tagumise seina külge ja tema 
lestmete vahel kulgevad soolte veresooned ja närvid. 

Kõhukelmeõõs ehk peritoneumiõõs on parietaalse ja vistseraalse kõhukelme vahele jääv 
ruum. Suur- ja väikerasvik on kõhukelme kahekordne duplikatuur, mille lestmete vahel on ko-
hev-, rasvkude. Suurrasvik (omentum maius) ripub maokõverikult põllena alla, kattes maost 
allpool asetsevaid kõhuõõneelundeid eest ning on kokku kasvanud ristikäärsoolega nii, et 
mao taga ja all tekib peaaegu täielikult eraldatud ruum – bursa omentalis. 

Kõhuõõne ülemises osas asuvad parenhümatoossed, väga veresoonterikkad elundid (maks 
ja põrn), mida kaitsevad alumised roided. Samas on nende roiete murru korral ka maks ja 
põrn suures ohus (j ptk „Rindkerevigastused“).

Allpool lõpeb kõhuõõs väikeses vaagnas, kus kusepõie ülemine osa, pärasoole ülemine ees-
mine pind ning naistel ka emakas, munasari ja munajuha (adnex) on kaetud kõhukelmega. 
Kõhuõõne taga (retroperitoneaalselt) asuvad neerud koos neerupealistega. Kõhunääre ja 
osa kaksteistsõrmiksoolest on tagapool liites ja kõhukelmega kaetud.

Soolekinnisti – kahest kõhukelmelestmest ja sidekoest moodustunud struktuur,mis algab kõhu-
koopa tagaseinast. Soole kinnisti  ümbritseb sooli, selles kulgevad sooli verega varustavad vere-
sooned, lümfi sooned ja närvid

Retroperitoneaalne – kõhuõõne taga asetsev

Soolestiku verevarustus

Kogu soolestikku varustab arteriaalse verega põhiliselt a. mesenterica superior. Venoosne 
äravool toimub värativeeni kaudu (j ptk „Südame-vereringesüsteem“).

NB! Mesenteriaalinfarkti põhjuseks on sageli sooleveresoonte sulgus, tekib „äge kõht“ 
(j ptk „Sündmuskoha ülevaatus, esmane hinnang ja patsiendi uurimine“).



74

Soolestiku innervatsioon

Soolestiku tööd stimuleerib parasümpaatiline närvisüsteem (X kraniaalnärv, n. vagus ehk 
uitnärv), sümpaatiline närvisüsteem (sisusenärv – nervus splanchnicus) seevastu pidurdab 
sooletegevust. Seedimine ja imendumine toimub enamasti pärast sööki (parasümpaatikuse 
aktiviseerumine tekitab väsimustunnet) ja öösiti, kuna rahuseisundis varutakse optimaalselt 
toitaineid (ka raku tasemel). Toidumassi  viibimisaeg mao-sooletraktis on väga erinev ja võib 
kesta 20–80 tundi. Raskesti seeditavad toidud viibivad kauem nii maos kui ka sooltes.

Toidumassi viibimisaeg

• maos:   2–4 tundi

• peensooles:  6–8 tundi

• jämesooles:  12–70 tundi

Kokkuvõte

Seedimine algab juba toidu mälumise ajal. Leeliselised ensüümid aitavad toiduaineid keemi-
liselt lõhustada. Täiskasvanud inimese püsihammastik koosneb 32 hambast. 

Neelamisel osalevad põhiliselt suulagi, keel ja kõrisõlm. Peenestatud toit liigub peristaltika 
mõjul mööda söögitoru makku. Maomahla happesus  surmab enamiku toidu ja õhuga makku 
jõudnud mikroorganismidest. Väikeste annuste kaupa suunatakse toidukört edasi kaksteist-
sõrmikusse. Kõhunäärme ensüümid ja sapp muudavad toidukördi pH-väärtuse jälle leeliseli-
seks ja algab rasvade seedimine. 

Peensooles imenduvad paljud toitained ja lähevad maksa viivasse portaalsüsteemi. Jäme-
sooles muutub soolesisu vee eemaldamise tõttu paksemaks ja lõpuks viiakse seedimatud 
toiduosised roojana pärasoole kaudu kehast välja.

VÕTMESÕNAD eritus jämesool kõhukelme

magu maks peensool sapipõis

ainevahetus seedimine söögitoru pankreas

Teadmiste kontrolli küsimused

1. Nimetage seedetrakti osad .

2. Selgitage  kuidas seedetrakti üksikud osad funktsioneerivad.

3. Selgitage neelamistoimingut ja järgnevat seedimistegevust üksikute lõikude kaupa.
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2.2.8. Eritusorganid

Õpieesmärgid

Erakorralise meditsiini tehnik:

• teab eritusorganeid;

• oskab kirjeldada kuseteede anatoomiat;

• oskab kirjeldada neerude tööd, uriini teket ja selle koostist;

• oskab nimetada tähtsamaid elektrolüüte ja nende omadusi;

Sissejuhatus

Eritusorganid koosnevad kahest neerust neerukarikate ja neeruvaagnaga, kahest kuseju-
hast, kusepõiest ja kusitist. Neerude ülesandeks on verest vees lahustuvate ainevahetusjää-
kide ja võõrainete eraldamine ning vee-, elektrolüütide ja happe-aluse tasakaalu hoidmine. 
Neerupealse hormoonid osalevad vereloomes (erütropoetiin) ja vererõhu reguleerimisel 
(reniin-angiotensiin). Neerud on kopsude kõrval üks tähtsaim erituselund.

Neerud

Neerud asuvad sümmeetriliselt lülisamba nimmeosa kõrgusel kõhuõõne taga (retroperito-
neaalne asend), pakituna rasva kapslisse. Parem neer asub maksast, vasak aga põrnast all-
pool. Neerude ülaosas asuvad kaanetaolised neeru pealised. Neerudel on tüüpiline neeru- 
või oakuju. 

Seespoolse ehk mediaalse serva (nõgusus) keskkohal on neeruvärat (hilus renalis), mis viib  
neeru sisemusse – neeruvaagnasse, kust lähtub kusejuha (ureeter). Neerukoor sisaldab nee-
rukehakesi ja väikesi looklevaid neerutorukesi. Neerusäsist moodustuvad 10–20 neerupüra-
miidi. Püramiidides asuvad Henle’i lingud ja kogumistorud. Püramiidide tipud moodustavad 
papillid, mis suubuvad neerukarikatesse. Neerukarikatest algavad uriini äravooluteed, mis 
ühinevad neeruvaagnaks.

Neerukarikad ühinevad neeruvaagnaks, kust lähtub kusejuha, u 25 cm pikkune ja 2–3 mm 
läbimõõduga lihaseline toru, mis suubub kusepõide.

Neeruarter (a. renalis) lähtub mõlemalt poolelt kõhuaordi haruna. Hiiluse juures jaguneb 
neeruarter lõpparteriteks, nende otstes lõpeb ka neerukude. Neerudes on umbes 30% ke-
has ringlevast verest. 

Neeru funktsionaalseks üksuseks on nefron, mis koosneb neerukehakesest ehk päsmakes-
test (glomerulus) ja neerukanalitest (tubulus). Neerus on ligikaudu miljon neerukehakest, 
need asuvad neerukoores.



76

Joonis 2.27. Neerude ehitus

Uriini tootmine

Esmasuriin tekib vere fi ltreerumisel neerukehakestest ja kujutab endast plasma valguvaba 
ultrafi ltraati, mida toodetakse 180 liitrit ööpäevas. Ultrafi ltraadist 99 protsenti imendub ta-
gasi tubulaarsüsteemi. Täiskasvanud inimese lõplik uriinikogus on umbes 1,5 liitrit ööpäe-
vas. Uriin sisaldab lahustunud orgaanilisi aineid, elektrolüüte ja happelisi aineid. 

NB! Veri ja/või valk uriinis viitab päsmakeste kahjustusele. 

Suhkurtõve (diabetes mellitus) korral võib uriin sisaldada suhkrut, sest neerude võime suhk-
rut resorbeerida on piiratud.

Kusepõis

Kusepõis on silelihasest moodustatud õõneselund, mis normaalselt mahutab kuni 500 ml 
uriini. Põis asub väikeses vaagnas vaagnaliiduse ja häbemeluu taga. Mehel asub see pära-
soole ees ja eesnäärme kohal, naisel aga emaka ja tupe ees. Põie suure täituvuse korral võib 
alakõht ettepoole võlvuda.

NB! Põie ületäituvus võib olla valulik. 

Kusiti e. ureetra

Naise kusiti (urethra) on vaid 2,5–4 cm pikkune ja suubub tupe eeskotta tupeava ülaosas. 
Mehe kusiti on tunduvalt pikem ja kahes kohas kõverdunud, kulgeb läbi eesnäärme ja vaag-
napõhja, jätkub peenise alaosas ja suubub peenisepea otsas asuvasse avasse.

NB! Häbemeluu naabruse tõttu on ureetra vaagnaluu murru korral väga aldis vigastustele. 
Põiekateetri paigutamine võib seejuures tekitada täiendavaid vigastusi.
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Vee- ja elektrolüüdimajandus

1) Vee ja naatriumi tasakaal

Vesi moodustab ligi 60% inimese kehast. See vesi jaguneb omakorda 2/3 rakusiseseks ve-
delikuks (40% kehakaalu kilogrammi kohta) ja 1/3 rakuväliseks vedelikuks (20% kehakaalu 
kilogrammi kohta) ja nende piiriks on rakuseinad. Rakuväline ruum jaguneb kapillaariseinte 
ehk poolläbilaskvate membraanide kaudu ekstravasaalseks (väljaspool rakke ja veresooni 
asuvaks veeks, 16% kehakaalust) ja intravasaalseks (veri 4% kehakaalust). Ekstravasaalset 
ruumi nimetatakse ka interstiitsiumiks (rakkudevaheliseks ruumiks). Veremaht moodustab 
6–8% kehakaalust. Rakuvedelikus on peamisteks ioonideks kaalium ja fosfaat, rakuvälises 
vedelikus on katioonidest ülekaalus naatrium ning anioonidest kloriid ja bikarbonaat. Keha-
vedelike kogused ja koostised tohivad muutuda ainult väga kitsastes piirides. Vee jagune-
mist vedelikuruumide vahel mõjutab oluliselt rakuvälise naatriumi hulk.

Vee tarbimist reguleeritakse janutunde ja joomise kaudu (1500 ml), ka toit sisaldab üsna 
palju vett (700 ml), samuti tekib vesi ainevahetuse käigus (300 ml). Vett eritatakse neerude 
kaudu (1500 ml), naha kaudu (higistamine, 500 ml), väljahingatava õhuga (400 ml) ja roojaga 
(tavaliselt 100 ml, kõhulahtisuse korral palju rohkem). Kui selles tasakaalus tekivad häired, 
tuleb rakendada meetmeid tasakaalu taastamiseks, muidu võib tekkida dehüdratatsioon või 
hüperhüdratatsioon.

Katioon – positiivse elektrilaenguga ioon
Anioon – negatiivse elektrilaenguga ioon
Dehüdratatsioon – veekadu
Hüperhüdratatsioon – üleliigne vesi

2) Kaaliumi tasakaal

Peamine rakusisene ioon on kaalium. Erutustele väga vastuvõtlikes rakkudes (närvisüsteem, 
lihased, süda) on väga oluline erineva ioonijaotuse tõttu rakupindade vahel tekkiv elektri-
pinge (potentsiaalide vahe). Rakuvälise kaaliumi kontsentratsiooni muutumine võib kutsuda 
esile häireid rakkude tegevuses.

Kaaliumi võib neerude tubulaarsüsteemis niihästi tagasi imenduda (resorbeerida) kui ka ak-
tiivselt väljutada (setserneerida). Kaaliumisisalduse muutumine on tihedalt seotud organis-
mi happe-aluse tasakaalu ja naatriumi eritamisega. Hormoon nimega aldosteroon mõjutab 
ka kaaliumi eritust.

NB! Vee ja elektrolüütide tasakaaluhäired, eriti kaaliumisisalduse muutus, võivad mõjutada 
närvi- ja lihasrakkude bioelektrilisi funktsioone. Eriti ohtlikud on sellest tulenevad südame 
funktsioonihäired.

Setserneerima – eritist väljutama

3) Happe-aluse tasakaal

Ainevahetuse saadused on happelised. Süsinikdioksiid moodustab koos veega süsihappe. 
Happe-aluse tasakaal peab aga püsima väga kitsastes piirides. Selle tasakaalu mõõduks on 
pH-väärtus ehk vesinikioonide kontsentratsioon. Neutraalset pH-väärtust 7,4 tuleb hoida 
piirides 7,36–7,44. Seda ülesannet täidavad keha puhversüsteemid (fosfaatpuhver, bikarbo-
naatpuhver, valgupuhver). Neerud mõjutavad happe-aluse tasakaalu vesinikioonide eralda-
mise, bikarbonaatioonide resorbtsiooni ja ammoniaagi eritamisega. Teiseks happest vaba-
nemise viisiks on süsinikdioksiidi väljahingamine. 
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pH-väärtuse langust nimetatakse atsidoosiks, selle tõusu aga alkaloosiks. Vesinikuioonide 
kontsentratsioon on seotud elektrolüütide tasakaaluga. Järsk pH-väärtuse muutus võib olla 
seotud kaaliumisisalduse äkilise muutumisega.

Kokkuvõte

Neerud paiknevad retroperitoneaalses ruumis lülisamba kõrval, verevool toimub neeruarteri 
ja neeruveeni kaudu. Neerupäsmakestes fi ltreeritakse esmasuriin, mis suures osas imendub 
tagasi tubulaarsüsteemi, lõplik uriin tühjendatakse kogumistorude kaudu neeruvaagnasse. 
Erituselundina eemaldavad neerud kehast vees lahustuvad ainevahetusjäägid, elektrolüü-
did ja happed.

Uriin läheb neeruvaagnast kusejuha (ureeter) kaudu kusepõide. Kusepõis on altpoolt sule-
tud kahekordse sulgurlihase abil, ventiilmehhanism välistab uriini tagasivoolu ureetritesse. 
Põie tühjendamisega viiakse uriin kusiti (ureetra) kaudu kehast välja.

Osmootselt aktiivsete osakeste sisaldus keha erinevates vedelikuruumides mõjutab os-
mootse kontsentratsioonitasakaalu kaudu kehas oleva vee jaotumist nende ruumide vahel. 
Vee- ja naatriumisisaldus määrab rakuvälise ruumi osmolaarsuse ja mahu, hormoonid mõju-
tavad eritusfunktsiooni neerude kaudu. Neerude eritusvõimest sõltub ka kaaliumisisaldus 
organismis ja happe-aluse tasakaal.

VÕTMESÕNAD elektrolüüt happe-alustasakaal kusepõis

kusiti neerud vee tasakaal

uriinieritus uriini tootmine

Teadmiste kontrolli küsimused

1. Nimetage erituselundeid.

2. Kirjeldage kuseteede anatoomiat.

3. Kirjeldage neerude tööd, uriini valmistamist ja selle koostist.

4. Nimetage tähtsamaid elektrolüüte ja selgitage nende omadusi.
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2.2.9. Suguelundid

Õpieesmärgid

Erakorralise meditsiini tehnik:

• teab mehe suguelundeid,

• teab naise suguelundeid,

• oskab kirjeldada  mehe suguelundite funktsiooni (seemnevedeliku tootmine),

• oskab kirjeldada  naise suguelundite funktsiooni (menstruaaltsükkel).

Sissejuhatus

Suguelundite süsteemi ülesanne on tagada liigi säilivus viljastamise kaudu, samuti toodetak-
se siin enamik suguhormoone.

Sugutunnused

Eristatakse esmaseid ja teiseseid sugutunnused. 

Esmased (primaarsed) sugutunnused: sisemised ja välimised suguelundid, mille otseseks 
ülesandeks on viljastamine.

Teisesed (sekundaarsed) sugutunnused:

• häbemekarvad, kaenlakarvad, mehel ka rinnakarvad ja habemekasv;

• mehel häälemurre;

• naisel rinnad;

• skeleti iseärasused (vaagna kuju) ja keharasvade jaotus;

Suguelundid 

1) Mehe suguelundid

Mehe sisemised suguelundid:

• munandid – siin toodetakse seemnerakke ehk spermatosoide;

• munandimanused – siin talletatakse seemnerakke ehk spermatosoide;

• seemnejuhad – nende kaudu liiguvad seemnerakud ja seemnevedelik sugutisse;

• eesnääre – eritab seemnevedelikku, kus seemnerakud saavad liikuda;

• seemnepõiekesed – eritavad seemnevedelikku, kus seemnerakud ujuvad
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Joonis 2.28. Mehe suguelundid

Munandid (testis) kujutavad endast paarisnääret, milles toodetakse seemnerakke (sperma-
tosoide) ja mehe suguhormooni testosterooni. Munandid asuvad algul kõhuõõnes ning las-
kuvad enne poisslapse sündimist munandikotti.

Munandimanused (epidymis) paigutuvad munanditel mütsitaoliselt. Munandimanustes pro-
dutseeritakse ja säilitatakse seemnerakke. Sellesse koonduvad seemnetorukesed ja algab 
seemnejuha. 

Seemnejuha on umbes 50 cm pikk, see kulgeb ümber häbemeluu kubemekanali kaudu vaag-
nasse ja ühineb eesnäärme sees purskejuhana kusitiga. 

Munandites produtseeritakse seemnerakke ja munandimanustes need rakud ladustatakse.

Eesnäärmes, mis eritab seemnevedelikku ja kus seemnerakud saavad liikuda, asuvad seem-
nejuhade pikendused, mis suubuvad kusitisse. Siin voolab ka eesnäärme eritis seemnevede-
liku hulka. 

Seemnepurset juhib sümpaatikusnärv. Seemnepurske käigus juhitakse seemnevedelik kusi-
tisse, kus see seguneb seemnepõiekeste ja eesnäärme eritistega. See muudab seni staatili-
sed spermatosoidid oluliselt liikuvamaks ja tagab munaraku viljastamise võimalikkuse.

Eesnääre ümbritseb kusiti algusosa, põhjustades sel kohal iseloomuliku kitsuse. Vananedes 
eesnäärmesisese sidekoe hulk suureneb ja võib tekkida probleeme urineerimisega, kuna 
eesnääre surub kusitile.

NB! Asjaolu, et erektsioon ja seemnepurse on vegetatiivselt juhitavad protsessid, võimaldab 
ka halvatud alakehaga mehel toimetada suguühet ja viljastada munarakku.

Mehe välised suguelundid:

• suguti (peenis),

• munandikott (skrootum).
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Suguti (peenis) koosneb kolmest erektsioonkehast, mis sugulise erutuse korral tekkiva vere-
paisu käigus imevad käsnana endasse verd, mis kutsub esile peenise jäigastumise. Seemne-
purske toimumise järel suguti lõdvestub.

NB! Suguti tühjenemishäire (nt veresoone tromboosi või seljaajutrauma tõttu) võib põhjus-
tada valulist kesteverektsiooni (priapismi).

Peenise eesosas asub peenise pea (glans penis), kus asub mitu tundlikku närvi. Normaalolu-
korras katab pead eesnahk. Peenises asuvad nii kuse- kui ka seemnetorud (vrd kuseelundid).

Munandikott (scrotum) on tekkinud kõhunaha parema ja vasaku sopistuse kokkukasvamisel. 
Munandikoti lihastiku ülesandeks on munandikoti jahutamine (selle temperatuur peab ole-
ma 2–4 kraadi madalam kõhuõõne temperatuurist). Madala välistemperatuuri korral tõm-
matakse munandid kehale lähemale ja nende temperatuur tõuseb, kõrgema temperatuuri 
korral aga lihastik lõdvestub (kremasteri refl eks). See temperatuurierinevus on vajalik seem-
nekehade valmimiseks.

Ureetra – kusiti

Kremasteri refl eks – munandikoti ülestõmme keha juurde külma korral

2) Naise suguelundid

Sisemised suguelundid ja menstruaaltsükkel

• Munasarjad (ovarii)

• Munajuha (tubus)

• Emakas (uterus)

• Tupp (vagina)

Munasarjad on 3–4 cm pikkused peaaegu mandlikujulised paariselundid, mis asuvad vaagna 
külgseinte ääres suure ja väikese vaagna piirialal. Veresooned tulevad munasarja laia kande-
sideme kaudu, millega munasari vaagnaseinale kinnitub. Munasarjade koorel asuvad erine-
va suurusega ümarad vormid – munafolliikulid. Munaraku ümber asuvate folliikulirakkude 
paljunemisel ja vedeliku kogunemise tulemusena tekib põieke, Graafi  folliikul. See tõuseb 
munasarja pinnale ja mõne aja pärast lõhkeb, seda protsessi nimetatakse ovulatsiooniks. 
Suguküpsel naisel toimub ovulatsioon umbes iga 28 päeva järel. Mõlemad munasarjad sisal-
davad umbes veerand miljonit munarakku, millest vaid 500 on võimelised viljastuma.

Munajuhad (tuba uterina ) kujutavad endast kahte pliiatsijämedust 11–14 cm pikkust kanalit, 
mis ulatuvad emakast munasarjadeni. Nende pindmises osas asuvad pikilihaskiud ja sees-
pool tsirkulaarsed ehk ringjad lihaskiud. Munajuha külgmises osas asub narmaslehter, mis 
keemiliste mõjude ajel pöördub valminud munarakuga munasarja poole ja võtab raku vastu. 
Tänu munajuha erilisele pinnakujule transporditakse munarakk emakasse mööda limaskesta.

NB! Munaraku transpordi häirumise korral on tagajärjeks (munaraku viljastumise korral)  ras-
ke, erakorralist arstiabi vajav seisund, mida nimetatakse munajuha (emakaväliseks) rasedu-
seks (j ptk „Rasedus, sünnitusabi ja günekoloogilised probleemid“).

Seetõttu tuleb igalt alakeha vaevusi kaebavalt sünnitusealiselt naispatsiendilt küsida, millal 
tal oli viimane menstruatsioon (j ptk „Sündmuskoha ülevaatus, esmane hinnang ja patsien-
di uurimine“).
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Emakas (uterus) asub kusepõie ja pärasoole vahel ja kujutab endast u 7 cm pikkust, 4 cm 
laiust ja 2 cm paksust pirnikujulist õõneslihast, mis asub vaagnapõhja lihastiku kohal. Emakas 
koosneb mitmest osast:

• emakakeha (corpus uteri); 

• kuplikujuline ülaosa (fundus uteri), millesse kahelt poolt tulevad munajuhad; 

• peen alaosa, mida nimetatakse emakakaelaks (collum või cervix uteri); viimane ulatub 
ülalt tupesse (portio uteri)

• emakakaela kanalit piiravad sisene ja väline emakasuue.

Viljastunud munarakk kinnitub hormoonide mõjul paksenenud emakasisesele limaskestale . 
Kui viljastamist ei toimu, oli see meede asjatu ja vastne kude heidetakse koos mõõduka ve-
rejooksuga läbi tupe välja (menstruatsioon), kusjuures fermendid takistavad vere hüübimist. 
Raseduse korral muutub emaka limaskest tunduvalt tugevamaks ja emakakontraktsioonide 
(tuhude) tõttu toimub raseduse lõpul sünnitus. 

Emakakaela kanali seinad moodustavad selget eritist, millest tekib emakakaela kanalit sul-
gev limakork. Limakorgi ülesanne on takistada bakterite sissepääsu emakasse, mis on ava-
tud kõhuõõnde. Emakakael avaneb üleval emakaõõnde ja all tupeõõnde.

Tupp (vagina) on umbes 7–10 cm pikkune elastsete seintega torujas organ, mis asetseb väi-
kevaagna õõnes kusepõie, kusiti ning pärasoole vahel. Tupe limaskest on kaetud mitmekihili-
se lameepiteeliga jaon kortsuline. Tupe lihaskestas on ülekaalus pikisuunalised silelihaskiud, 
kuid esineb ka ringjaid kiude (silelihas ei ole tahtele alluv), mis koos vaagnapõhja vöötlihas-
tega (tahtele alluv) on võimeline väga jõulisteks kokkutõmmeteks. Tupp lõpeb tupeesikus, 
kuhu suubub ka kusiti.

Joonis 2.29. Naise suguelundid

Naise välised suguelundid:

• häbemekink (mons pubis),

• häbe (vulva):
– suured ja väikesed häbememokad (labiae)
– tupeesik (vestibulum vaginae)
– kõdisti (clitoris).
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Naiste väliste suguelundite juurde kuulub tüüpiliselt karvadega kaetud häbemekink (mons 
pubis), mille all asub sümfüüs (symphysis), ning häbe (vulva). Suured häbememokad sulevad 
nii väikesed häbememokad kui ka tupeesiku. Tupeesiku ja tupe piiril asub poolümar neitsi-
nahk (hymen) või selle jäägid. Tupe alumises kolmandikus on kaks väikest nääret (Bartholi-
ni näärmed), mille väljutuskanalid on suunatud väikeste häbememokkade suunas ja mille 
sekreedi ülesandeks on tupe sissekäigu libestamine. Väikesed häbememokad sulevad kusiti 
suudme ja katavad ühtlasi kõdisti. Kõdisti (clitoris) on täidetud tundlike närvidega.

Sümfüüs e häbemeliidus – kahe häbemeluu vaheline ühendus

Kokkuvõte

Suguelundite ülesanne on liigi säilitamine, samuti toodetakse siin enamik suguhormoone. 
Eristatakse sisemisi ja väliseid sugu- ehk sootunnuseid.

Meeste väliste suguelundite tähtsad osad on suguti ja munandikott. Mehe sisemiste su-
guelundite hulka kuuluvad munandid ja munandimanused, kus toodetakse ja ladustatakse 
seemnerakke, seemnejuhad ja eesnääre. Eesnääre toodab 95% seemnevedelikust. Seem-
nepurske korral surutakse seemnevedelik kusitisse ja segatakse seal eesnäärmenõrega. See 
tagab seemnerakkude liikuvuse viljastamise jaoks. 

Naise välised suguelundid on häbe e. vulva, häbemekink, suured häbememokad, tupeesik 
ja kõdisti. Naise tähtsamad sisemised suguelundid on munasarjad, munajuhad, emakas ja 
tupp. Munasarjades moodustub enamasti 28-päevase intervalliga üks viljastumisvõimeline 
munarakk. Munaraku küpsemine ehk ovulatsioon toimub tsükli keskel (14. päeval). Muna-
rakk võetakse munajuha narmaslehtrisse ja suunatakse emaka poole, kus see viljastumise 
korral selleks puhuks kasvanud koele kinnitub. Kui viljastumist ei toimu, heidetakse see kude 
menstruatsiooni käigus välja.

VÕTMESÕNAD eesnääre (prostata) emakas häbemekink

menstruatsioon munajuha munandid munandimanused

munarakk munasarjad rasedus seemnejuha

suguti tupp viljastumine vulva

sümfüüs

Teadmiste kontrolli küsimused

1. Nimetage mehe suguelundeid.

2. Nimetage naise suguelundeid.

3. Selgitage meeste suguelundite funktsiooni (seemnerakkude tootmine).

4. Selgitage naise suguelundite funktsiooni (menstruaaltsükkel).
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2.2.10. Meeleelundid

Õpieesmärgid

Erakorralise meditsiini tehnik:

• teab naha ehitust ja funktsioone,

• oskab nimetada nägemiselundi osi,

• oskab kirjeldada nägemisprotsessi,

• oskab kirjeldada tasakaaluelundi anatoomilist ehitust,

• oskab kirjeldada kuulmisprotsessi.

Sissejuhatus

Meeleorganid on inimesel vahendid välismaailma tunnetamiseks. Nad töötavad koos närvi-
süsteemiga selle tunnetuskanalitena.

1) Nahk (ld cutis; kr derma, dermatoloogia) ja naha teisendid ehk derivaadid 

Nahk katab keha elastse ümbrisena ja limaskesta kujul ka seestpoolt. Nahk: 

• kaitseb väliskeskkonna (vigastuste, haigustekitajate, kiirguste, veekao) eest;

• hoiab soojustasakaalu, säilitab kehatemperatuuri;

• on erituselund;

• on meeleelund.

Nahal kui inimkeha suurimal meeleelundil on valu-, sooja-, külma- ja puudutusretseptorid. 

Naha ehitus

• Marrasknahk (epidermis)

• Pärisnahk (corium, derma)

• Alusnahk (subcutis) 

Marrasknahk e. epidermis koosneb mitmekihilisest lameepiteelist, millel on suurema või 
väiksema tugevusega sarvnahakiht. Epidermises puuduvad veresooned, närvikiud tungivad 
sinna pärisnahast ja moodustavad epidermise sügavamates kihtides vabu närvilõpmeid. 
Marrasknaha funktsioon: kaitse kuivamise, alajahtumise, vee aurumise eest.

Marrasknaha all asub pärisnahk. Pärisnahk sisaldab rohkesti kollageenseid kiude. Nahaalune 
kude, rasvkude, on energiavaruks ja soojaisolaatoriks.

Alusnahk ehk nahaaluskude koosneb kohevast side- ja rasvkoest, mis on üsna paks näiteks 
tuharatel ja naiste rinnanäärmetes ja üsna õhuke peopesades ja tallaalustel.  

Nahas leidub suurel hulgal higi- ja rasunäärmeid.
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Joonis 2.30. Naha ehitus

Naha derivaadid (naha teisendid)

Marrasknahast moodustuvad mitmesugused derivaadid. Inimesel on nendeks karvad, küü-
ned ja juuksed. Nende ülesanne on kaitse ja kompimine. 

2) Nägemisaparaat

Nägemisaparaat koosneb silmamunast ja selle hoideaparaadist.

Silmamuna (bulbus oculi) asub kolju silmakoopas ja teda katavad silmamuna kestad: 

• Välimine kest: sarvkest (cornea) ja kõvakest (sclera),

• Keskmine kest: vikerkest (iris) ja soonkest (choroidea),

• Sisemine kest: võrkkest (retina).

Kõvakesta (skleera) ehk silmavalge eesmine läbipaistev osa on sarvkest (cornea).

Veresoonterikka soonkesta ülesanne on toita võrkkesta. Soonkesta ringikujuline moodustis 
- vikerkest (iiris) asub sarvkesta taga ning kontrollib pupilli abil silma langeva valguse hulka. 
Parasümpaatilise närvi juhitud silmaavaahendaja lihase (m. sphincter pupillae) kiud asetsevad 
silmaava ümber sõõrjalt ehk ringjalt ja pupill aheneb (mioos). Silmaavalaiendaja lihase (m. 
dilatator pupillae) kiud paiknevad radiaalselt, pupill laieneb (müdriaas) ja seda juhib sümpaa-
tiline närvisüsteem. Enamasti reageerib pupill ümbritseva keskkonna valgusele ja reguleerib 
nii silmapõhjale langeva valguse hulka. Pupill võib ka laiendega nt. erutuse või hirmu korral 
(j ptk „Sündmuskoha ülevaatus, esmane hinnang ja patsiendi uurimine“).

Nägemisel peavad valguskiired läbima silma erinevaid osi ning jõudma võrkkestale. Tsiliaarke-
ha ehk ripskeha (soonkesta eesmine osa) ülesandeks on silma akommodatsioon (vt.allpool).
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Võrkkest (retina) on kõige sisemine kiht, millele projitseeritakse nähtavad kujutised. Võrk-
kest on valgustundlik kiht, mis sisaldab:

– kepikesi, must-valge nägemise retseptoreid;

– kolvikesi värvuste tajumiseks.

Valguse langemisel võrkkestale tekivad impulsid, mis suunatakse ajukoore kuklapiirkonnas 
asuvasse nägemiskeskusse.

Silmapõhi 

Silmapõhjast algab nägemisnärv, mis viib valgusimpulsid aju nägemiskeskusesse, närvi al-
guskohas retseptoreid ei ole, seda kohta nimetatakse pimetähniks. Silmapõhjas on ka võrk-
kestaarter.

Klaaskeha

Silmamuna sisemuses on läbipaistev vedelik, mida nimetatakse klaaskehaks

Lääts

Kaksikkumer (bikonveksne) läbipaistev lääts asub iirise ja klaaskeha vahel ning on kinnitatud 
tsiliaarkeha külge. Läätse kuju muutust nimetatakse akommodatsiooniks.

Akommodatsioon

Läätse kuju muutmisega saavutatakse läätse pikem või lühem fookuskaugus. See võimaldab 
ühtmoodi teravalt näha erineval kaugusel asuvaid objekte.

Akommodatsioon töötab tsiliaarlihase abil, mille kokkutõmme muudab läätse kinnituspunk-
tide asetust. Kui läätse kõverust suurendada, muutuvad lähedalasuvad objektid teravamaks.

Kaugelevaatamiseks tuleb lihast rohkem pingutada, mistõttu lääts muutub lamedamaks. 
See teravustab kaugemad esemed. 

Inimese vananemisel ilmneva kaugenägelikkuse põhjuseks on tsiliaarlihase elastsuse vähe-
nemine.

Mioos – pupillide ahenemine

Müdriaas – pupillide laienemine

Akommodatsioon – silma teravustamine
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Joonis 2.31. Silma ehitus

Silma hoide- ehk abiaparaat

Silma abiaparaat koosneb kaitse-, pisara- ja liigutuslihastest. Kaitsefunktsiooniga on silma-
munatagune rasvpadjand, kulmud, ripsmed ja silmalaud. Laud on silmamuna ees asuvad na-
hakurrud, mis katavad silmamuna sulgumisel. Laugude sisemine pind on kaetud konjuktiivi-
ga (konjuktiivi võlv/kott – sinna manustatakse ravimeid). Puhastamisele aitab kaasa laugude 
pilgutamine. Laugudel on silma kaitsefunktsioon.

Pisaraaparaat koosneb pisaranäärmest, pisarakotist, viimajuhadest. Ka neil on silma kaitse-
funktsioon. Pisaranäärmed toodavad pisaravedelikku sarvkesta niisutamiseks. Antibakte-
riaalsete omadustega pisaravedelik puhastab silma eesosa. Pisaravedelik voolab silma pisa-
rakanalikestest. Normaalselt toodetakse päevas 1 ml pisaravedelikku, enamik sellest aurus-
tub, jääk dreneeritakse pisarakanali kaudu ninaõõnde. 

Silma sirg- ja põikilihased liigutavad silma, ülalau tõstur tõstab ülalau üles ja avab sellega 
silma. Silma sulgemist viib läbi silma sõõrlihas. Silma kaitseb sarvkestarefl eks (korneaalref-
leks), mis vajadusel silma kiiresti suleb.

3) Kuulmine ja tasakaal

Kõrv

Inimese kõrv sisaldab kahte elundit, mis kuuluvad anatoomiliselt kokku. Kõrva ülesanded on:

• helide vastuvõtt,

• tasakaaluaistingu tagamine.

Anatoomiline jaotus

Kuulmis- ja tasakaaluelund asub oimuluu (os temporalis) piirkonnas. Seejuures on sisekõrv seo-
tud oimuluu kõige sisemise osaga (os petrosum). Kõrv jaotatakse välis-, kesk- ja sisekõrvaks.
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• Väliskõrv

Väliskõrva moodustavad kõrvalest ja välimine kuulmekäik. Kõrvalest koosneb nahaga kae-
tud elastsest kõhrest, kõhr puudub kõrvalesta alumises osas, kõrvanibus (sisaldab rasvku-
de). Kõrvalesta tagaküljel on naha ja kõhre vaheline side üsna lõtv. Kõrvalesta ülesandeks 
on püüda helisid ja suunata need kuulmekäiku. Kõrvalestadel on ka heli suunda täpsustav 
funktsioon. Välimine kuulmekäik on lühike kõverdunud kanal, mida vooderdavas nahas on 
karvad ja kõrvavaiku eritavad näärmed. Kõrvavaigu ja karvade ühine ülesanne on kõrvast 
võõrkehad välja viia. Väline kuulmekäik juhib helilained trummikileni. Välis- ja keskkõrva va-
heliseks anatoomiliseks piiriks on trummikile (kuulmekile).

• Keskkõrv

Trummikile, mis eraldab keskkõrva õhukindlalt väliskõrvast, kujutab endast lehtrikujulist si-
dekoetaolist membraani, mis on otseses ühenduses haamriks nimetatava kuulmeluukesega. 
Suurema osa keskkõrvast hõlmab õhuga täidetud trummiõõs, milles asuvad omavahel liikuvalt 
ühendatud kuulmeluukesed – haamer, alasi ja jalus, mis osalevad helide ülekandmises sisekõrva.

Trummiõõs on kuulmetõrve kaudu ühendatud ninaneeluga ja spetsiaalse ava kaudu nibujätke 
rakkudega. Kuulmetõrve kaudu satub trummiõõnde õhk, see tasakaalustab trummikilele seest- 
ja väljastpoolt mõjuva õhurõhu, võimaldades neelamisel või haigutamisel rõhkusid ühtlustada.

• Sisekõrv

Sisekõrv asub oimuluu siseosas ja sisaldab tigu (cochlea), milles asub tegelik kuulmiselund, kus 
asuvad kuulmisretseptorid. Samuti asuvad sisekõrvas esik ja poolringkanalid, milles paiknevad 
tasakaaluelundi tundlikud rakud. Tigu kujutab endast kahe ja poole keeruga teokarpi meenuta-
vat moodustist ning koosneb luulisest ja õrna struktuuriga membranoossest (kilelisest) osast. 

Luuline osa on täidetud perilümfi ga, mis koostiselt sarnaneb ajuvedelikuga. Luulise teo pe-
rilümfi s on membranoosne (kileline) tigu, mille õõnsuses on rakkudevahelise vedelikuga 
sarnanev endolümf. Membranoosses teos paikneb tegelik kuulmiselund – karvarakkudega 
kaetud membraan. Karvarakud muudavad kuulmeluukeste akustilise (mehaanilise) energia 
elektrokeemiliseks impulsiks, mis kuulmisnärvi kaudu viiakse aju kuulmiskeskusesse. 

Joonis 2.32. Kõrva ehitus
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Kuulmisprotsess

Inimese kõrva sisenevad kuulmekäigu kaudu helilained, mis panevad trummikile võnkuma. 
Kuulmeluukesed võtavad võnked vastu,  võimendavad neid ning annavad edasi teole. Teo 
sisemuses oleva vedeliku võnked panevad võnkuma sealsed membraanid, need omakorda 
kuulmisrakkude kiud.

Helivõnked muutuvad närviimpulssideks, mis kuulmisnärvi vahendusel liiguvad aju kuulmis-
keskusesse.

Tasakaaluorgan

Tasakaaluelund (vestibulaarelund) jaguneb suure ja väikese kotiga (utriculus ja sacculus) esi-
kuks ning kolmeks poolringkanaliks. 

Tasakaaluorgani luuline osa on täidetud perilümfi ga nagu luuline tigu ning kileline osa täi-
detud endolümfi ga.

Utriculus ja sacculus on kaks membraanidest moodustatud kotikest, mille ülesandeks on säi-
litada tasakaalu sirgjoonelisel liikumisel (nt treppidel). Tasakaaluorgan võimaldab määrata 
ka pea asendit raskusjõu suhtes – kas inimene on püstiasendis, pikali või ripub pea alaspidi.

Poolringkanalid tagavad tasakaalu pea pööramisel. Kanalid on asetatud kolmes tasapinnas 
ja iga tasapinna (kõrguse, laiuse ja sügavuse) kohta on oma poolringkanal. Nii võimaldab iga 
poolringkanal mingis tasapinnas pead pöörata. Iga poolringi lõpus on ampull, kus asuvad 
vastava poolringi tundlikud rakud. Kui nüüd pead pöörata, liigub kanalis olev vedelik inertsi 
tõttu ja ergastab ampulle. Karvarakkudes tekib jälle impulss, mis edastatakse kesknärvisüs-
teemile, ja mis sisaldab teavet pea pööramise kohta. Kui keha ähvardab tasakaalu kaotami-
ne, saadab aju vajaliku teabe lihastele. Need protsessid ei ole teadlikud, vaid intuitiivsed.

Kokkuvõte

Meeleelundid on inimese liidesed välismaailmaga suhtlemiseks. Nahk kui suurim mee-
leelund on tundlik soojale, külmale, rõhule ja puutele. Silmaga saab organism oma käsutus-
se tähtsaima meele, nägemise. Kuulmis- ja tasakaaluaparaat võimaldab võtta vastu akustilisi 
signaale ja orienteeruda ruumis. 

VÕTMESÕNAD kompimine kuulmine nägemine

orienteerumine 
ruumis pupillirefl eks

Teadmiste kontrolli küsimused

1. Millised on naha osad ja mis funktsioonid on naha osadel? 

2. Nimetage ja kirjeldage nägemiselundi osi.

3. Selgitage pupillirefl eksi olemust. Miks muudavad pupillid suurust?

4. Kirjeldage nägemisprotsessi.

5. Nimetage kuulmisaparaadi osasid ja nende funktsioone.

6. Kirjeldage tasakaaluelundi anatoomilist ehitust.

7. Kirjeldage kuulmisprotsessi.
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3. FARMAKOLOOGIA
Õppeeesmärgid 

Erakorralise meditsiini tehnik:

• teab mõisteid farmakokineetika ja farmakodünaamika

• teab erakorralises meditsiinis kasutatavaid olulisemaid ravimite manustamise viise, os-
kab kirjeldada nende eeliseid ja puudusi ning nimetada igale manustamisviisile tüüpilisi 
kiirabis kasutatavaid ravimeid,

• teab mõisteid: näidustus, kõrvaltoime, vastunäidustus, enteraalne ja parenteraalne.

Üldine sissejuhatus

Erakorraline meditsiin areneb pidevalt ja kiiresti edasi, seetõttu kiirabis kasutatavate ravimi-
te nimekiri on pidevas muutumises. Selles peatükis toodud ravimid on need, mida  kiirabis 
sagedamini kasutatakse. 

Terminoloogia 

Analgeetik – valuvaigisti.

Antiarütmikum – südame rütmihäirete raviks mõeldud ravim.

Antidoot – vastumürk.

Manustamine – ravimi sisseandmine, pealekandmine vms.

Enteraalne – ravimite seedetrakti kaudu manustamise viis (nt suu kaudu).

Parenteraalne – ravimite manustamise väljaspool seedetrakti (nt süstimine).

Bioloogiline saadavus – see osa manustatud ravimist, mis reaalselt sihtkudedeni jõuab. Ma-
dala bioloogilise saadavuse põhjuseks võib olla näiteks ravimi lagunemine maksas.

Hematoentsefaalne (vere-aju) barjäär – kesknärvisüsteemis eraldab spetsiaalne rakkude 
kiht veresooni närvikudedest. Sellest barjäärist pääsevad läbi ainult rasvlahustuvad ained 
(„lipofi ilid“), väikesed molekulid, gaasid ja sellised ained, mille jaoks on olemas transpordi-
süsteemid. Vere-aju barjäär kaitseb närvikudesid.

Poolestusaeg – aeg, mille järel on 50% ravimi toimeainest veel kehas.

Hüpnootikum – und soodustav vahend, unerohi.

Näidustus – kasutusala.

Vastunäidustus – seisundid/haigused, mille puhul seda ravimit ei tohi kasutada.
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Farmakodünaamika – ravimite toimed ja kõrvaltoimed.

Farmakokineetika – ravimi liikumistee organismis. See koosneb manustamisest, veres ja ku-
dedes transportimisest, kudedes levimisest, lagunemisest ja väljutamisest.

Platsentaarbarjäär – sama ehituse ja samade ülesannetega nagu hematoentsefaalne bar-
jäär. Platsentaarbarjäär kaitseb loodet ema veres leiduvate kahjulike ainete eest. Mõned 
ravimid suudavad selle barjääri läbida ja last soovimatul viisil mõjutada.

Relaksant – lihaste lõdvenemist põhjustav ravim. 

Resorptsioon – ravimite või muude ainete imendumine.

Tiitrimine – ravimi jaokaupa manustamine kuni soovitud tulemuse saavutamiseni.

Spasmolüütikum - ravim, mida tarvitatakse kramplike kokkutõmmete korral silelihaste lõõ-
gastamiseks.

3.1. Üldine farmakoloogia

Ravimite toimeviisid

1) Retseptorite stimuleerimine või pärssimine

Retseptorid on organismi osad, mis suudavad erutust vastu võtta. Antud juhul on nendeks 
suured molekulid, mis asuvad raku välisseinal, aga vahel ka raku sees. Nende toimimist on 
kõige parem võrrelda ukselukkudega, kus ravim on võtmeks ja retseptor lukuauguks. 

Põhimõtteliselt on olemas neli võimalikku olukorda:

1.  Võti (ravim) sobib lukuauku ja keerab luku (retseptor) kinni. Farmakoloogias nimetatakse 
seda agonismiks. Sellisel viisil toimivat ravimit nimetatakse agonistiks. 

2.  Võti sobib lukuauku, aga sellega ei saa lukku kinni keerata. Kui võti lukuauku kinni jääb 
(toimeaine seondub retseptoriga), siis ei saa seda lukku ka teise võtmega kinni keerata. 
Seda seisundit nimetatakse antagonismiks. Niisugune retseptor jääb teiste hormoonide 
või ravimite jaoks blokeerituks. Antagonistid suudavad ravimeid ka nende retseptoritelt 
ära tõrjuda (konkureeriv = väljatõrjuv antagonism).

3.  On olemas ka mittekonkureeriv antagonism. Sellisel juhul kinnitub antagonist mitte otse 
„lukuauku“, vaid retseptori muule kohale ja hakkab agonisti toimet mõjutama. 
Funktsionaalse antagonisti toime ei ole seotud võtme ja lukuaugu teooriaga, vaid sellel 
on lihtsalt mingi agonistiga vastupidine toime. (Näide: Ketonaal põhjustab kõrvaltoimena 
suurenenud süljeeritust, Atropin aga toimib vastupidiselt. Mõlemat ravimit koos manus-
tades jääb Ketonaali kõrvaltoime ära.)

4. Viimane variant oleks see, et võti ei sobi lukuauku. Sellisel juhul ei toimu loomulikult ka 
mingit reaktsiooni. 

Ravimi ja retseptori vaheline side võib olla ajutine (= pöörduv), nagu see tavaliselt ka on, või 
siis püsiv (= pöördumatu).
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2) Ensüümide aktiveerimine või pärssimine

Ensüümid on kehaomased valgud, mis stimuleerivad ainetevahelisi keemilisi reaktsioone   
(biokatalüsaatorid). Mõned ravimid seonduvad nende retseptoritega ja aktiveerivad või 
pärsivad nende tööd. Ensüümide pärssimise klassikaliseks näiteks on atsetüülsalitsüülhape, 
aspiriin. See pärsib ensüümi nimega tsüklooksügenaas ja selle kaudu ka palaviku teket ning 
vereliblede kokkukleepumist.

3) Ioonikanalite avamine ja blokeerimine 

Ioonikanalite avamise ja blokeerimise teel võimaldatakse või takistatakse ioonide, näiteks 
naatriumi, kaaliumi, kaltsiumi või kloori, sisse- ja väljavoolu rakkudes.

Selle mehhanismi näiteks on lokaalanesteetikumid (nt Xylocain), mis blokeerivad avatud 
naatriumikanalid. 

4) Transpordisüsteemide mõjutamine

Molekulide transportimine raku sisse ja sealt välja toimub väikeste avade (kanalite) kaudu, 
mis lasevad läbi ainult väga konkreetseid aineid, või transpordisüsteemide abil (ioonipum-
bad ja transporterid), mida väga tugevasti lihtsustatuna võib ette kujutada pöördustena või 
vesiratastena. 

5) Toime ravimite endi keemiliste või füüsikaliste omaduste tõttu 

Selle näiteks on makromolekulaarsete infusioonilahuste toimimine veremahu asendamisel. 

Manustamisviisid

1) Veeni 

Intravenoosne (i/v) ravimite manustamine otse veresoontesse, nimelt veenidesse, on kiir-
abiolukorras soovitatav ravimi manustamisviis.
Eelised:
• kiire toime – pole vaja toimeaine omastamise mehhanismi järel oodata;
• maksast minnakse mööda – seedetrakti kaudu ravimite manustamisel läbivad ravimid 

kõigepealt maksa, mis osa toimeainest lagundab;
• hea reguleeritavus – sageli saab patsienti jälgides manustada just toimimiseks vajaliku 

doosi.

2) Lihasesse 

Intramuskulaarne manustamine (i/m) on kiirabi puhul kasutusel, kui manustatava ravimimi 
toimet ei soovita koheselt või ei peab see toimima pikema aja jooksul, nt. spasmolüütikumid 
koolikulise kõhuvalu korral. 

3) Pärasoolde

Pärasoolde manustamist e rektaalset (per rectum) manustamist kasutatakse kiirabis harva. 
Erandiks on siin Diazepam-rektioolid, Dormicum, Eferalgan-küünlad (= suposiidid). Eeliseks 
on kindlasti manustamistoimingu lihtsus. Kui aga pärasool on roojaga täitunud, siis võib toi-
meaine resorptsioon väga kaua aega võtta. 

NB: Diazepam-torukesed tuleb pärakust välja võtta kokkusurutult, muidu tõmmatakse toi-
meaine tagasi rektiooli sisse.
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4) Naha alla 

Naha alla e subkutaanselt (s/c) manustamist kiirabiolukordades tavaliselt ei kasutata, kui 
mõned erandid välja arvata. Selle põhjuseks on toimeaine väga aeglane omastamine ja sel-
lest tulenevalt ka pikk ooteaeg ravimi mõjumiseni.

5) Luusisene

Spetsiaalsete luunõelte abil punkteeritakse sääreluu ülaotsa (suuremate laste puhul ka 
pahkluu sisekülje), kus on hea verevarustusega luuüdi. See manustamisviis sobib eriti hästi 
lastega juhtunud õnnetuste puhul (elustamine, trauma), kuna see on kiire, lihtne ja vähese 
riskiga. Kõiki ravimeid saab doseerida nii nagu veenisiseseltki. Infusioonravi korral võib olla 
vajalik survemansettide kasutamine.

6) Keele alla/ninna

Keele alla e sublinguaalselt (s/l) ehk suu limaskesta kaudu või nasaalselt ehk nina limaskesta 
kaudu ravimite manustamisel omastatakse toimeaine kiiresti, sest need limaskestad on hea 
verevarustusega. Keele alla manustamise korral ei pea ravim erinevalt suukaudsest (oraal-
sest) manustamisest läbi maksa minema ja sihtelundini jõuab rohkem toimeainet.
Kiirabis kasutamise näide: Nitrolingual pihusti.

7) Suukaudselt

Ravimite oraalne (p/o) manustamine on vältimatu abi korral tagaplaanil, sest ravimi mõjumi-
seks läheb aega ja nende manustamine eeldab, et patsient peab selge teadvusega olema ja 
suutma neelata.

8) Sissehingamise teel

Inhalaatoriga manustamise eeliseks on, et toimeaine jõuab otse kopsudesse, ilma et peaks 
organismis ringiga minema. Nii näiteks jäävad  inhaleeritava kortisooni ravi puhul süsteem-
sed (kogu kehas tekkivad) kõrvaltoimed peaaegu täielikult ära. Praktikas on nebulisaatoriga 
hapnikumaski kasutamine ravimite manustamisel end paremast küljest näidanud kui tavali-
sed pihustid.

p/o = per os, oraalselt

Inhalaator – seadis auru või gaasi sissehingamiseks

Nebulisaator – vahend mis muudab vedeliku peenteks udutaolisteks tilkadeks

Kasutusjuhistes ja patsiendijuhistes esinevad mõisted 

1) Kõrvaltoimed

Lisaks põhitoimele on igal ravimil ka suuremal või vähemal määral soovitavad kõrvaltoimed.
Soovimatuid kõrvaltoimeid võib tekkida ravimi põhitoimest tulenevalt (näiteks unisus pärast 
diasepaami manustamist) või ka sellest sõltumatult (näiteks süstimise valu lihasesse ravimi 
manustamisel). Samuti võivad need tekkida liiga kiirest süstimisest, vale manustamisviisi ka-
sutamisest või üledoseerimisest.
Mõningad kõrvaltoimed võivad olla ühes olukorras ebasoovitavad, teises aga soovitavad ja 
isegi ravi soodustavad.
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2) Näidustus 

Eeesmärk v. põhjus, miks konkreetne ravim on välja töötatud.

3) Vastunäidustused

Mitte iga ravim ei sobi kõigile antud haiguspildiga patsientidele. Kui näiteks mingi ravimi 
toimeainel on lisaks põhitoimele ka krampe soodustav kõrvalmõju, siis ei tohi seda epilep-
tikutele manustada. Paljusid ravimeid ei soovitata rasedatele manustada, sest need võivad 
lootele halvasti mõjuda.

4) Kokkusobimatus  

Kokkusobimatusest räägitakse siis, kui kaks ravimit ei tohi (väljaspool keha) kokku puutu-
da. Siin on klassikaliseks näiteks naatriumbikarbonaat (sooda) – kui seda manustatakse koos 
mingi muu ravimiga, näiteks ühise veenikanüüli kaudu, siis kaotab toimeaine oma mõju.

Sõltuvust tekitavad ained

Mõnede kiirabi  ravimite kasutamine on seadustega rangelt reguleeritud, kuna need võivad 
sõltuvust tekitada. Sellisteks ravimiteks on näiteks  Morfi in, Fentanyl ja  Pethidin. Nende ra-
vimite kasutamine ja varude täiendamine peab iga kord kirjalikult dokumenteeritud olema 
ning neid dokumente tuleb  säilitada. Ka tuleb neid ravimeid hoida võõrastele kättesaamatul 
moel.

Ravimite ettevalmistamine

Enne patsiendile ravimi manustamist tuleb kindlasti kontrollida:

• Õige ampull? Mõned pakendid on üksteisega äravahetamiseni sarnased ja seisavad 
ampullikastis äkitselt vales kohas.

• Ampulli või pudeli kahjustused? Kord külmunud ravimid tuleb kindlasti välja vaheta-
da! Ka kord juba avatud ampullid/ravimipudelid jm ei säilita oma steriilsust.

• Säilivusaeg? Kiirabiautodes on hoiutingimused teistsugused, nii et ravimite säilivus-
aeg on palju lühem kui trükitud kuupäev!

• Värvimuutused või sette tekkimine? Selline ravim tuleb kindlasti välja praakida.

Näidisjuhtum

Hannes H. (56) tunneb rinnus väljakannatamatut kõrvetust. Ta tõuseb lõunalauast püsti, et na-
tukeseks pikali heita. Äkki läheb tal silme eest mustaks.

Taas teadvusele tulles on tema ümber kiirabitöötajad. EKG näitab ST-segmentide tõusu V3-kuni V5, 
pulss on 97 korda/min, vererõhk on 80/50 mmHg, vere hapnikuga küllastatust ei saa halva peri-
feerse verevarustuse tõttu mõõta. Töödiagnoos: südame eesseina infarkt koos kardiogeense šokiga. 
Patsient pannakse kanderaamile, hapnikumask näole ja kanüül perifeersesse veeni. Hannes H. 
saab kiirabilt analgeesiaks fentanyl-i. Kanüüli kolmikule ühendatakse dopamiini ja dobutamiini per-
fuusor. Lisatakse nitroglütseriin, beetablokaator ja aspiriin. Tilkinfusioon füsioloogilise lahusega.

Haiglasse jõudes on patsient valudeta  ja vererõhk on naasnud 110/70 mmHg tasemele.

Analgeesia – valuvaigistamine.
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Teadmiste kontrolli küsimused

1. Selgitage mõisteid farmakokineetika ja farmakodünaamika

2. nimetage erakorralises meditsiinis kasutatavaid ravimite manustamise viise

3. Kirjeldage kiirabi seisukohast lähtuvalt veenisisese ja suukaudse ravimi manustamise 
efektiivuse vahet. Põhjendage millega see on seotud

4. Nimetage mõni kiirabis keele alla manustatav ravim

5. Mida peetakse silmas näidustus ja vastunäidustuse all?

6. Nimetage kiirabis kasutatavaid 

a. Valuvaigisteid

b. Südame rütmile mõjuvaid ravimeid

c. Rahustava toimega ravimeid

d. Südame veresooni laiendavaid ravimeid
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4. RAADIOSIDE ALUSED
Õpieesmärk

Erakorralise meditsiini tehnik:

• teab kiirabi kasutuses olevate raadiosidevahendite tööpõhimõtet,
• teab kuidas kasutada vajalikke sidepidamisfunktsioone,
• teab kuidas õigesti sidet pidada häirekeskuse ja teiste kiirabibrigaadidega.

Raadioside põhineb elektromagnetlainetel, mida raadiosaatja tekitab ja antenni kaudu välja 
saadab ja vastu võtab ning inimkõrvale kuuldavaks heliks või arvutile arusaadavaks andme-
hulgaks muudab.

Kõrgsageduslik raadiolaine ei kanna endas mingit informatsiooni, selle lisamiseks tuleb teda 
mingil viisil mõjustada (moduleerida).

Raadiosides kasutavat lainet kirjeldatakse lainepikkuse (meeter, detsimeeter, sentimeeter) 
ja sagedusega (herts, sagedamini megaherts – MHz).

• Pikklaine (LF) – raadiolainete piirkond, kus lainepikkus on u 1–10 km (sagedusvahe-
mik 300-30 kHz). Pikklained levivad pinnalainetena lainejuhtmes, mille moodustavad 
maapind ja ionosfäär. Feeding’ut pikklainetel peaaegu pole. Et sumbumus lainepikku-
se kasvades väheneb, on pikklainel piisavalt võimsa saatja (mõni MW) korral võimalik 
isegi globaalne side. Pikklainet rakendatakse ringhäälingus, raadionavigatsioonis ja 
militaarstruktuurides.

• Kesklaine (MF) – raadiolainete piirkond, kus lainepikkus on u 100–1000 m (sage-
dusvahemik 3000–300 kHz). Päeval on kesklainel raadioside kaugus olenevalt saatja 
võimsusest mõnisada kilomeetrit, öösel võib see raadiolainete peegeldumise tõttu 
ionosfääri ülakihtidelt ulatuda mõne tuhande kilomeetrini. Seepärast on kesklainel 
õhtuti ja öösiti rohkesti häireid, mida tekitavad üksteisest kaugel asuvad ühel laine-
pikkusel töötavad raadiosaatjad. Kesklaine vastuvõttu segavad ka tööstuslikud ja at-
mosfääri elektrilahendustega kaasnevad raadiohäired. Kesklainet rakendatakse ring-
häälingus, raadionavigatsioonis ja -sides. 

• Lühilaine (SF) – raadiolainete piirkond, kus lainepikkus on u 10–100 m (sagedusvahe-
mik 30 000–3000 kHz). Lühilained levivad ruumilaineina, mis peegelduvad ionosfää-
rilt ja maapinnalt üks või mitu korda ning võimaldavad seepärast raadiosidet kümnete 
tuhandete kilomeetrite kauguselt; nad võivad levida mitmekordsete peegeldustena 
ümber maa. Ionosfääri seisund on muutlik ja sõltub koha geograafi lisest asendist, 
aasta- ja kellaajast, kuid on mingi tõenäosusega prognoositav. Suure leviulatuse tõttu 
tekitavad lühilainete vastuvõtul häireid ka üksteisest kaugel asuvad ühel lainepikku-
sel töötavad saatjad, eriti õhtuti ja öösiti. Lühilainet rakendatakse peamiselt raadiosi-
des ja ringhäälingus, samuti meditsiinis (elekterravi).

• Ultralühilaine (VHF,UHF) – raadiolainete piirkond, kus lainepikkus on u 1 mm – 10 m 
(sagedusvahemik 300 GHz – 30 MHz). Ultralühilained levivad põhiliselt ruumilainete-
na otse nähtavuse ulatuses, mistõttu praktiliselt puuduvad muutlikud interferentsi-
nähtused. Ultralühilained võimaldavad edastada rohkesti informatsiooni, energia on 
hästi suunatav suhteliselt väikeste antennidega. Ultralühilainet rakendatakse peami-
selt raadiosides, raadiolokatsioonis, ringhäälingus ja televisioonis, samuti meditsiinis 
(elekterravi). Ultralühilaine võimaldab kosmosesidet. 
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Raadiolainete levimine looduslikus keskkonnas sõltub suuresti atmosfääri ja maapinna oma-
dustest. Maad ümbritseva gaasikihi kõrgemas osas (ionosfääris) tekivad kosmilise kiirguse 
ja päikese ultraviolettkiirguse mõjul elektrilaenguga aineosakesed – ioonid, mille tihedus 
muutub kõrguse kasvades ebaühtlaselt. Nii on ionosfäär kihistunud: 100–120 km kõrgusel 
asub E-kiht, 250–400 km kõrgusel aga kihid F1 ja F2. Ioonide tihedus kihtides, samuti kihtide 
kõrgus, muutub olenevalt aastaajast ja valgustuse muutumisest öö ja päeva vaheldumisel. 

Ionosfääri kihtideni jõudnud raadiolaine võib selle läbida või maa suunas tagasi peegelduda. 
Vertikaalselt otse üles suunatud raadiolained peegelduvad ionosfääri kihtidelt tagasi, kui 
nende sagedus ei ületa kriitilist sageduse väärtust 1–13 MHz, mis oleneb samuti ionosfääri 
olukorrast. Väikese nurga all ionosfääri kihtidele langev raadiolaine peegeldub osaliselt ta-
gasi lainete peegeldumist kirjeldavate füüsikaseaduste kohaselt. 

Raadiolainete levimine maapinna läheduses oleneb ka lainete neeldumisest maapinnas ja 
vees. Pinnalaine levib raadiosaateantennist vastuvõtuantennini ilma vahepealse peegeldumi-
seta. Otsenähtavuse ulatus oleneb saatja ja vastuvõtja antennide kõrgusest ja maapinna pro-
fi ilist. Pikematel lainetel ilmneb pinnalaine märgatav difraktsioon, mis suurendab pinnalaine 
leviulatust võrreldes otsenähtavusega. Ruumilaine tekib laine osalise peegeldumise tõttu io-
nosfääri kihtidelt ja levib märgatavalt kaugemale. Kui lained peegelduvad ka maapinnalt, võib 
tekkida mitmekordne peegeldumine, mis suurendab neil sagedustel levi ulatust. Lainepikkus-
tel alla 3 cm on veega kaetud maapinna osad, mered ja ookeanid, samuti head peegeldajad. 

Sagedusala Lainepikkus Liigitus Lühend

30–300 Hz 10000 km – 1000 km Extremely Low Frequencies
(madalsagedusala) ELF

300–3000 Hz 1000 km – 100 km Voice Frequencies
(helisagedusala) VF

3–30 KHz 100 km – 10 km Very Low Frequencies
(ülipikklaine) VLF

30–300 KHz 10 km – 1 km Low Frequencies
(pikklaine) LF

300–3000 KHz 1000 m – 100 m Medium Frequencies
(kesklaine) MF

3–30 MHz 100 m – 10 m High Frequencies
(lühilaine) HF

30–300 MHz 10 m – 1 m Very High Frequencies
(ultralühilaine meeterala) VHF

300–3000 MHz 10 dm – 1 dm Ultra high Frequencies
(ultralühilaine detsimeeterala) UHF

3–30 GHz 10 cm – 1 cm Super-High Frequencies
(ultralühilaine sentimeeterala) SHF

30–300 GHz 10 mm – 1 mm Extremely High Frequencies
(ultralühilaine millimeeterala) EHF
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FM – sagedusmodulatsioon, milles saatja kõrgsagedussignaal moduleeritakse helisage-
dussignaali sagedusega. Modulatsioon annab parima audiosignaali kvaliteedi, mistõttu on 
peamise modulatsioonitüübina kasutusel ka kõigis ringhäälingu stereosaatjates. Modulat-
siooni puuduseks sidepidamisel on vastuvõtjas tekkiv tugev omakahin signaali puudumisel, 
mis sunnib ka amatöörvastuvõtjates kasutama mürapiirajaid. SQUELCH ehk kahinalukk avab 
vastuvõtja ainult kahinast tugevama signaaliga, mistõttu jäävad kahinapiiril olevad nõrgad 
signaalid tihti kuulmatuks.

AM – amplituudmodulatsioon, milles saatja kõrgsagedussignaal moduleeritakse helisagedus-
signaali amplituudiga. Modulatsiooni paremuseks on segavalt tugeva kahina puudumine ilma 
signaalita. See ei sunni kasutama kahinalukku, mille tõttu on kuuldavad ka väga nõrgad signaa-
lid. Puuduseks on väikene moonutustevaba modulatsiooni sügavus (helitugevus sama kandva 
juures tunduvalt nõrgem kui FM-is) ja suur tundlikkus kõiksugu elektriliste häirete vastu.

Joonis 4.1. Raadiolainete tüübid

Krüpteerimine

Krüpteerimine on andmete teisendamine sellisele kujule, mida teistel on võimalik lugeda ai-
nult vastava dekrüpteerimisvõtme olemasolu korral. Traditsioonilistes salajaste võtmetega 
krüptosüsteemides kasutavad saatja ja vastuvõtja andmete krüpteerimiseks ja dekrüptee-
rimiseks üht ja sama võtit. Võti on krüptograafi as parool või tabel, mida on vaja kodeeri-
tud andmete dešifreerimiseks, salavõti on krüpteerimisvõti, mida hoitakse salajas ning mille 
avalikukstulek muudaks kogu sideseansi ebaturvaliseks. Tavaliselt peetakse salajase võtme 
all silmas võtit, mida kasutatakse salajase võtmega krüptograafi asüsteemis, kus mõlemad 
pooled kasutavad üht ja sama võtit.  
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Raadioside kiirabis

Eestis kasutatakse kiirabis, nagu ka tesites operatiivteenistustes, raadiosidevõrku ESTER, 
mis põhineb TETRA raadioside standardile. Oma olemuselt meenutab see üsna palju klas-
sikalist mobiilside süsteemi tugijaamade ja side krüpteerimisega. Raadioside süsteem on 
jaotatud kõnerühmadeks, mida kasutab üks teenistus või üks regioon.Vajadusel saab moo-
dustada nt sündmuse põhiseid kõnerühmi. Teatud kanalid on teenistuste ülesed ja kasutata-
vad keskustega suhtlemiseks. Üks tugijaam teenindab mitut kõnerühma, seetõttu võib  siin 
esineda ülekoormust. Tugijaamast kaugel olles ei pruugi käsi- või raadiojaama signaal tugi-
jaamani jõuda ja sidet ei ole. Sellel juhul saab töötada otseühenduse režiimis või repiitri abil. 
Kiirabis kasutusel olevad raadiojaamad omavad lisaks veel positsioneerimise funktsiooni, 
mille abil on keskjaama kasutajal näha GPS satelliidi vahendusel raadiojaama (sellega siis ka 
kiirabiauto) täpne asukoht. Sarnaselt mobiiltelefoniga saab ESTER süsteemi raadioga saata 
sõnumeid, mida kasutatakse kiirabibrigaadi staatuse (väljasõit, kohal, vaba jne) saatmiseks 
häirekeskusele. Paanikanuppu kasutades katkeb kogu muu raadioside ja hädateate edasta-
nud raadiojaam läheb automaatselt eetrisse, et võimaldada teda positsioneerida ja kuulda, 
mis juhtus. Keskused saavad kõik raadiojaamad endale kuuldavaks teha, ehk kuulata tausta.

Lühendid:

ORS – operatiivraadioside

ESTER – Estonian Emergency Radio

Repiiter – seade, mis suurendab DMO-režiimis side leviala, ESTER-võrku ei saa kasutada

Gateway – lüüsirežiim – ühe Gateway režiimis töötava jaamaga saab edasi anda võrgurežiimis 
töötavale vastuvõtjale otseühenduse (DMO) režiimis töötava raadio signaali

DMO – Direct Mode Operation – otseühendusrežiim. Sidet peetakse kahe või enama raadiojaa-
ma vahel otse, ilma ESTER-võrku kasutamata, levi kahe jaama vahel ca 900 m

TETRA –  TErrestrial TRunked RAdio (maapealne magistraal- mobiilsidevõrk), Eestis operatiivraa-
diosidevõrk ESTER. Võrgu põhikasutajateks on Politsei- ja Piirivalveamet, Päästeamet, Kaitsepo-
litseiamet, Kaitsevägi ja Tervishoiuamet (kiirabi).

TMO – Trunking mode Operation, võrgureziim

Pilt 4.1. Kiirabis kasutuses olev käsiraadiojaam
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Sidepidamise reeglid

1) Kvaliteetse side eeldused

• Katsu raadijaamaga töötada võimalikult lagedal maastikul.

• Katkendliku side korral vaheta oma asukohta: mine maastikul kõrgemale kohale, eemal-
du elektriliinist, hoones liigu avause juurde, mis avaneb  selles suunas, kellega soovid 
sidet saada.

• Eetrit kasutama hakates veendu, et eeter on vaba.

• Saatenupu allavajutamise järel oota 1 sekund, et raadiojaam saatele lülituks ja osa teksti 
kaotsi ei läheks.

• Raadioside ajal hoia käsijaama antenn vertikaalses asendis.

• Raadioside ajal hoia käsijaam või mikrofon 5–10 cm kaugusel suust, nii ei tekita sa rääki-
misel tekkiva õhuvooluga mikrofonis müra ja kõne on hästi kuuldav.

Pilt 4.2. Kiirabi jalgrattapatrulli raadiojaamal on kõrva käiv kuular ja kraemikrofon

2) Sidekontroll

Vahetust alustades või maastikul kiirabi ajutisele tööpositsioonile jõudes (nt massiürituse 
julgestamisel või päästetöödel väljaspool tavalist tööpiirkonda) viiakse läbi sidekontroll häi-
rekeskuse või töid juhtiva staabiga. 

Raadioside kvaliteeti määratakse  signaalide kuuldavuse arusaadavuse järgi viiepallisüstee-
mis. Signaali tugevus: 

5 – vali,
4 – hea,
3 – nõrk,
2 – väga nõrk,
1 – ei kuule midagi.
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Raadioside kontroll peab olema lühiajaline. Näiteks:

 väljakutse: “Metsa 9–1, staap kutsub sidekontrolliks kuuldele.“

 vastus:  “Metsa 9-1, neljale, kuuldel.“

 kinnitus: “Kolmele sain. Sidekontrolli lõpp.“

3) Raadioga töötamise reeglid

• Jälgi eetrit, ära sega vahele, kui teistel on jutt pooleli.

• Enne eetrisse minekut mõtle valmis tekst, mida tahad öelda.

• Sideseansi alustamiseks ütle esmalt eetrisse alati kutsutava nimi (kutsung) ja siis enda oma, 
nt: „Keskus, Mustamäe 9–11 kutsub.“ Kui esimesele sidesse kutsumisele ei saa vastust, kor-
da seda, nimetades abonenti kaks korda: „Keskus, keskus, Mustamäe 9–11 kutsub.“.

• Edasta info võimalikult konkreetselt ja lakooniliselt.

• Räägi raadiosse lühidalt, selgelt ja mõõduka tempoga.

• Edasta kõne ilma emotsioonideta.

• Raadioeetris ei kasutata slängi ega familiaarsusi. Eetrit kuulavad tööülesannete täitmisel 
paljud inimesed ja ebaprofessionaalne jutt häirib teiste tööd.

• Raskelt arusaadavate nimede ja fraaside edastamiseks kasuta tähtede foneetilist seletust.

Foneetiline tähestik:

A - ALFA    Q - QUEBEC

B - BRAVO   R - ROMEO

C - CHARLIE   S - SIERRA

D - DELTA   Š - ŠAHH

E - ECHO   Z - ZULU

F - FOXTROT   Ž - ŽURNAAL

G - GOLF   T - TANGO

H - HOTEL   U - UNIFORM

I - INDIA    V - VICTOR

J - JULIET   W - WHISKY

K - KILO    Õ - ÕNNE

L - LIMA    Ä - ÄRNI

M - MIKE   Ö - ÖÖBIK

N - NOVEMBER   Ü - ÜLLE

O - OSCAR   X - X-RAY

P - PAPA   Y - YANKEE

• Numbrite edastamisel, mis on vaja edastada täpselt, kasuta kümnendite ja sajaliste hääl-
damisel kordusena nende numbrite üksikuna hääldamist (628 – kuussada kakskümmend 
kaheksa, see on: kuus-kaks-kaheksa)
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• Võttes info vastu, kinnita seda alati, öeldes eetrisse: „Sain aru“ (või militaartermin „sain“), 
see tagab, et ka info edastaja on kindel, et info jõudis abonendini ja väldib liigse ülepäri-
mise eetris. Oluliste faktide korral korda need üle, näiteks: „Sain aru, kogunemiskoht on 
kiriku ees parklas.“

Edastades haiglasse infot kiirabiga toodava patsiendi kohta, peab info edastama kindla 
skeemi järgi, et vältida ebaolulist müra ning järgida arstlikku mõtlemist:

1) patsiendi vanus ja sugu;

2) põhiline kaebus kiirabi saabumisel;

3) lühike juhtiva haiguse/sündroomi anamnees;

4) kaasuvad haigused ja oluline meditsiiniline info (ravimid, allergiad, operatsioonid);

5) patsiendi teadvuse aste;

6) eluliste näitajate numbrid;

7) objektiivse leiu tulemused; 

8) EKG lühikirjeldus;

9) kiirabi poolt tehtud ravi.

Näide:

“53-aastane mees üks tund tagasi tekkinud väljendunud õhupuudusega, mis süveneb 
lamades. Patsiendil on anamneesis hüpertooniatõbi, võtab 20 mg furosemiidi kord päe-
vas. Patsient on teadvusel, aga tugeva hingamispuudulikkusega, hingamissagedus 36, 
saturatsioon 87%,pulss 130, regulaarne, vererõhk 190/120. Kaelaveenid ei ole täitunud. 
Mõlemas kopsus märjad räginad. Jalad põlveni turses. EKG-s ST depressioonid. Meie te-
gime 5 mg morfi ini, 40 mg furosemiidi veeni ja hapnikku pealevooluga 7 l/min“

Raadio teel/telefoni teel vastuvõtvale haiglale raske traumahaige saabumisest teatamiseks 
võib kasutada MIST raportit (inglisekeelsete sõnade mechanism of trauma; injury; signs; 
treatment esitähed):

M – trauma mehhanism / mis juhtus
I – vigastused
S – seisund (elulised näitajad)
T – ravi kiirabi etapil

Näide:
„Siin kiirabibrigaad Viimsi 9-1, teatan „punase trauma“ (raskes seisundis traumahaige) saa-
bumisest: 20 aastane mees kukkus alla 5.korruse aknast murule. Vaagnamurd, vasaku reie ja 
mõlema sääre ja pöialuude murrud. Teadvusel, vererõhk 90/60, pulss 120, saturatsioon hap-
nikuga 100%.Raviks morfi in ja füsioloogilise lahuse infusioon, vaakummadrats, kaelalahas. 
Jõuame haiglasse 15 minuti pärast“.

VÕTMESÕNAD ORS ESTER repiiter
gateway DMO TETRA kõnerühmad

krüpteerimine

Teadmiste kontrolli küsimused:

1. Nimeta 3 meedet, mis aitavad saavutada kvaliteetse side maastikul
2. Millised on põhilised raadioga töötamise reeglid?
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5. SUHTLUS JA KOOSTÖÖ HÄIREKESKUSE, TEISTE TER-
VISHOIUTÖÖTAJATE NING OPERATIIVTEENISTUSTEGA

Õpieesmärgid

Erakorralise meditsiini tehnik:

• teab häirekeskuse ja kiirabimeeskondade vahelise suhtluse põhimõtteid,

• teab raadioside põhilisi (tehnilisi) aspekte,

•oskab selgitada mõistet „töö avalikkusega“ ning kasutada seda positiivses koostöös pat-
siendi, tema lähedaste ja konkreetsete elukutsete esindajatega (meditsiiniline personal, 
politsei, päästeteenistus jne).

Sissejuhatus 

Suhtlus on tõeline kiirabitöö edu võti. Siin peavad erinevad inimesed ja asutused ladusalt 
ning vastastikku arusaadavalt üksteisega suhtlema. 

Pärast hädaabi numbri valimist tuleb helistajal suhelda häirekeskusega. Dispetšer küsitleb 
helistajat, teeb sel viisil kindlaks olukorra sündmuskohal ja otsustab, millised ressursid on 
seal vajalikud. Häirekeskus edastab kogu asjakohase teabe kiirabile ja vajadusel teavitab ka 
politseid, päästeteenistust või muid operatiivteenistusi. Samuti annab häirekeskus helistaja-
le esmased juhised selle kohta, kuidas helistaja peaks käituma ja kuidas ta kannatanut aidata 
saab. Väljasaadetud meeskonnale antakse kohalesõidu kestel jooksvat teavet kohapealse 
olukorra kohta ning kohalejõudmist jälgitakse. Sündmuskohal peab kiirabimeeskond pat-
sientide ja juuresolijatega suhtlema, et hinnata õigesti olukorda, vajaduse korral luua kord 
kaosesse, panna õige diagnoos ja alustada ravimeetmetega.

Pilt 5.1. Häirekeskuse Põhja-Eesti keskuse päästekorraldaja
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Koostöös häirekeskusega teavitatakse raske haige saabumisest haiglat ette. Haiglas peab 
teave peatselt saabuvast kiirabipatsiendist efektiivselt liikuma, et õiged spetsialistid oleksid 
õigel ajal EMO-s töövalmis. Ka transpordi ajal peavad häirekeskus ja kiirabibrigaad vajadu-
sel omavahel ühendust. Patsiendi erakorralise meditsiini osakonda üleandmisel tuleb teave 
vastuvõtvale personalile esitada selgelt ja üheselt mõistetavalt. Seda tuleb teha nii suuliselt 
kui kirjaliku protokollina. Pärast patsiendi üleandmist valmistatakse sõiduk uuesti väljasõi-
duks ette ja teatatakse valmisolekust häirekeskusele. 

Praktikas on edukat suhtlust sageli raske tagada. Peale keeleprobleemide, raadioside levi-
aukude või tehniliste probleemide tuleb ette ka inimestevahelisi probleeme erinevate aru-
saamadega üksteise vastutusalade kohta, mis võivad suhtlusel komistuskivideks muutuda 
või infolünki tekitada. 

EMO- erakorralise meditsiini osakond

Suhtlustsükkel

Iga suhtlustsükkel koosneb suures plaanis viiest osast: 

• teade,

• saatja,

• edastuskanal (kõne),

• vastuvõtja,

• reaktsioon (kinnitus).

Kui see tsükkel katkeb, siis tekivad suhtlusprobleemid.

Näidisjuhtum

Kell 01:30 teatab häirekeskus kiirabile teadvuseta isikust aadressil Kase 47. Nime polevat keegi 
osanud öelda. Kohale jõudes annavad kiirabitöötajad uksekella. Uksetelefon teeb häält ja kiir-
abitöötaja hüüab sellesse: „Kiirabi, tehke lahti!“ – „Miks, kas kellegagi juhtus midagi?“ kostab 
vastus. – „Jah, siin pidi keegi teadvuseta olema,“ hüüab kiirabitöötaja. – „No siis Te eksisite koha-
ga, meil on perepidu ja keegi pole kiirabi kutsunud.“ – „Kur...“ kiristab kiirabitöötaja veel avatud 
uksetelefoni juures hambaid. Sõiduki juures päritakse häirekeskuselt aru. „Õige aadress on Kase 
74,“ väidab dispetšer.

Meeskond sõidab edasi, peab tee peal maha lühikese sõnasõja häirekeskusega ja jõuab mõni 
minut hiljem lõpuks õigesse sündmuskohta. Aiavärav ja majauks on lahti. Meeskond siseneb ilma 
koputamata, uksekella andmata ja tere ütlemata elutuppa. „Mille pärast Te kiirabi kutsusite?“ 
küsib kiirabitöötaja, lükates ise samal ajal hinnalise kohvilaua sõnagi seletuseks ütlemata kõrva-
le, et oma varustus patsiendi kõrvale maha panna. Õnneks on too suhtlusvõimeline, kuigi tal on 
õhupuudus. Pärast lühikest läbivaatust otsustatakse arstibrigaad appi kutsuda. Kiirabitöötaja 
võtab sõnagi lausumata telefoni ja valib numbri: „Päevast, Valter, kuule, saada mulle arstibri-
gaad, see köhib siin juba viimast sooja õhku.“ 
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Alustatakse abi andmisega. Vasakul käel mõõdetakse vererõhku, paremale käele, mida silma-
nähtavalt närvis abikaasa parajasti silitab, tahab õde veenikanüüli panna. Öeldes: „Ärge nüüd 
niimoodi närvitsege, meil on kõik kontrolli all. Minge parem teise tuppa,“ saadab ta naise  mehe 
lähedusest minema. Naine jääb nuttes ukseavasse seisma, jälgib toimuvat ja mainib, et tema 
mees oli libisenud ja kukkunud ning et tollel on diabeet ja KOK. Õde, kelle kogu tähelepanu on 
veenikanüüli panemise juures, pomiseb: „Jajah, selge see,“ aga ei teadvusta kuuldut täielikult. 
Mõne minuti pärast saabub ka arst, kes mingil hetkel vahemärkusena heidab, et niisuguse „na-
tukese õhupuuduse“ pärast poleks teda tegelikult vajagi olnud. Ta manustab patsiendile bronhe 
laiendavat ravimit ja laseb tolle sõidukisse viia. Kanderaamile panemisel karjatab patsient kor-
raks. See jäetakse suurema tähelepanuta: „Kohe saame teid kanderaamile, ma lihtsalt pean teid 
niimoodi kõvasti kinni siduma.“ 

Patsient reageerib ravimile väga hästi ja ta viiakse lähedalasuva haigla erakorralise meditsiini 
osakonda. „Kas Te peate neid alati just öösel tooma?“ tervitab kiirabimeeskonda haiglaõde. „Meil 
on ainult koridoris vaba koht.“ – „Arvate, et ma teen seda meelega või?“ teeb kiirabitöötaja mär-
kuse. „Tooge juba voodi, et me saaksime ümber tõsta ja edasi sõita,“ lisab kiirabitöötaja.

Õde läheb vihaselt ruumist välja ja tuleb voodiga tagasi. Patsient tõstetakse ümber ja ta toob 
taas kuuldavale tugeva valukarjatuse. „Arst on viie minuti pärast Teie juures,“ rahustab õde teda. 
Kiirabimeeskond lahkub, jättes ülevõtva arsti jaoks protokolli ja öeldes ära minnes: „Nägemiseni.“ 
– „Parem mitte,“ vastavad õde ja patsient kooris. 

Tund aega hiljem on kiirabimeeskond lõpuks ometi taas voodites, aga magama jääda nad ei 
jõua, sest brigaadi juhi taskus heliseb telefon. „Haiglast,“ ütleb häirekeskuse dispetšer vaikselt 
ja ühendab. „Nonii, siin dr. Hein. Ma tahtsin küsida, miks Te ennist toda õhupuudusega patsienti 
traumapunkti ei viinud?“ kostab torust. „Sest see ei ole nende valdkond,“ kostab vastus. „Nojaa, 
õhupuudus ja 24-ne veresuhkur, mida Te ei leidnudki, need vast nii väga ei olegi. Aga tema väga 
ilmne reieluukaela murd on küll!“

Seinal teeb häält valjuhääldi, kostab häirekeskuse väljasõidukorraldus, tuli läheb põlema. Kiirabi-
töötaja Berger ärkab üles. „Puuh, hea, et see kõik ainult unenägu oli,“ mõtleb ta. „Nii halba suht-
lust pole küll olemas.“ „Kuhu läheme?“ küsib ta kolleegilt. „Kase 74, teadvuseta,“ kõlab vastus.

KOK – krooniline obstruktiivne kopsuhaigus.

Pilt 5.2. Häirekeskuse Põhja-Eesti keskuse töösaal.
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Tehniline suhtlus

1) Avalikud mobiilsidevõrgud

Lähiminevikus toimunud mobiiltelefonide ulatuslik kasutuselevõtt muutis kogu suhtlus-
maailma. Tänu mobiilile on teadete edastamise teed ja ajad nüüd lühemad, aga ka kiirabi-
meeskondade ja häirekeskuste vaheliseks suhtluseks kasutatakse aina sagedamini mobiil-
sidet. Oma kasutuspõhimõtte tõttu ei sobi mobiiltelefon raadiosidesüsteemi asenduseks, 
kuid avalikud mobiilsidevõrgud pakuvad laiemaid suhtlusvõimalusi, mida kiirabitöös saab 
ära kasutada.

2) Tekstisõnumid (SMS)

Häirekeskuselt mobiiltelefonidele või raadiojaamadele tekstisõnumite saatmist kasutatakse 
paljudel juhtudel häireedastussüsteemi täiendusena ja teabekanalina. Üksikute kiirabibri-
gaadide ainsa häireedastussüsteemina kasutamiseks SMS aga ei sobi.

3) Andmeside

Aina sagedamini kasutatakse häirekeskuse ja kiirabisõidukite vaheliseks suhtluseks andmesi-
det. Seejuures rakendatakse väga erinevaid ülekandetehnoloogiaid – mobiilsidesüsteeme nagu 
GPRS, SMS ja raadiosidet. Andmeside asendab suures osas kõnesidet, sest andmete dispetšer-
süsteemist otse sõidukisse edastamine vähendab edastusvead ja arusaamatused miinimumini.

4) Digitaalne koondside

Uusimad sidetehnoloogiad kujutavad endast digitaalse koondside süsteeme, mida tuntakse 
ka kui TETRA või TETRAPOL süsteeme. Neil on palju sarnast avalike mobiilsidevõrkudega, 
kuid lisaks võimaldavad need süsteemi kuuluvate seadmete vahel otsekõnesid. Eestis kasu-
tatav operatiivside süsteem kasutab TETRA põhimõtet (vt. raadioside alused).

Suhtlus esmaabi osutajate ja kiirabi vahel

Esmaabikursustel julgustatakse osalejaid õnnetuse korral kindlasti appi ruttama. Kodanike 
kohustust üksteisele abi anda rõhutatakse ka seadusandlusega. Reaalsus aga on võimalikule 
esmaabi andjale sageli raske. Võib-olla nägi ta õnnetuse toimumist pealt ja on ka ise veel hir-
mu tõttu tegutsemisvõimetu. Esmaabikursus võis olla kaua aega tagasi, samuti tuleb mängu 
lootus, et äkki keegi teine võtab esmaabi andmise enda peale. Kui patsient on talle lähedane 
isik, siis on sageli veel raskem pead sedavõrd klaariks saada, et esmaabi anda ja selles olukor-
ras veel õigeid võtteid kasutada.

Kohapealsetele esmaabiandjatele võib suureks abiks olla häirekeskuse dispetšer. Telefoni 
teel antud sihipärased juhised selle kohta, kuidas ta patsienti aidata saab, või isegi samm-
sammult juhendatud elustamine aitavad kiirabi teavitamise ja kiirabibrigaadi saabumise va-
hele jäävat aega ületada. Professionaalne häirekeskuse dispetšer-päästekorraldaja ei jäta 
helistajat pikkadeks minutiteks üksi, vaid  toetab hädasolijat tema esimesest kontaktist kuni 
patsiendi haiglasse üleandmiseni. Esmaabi andmise barjäär väheneb tänu telefoni teel mo-
tiveerimisele ja toetamisele tunduvalt. Häirekeskuse töötajale esitab selline telefoni teel 
juhendamine väga kõrgeid nõudmisi, seetõttu on rahvusvaheliseks standardiks saanud eri-
koolitus ja struktuurse protokolli kasutamine hädaabi-helistaja küsitlemiseks ja telefoni teel 
juhiste andmiseks. 
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Sündmuskohta saadetud kiirabibrigaadil on kergem kui kohapealsetel esmaabiandjatel. Kiir-
abibrigaadid on hädaolukordadega harjunud, aga mis peamine – neil on kohalesõidu ajal 
võimalus end vaimselt ette valmistada. Esmaabiandjat, kes on võib-olla 15 minutit (üksi) 
patsiendi eest enne kiirabi saabumist hoolitsenud, ei tohi isegi ebaõigete esmaabivõtete 
rakendamise korral etteheidete või kurjustavate sõnadega kõrvale tõugata. Motiveerivaks 
patsiendi ülevõtmiseks võiks olla näiteks selline lause: „Suur tänu abi eest, jääge palun veel 
siia juhuks, kui ehk veel abi vaja läheb.“

Uudishimulikud, telekaamerad ja pealtnägijad: suhtlus, interaktsioon ja koostöö ava-
likkuse ees ja avalikkusega

Kiirabimeeskonna iga väljasõit toimub avalikkuse pilgu all ning kujutab endast seetõttu ka 
tööd avalikkusega, seda nii kiirabi, kui süsteemi, kui erakorralise meditsiini tehniku, kui pro-
fessionaali seisukohast. Korrektsed suhted on sama olulised nii üksi kodus olevate patsien-
tide kui ka tuhandete pealtvaatajate ja telekaamerate pilgu all toimunud õnnetuste korral.

Töö avalikkusega on oma olemuselt plaanipärane tegevus inimeste teavitamiseks. Kiirabi-
töötajad tegelevad sellega oma igapäevatöös pidevalt, nad töötavad avalikkuse silme all. 
Siin mõeldakse mitte ainult õnnetuste pealtnägijaid, patsiente ja nende lähedasi, vaid ka 
kontakte haiglapersonaliga, arstidega, politsei ja päästeametnikega. Koostööd nende inim-
gruppidega tuleb samuti lugeda  tööks avalikkusega. Positiivne koostöö kõigi nendega  on 
meie töö edukuse alus. Ja mis samuti oluline – kiirabiteenistuse ja selle töötajate maine sõl-
tub samuti peamiselt nende inimestega toimuva interaktsiooni kvaliteedist. 

Kiirabitöötaja peab läbi saama mitte ainult oma kolleegidega, vaid ka politseinike, pääste-
töötajate, arstide, haiglapersonali ja teiste tervishoiuasutustes töötavate inimestega. Neid 
gruppe ei tohi vältida ega ignoreerida, sest ka neil on kiirabipatsientidega tegelemisel oma 
kindel staatus, funktsioon ja vastutusala. Nende elukutsete esindajatega on äärmiselt oluli-
ne individuaalsel tasandil usaldusväärseid töösuhteid hoida. Seetõttu on kiirabitöötaja üles-
andeks püüda saavutada ja alal hoida head koostööd kõigiga, kes on  kiirabi väljakutsega on 
seotud , et tagada nii patsiendi heaolu kui positiivne avalikuse suhtumine kiirabisse. 

Tegelikus elus tuleb ette igasugust suhete kvaliteeti, alates väga heast koostööst ning lõpe-
tades kadeduse ja konkurentsivõitlusega.

Interaktsioon – sõnaliste ja mittesõnaliste teadete vahetamine ja info liikumine kahe või enama 
isiku vahel; vastastikune mõju

Koostöö – omavahel seotud inimeste ja inimgruppide vastastikune mõjutamine. 

Kiirabitöötaja tegutseb erinevatel territooriumidel 

Erakorraliste situatsioonide lahendamisega tegelevate gruppide vaheliste töösuhete ise-
loomustamiseks kasutatakse territooriumi mõistet. 

Praegusel juhul kirjeldab see rahvusvahelisest õigusest laenatud mõiste seaduslikult või  tra-
ditsioonidepõhiselt paikapandud vastutusalasid, mis on mingile isikute grupile määratud. 

Kiirabitöötaja tegutseb peamiselt järgmistel avalikel territooriumidel: sündmuskoht, kiirabi-
sõiduk ja haigla.
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Sündmuskoht võib olla avalik või ka privaatne, asuda tänaval, ettevõttes, arstikabinetis, kor-
teris või eramajas. Kui õnnetus juhtub avalikus kohas ja sündmuskohal on politsei, siis on 
territoorium politsei kontrolli all ning kõige seal toimuva eest kannab kõrgeimat vastutust 
politsei. Põlengute korral on territoorium antud päästeteenistuse kontrolli alla, kes seal 
oma ülesandeid täidab. Kui õnnetus juhtub kellegi kodus, siis on see eraterritoorium ja ko-
duomanik ka kontrollib seda. Haigla, kuhu patsient viiakse, on sealsete arstide ja haiglaper-
sonali valdusala.

Kiirabitöötaja siseneb oma töö käigus territooriumidele, mille üle tal ei ole käsutamisõigust, 
teiste sõnadega – ta on seal külaline. Hädakõne tegijale külla kutsutuna täidab kiirabitöötaja 
seal eriti tähtsaid, vahel isegi elupäästvaid ülesandeid ja tal on õigus saada koheldud külalise-
na. Samas on tal ka kohustus end külalisena ülal pidada: olla viisakas, aktsepteerida teiste pri-
vaatsfääri, kohalikke kombeid ja võõrast territooriumi. Kui ta neid aspekte ignoreerib, siis teki-
vad interaktsiooniprobleemid, mis võivad viia ka konfl ikti ja mainelanguseni avalikkuse silmis. 

Kiirabitöötaja  täiesti oma territoorium on tema kiirabisõiduk. See on väljasõidu ajal ainus 
ala, kus tal on nn. omanikuõigus. Seda, kuidas tunneb end inimene, kelle territooriumiõigust 
rikutakse, selgitab järgmine näide. 

Liiklusõnnetuse toimumiskohas on kiirabimeeskond politsei saabumise ajaks vigastatu juba kiir-
abiautosse tõstnud. Äkki tunneb kiirabitöötaja, kuidas sõiduk liikuma hakkab ja ta näeb, et roolis 
istub politseinik. Küsimuse peale, mis tollel rooli taha asja on, vastab politseinik ainult, et kiirabi-
auto seisis liiklust segavas kohas ja ta tahab selle kõrvale viia. 

Iga elukutse esindajad tahavad oma tegevuste piirkonda korraldada ja seda kontrollida. Ka 
erakorralise meditsiini tehnikud pole siin erandiks. Nad tahavad kontrollida vähemalt vahe-
tult seda piirkonda, kus nad oma tööülesandeid peavad täitma. 

Kuigi meie inimeste käitumiskultuur enamasti kiirabitöötajate tööd ja otsuseid austab, on 
siiski fakt, et viimane sõna jääb alati politseile, päästetöötajale või sellele isikule, kellel on 
koha üle omanikuõigus või kes selles situatsioonis päästetöid või operatsiooni juhivad. Tek-
kinud konfl ikte peaks lahendama alles pärast väljakutsega tegelemise lõppu, kui emotsioo-
nid ja ärritus on lahtunud.

1) Koostöö politseiga

Politsei ajalooliselt väljakujunenud ülesandeks on tagada seaduste järgimine, et hoida alal 
avalikku korda ja julgeolekut. Selles valdkonnas tuleb tegutsemine ja otsustamine politsei-
nike hooleks jätta.

Politseiniku seisukohast kujutab iga õnnetus endast avaliku korra ja julgeoleku häirimist, 
eriti kui õnnetus on seotud seaduserikkumisega. Sellistel juhtudel tuleb politseinik sünd-
muskohale eesmärgiga tagada julgeolek ja kord ning kontrollida, ega keegi pole seadust 
rikkunud, samas kui kiirabitöötaja tuleb sündmuskohale selleks, et rakendada kõik vältimatu 
meditsiinilise abi meetmed. Kogu sündmuskoha üldine vastutus jääb siiski politseile. 

See ei tähenda, et alati tekiks huvide konfl ikt. Mõlema elukutse esindajad vabastavad teine-
teist teatud ülesannetest. Nii ei vastuta kohalejõudnud politseinik patsiendile arstiabi and-
mise eest ega kiirabitöötaja sündmuskohalt uudishimulike eemalhoidmise eest. 
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2) Koostöö päästeteenistusega

Et igapäevane koostöö päästetöötajatega kulgeks probleemideta, on oluline teada selle 
teenistuse õiguslikku, ajaloolist ja kogukonnapoliitilist tähendust.

Päästeteenistusel on põlengute ja liiklusõnnetuste korral erilised kõrgeimad volitused, see 
teenistus on tugevasti kogukonna poliitikaga seotud ja selle liikmed osalevad sageli kogu-
kondlike otsuste tegemises. Nende õiguslik kindlustatus on mitmes osas parem kui kiirabil. 
Selle põhjuseks on tuletõrje tekkelugu. Sageli on päästeteenistus aastasadade vanune  ko-
danikualgatus, mis loodi selleks, et tol ajal kõige sagedasemat õnnetust – tulekahjusid – ära 
hoida ja vajadusel kustutada. Sellised sügavad ajaloolised juured on andnud tuletõrjele ula-
tuslikud õigused ja kohustused. 

Aastakümnete jooksul on  kohalikud kiirabi ja päästeteenistused asendunud piirkondlikega. 
Kui nüüd liiklusõnnetuse ja autosse kinnijäänud kannatanu korral saabub 20 km eemalt lin-
nast pärit kiirabibrigaad tundmatute kiirabitöötajatega ja juhtub kokku kohalike päästjate-
ga, siis on konfl ikt võimalik. Keskuses asuvatele kiirabitöötajatele on sellised õnnetused ena-
masti rutiin. Kui kiirabimeeskond tundub päästetöötajatele veel ka ülbe või ninatark olema, 
siis võivad tulemuseks olla tõsised interaktsioonihäired. Kogenud kiirabitöötajad oskavad 
patsiendile abi andes  päästeteenistusega koostööd teha ja neile mõista anda, et nende 
tööd hinnatakse, sest väga sageli ei saaks kiirabi oma tööd ilma päästjate abita üldse teha. 

3) Koostöö haiglapersonaliga 

Arstidel, õdedel ja muul haiglapersonalil on oma arusaam sellest, kuidas töö ja teenistus 
haiglas käima peab. Nagu iga teise elukutse esindajad, nii tahavad ka nemad oma tööpiirkon-
da kontrollida, mõjutada ja korraldada.

Kuna erakorralise meditsiini tehniku elukutse on ajas kiirelt muutunud, siis pole paljudel 
arstidel ja õdedel veel täielikku arusaamist sellest, mida „parameedikud“ siis õieti teevad 
ja mida nad teha tohivad. Tavaliselt puutuvad erakorralise meditsiini tehnikud patsientide 
haiglale üleandmisel nende elukutsete esindajatega kokku. Enamasti lõpeb sellega ka kiir-
abitöötajate vastutus patsiendi eest. Erakorralise meditsiini tehnikud tahavad patsiendi ilma 
liigsete viivitusteta üle anda ning kiiresti oma varusid täiendada ja sõidukit puhastada, et 
taas järgmiseks väljasõiduks valmis olla. See tekitab sageli huvide konfl ikti haiglapersonali-
ga, kes ei saa või ei taha patsiendile kohe tema saabumisel kogu oma tähelepanu pöörata 
ja paluvad erakorralise meditsiini tehnikutel veel näiteks patsienti riietumisel aidata või pat-
sient osakonda sõidutada.

Igal juhul ei ole võimalik erakorralise meditsiini tehnikute tööd ilma haigla hea koostööta 
edukalt lõpule viia. See ei tähenda, et kiirabitöötajad peavad kõik nõudmised täitma, kuid 
mingitest nõudmistest keeldumine peab toimuma viisakal, sõbralikul ja selgitaval viisil. 

Näide: EMO õde palub personalipuuduse tõttu kiirabitöötajatel veel patsiendi maoloputuse juu-
res aidata. Sisuliselt õige, kuid positiivse koostöö jaoks kahjulik vastus oleks: „Me peame kohe 
jälle töövalmis olema, pealegi ma ei mõista, miks mina pean Teie personalipuuduse tõttu öö ära 
raiskama. Ajage see asi parem oma vanemõega joonde.“

Parem vastus oleks selline: „Me saame aru, et Teil on abijõudusid vaja, aga kahjuks ei saa meie 
teid aidata, meil on vaja kiiresti oma auto puhtaks teha ja ette valmistada, sest öösiti on meil 
ainult üks kiirabibrigaad töös. Palun saage ka meist aru.“
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Teiselt poolt väidavad erakorralise meditsiini tehnikud sageli, et koostöö huvides oleks hea, 
kui haiglapersonal ja arstid, kes ise pole kunagi kiirabis töötanud, vahel kiirabiautos kaasa 
sõidaksid, et saada kogemus nende eriliste töötingimuste ja koormuste kohta, mida kiirabi-
personal peab taluma. Sellised vaatlejakogemused soodustavad hästi koostööd ja kujutavad 
endast ka väga head sihtgruppidele orienteeritud tööd avalikkusega. 

4) Koostöö arstidega/perearstidega

Kiirabitöötajad puutuvad sageli kokku väga mitmesuguste valdkondade arstidega. Kuna ars-
tidel on meditsiiniküsimustes juriidiliselt määratud kõrgem otsustusõigus kui erakorralise 
meditsiini tehnikul või kiirabiõel, siis on viimaste meditsiiniline tegevusvabadus sageli just 
nii suur, nagu kohalviibiv arst seda korraldab. Enamik arste teab selle veel uue elukutse koh-
ta suhteliselt vähe. Isegi kui nad kiirabitööga mõningal määral kursis on, ei oska nad sageli 
täpselt hinnata, mida ühelt või teiselt erakorralise meditsiini tehnikult oodata võivad. Sel-
list ebakindlust peavad erakorralise meditsiini tehnikud vahel ülbuseks, kui staažikas pere-
arst keeldub erakorralise meditsiini tehniku väljapakutud meetmele kinnitust andmast. Aga 
probleeme tekib ka näiteks siis, kui kogenud erakorralise meditsiini tehnik ja noor kiirabiarst 
koos töötavad. 

Sellises olukorras on erakorralise meditsiini tehniku jaoks oluline endale teadvustada, miks 
kõrge kvalifi katsiooniga arstidel, kellel harva on kiirabipatsientidega tegemist olnud, tekib 
haiglaeelsetes tingimustes raskusi oma teadmiste ja oskuste kiire ja otsustava rakendami-
sega. Valgustus ei ole nii hea kui haiglas või oma kabinetis, sajab vihma, üldse on pime öö ja 
igal pool vedelevad klaasikillud. Pealegi ei sobi igaühele pealtvaatajate silme all töötamine. 
Sellises olukorras võib kergesti tekkida ebakindlus, mis vahel väljendub ülbes käitumises kiir-
abipersonaliga. Kui siis arstil ei õnnestu niisugustes tingimustes veel näiteks veenikanüüli 
paigaldada ja erakorralise meditsiini tehnik teatab rõõmsalt, et ta punkteeris just edukalt 
teise käe veeni, sõltub ainult arsti iseloomust, kuidas ta olukorraga toime tuleb. Kuna mõ-
ned arstid esitavad endale väga kõrgeid nõudmisi, siis on neil raske hakkama saada, kui era-
korralise meditsiini tehnik peab tegema midagi, mis on peamiselt arsti pärusmaa.

Mõne erakorralise meditsiini tehniku puhul jällegi põhjustab selline olukord mina-ka-arst-
sündroomi („Pidin arsti eest ise kanüüli panema.“). Ühekordne võit (kiirabi)arsti üle lööb 
pähe ja erakorralise meditsiini tehnik võib hakata oma teadmisi, oskusi ja piire täiesti valesti 
hindama. 

Selliste interaktsiooniprobleemide korral peavad kõik osalised silmas pidama ühist sihti: parim 
võimalik hoolitsemine patsiendi eest. Kahe tõeliselt professionaalse inimese vahelised konf-
liktid ei ohusta patsienti kunagi. Siin on kõigi osaliste ülesandeks arsti ja erakorralise meditsii-
ni tehniku vahelised suhted võimalikult produktiivseteks muuta. Seejuures peavad mõlemad 
osapooled oma haavatava ego tagaplaanile jätma. Vaidlusi on erakorralise meditsiini tehnikul 
haiglaeelseses olukorras praktiliselt võimatu võita, sest need lõpevad sageli nii: „Kuule, noor-
mees, kui sa tahad arsti mängida, siis mine arstiteaduskonda. Mina juba olen arst.“

Kokkuvõtteks võib öelda, et erakorralise meditsiini tehnikud vajavad oma elukutse edasi-
arendamiseks kõige rohkem just arstide toetust.
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Kokkuvõte

Patsiendi eest hoolitsemise edukus eeldab toimivat koostööd hädakõne tegija, häirekesku-
se, kiirabimeeskonna, patsiendi, tema lähedaste ja haiglapersonali vahel. Peale selle kujun-
davad suhtlus ja koostöö kiirabisüsteemi ja erakorralise meditsiini tehnikutega nende posi-
tiivset või negatiivset imagot avalikkuse silmis. 

VÕTMESÕNAD interaktsioon koostöö perearst

politsei suhtlemine territoorium päästeteenistus

Teadmiste kontrolli küsimused

1. Milline on eduka suhtluse tähendus kiirabiteenistuse jaoks?

2. Mida tähendab mõiste „töö avalikkusega“  erakorralise meditsiini tehnik jaoks?

3. Millistel territooriumidel erakorralise meditsiini tehnik oma töö käigus viibib? Milliseid 
käitumisreegleid ta peaks seejuures järgima?
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6. SUHTLUS JA INTERAKTSIOON PATSIENTIDE JA 
NENDE LÄHEDASTEGA
Õpieesmärgid

Erakorralise meditsiini tehnik:

• teab patsientide ja lähedastega hästi toimiva suhtluse tähtsust,

• oskab kirjeldada patsiendi küsitlemisel kasutatavate küsimusetüüpide eeliseid ja puudusi,

• oskab kirjeldada patsiendikeskse lähenemise põhialuseid,

• nimetab alternatiivseid viise kuulmispuudega inimestega suhtlemiseks.

Sissejuhatus

Edukaks tööks peab erakorralise meditsiini tehnikutel olema lisaks meditsiini alastele tead-
mistestele veel palju muid oskusi.  Väga oluline on selles töös suhtlusoskus. Ainult õiget 
tooni tabades tekib usaldus, mis võimaldab edukalt patsienti ravida.

Suhtlemine tähendab rohkemat kui ainult üksteisega rääkimine. Ka kehahoiakud, näoilmed, 
hääletoonid, inimeste asukohad ja kaugused üksteisest kuuluvad suhtlemise alla. Mis sellel 
kiirabitööga pistmist on? Nii mõndagi. Ühine keel patsiendi ja meediku vahel on hea koostöö 
põhialuseks, see on aga omakorda kvaliteetse haiglaeelse abi lahutamatuks osaks. Austria 
psühhoterapeut Paul Wazlawick on öelnud, et mitte suhelda ei ole võimalik, sest isegi vaiki-
mine ja mitte midagi tegemine annavad teavet osaliste omavaheliste suhete kohta. 

Erakorralise meditsiini tehnikud peavad suhtlemise põhialuseid tundma ja oma suhtluskäitu-
mist regulaarselt analüüsima.

Terminoloogia

Suhtlus – enda arusaadavaks tegemine kahe või enama osalise vahel. Seejuures vahetatakse 
saatja ja vastuvõtja vahel teavet signaalidena (sõnad, žestid kehahoiak, ...)

Interaktsioon – sõnaliste ja mittesõnaliste teadete vahetamine ja info liikumine kahe või 
enama isiku vahel

Näidisjuhtum

Kiirabibrigaad saadetakse ägedate alakõhuvaevustega patsiendi juurde. Kohapeal osutub patsien-
diks u 14-aastane tüdruk, kes on suhtlusvõimeline, orienteerub kohas, ajas ja iseenda isikus. Pat-
sient lamab sundasendis. Pulss on 150, RR 120 palp. Nahk on jahe ja higine. Tüdruku kohalviibiv 
ema ütleb, et see peab olema pimesoolepõletik. Panete tüdrukule veenikanüüli ja alustate S-HA-
REV-anamneesiga (j ptk „Sündmuskoha ülevaatus, esmane hinnang ja patsiendi uurimine“). V-
küsimuse juures (viimane söömine, viimane joomine, viimane menstruatsioon vm) küsite patsiendi 
vähesest vanusest hoolimata, kas tal juba ka menstruatsiooni on olnud. Tüdruk ütleb, et jah. Viima-
tised päevad aga olid juba hulk aega tagasi, umbes 8 nädalat, ütleb ta järelpärimise peale. Rase ei 
saa ta olla, ütleb juuresviibiv ema ja tüdruk noogutab selle peale kinnitavalt. Edasi viiakse tüdruk 
EMO-sse etteteatega „Šokk, äge alakõht“. Ema lubab patsiendi väikesele õele lapsehoidja muret-
seda ja siis kohe järgi tulla. Patsiendi ülevõtmisel küsib  EMO triaažiõde temalt otse, kas võib olla, 
et ta on rase. Patsient vastab jaatavalt ning palub, et sellest tema emale kindlasti ei räägitaks. 
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Küsimise kunst

Küsimused on kiirabis meditsiinilise ja psühhosotsiaalse anamneesi võtmiseks vajalikud. Hal-
vasti sõnastatud küsimused võivad anda vääri või ebaolulisi vastuseid ja küsija valejälgedele 
juhtida. Samuti tuleb silmas pidada olukorda, milles küsimus esitatakse. Kui eeltoodud näi-
tes küsida tugevate alakõhuvaevustega 14-aastaselt tüdrukult tema vanemate juuresolekul, 
kas ta võib rase olla, siis teatud tingimustel võite saada väära vastuse. Seega sõltuvad küsi-
mused ja vastused ümbrusest, kogu olukorrast, milles suhtlus toimub. Ja veel – hädaolu-
korras on patsientide endi tajumisvõime ka meditsiinilistest aspektidest mõjutatud, näiteks 
šokis olles. Esitage olulisemad küsimused hiljem uuesti. Patsient, kellel esmasel läbivaatusel 
rindkere surutisvalu ei olnud, võib kümne minuti pärast öelda, et tal on selline valu. 

Erinevad küsimuste tüübid 

Ärge küsige oma patsiendilt liiga ohtralt küsimusi, vaid laske tal niipalju kui võimalik ise rääkida. 
Püüdke vältida küsimusi, mis algavad sõnaga kes või miks, sest need panevad süüdlast otsima. 

Esitage patsiendile alati ainult üks lühike küsimus korraga ja järgige S-HAREV-skeemi. Välti-
ge suletud küsimusi, millele saab ainult jah või ei vastata. Siin on erandiks tõsises eluohtlikus 
seisundis patsiendid ning õhupuuduse või tugevate valude all kannatajad. 

1) Sugestiivseid küsimusi tuleb vältida. Näide: „Nüüd Teil enam valusid pole, eks?“ Selli-
sed küsimused annavad patsiendile vastamiseks vähe ruumi ning kohanduvate, auto-
riteeditundlike või lihtsalt viisakate patsientide puhul saate ka vääri vastuseid. Samuti 
edastavad niisugused küsimused mittesõnalisi teateid, näiteks et manustatud valu-
vaigisti pidi kindlasti toimima. 

2) Suletud küsimustel on samuti oma puudus. „Kas Teil on rindkeres valud?“ – sellistele 
küsimustele saab vastata ainult jah või ei, peale selle saab patsient mitteverbaalselt 
vastata – näiteks pead noogutades. Õhupuuduse või tugevate valude all kannatavate 
patsientide puhul aitab selline küsimine kiiresti anamneesi võtta, kuid nende puhul, 
kes ei ole eluohtlikus olukorras, võib niisugune meetod teid valedele jälgedele viia.

3) Hukkamõistvad küsimused on samuti kohatud: „Te ju teate, et oleksite juba kaks tun-
di tagasi pidanud insuliinisüsti tegema, eks ole?“ Selline küsimus kujutab endast pea-
miselt patsiendiga riidlemist ja teeb edasise suhtlemise temaga raskeks. Patsiendi iga 
mõeldav vastus niisugusele küsimusele kõlaks kui ettekääne.

4) Topeltküsimused on samuti vale lähenemine: „Kas valu lähtub kindlast kohast? Kas 
olete selle vastu juba ravimeid võtnud?“ Topeltküsimused ajavad segadusse nii vas-
taja kui lõpuks ka küsija. Need suunavad patsiendi ühe küsimuse väljavalimisele ja 
annavad talle võimaluse teisest teemast mööda minna.

5) Avatud küsimused seevastu soodustavad edasist suhtlust. „Mida Te peale kukkumist 
tundsite ?“ – selline küsimus innustab patsienti põhjalikumalt, kirjeldaval ja võrdleval 
viisil vastama. Vastusega antakse kaasa tunded, tõekspidamised ja mõtted. Need ai-
tavad kiirabitöötajatel patsienti ja tema seisundit hinnata. 

6) Kaudsed küsimused: „Rääkige mulle, mis praegu muret teeb.“ See ei ole tegelikult küsi-
mus, vaid palve. See näitab erakorralise meditsiini tehniku ausat huvi, annab patsiendile 
võimaluse vestlust juhtida ja annab talle ka tunde, et tal on kontroll olukorra üle.

Sugestiivne küsimus – küsimus, mis eeldab mingit kindlat vastust
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Kuulamise kunst

Suhtlemine tähendab ka kuulamist ja see on niisama oluline nagu õige küsimine. Kuulama 
saab õppida ja sellest võib olla kasu nii patsiendi hirmude leevendamisel kui tema ravimiseks 
vajaliku teabe väljaselgitamisel. 

Aktiivne kuulamine on ka silmaga näha. Kiirabitöötaja peaks jutustajale aeg-ajalt peanoo-
gutusega või lühikeste fraasidega „Rääkige edasi“ või „Saan aru“ tagasisidet andma. Vältige 
seejuures igapäevaseid kinnitavaid sõnakõlkse, nagu okei, hästi või kena. Vigastuse või hai-
guse kontekstis võidakse neid valesti mõista.

Suhtlemine kuulmispuudega ja kurtide inimestega

Kuulmispuue ei ole väliselt näha. Hädaolukorras võib tundmatu patsiendi kuulmispuue viia 
tema seisundi eluohtlikkuse valesti hindamiseni. Näiteks Glasgow koomaskaala (Glasgow 
Coma Scales) võtab aluseks ka kuulmisvõime, kuid peaajutrauma või muude peaajus toimu-
vate sündmuste mõjul võivad tekkida kuulmisraskused. 

Sagedased väärarusaamad selliste patsientidega tegelemisel:

•Kõik kuulmispuudega inimesed suudavad huultelt lugeda.

•Ebatavaline kõnemaneer näitab vaimset puuet. Tegelikult esinem kuulmisraskus enamas-
ti üksiku puudena (st ei ole teisi puudeid). Sellistel inimestel on raske rääkima õppida, sest 
nad ei kuule kõnet. Seetõttu ärge eeldage taolisel inimesel vaimset puuet.

Kuidas suhelda?

Kui on teada, et patsiendil on kuulmisraskused, siis tehke end märgatavaks, puudutades 
teda käest või koputades õlale / küünarnukist kõrgemale. 

Kui patsient Teile ei vasta või vastab raskesti arusaadavalt või püüab žestidega midagi edasi 
anda, siis võib tal olla kuulmispuue. Üheks märgiks võib olla see, kui patsient sõrmega suu 
pealt kõrva peale näitab või kõrva peale näidates eitavalt pead raputab. Sellisel juhul esit-
lege ennast samamoodi nagu iga teise patsiendi puhul ja ärge pingutage rääkides üle, sest 
see raskendab huultelt lugemist. Ka karjumine ei ole lahendus, sest kurt inimene ei kuule 
Teid sellegipoolest, lisaks muutub siis huulte liikumine ebatüüpiliseks ja huultelt on jällegi 
raskem lugeda. Pakkuge patsiendile kirjutusvõimalust. Suletud küsimustele saab niisugune 
patsient lihtsa noogutuse või pearaputusega vastata.

Kui patsient Teid ei mõista, siis püüdke küsimus teisiti sõnastada – lihtsatest sõnadest on abi, 
meditsiinilised eriterminid tekitavad segadust. Võtke aega ja olge kannatlik.

Sageli saavad tõlkida ka juuresviibivad lähedased, aga siis tuleb jälgida, et see inimene ise 
hädaolukorra tõttu närviline või stressis ei oleks. Kuna teabevahetuseks jääb ainult nägemis-
meel, siis püüdke alati patsiendi nägemisväljas püsida ja temaga silmsidet hoida. Suhelda on 
võimalik ka mittesõnaliselt, kasutades rahustavaid žeste, samuti tuleks kasutada näitlikke 
žeste. Tuleb lihtsalt meenutada oma pantomiimikogemusi puhkusereisilt välismaale.
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Patsiendikeskse psüühilise abistamise viis põhimõtet 

1) Esimene põhimõte: seadke end patsiendi olukorda!

Empaatia on võime patsiendi tundeid mõista. Empaatiavõimeline erakorralise meditsiini 
tehnik võtab endale aktiivselt patsiendi abistamise rolli (osavõtt), kuid ei muutu patsiendi 
kaaskannatajaks (kaastunne). Ka seda saab õppida. Kujutlege ennast tööst vabal ajal aeg-
ajalt patsiendi olukorda. Meenutage, kuidas Te end viimatise gripi või peavalu ajal tundsite. 
Laske oma kolleegidel Teile kord lülisambavigastuste korral kasutatav kaelalahas panna, teid 
kanderaamiga autosse tõsta ja üks kiirabisõit teha. Kujutlege selle juurde, et õnnetus on 
Teie selleks päevaks, kuuks või isegi kogu eluks tehtud plaanidele kriipsu peale tõmmanud, 
teid viiakse vilkurite ja sireeniga kihutades ja rappudes haiglasse ning seal küsitakse esime-
se asjana Teie ID kaarti. See kõik annab Teile ettekujutuse sellest psüühilisest ja füüsilisest 
koormusest, mida patsient peab ühekorraga taluma ja mida ehk veelgi halvendab sõiduki 
kõikumine kiirel sõidul. 

2) Teine põhimõte: olge viisakas!

Esitlege patsiendile alati oma nime ja ametit – ka siis, kui kannate nimesilti. Kõnetage pat-
sienti tema nimega. Kõiki patsiente peale laste tuleb alati põhimõtteliselt teietada. See keh-
tib loomulikult ka kodutute, narkomaanide ja joobnute puhul. 

Ka Teie käitumine oma kolleegidega on osa patsiendiga suhtlemisest. Rääkige nendega 
rahulikult ja asjalikult. Patsient näeb ja kuuleb teid ning igasugune kiirustav või närviline 
maneer tundub talle tema seisundi kohta käivat. Jälgige oma kehahoiakut ja püüdke pat-
siendiga tema silmade kõrguselt suhelda. See annab mitte ainult eelise suhtlemisel, vaid on 
enamasti ka kõige ergonoomilisem asend. Ärge käituge patsiendiga kehahoiaku ega sõnade 
poolest ülalt alla. Jälgige ka patsiendi enda kehahoiakut. See annab teavet mitte ainult tema 
kehaliste valude, vaid ka hingeseisundi kohta. 

Erakorralise meditsiini tehnikuna peate patsiendi läbivaatamiseks ja tema eest hoolitsemi-
seks tema intiimruumi tungima, ilma et patsient Teid tunneks või oleks jõudnud Teid usal-
dama hakata. Selge teadvusega patsientide ja eriti laste puhul pidage alati kinni Euroopa 
kultuuriruumis kehtivatest sündsatest inimestevahelistest kaugustest.

Enne elamusse või tuppa sisenemist koputage. See on lühike ja viisakas üleminek avalikust 
ruumist patsiendi sotsiaalsfääri. Isiklik esitlus ja sõbralik lause „Tulen istun (põlvitan) siia Teie 
juurde“ aitab teid üle järgmise barjääri – Te sisenete patsiendi privaatsfääri. 

Hägustunud teadvusega patsiendid tajuvad pea, jäsemete otste ja torso alaosa puudutusi 
agressiivsetena, ülajäsemete torsolähedasi, õlgade ja selja ülaosa puudutusi aga rahustava-
te usaldustäratavatena.

Patsiendi intiimsfääri tungimisele peab eelnema ettevõetavate meetmete lühike selgitus: 
„Ma pean nüüd Teie kopsu kuulama“ või „Minu kolleeg peab nüüd Teile EKG elektroodid pa-
nema.“ Pidage silmas ka patsiendi loomulikku piinlikkustunnet. Pärast meetmete läbiviimist 
katke patsient uuesti kinni. 
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3) Kolmas põhimõte: olge siiras ja aus!

Enne kui patsiendiga midagi ette võtate, talle midagi tegema hakkate, selgitage talle, miks 
ja kuidas Te seda teete – ka hägustunud teadvusega patsientide puhul. Sellega annate ka 
oma kolleegidele teavet edasiste tegevuste kohta. Patsiendi jaoks on rahustav teada, mis 
teda ootab, ja näha, et erakorralise meditsiini tehnik teab, mida ja miks ta teeb. Kui mingi 
eelseisev toiming on patsiendile valulik, siis tuleb teda selleks ette valmistada.

Patsiendil on õigus küsimusi esitada. Vastake talle kannatlikult ja vajadusel korrake oma sel-
gitust teises sõnastuses. Kui võimalik, vältige meditsiinilisi eritermineid. 

Küsimusele vastates ärge kunagi liialdage ega alahinnake. Ärge esitage ähmaseid arvamusi 
edasiste diagnooside ja ravivõtete kohta. Hädaolukorras olete Teie enamasti esimene väljaõp-
pega abistaja ja seetõttu sõltub teist, kuidas patsient oma haigusega psüühiliselt toime tulema 
hakkab. Sellises varases etapis usalduse kaotamine halvendab paranemisprotsessi oluliselt. 

Siin kehtib rusikareegel: patsiendile ei pea kõike ütlema, aga see, mida öeldakse, peab tõsi 
olema. 

Püüdke patsient teda puudutavatesse otsustesse kaasata. Sellega annate talle tagasi osa 
kontrollist ja vastutustundest oma elu üle. 

4) Neljas põhimõte: austage oma patsienti!

Iga patsient on terviklik ja ainukordne inimene ja tahab, et teda selliselt ka koheldaks. See 
kehtib ka simulantide, alkohoolikute ja tolle juba neljanda insuldiohvri kohta, kellega Te sel-
les vahetuses tegelete. Murtud sõrmega patsienti ei aita kuigivõrd see, kui tal soovitatakse 
teise, terve käe üle rõõmustada.

Jätke patsiendi subjektiivsed kaebused ja väidetavad valud talle kehtima ning ärge neid ku-
nagi virisemiseks nimetage. Samuti aktsepteerige, kui teovõimeline patsient mingit konk-
reetset toimingut ei soovi või haiglasse transportimisest keeldub. Püüdke teda rahuliku ja 
veenva selgitamise teel koostööle motiveerida. Selgitage talle asjalikult, millised meditsiini-
lised ja juriidilised tagajärjed tema otsusel on ja kindlustage enda tagala, vormistades trans-
pordist keeldumise kirjalikult. 

5) Viies põhimõte: olge oma patsiendile advokaadiks!

Kaitske patsienti häirivate mõjude ning uudishimulike ja reporterite eest. 

Vahel ei võeta kiirabibrigaadi koos uue patsiendiga haiglas kuigi rõõmsalt vastu. Esitlege 
patsienti tema nimega ning andke anamnees ja ka lühike kokkuvõte tema sotsiaalsest taus-
tast. See võib aidata patsiendis objekti asemel subjekti ehk individuaalset, oma elulooga 
inimest näha. 
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Erineva etnilise päritoluga patsientide vajadused

Erakorralise meditsiini tehnikuna võite kokku puutuda väga erineva etnilise päritoluga pat-
sientidega. Igal sellisel rahvusgrupil on oma ühised kultuurilised juured ja ühine ajalugu. Neil 
on teistest gruppidest erinev enesenägemus, näiteks rassi, religiooni, sotsiaalmajandusliku 
seisundi ja rahvusliku või geograafi lise päritolu kohta. Aastasadade jooksul on neil välja ku-
junenud ning sügavalt juurdunud oma viisid kannatuste, haiguste, surma ja leinaga toime-
tulemiseks, neil on oma suhtumine paranemisse ja ootused seoses meditsiiniga. See võib 
kiirabitöös mõju avaldada nii patsientide eest hoolitsemisele, nendega suhtlemisele kui in-
teraktsioonile nendega.

1) Aasia kultuuriruum

Kogu suur pere võtab haigusega tegelemisest osa. Kõige aluseks on suur vajadus peresisese 
harmoonia järele. Vaikusel on patsiendi eest hoolitsemises oluline osa. 

2) Hispaania kultuuriruum

Patsiendi eest hoolitsemisel keskendutakse haige jaoks olulistele üksikasjadele. Haigele ja 
vajadusel ka tema peresüsteemile antakse väga spetsiifi list eesmärgikohast abi. Eriti oluline 
on aega võtta ja ära kuulata. Eesmärgipärane kiire tegutsemine võib head mõju avaldada.

3) Moslemid ja Lähis-Ida kultuurigrupid

Moslemitel on ranged käsud ja keelud, näiteks riietumises ja naiste kohtlemises. Peresüstee-
mid on tugevasti patriarhaalsed, vanu inimesi koheldakse erilise austusega. Elatakse väga 
olevikukeskselt, mis toob osaliselt kaasa fatalistliku usu saatusesse.

4) Tumedanahalised aafriklased 

Tegeleda tuleb kogu peresüsteemiga. Kriiside ja haiguste korral tulevad kõik kokku, et oma 
juuresolekuga solidaarsust üles näidata.

Lähedaste kohtlemine

Hädaolukordade korral on lähedased oluliseks teabeallikaks ja neid tuleb niipalju kui võima-
lik patsiendi eest hoolitsemisse kaasata. Koostööaltid lähedased võivad näiteks patsiendi 
kätt või tilgutit hoida. 

Närvilised või patsiendi rahu häirivad sugulased võib suunata segavaid esemeid nagu põran-
davaase ja väiksemaid kappe eest ära viima, et patsiendi transportimiseks ruumi teha. Veel 
võib anda selliseid ülesandeid nagu dokumendi otsimine või paremate valgustustingimuste 
loomine. Sellega teeb erakorralise meditsiini tehnik lähedased enda kaastöötajateks ning 
aitab neil stressi ja hirmu maandada. 

Andke lähedastele teada, millisesse haiglasse patsient viiakse ja paluge sugulastel haiglasse 
sõites ettevaatlik olla. Soovitage neil naaber autojuhiks paluda või takso kutsuda. 

Kiirabiga äraviidavate patsientide lähedasi ei tohi kunagi sündmuskohale üksi jätta. Hoolit-
sege selle eest, et sugulastele või tuttavatele teatataks, nii et nad saaksid kohapeale jääjate 
eest edasi hoolitseda.

Elustamiseaegset lähedaste kohtlemist kirjeldab ptk „Surm ja suremine“.



142

Kokkuvõte

Ühine keel patsientide ja nende lähedastega on erakorralise meditsiini tehniku jaoks oluline 
mitte ainult sotsiaalsetel põhjustel ja tingituna tööst avalikkusega, vaid eelkõige ka medit-
siinilistel eesmärkidel. Hästi toimiv suhtlus loob usalduse ning aitab õige anamneesi saada 
ja koos patsiendiga edasiste ravimeetmete kohta otsuseid teha. Peale kõne on suhtlemise 
osaks veel mittesõnalised viisid, nagu kehahoiak, hääl ja hääletoon.

VÕTMESÕNAD kurt küsimuste tüübid interaktsioon

kuulmispuue suhtlus

Teadmiste kontrolli küsimused

1. Milliseid küsimuste tüüpe on soovitatav kasutada kiirabipatsientide puhul?

2. Miks on patsiendi küsitlemisel oluline ümbrus, kus anamnees võetakse?

3. Milline on silmside ja rahustamise roll patsiendiga suhtlemisel?

4. Milliseid strateegiaid saab kasutada erutatud lähedaste konstruktiivseks kaasamiseks 
patsiendi eest hoolitsemisse?

5. Kirjelda kuidas kuulmispuudega inimestega  on võimalik leida kontakt
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7. PSÜHHOSOTSIAALSED PROBLEEMID PATSIENTIDEL

Õpieesmärgid

Erakorralise meditsiini tehnik:

• teab kiirabi rolli psühhosotsiaalsete probleemidega patsiendi käsitlemisel,

• teab kuidas suhelda psüühiliselt ebastabiilse või düssotsiaalse patsiendiga.

Sissejuhatus

Erakorralise meditsiini tehnikud kontrollivad pulssi katsudes patsiendi südamelööke. Oma 
tööga katsuvad nad ka ühiskonna sotsiaalset pulssi: üksindus, suhteprobleemid, vägivald pe-
rekonnas, välismaalaste vihkamine, kodutus, samuti isiklikud hingelised probleemid, nagu 
depressioon või hirm, võivad viia kiirabi väljakutseni.

Paljud kiirabi väljakutsed on seetõttu sageli hoopis psühhosotsiaalse olemusega ja seda mit-
te ainult linnapiirkonnas. Sellel on mitu põhjust. Ühelt poolt kutsutakse teatud kriisiolukor-
dades meelsamini kohale kiirabi kui politsei, et hiilida mööda või lükata edasi vägivallategu-
de või uimastite kuritarvitamise võimalikke tagajärgi. Teisalt ei saa asjassesegatud sageli ka 
ise aru, et nende probleem pole meditsiiniline (kiirabikutse), vaid psühhosotsiaalne. Vahel 
on asjassesegatul lihtsam väljendada oma psühhosotsiaalset probleemi tegeliku või näilise 
haigestumise kaudu. Üldiselt on kiirabil usaldust tekitav maine – „Sealt tulevad sõbralikud, 
kenad abistajad“ – ning peale selle ei seostata seda hingeabi või psühhiaatriaga. Samuti pole 
vähetähtis, et kiirabi on ainus ööpäev läbi kättesaadav, kiiresti reageerida suutev ning mo-
biilne sotsiaalne ja meditsiiniline süsteem.

Üha kasvav suuremate perekogukondade asendumine väikeperedega tingib paljude inimes-
te üksindust vanemas eas. Seetõttu kutsuvad sageli kiirabi ka inimesed, kes otsivad kontakti 
ja lähedust ning vajaksid tegelikult vaid rääkimist ja natuke tähelepanu. Niigi juba väljakut-
setega ülekoormatud kiirabibrigaadide töötajate vaimustus sellistest väljakutsetest on aru-
saadaval põhjusel tagasihoidlik. Kuid häirekeskuse suunamis- ja fi ltreerimisvõimalused jää-
vad alati piiratuks, sest lõpptulemusena otsustab helistaja, millise numbri ta valib ja milliseid 
sümptomeid mainib.

Üks USA-s tehtud teadustöö uuris sotsiaalsete probleemide tagajärgi ühiskonnale: üks prot-
sent rohkem töötust tähendab igal aastal täiendavalt 18 000 südamehaigusest tingitud sur-
ma, 760 mõrva, 31 000 vägivaldset kuritegu ja 111 000 vargust või sissemurdmist. Neid arve 
saab vaid väga piiratult Euroopale üle kanda, kuid need näitavad ühiskondlike probleemide 
mõju rahvastiku tervisele ja turvalisusele ning sellega ka kiirabile.

Ulatuslik psühhosotsiaalsetesse kriisidesse sekkumine ei saa olla kiirabi ülesanne. Kuid era-
korralise meditsiini tehnikul peaks olema hea ülevaade oma regioonis vajaliku abi saamise 
võimalustest ja ta peab suutma soovitada patsiendile sobivat asutust. Taoline tegutsemine 
aitab ära hoida ka võimalike krooniliste kiirabi „kuritarvitajate“ tekkimise.
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Näidisjuhtum

Kell 8.08 hommikul antakse kiirabile väljakutse: teadvusetu patsient, naissoost, 53-aastane. 
Kiirabibrigaad jõuab kolme minuti pärast  asula servas asuva maja juurde.

Maja köögis istub tugitoolis hommikumantlis patsient, silmanähtavalt jälle teadvusel. Tema üm-
ber seisavad erutunud pereliikmed. Esmapilgul hakkavad silma tema kahvatu nahavärv, tohutu 
higistamine ja selgelt äratuntav rahutus.

Kiirabi tutvustab end lühidalt ning brigaadijuht alustab rahulikul häälel, aga sihikindlalt vestlust 
anamneesi koostamiseks. Patsient orienteerub jälle täielikult ruumis, ajas ja iseenda isikus. Ta 
kirjeldab, et ta tundis end vannitoas järsku kummaliselt. Järelepärimisel oskab ta seda mõistet 
kõige paremini määratleda peapööritusena, valusid polevat tal olnud. Ta ise kartis otsekohe sü-
dameinfarkti. Kui abikaasa teda siis toetada üritas, olevat ta järsku tundnud torget vasakul pool 
rinnakorvi alaosas (varasema roidemurruga samas kohas!). Seejärel olevat ta kokku kukkunud 
ning, nii väidavad pereliikmed, umbes 1–2 minutit polnud ta enam kõnetatav, mille peale olid 
nad hädaabikõne teinud.

Vahetult enne kiirabi saabumist tuli patsient uuesti teadvusele, kusjuures halb enesetunne, nagu 
ka valu roiete piirkonnas, olevat endiselt alles. Ei õnnestu leida üheselt mõistetavaid infarkti-
sümptomeid, samuti pole patsiendil olnud eelnevaid sellelaadseid haigestumisi. Patsient jäetak-
se endiselt tema mugavana kirjeldatud istuvasse asendisse.

Paralleelselt patsiendiga rääkimisega mõõdetakse elutähtsaid parameetreid, samal ajal kui 
vestlust juhtiv õde neid meetmeid ja nende eesmärki selgitab. Ükski nendest väärtustest (RR, sü-
dame löögisagedus, SpO2, Gly) ei ilmuta kõrvalekaldeid normaalsetest väärtustest. Olulisi vara-
semaid haigestumisi teatavasti pole, kuid viimasel ajal olevat tal tegemist suure töökoormusega. 
Patsient on tavapärastest leidudest hoolimata endiselt rahutu, kahvatu ja higistav. Veel vestluse 
käigus väljendab patsient siis oma tohutut hirmu, et roie on jälle murdunud ja kopsu tunginud. 
Sellega seletab ta ka subjektiivset hingamisraskuse tunnet. Meeskond reageerib tema hirmule ja 
ühendab tema kogetu kiirabi teadmistega (õnnetuse mehhanism, SpO2, RR jne, stressitegurid). 
Patsienti juhendatakse regulaarselt, aeglaselt hingama. Pärast usaldusliku suhte loomist pat-
siendi ja tema pereliikmetega saavutatakse märgatav rahutusseisundi vähenemine.

Ka nende järgnevad uuringud (EKG, auskultatsioon) ei anna tulemuseks midagi ebanormaalset. Pat-
sient antakse märgatavalt paranenud seisus sünkoobi põhjuste täpsustamiseks haigla EMO-le üle.

Patsiendi seisundi hindamine, anamnees ja läbivaatus

Isegi siis, kui esmamulje patsiendist viitab psühhosotsiaalsele probleemile, on kiirabi ülesanne 
eelkõige välistada vahetu oht patsiendi elule. Seetõttu tuleb patsient läbi vaadata klassikalise 
skeemi järgi (j peatükk „Sündmuskoha ülevaatus, esmane hinnang ja patsiendi uurimine“).

Eriti sündmuskoha ülevaade võib anda olulisi vihjeid patsiendi kohta: milline on üldine ümb-
rus, kas on viiteid alkoholi või uimastite kuritarvitamisele, millistes tingimustes patsient elab, 
kui puhtana näib ta elu korraldatud olevat. Alles pärast eluohtliku somaatilise terviserikke 
välistamist võib kaaluda kiirabi väljakutse põhjusena psühhosotsiaalset diagnoosi. 

Psühhosotsiaalsete sümptomite ja häirete ulatus ning erinevus on mitmekülgne, nende ana-
lüüs ja ravi on sotsiaaltöö, hingeabi, psühholoogia, psühhosotsiaalse kriisiabi, psühhoteraa-
pia ja psühhiaatria interdistsiplinaarne ülesanne. Seetõttu saab siinkohal ära tuua vaid lihtsa 
ülevaate kõige tähtsamatest psühhosotsiaalsetest probleemiasetustest.

Somaatiline terviserike – kehaline terviserike (vastand psüühilisele ehk vaimsele häirele)
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1) Ärevushäire/ hirmusündroom

Hirmu tuleb inimese arenguajalooliselt vaadelda reaktsioonina, millel on ellujäämisel suur 
väärtus. Hirm võimaldab õigeaegset ohtude märkamist ja neile reageerimist. Ärevushäired 
on aga selle reaktsiooni haiglaselt liialdatud vormid, kuhu kuuluvad kaks esinemiskuju: foo-
biad teatud objektide/olukordade ees ja paanikahood. Hirm mõjutab inimest nii mõtlemise 
ja tegutsemise tasemel kui kehalisel tasemel (pulsi kiirenemine, higistamine, suurenenud 
hingamissagedus jne).

NB! Ka kehalised ja vaimsed haigused (nt kilpnäärme liigtalitus või depressioon), samuti sõl-
tuvus alkoholist, ravimitest või uimastitest ja mürgitus võivad hirmuseisundeid esile kutsuda.

Sümptomid kehalisel tasandil viivad ikka ja jälle kiirabikutseni. Sellised patsiendid hindavad 
kehaliselt esinevaid sümptomeid ekslikult ohtlikeks. Neid mõtteid kogetakse ohuna ning 
see omakorda tugevdab hirmu sümptomeid:

• südame pekslemist, hingamisraskusi peetakse südameinfarkti eelmärkideks,
• kihelust kätes ja jalgades tõlgendatakse ajurabandusena,
• hüperventilatsiooni kogetakse lämbumishoona.

Kiirabi abistamistaktika:

• Tagage läbivaatuseks rahulik keskkond (pereliikmed, möödakäijad võivad olla segavad 
faktorid).

• Mõõtke kõiki eluliselt olulisi parameetreid. Teavitage patsiente saadud meditsiinilistest 
tulemustest.

• Kohusetundlik skeemi järgi läbi viidud anamneesi kogumine võib anda viiteid varem re-
gistreeritud haiguste, akuutsete kriiside ja akuutse/latentse stressi kohta.

• Jälgige patsiendi isiklikke tõlgendusi, laske tal oma sümptomeid ja hingelist seisundit 
täpselt kirjeldada ning võtke teda tõsiselt. Need on tema jaoks reaalsed – ta pole simu-
lant! Nii võidate patsiendi usalduse ja langetate tema stressitaset.

• Mõelge paanikahoo peale:
• muutunud parameetrite esialgse puudumise korral,
• eelnevate haiguste puudumise korral,
• sümptomite ülepingutatud tõlgendamise korral,
• stressitegurite korral.

Raskete, persistentsete seisundite korral on kiirabi taktikaks medikamentoosne sekkumine 
ja/või haiglasse transport.

Foobia (kr ’hirm, põgenemine’) – sunnitud hirm 
Persistentne – püsiv

2) Alkoholism

Alkoholisõltuvuse varases faasis on sümptomaatika sageli varjatud. Asjaosalisel on sageli 
pisiprobleemid, seedehäired või teised üldised vegetatiivsed sümptomid, nagu peavalud, 
seljavaevused, peapööritus.
Hiljem võib tekkida vaaruv kõnnak algava närvipõletiku tulemusena. Lõpuks võivad esineda 
võõrutusnähud, nagu treemor, hirm, halb tuju ja hommikune iiveldus.
Akuutse alkoholimürgistusega patsient ei ole psühhosotsiaalne, vaid meditsiiniline patsient. 
Ümmarguselt viis protsenti täiskasvanud eurooplastest on kroonilised alkohoolikud, enam 
kui kaks korda nii palju haigestuvad elu jooksul alkoholismi. Haigused ja vigastused, mille 
taga on alkoholism, moodustavad seetõttu olulise osa kiirabi väljakutsetest. Alkohoolikute 
puhul on ka kuni kuus korda kõrgem suitsiidide sagedus.
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Kiirabi abistamistaktika:

Meetmed mida rakendada akuutse alkoholimürgituse korral on ära toodud peatükkides 
„Teadvusehäired“ ja „Meelemürkide kasutamisega seonduvad probleemid“. Kergema alko-
holijoobe korral tuleb lähtuda järgmistest juhistest:

• Jääda rahulikuks ja viisakaks, suhtuda purjus inimesse nagu patsienti.

• Luua ja hoida silmsidet, kuid patsienti mitte agressiivselt ega halvustavalt põrnitseda.

• Luua kehaline kontakt kätt andes, kui see on sobiv; hoida kerget kehalist kontakti, näi-
teks randmel pulssi katsudes.

• Kontakti loomine reaalsusega enda tutvustamise teel, esitades oma nime ja ametinime-
tuse (see peaks alati enesestmõistetav olema); järjekindlalt kasutada asjaosalise nime. 
Patsiendi sõbralik teietamine aitab luua suhtlemiseks kontakti täiskasvanute tasandil 
ning aitab patsiendil jõuda psüühilise ärkvelolekuni.

• Alati suhelda otse patsiendiga, mitte rääkida temast teistega. Esitada lihtsaid ja selgeid 
küsimusi. Lubada seda, et patsient oma vastuseid kordab.

• Mitte võtta isiklikult seda, kui patsient eitab alkoholi tarbimist või selle mahtu ebausuta-
valt kujutab – sageli suudab ta tõesti vaid esimesi „veerandeid“ meenutada.

Kui alkoholijoobes patsient ei ole süüdiv (arusaamis- ja otsustusvõime), mis vähesema alko-
holijoobe korral ei pruugi alati nii olla, tekib küsimus, kas patsienti tuleb vägisi transportida 
ja ravida. Somaatilise haiguse või vigastuse korral tuleb lähtuda psühhiaatrilise abi seadu-
sest. Muul juhul kaasata politsei, kes viib patsendi kainenema, et vältida võimalike tervise-
kahjustuste tekkimist joobe tõttu otsustusvõimetul isikul.

Treemor – lihasevärin 

3) Agressiivsus, psühhomotoorne erutus

Agressioonil võib olla palju põhjusi ja see võib olla tingitud ka somaatilistest haigustest. Pea-
le individuaalse agressiooni võib esineda ka eelkõige kriminaalset agressiooni pantvangide 
võtmise käigus või kollektiivset agressiooni, näiteks demonstratsiooni käigus. Rohkem leiate 
selle kohta peatükist „Vägivald kiirabitöös“.

Agressioonil on erinevad väljendusvormid ja see ulatub verbaalsest sõimamisest sülitamise 
ja otsese kehalise vägivallani patsienti ümbritsevate inimeste või ka kiirabimeeskonna vastu.

Agressioonil võivad olla ka orgaanilised põhjused ja see võib esineda psühhiaatrilise haiguse 
(akuutne psühhoos), neuroloogiliste patoloogiate, kasvaja, ainevahetushaiguse või uimasti-
tega seotud väljakutse raames. Agressiivse patsiendi füüsiline maharahustamine on ainult 
politsei ülesanne, kuid seejärel on vaja teenistuste koostööd, et patsienti uurida ja kiirabi 
osutada.

Kiirabi abistamistaktika:

• Enesekindel, aga mitte ülbe käitumine. Luua rahulikult ja sõbralikult kontakt, tutvustada 
end, nimetades oma nime ja tööülesande.

• Verbaalne rahustamiskatse. Kõnetada patsienti järjekindlalt nimepidi. Mitte ähvardada 
politsei või psühhiaatriaga (need on abiasutused, mis kaitsevad patsienti ja patsiendi 
ümbrust tema enda eest).

• Mitte pöörata patsiendile selga; ärge laske patsiendil kunagi põgenemisteed sulgeda. 
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Mitte kunagi jätta meeskonnakaaslast patsiendiga üksi ühte tuppa, ka mitte haiglasse 
sõidul kiirabiauto patsiendialasse.

• Otsida pilguga patsiendi haardeulatusest relvi (pöörata tähelepanu ka igapäevastele 
esemetele, nagu tugitoolid, vaasid, kahvlid jne). Kui patsient on relvastatud, kohe taan-
duda, teavitada politseid.

• Raske verbaalse agressiooni, füüsilise rünnaku või ähvarduse korral teavitada politseid 
(enesekaitse vajadusest), kiirabibrigaadil pole kohustust patsienti füüsiliselt ohjeldada. 

• Ainult harvadel juhtudel, kui agressiivne patsient enne politsei kohalejõudmist ründab 
meeskonda ja taanduda pole võimalik, on mõeldav hädakaitse.

• Tahtest olenematut vältimatut psühhiaatrilist abi vajava isiku toimetavad haigla psüh-
hiaatriaosakonda kiirabi, politsei, lähedased või muud isikud, kui see on vältimatu isiku 
enda või avalikkuse kaitseks ja kohtumäärust ei ole võimalik piisavalt kiiresti saada (psüh-
hiaatrilise abi seadus).

• Vajaduse korral medikamentoosne rahustamine. 

NB! Patsiendid, kes tuleb fi kseerida kõhuliasendisse, ei saa enam oma hingamist toetavaid 
lihaseid kasutada ja seetõttu saavad nad vaid raskendatult hingata. Eelnevate haiguste kor-
ral nagu astma, südame-ja veresoonkonna haigused või kui patsient on uimasteid tarbinud, 
suureneb oht, et patsient saab liiga vähe õhku. Algselt agressiivsel patsiendil, kes muutub 
mõne aja pärast rahulikumaks, võib järsult tekkida hingamisraskus ja ta võib lõpuks asendi 
asfüksiasse surra. Seetõttu võib patsiente kõhuliasendisse fi kseerida vaid hädaolukorras ja 
ajutiselt ning neid tuleb selles asendis regulaarselt jälgida.

Asendi asfüksia – asendist tingitud hingamise seiskumine

4) Depressioon

Depressiooni kirjeldavad asjaosalised kui masendust, rusutust või madala enesehinnanguga 
meeleolumuutust, mis on seotud kurbuse ja süütunnetega. 

Südame- ja veresoonkonna haiguste kõrval on depressioon Maailma Terviseorganisatsioo-
ni väitel sageduselt teine haigus, mille all kannatab umbes 17% rahvastikust. Depressioo-
nil võivad olla füüsilised (nt kasvaja, veresoonte ahenemised) või psüühilised põhjused (nt 
reaktsioon kaotusele või traumaatilisele sündmusele). Depressioone, mis tekivad ilma kind-
lakstehtava põhjuseta, nimetatakse endogeenseteks depressioonideks.

Kiirabi abistamistaktika:

• Patsiente mitte üksi jätta.

• Mitte kasutada väliseid üleärritajad (kiirabiauto signaal).

• Mitte sundida patsientidele ühtegi otsust peale.

• Vajadusel transportida haiglasse.

• Mõelda suitsiidiohule.

5) Meelemürkide tarvitamine

Meelemürke tarvitavate patsientidega toimetulekut on kirjeldatud peatükis „Meelemürki-
de kasutamisega seotud probleemid“.
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6) Laste väärkohtlemine

Laste väärkohtlemine on lapse vägivaldne kehaline või psüühiline kohtlemine. Tagajärge-
deks on arenguhäired või hingelised ja kehalised traumad. Vahet tuleb teha nelja vägivalla 
kasutamise vormi vahel: psüühilis-emotsionaalne vägivalla kasutamine, seksuaalne kuritarvi-
tamine, kehaline väärkohtlemine ja hooletusse jätmine (puudulik järelevalve, kaitse ja hoolit-
sus). Umbes 10% kõigist väikelaste vigastustest tulenevad aktiivsest laste väärkohtlemisest, 
järgmise 10% puhul on kahtlus, et lapse kahjustamine tekkis hooletusse jätmise tulemusel. 
Pole olemas lapsi väärkohtlevaid tüüpilisi peresid ja varjatud väärkohtlemise arv on suur.

Laste väärkohtlemise äratundmine

Laste väärkohtlemist selgelt ära tunda on haiglaeelsel etapil harva võimalik. Ära tundmise 
eelduseks on  valmidus oletada vägivalla tarvitamist väikese patsiendi vastu. Vigastatud lap-
se ja tema ümbrusega silmitsi sattumine on vahel nii koormav kogemus, et väärkohtlemise 
võimalust ei kaaluta. Ka siis, kui lapsed on piisavalt vanad, et oma kannatustelugu rääkida, 
ei hakka nad peaaegu kunagi avalikult väärkohtlejatele vastu, vaid vajavad abi väljastpoolt.

Laste väärkohtlemise võimalikud esmased leiud:

• Üldisse hooletusse jätmise märgid: halb toitumuslik seisund, laps on kehaliselt hoolitsemata.

• Muutused kehapinnal: naha punetused, kudede turse, hematoomid – eelkõige kaelal, jal-
gade tagaküljel, käsivarte väljasirutuspoolel, küünarvarte ja õlavarte väliskülgedel (vigas-
tatud tõrjeliigutuse käigus pea kaitsmiseks). Peale selle armid, vorbid, kratsimis- ja ham-
mustusvigastused, põletused ja keevast veest tekitatud põletushaavad.

• Väidetava vigastusemehhanismi ja kliinilise leiu kokkusobimatus.

• Õnnetuse kulu ebaselged või vastuolulised kirjeldused.

• Kaitseväited, mis viitavad lapse kohmakusele, lapse väidetavale kalduvusele verevalumi-
tele ja luumurdudele.

• Raviarstide või haiglate sage vahetamine.

• Pikk vahe vigastuse ja ravi alguse vahel.

• Erinevat päritolu vigastused, nt hematoomid tõukamise või jalaga peale astumise järel 
kombineerituna kratsimis- ja hammustamisjälgedega.

• Äge kõht: põrna-, maksa- ja põierebend; retroperitoneaalne verejooks.

• Traumaatiline ajukahjustus või subduraalne hematoom lapse 1. eluaastal raputamistrauma 
tõttu, mis võib beebi tugeva edasi-tagasi raputamise tulemusena põhjustada subduraalse 
hematoomi, aga ka kaelalülide vigastusi, võib esineda koos neuroloogiliste nähtudega.

• Luumurrud, eriti mitmekordsed luumurrud erinevates paranemise staadiumides.

• Vigastused ebatavalistes kehaosades, nagu põletused selja- või istmikupiirkonnas, geni-
taalorganite veritsused ja rebendid, rebendid päraku limaskestal või hammustusjäljed 
genitaalpiirkonnas.
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Kiirabi abistamistaktika:
• Andke vajalikku esmaabi!

• Küsige lapselt, kuidas tema juhtunut koges.

• Küsitlege asjaosalisi võimalikult eraldi, et võimalikke ebakõlasid ära tunda. Laske endale 
täpselt seletada: Kuidas õnnetus juhtus? Millal õnnetus juhtus? Kes oli veel läheduses?

• Jälgige lapse käitumist, vanemate käitumist või seda, kuidas vanemad ja laps üksteisega 
käituvad. Trauma põhjustaja valvab väga hoolikalt lapse käitumist ja võimalikke väiteid.

• Väärkohtlemise kahtluse korral viige laps alati, ka kõige tühisema vigastuse korral, haig-
lasse. Kui vanemad peaksid haiglasse viimise vastu olema, teavitage kohaliku omavalitsu-
se lastekaitsetöötajat või politseid.

• Lubage vanematel haiglasse kaasa sõita. Äkiline lahutamine hirmutaks last veel rohkem. 
Peale selle on vanemaid vaja, et haiglaarstid saaksid neile küsimusi esitada.

• Mainige väikese patsiendi üleandmisel vastuvõtuarstile oma oletust.

• Tegutsege suurima võimaliku diskreetsusega ja ärge unustage vaikimiskohustust kol-
mandate isikute suhtes.

7) Pärssumus, stuupor, algatusvõime puudumine

Teadvusel, säilinud elutähtsate funktsioonidega patsiendi tardunud seisundit nimetatakse 
stuuporiks.
Võimalikud põhjused on reaktsioon traumaatilisele sündmusele, skisofreenia, depressioon 
või teised psühhiaatrilised haigusilmingud. Sümptomid on erinevad ja ulatuvad tardunud 
miimikast, toidu mittevastuvõtmisest, mitterääkimisest kuni lihaste kanguseni või jäsemete 
pehme paindlikkuseni nagu lõõgastuval patsiendil. Diff erentsiaaldiagnostiliselt tuleb stuu-
porit eristada teadvushäiretest ja mürgitustest. Sellise patsiendi diagnoos täpsustatakse 
haigla EMO-s.

8) Elu tänaval – kodutus

Kodutu olemine ei tähenda mitte ainult katuse puudumist pea kohalt, vaid ka elamist ümb-
ruses, mis ei paku kaitset kuuma, külma, niiskuse eest, mis ei võimalda turvatunnet ega pri-
vaatsust. Harva on see tee valitud vabatahtlikult või romantilistel põhjustel; haigus, alko-
holism, õiguslikud probleemid, lahutus, võlad on viinud inimese selleni, et talle pole jäänud 
minimaalse kaitsena enam isegi katust pea kohale.
Ainus ööpäev läbi usaldusväärne ja kiiresti kättesaadav sotsiaalmeditsiiniline süsteem, mis 
annab abi kohapeal, on kiirabi. Halvasti lõhnava, purjus või ebaviisaka kodutu abistamine 
kuulub kiirabi klassikaliste ülesannete valdkonda. Kaastunde ja heatahtlikkuse määr nende 
patsientide vastu näitab, kui palju on abi andjatel tegelikku inimlikkust ja professionaalsust.

Võimalikud esmased viited kodutusele:
• Üldise hooletussejätmise märgid: halb toitumuslik seisund, puudulik kehahooldus, määr-

dunud riided.
• Keha pealispinna muutused: nahamuutused, kehaparasiidid (nt täid ja kirbud), tursed, 

hematoomid.

Esineda võivad probleemid:
• Hingamisraskused köha, bronhiidi, pneumoonia, tuberkuloosi tõttu.
• Alkoholism, uimastisõltuvus.
• Ebanormaalne kehatemperatuur (palavik, hüpotermia).
• Psühhiaatrilised haigused.
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Kiirabi abistamistaktika:

• Jälgige nii nagu ka kõigi teiste patsientide puhul ennetavaid hügieenilisi meetmeid.
• Meenutage endale eetilist kohustust austada iga patsiendi autonoomiat.
• Tehke tavapärane süsteemne läbivaatus ja andke vajalikku esmaabi.
• Kui patsiendi tervislik seisund seda nõuab, tuleb ta viia haiglasse, nagu iga teinegi patsient.

9) Seksuaalne vägivald

Seksuaalne vägivallaakt on iga inimese seksuaalse enesemääramisõiguse vastu vägivallaga 
peale surutud seksuaalne tegevus. Ohvrid on enamasti naised, aga ka mehi vägistatakse – 
enamasti teevad seda teised mehed. Vägistamine on otsene kiirabi teavitamise põhjus ena-
masti vaid koos täiendava raske kehavigastusega. Vahel tekib kahtlus ka üldise anamneesi 
koostamisel.

Abi eesmärk on minimeerida kannatanu kehalist ja hingelist traumat ja mitte hävitada ole-
masolevaid tõendeid. Patsiendil tuleb aidata pärast kehalise ja hingelise puutumatuse kao-
tust saavutada uuesti kontroll oma elu üle. Naispatsiendi abistajaks peaks ideaaljuhul olema 
naisterahvast abiandja.

Kui vägivallaakt on toimunud vahetult enne kiirabi väljasõitu, tuleb patsient viia haiglasse lä-
bivaatusele ning tõendite tagamiseks ei tohiks ta end kammida ega duši all käia. Seksuaalse 
vägivallaakti esinemise kahtluse korral tuleb sellest teavitada politseid. 

10) Suitsiidioht

2009. aastal sooritas Eestis suitsiidi 269 inimest. Kõige sagedasemad suitsiidikatse liigid on 
ravimite üledoos, arteri läbilõikamine, poomine, mürgid, rongi ette hüppamine, kõrgetest 
hoonetest alla hüppamine, mahalaskmine ja liikluses suitsiidid autoga.

Suitsiidiriski hindamine kuulub kahtlemata kiirabi kõige vastutusrikkamate kohustuste hulka 
ning on arusaadav, et juba ammu otsitakse siduvaid kriteeriume, vähendamaks ebakindlust 
suitsiidikalduvuse hindamisel. Praktikas toetub kiirabimeeskonna esmane hinnang riskigrup-
pide tundmisele ja asjakohastele teguritele.

Riskigrupid:

• alkoholi-, uimasti- ja ravimisõltlased,
• depressiivsed, vanad ja üksikud inimesed,
• kaotusekogemuste või teiste negatiivsete elukogemustega inimesed,
• inimesed, kes on suitsiidi planeerinud ja/või sellest rääkinud,
• inimesed, kelle ümbruskonnas on isiklikus või perekondlikus minevikus suitsiidikatseid 

tehtud.

Suitsidaalsuse hindamine

• Suitsidaalse arengu staadium:
• Kas patsient kaalub suitsiidi (= võimalikkus),
• Vaagib (= jah või ei),
• Või on ta juba otsuse langetanud (= jah)?

• Mis ajast on tal suitsiidimõtted?
• Mõtete laad: kaalutletud või pealetükkivad?
• Afekteeritud kitsenduse ulatus?
• Sotsiaalse integratsiooni ulatus?
• Patsiendi olemasolevad oskused ja võimalused suitsiidi tegemiseks?
• Kontakt/suhe kiirabibrigaadiga?
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On võimalik ja mõistlik küsida patsiendilt endalt tema suitsidaalsuse kohta. Suurem osa pat-
siente vastab suitsidaalsust puudutavatele küsimustele ausalt. Suur osa patsiente tunneb 
end ka selle teema selge puudutamise korral kergendatult. Suitsidaalsuse hindamiseks võib 
esitada patsiendile 10 sissejuhatavat küsimust:

1. Kas Te mõtlete endalt elu võtmisele? Kas tihti?

2. Kas need mõtted on sundiva loomuga?

3. Kas Teil on konkreetseid mõtteid, kuidas seda teha?

4. Kas Te olete juba ettevalmistusi teinud?

5. Kas Te olete varem proovinud?

6. Kas Teie peres või Teie tutvusringkonnas on varem midagi sellist juhtunud?

7. Kas olukord tundub Teile väljapääsmatu?

8. Kas Teie side sõprade/sugulastega on nõrgenenud?

9. Kas Te elate üksi?

10. Kas Te tunnete, et Te pole perekondlikult, ametialaselt, usuliselt või maailmavaateliselt 
enam seotud?

Kiirabi abistamistaktika

Kõigepealt tagada enda ja patsiendi turvalisus. Suitsiidikalduvusega isikuga peab pidevalt 
kontakti hoidma, isegi WC-sse mineku korral. Suitsiidist ohustatute jaoks pole suuremat 
ohtu kui isolatsioon. Kiirabi mõistlik käitumine peab takistama patsiendi ligipääsu potent-
siaalselt vigastavatele esemetele, nt klaasidele, nugadele, vöödele jne, ning samas soodus-
tama suhte loomist patsiendi ja meediku vahel. Isegi kui me ei tea veel praegugi kindlalt, 
kas need meetmed viivad suitsiidikatse ärahoidmiseni, jäävad suhtlus ja eelarvamustevaba 
suhtumine kiirabimeedikute tähtsaimaks enesetappu ennetavaks meetmeks.

Afekteeritud kitsendus – võimalike tunnete skaala kitsendamine 

11) Segaduses olemine, reaalsuse kadu ja luul
Segaduses olemine tähendab ajalist ja ruumilist desorienteeritust ja see on mitmete haigus-
te, mürgituste või traumaatilise ajukahjustuse sümptom. Erilist tähelepanu tuleb pöörata 
juhul, kui esineb kombinatsioon teadvuse ähmastumisega või ebatavaliste elutähtsate para-
meetrite korral. 
Reaalsuse ilmselgelt vale tajumist ja patsiendi võimetust oma taju ja mõtlemist korrigeerida 
nimetatakse luuluks või reaalsuse kaoks. Patsiendile pole mõistlik püüda tõestada tema ek-
simust. Oluline on anda patsiendile märku, et tema ettekujutusi reaalsusest aktsepteeritak-
se, kuigi ise tajutakse teistsugust reaalsust. Patsient tuleb põhimõtteliselt hospitaliseerida. 
Rasketel juhtudel võib vajaduse korral kaaluda ka ravi haloperidooliga.

Sundhospitaliseerimine

Sundhospitaliseerimine on patsiendi mittevabatahtlik haiglasse viimine. Selle meetme eel-
dused on kirja pandud psühhiaatrilise abi seaduses.

Transportimisel tuleb kaasata vajaduse korral politsei, et tagada kiirabimeeskonna enda tur-
valisus. 

Spetsiifi lised meetmed agressiivsete sundhospitaliseerimisele kuuluvate patsientide puhul 
on ära toodud käesolevas peatükis „Agressiivsus, psühhomotoorne erutus“ all.
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Ravimid

j peatükk „Farmakoloogia“

Diasepaam

Haloperidool

Kokkuvõte

Akuutsete psühhosotsiaalsete juhtumitega tegelemisel ei kuulu psühhosotsiaalsesse krii-
si sekkumine või põhjalikud psühhiaatrilise olemusega vestlused kiirabi ülesannete hulka. 
Kiirabi peab suutma psühhosotsiaalset hädajuhtumit ära tunda, dokumenteerida olulismaid 
aspekte patsiendi käitumishäire kohta ja sellekohast adekvaatset abi osutada. Üheks abi-
meetmeks on ka abiotsijale sobivate asutuste ja konsultantide aadresside ja telefoninumb-
rite andmine (nt usaldustelefon, tugikeskused, varjupaigad, kriisikeskused).

VÕTMESÕNAD agressiivsus algatusvõime 
puudumine

alkoholism

asendi asfüksia depressioon fi kseerimine ärevushäire

hirmusündroom kriisi sekkumine kodutus laste 
väärkohtlemine

psühhosotsiaalsed 
hädajuhtumid

psühhomotoorne 
erutus

stuupor suitsiidioht

vägistamine

Teadmiste kontrolli küsimused

1. Milline oht varitseb märatsevat/rahutut/agressiivset patsienti, kui ta fi kseeritakse kõhu-
liasendisse?

2. Teid kutsutakse kaheaastase lapse juurde, kelle jalgadel on mõlemalt poolt alates hüp-
peliigesest järsult piiritletud põletused. Ema väidab, et laps olevat kuumavee vanni roni-
nud. Kui Te lapsega vannituppa lähete, et katsuda põletushaavu jahutada, panete tähele, 
et vann on kuiv. Kuidas toimite edasi?

3. Patsient ei orienteeru kohas ja ajas. Millised võivad olla tema segaduses olemise põhjused?

4. Külmal talveööl kutsuvad möödakäijad teid kangi all magava kodutu juurde. Ta on sekku-
mise pärast üsna pahane. Kuidas käitute edasi?
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8. VÄGIVALD KIIRABITÖÖS
Õpieesmärgid

Erakorralise meditsiini tehnik:

•  tunneb ära võimalikud ohud ning teab kuidas tagada enda ohutus,

• teab kuidas patsiendi vägivaldsusele kalduvale tegevusele vastata ilma vägivalda kasutamata,

• oskab seletada erinevusi hädakaitse ja hädaseisundi vahel.

Üldine sissejuhatus

Vägivald on ja jääb inimeste kooseksisteerimise loomulikuks osaks. Juba Piibel kirjeldab eri-
nevaid vägivaldseid sündmusi. Kui ei oleks vägivalda, siis poleks maailmas ka sõdu, massira-
hutusi, terroristlikke akte jne. Erinevates ühiskondlikes gruppides, kuritegelikus maailmas 
ning peredes kuulub vägivald sageli võimu või arvamuse tugevdamise juurde, samuti kasu-
tatakse vägivalda sageli eriarvamuste lahendamiseks. Sugugi vähetähtis pole ka vägivalla 
müümine meelelahutuskaubana, mida igapäevaselt fi lmide või arvutimängude kaudu tarbi-
vad väga paljud inimesed.

Käesolevas peatükis antakse juhiseid, kuidas peaks erakorralises meditsiinis käituma töö-
ülesannete täitmisel ettetuleva (või ette tulla võiva) vägivalla korral ning kuidas peaks käi-
tuma vägivallatsejate ja vägivalla ohvritega suheldes. Kiirabi ülesanne ei ole oma töös abi 
osutamiseks vägivalla kasutamine või vägivaldsete meetmete rakendamine kiirabiteenuse 
pealesurumiseks (nt patsiendi psühhiaatriahaiglasse toimetamine). Samas peab teadma, 
kuidas sellistes olukordades käituma peaks.

Vägivaldse rünnaku korral (oma isiku või meeskonna vastu) on aga kiirabitöötajal õigus rün-
nak tagasi tõrjuda, isegi kui ründaja seejuures viga saab (hädakaitse).

Terminoloogia

Vägivald – teadlik füüsiliste või psüühiliste kannatuste esilekutsumine vastu ohvri enda taht-
mist (mõnitamine, ähvardamine, kehaline väärkohtlemine, peksmine, piinamine, tapmine vms)

Vägivallaga ähvardamine – kannatuste tekitamise kavatsuse teadvustamine sõnade või teo-
ga (nt rusika või muu ründeks sobiva vahendiga ähvardamine). Ähvarduse olemusest ja sisust 
tingituna on alust arvata, et ähvardus viiakse ka täide (nt ähvardaja on agressiivne). Sellisel 
juhul tuleb kohe enda ohutuse kindlustamiseks kaasata sündmusele politsei. 

Vääramatu jõud – ettenägematud asjaolud või sündmused, mille toimumise aega, viisi, koh-
ta ja ulatust ei saa ette näha, kontrollida või ära hoida (loodusnähtused ja katastroofi d, sa-
muti võib selleks olla ka mittesüüline liiklusõnnetus)

Jõu kasutamise monopol – riigisiseseks ja -väliseks kaitseks on riik (politsei ja kaitsevägi) ai-
nus, kellele on seaduses ettenähtud juhtudel antud õigus kasutada vägivalda. Teistel on õi-
gus vägivalda kasutada ainult hädakaitseseisundis. Seetõttu ei tohi kiirabitöötaja planeerida 
oma tegevustesse vägivalda (nt vägivalla kasutamine inimese tema tahte vastaselt haiglasse 
toimetamisel), vaid selleks tuleb kaasata pädev riigiasutus (politsei). 
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Hädakaitse – vägivald on põhjendatud juhul, kui tõrjutakse juba toimuvat või toimuva hak-
kavat (kõik märgid viitavad sellele, et tõenäoliselt toimub kohe rünnak) ebaseaduslikku 
rünnakut, mis ohustab kas rünnatava enda või mõne teise isiku elu või tervist. Teisisõnu, 
kaitstakse kas ennast või kedagi teist rünnaku eest. Seejuures peab hädakaitse iseloom ja 
ründe tõrjumiseks kasutatavad vahendid vastama ründe iseloomule ja ohtlikkusele. Juhul 
kui kasutatavad vahendid ei vasta ründe ohtlikkusele (nt rusikahoobi ärahoidmiseks tulirelva 
kasutamine) või tekitatakse ründajale liigset kahju (nt ründaja vigastamine peale rünnaku 
lõppemist), on tegemist hädakaitse piiride ületamisega.

NB! Hädakaitset saab rakendada ainult ebaseadusliku rünnaku tõkestamisel. Ei tohi segami-
ni ajada hädaseisundiga. 

Hädaseisund – tegu ei ole õigusvastane, kui see pannakse toime vahetu (inimese elu ja tervis 
on juba ohus) või vahetult eesseisva (kõik märgid viitavad sellele, et inimese elu ja tervis võib 
kohe ohtu sattuda) ohu kõrvaldamiseks. Seejuures ei ole tähtis, kas oht ohustab isikut en-
nast (nt isik lõhub oma elu päästmiseks kellegi teise vara) või kedagi teist (nt isik lõhub sõbra 
elu päästmiseks päästetava või kellegi teise vara). Tähtis on, et valitud viis või vahend on ohu 
kõrvaldamiseks tingimata vajalik ning kaitstav huvi oleks kahjustatavast huvist olulisem (nt 
olulisem on päästa inimese elu, kui säästa vara). 

NB! Hädaseisundit saab rakendada ainult ohu kõrvaldamisel või tõrjumisel (nt kannatanu 
päästmine põlevast majast, avariilisest sõidukist jne). Ei tohi ajada segamini hädakaitsega. 

Ohtlik iseendale – inimese seisund (nt tugevas alkoholijoobes isik) või tegevus (nt psüühika-
häiretega isik on endale vigastusi tekitanud) on ohtlik tema elule või tervisele (vt ka psüh-
hiaatrilise abi seadust, jõustunud 16.03.1997). 

Ohtlik teistele – inimene ohustab oma tegevusega teiste inimeste elu, tervist ja julgeolekut 
(nt psüühikahäiretega isik on kedagi vigastanud või ähvardab seda teha) (vt ka psühhiaat-
rilise abi seadust, jõustunud 16.03.1997). Siin tuleb eristada teiste ohustamist tervislikel ja 
kuritegelikel põhjustel. Kui teiste ohustamine toimub tervislikel põhjustel (nt psüühikahäire, 
joobeseisund jne) on see meditsiiniline tegevusvaldkond (kaasatakse kindlasti ka politsei). 
Kui see aga toimub kuritegelikel põhjustel (nt peksmine), on see politsei tegevusvaldkond 
(politsei võib kaasata ka kiirabi). 

Näidisjuhtum

Kiirabi saadetakse diabeeti põdeva naise juurde. Ta tuleb perearsti saatekirjaga viia statsionaar-
seks raviks haiglasse. Kui kiirabi kohale jõuab, seisab maja sissepääsu ees nooremapoolne mees. 
Ta on ilmselt patsiendi poeg, ta silmad läigivad, ta vaarub natuke ja tundub alkoholi mõju all ole-
vat. Kiirabibrigaadile teatab ta, et ema ei ole haige ega pea haiglasse minema. Kiirabi ignoreerib 
meest ja nad lähevad patsiendi juurde. Patsiendi läbivaatamise ajal astub mees järsku haavlipüs-
siga tuppa, surub püssitoru ühele kiirabitöötajale selja vastu ja karjub: „Nii, kui Te siit kohe uttu 
ei tõmba, siis ma tulistan!“

Selle peale kiirabitöötajad taganevad ja kuulevad, kuidas ema oma poega valjusti sõimab. Tea-
vitatakse politseid, pärast neljatunnist läbirääkimist annab poeg järele ja kiirabi saab patsiendi  
haiglasse viia.
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Olukorra ohtlikkuse hindamine

Häirekeskus saab juba väljakutset edastades kiirabitöötajaid võimalikest ohtudest ette tea-
vitada (nt psüühikahäiretega patsient on endale vigastusi tekitanud, agressiivne patsient 
jne). Samas on võimalik väljakutse sisu alusel ka ohtlikke situatsioone ette näha (nt patsient 
on saanud viga kakluse käigus, patsienti on noaga löödud vms). Sellise sisuga väljakutsete 
korral on täielik alus arvata, et kas patsient ise või keegi teine võib kiirabitöötajate vastu vä-
givalda kasutada. Sellistel juhtudel tuleb juba väljakutsele reageerimisel kasutada vägivalda 
ennetavaid meetmeid. Selleks kõige parem viis on oma tegevus läbi mõelda (mõte – kuidas 
ma selles olukorras oma ohutuse tagan), planeerida olukorrale vastav käitumine ning kohe 
kaasata väljakutse lahendamisele politsei.

Alati ei ole võimalik vägivallaolukorda ette näha. Isegi täiesti tavalised kiirabiväljakutsed 
võivad muutuda vägivaldseteks. Seda aitavad tihti vältida või leevendada väga lihtsad abi-
nõud – kiirabitöötajate austus ja viisakus patsiendi ja tema keskkonna (lähedased, eluase, 
sündmuskohale kogunenud pealtvaatajad jne) vastu. Juhul kui on aru saada, et olukord võib 
muutuda vägivaldseks (nt patsiendi, lähedaste või pealtvaatajate tegevus on agressiivne või 
muutub agressiivseks), tuleb esmalt kasutada meetmeid, mis aitavad vägivalda vältida (nt 
taandumine) ning seejärel kaasata kohe politsei.

Vägivaldse patsiendi rahustamiseks tohivad kiirabitöötajad kasutada ravimeid ainult seadu-
sega ettenähtud korras.

Ettevaatusabinõud

On elementaarne, et ükski abistaja ei tohi kannatanutele abi andmiseks siseneda põlevas-
se hoonesse. Sellisest kohast saab kannatanuid päästa vaid eririietuse, hingamisseadmete 
ja vastava väljaõppega päästemeeskond. Täpselt samamoodi peab erakorralise meditsiini 
tehnik, kes vägivaldsete situatsioonide korral peab vigastatuid aitama, arvestama sellega, 
et kiirabil pole sellistes olukordades (nt rahutuste või jalgpallihuligaanide korrarikkumised) 
ohutuks tegutsemiseks piisavat kaitsevarustust ega väljaõpet. Selles olukorras ei pruugi kiir-
abibrigaad olla ohus ainult otseses vägivallapiirkonnas, vaid ka väljaspool seda. Näiteks ka-
sutab politsei selliste olukordade lahendamiseks pisargaasi, millega kokku puutudes ei ole 
enam võimalik anda esmaabi. Siis vajab kiirabibrigaad ise abi.

Sarnastes olukordades peab enda kindlustamine väljasõidu planeerimisel olema olulise 
tähtsusega. Ainult siis, kui kiirabi ise ei ole ohus, on võimalik teistele tõhusat abi anda. Oma 
ohutuse tagamiseks peaksid ühekordsetele kinnastele, libisemiskindlate taldadega jalanõu-
dele, helkurribadega vormirõivastusele (äratuntav kiirabi vormirõivastus aitab kiirabi vastu 
vägivalda ära hoida) lisaks kuuluma kindlasti ka kaitsekiivrid. Lähemalt enda ohutuse kindlus-
tamise kohta vt peatükist „Sündmuskoha ülevaatus, esmane hinnang ja patsiendi uurimine“.

Ohtude analüüs

Suur osa ohtusid on kiirabi töös väljakutse sisu  (nt väljakutse laskehaavaga vigastatu juur-
de), praktilise kogemuse ja ettenägelikkusega võimalik enne sündmuskohale saabumist 
ära tunda. Seetõttu ei tohiks käituda mõtlematult ja ohte alahinnata. Vajaduse korral tuleb 
ohutuse tagamiseks kaasata politsei. Mitte kunagi ei tohi kiirabitöös kangelast mängida ja 
käituda viisil, nagu tehakse erinevates märulifi lmides või telesarjades. Filmis ja reaalsuses 
toimuv on väga erinev. Tõelised professionaalid teavad: enamik kangelaste mälestusmärke 
asub surnuaias. Seetõttu võib tegutseda vaid siis, kui ta saab seda teha ohutult!
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Vägivald võib kiirabi töös avalduda erineval moel. Selleks võib olla abistamisest keelduv 
patsient, ümbritsevaid inimesi või kiirabitöötajaid sõimav patsient, kiirabitöötajatele kallale 
tungiv patsient või tema lähedased, patsiendile kallale tungivad kurjategijad, kiirabi tehnika 
lõhkumine jne. Taolistel juhtudel ei pruugi vägivallatsejat tagasi hoida ei kiirabitöötaja staa-
tus, vorm või märgistus. Praktika on näidanud, et kiirabibrigaadi liikmetele on väljakutsete 
teenindamisel tungitud kallale, neid on võetud pantvangi, lõhutud on varustust ja tehnikat, 
mõnes riigis on kiirabis töötavad inimesed tööülesannete täitmisel surma saanud jne. 

Kiirabitöötajad on suhteliselt teadlikud päästesündmusest (põleng, lõhkeaine plahvatuses 
jne) tulenevatest ohtudest. Nii nagu päästesündmusel, on ka politseilistel sündmustel (rahu-
tused, pantvangikriis, äkkrünnak) omad ohud ning suuremalt jaolt on need seotud vägivalla-
ga. Seetõttu määratakse ka politseilistel sündmustel keeluala, ohuala, turvaala, kannatanu-
te kogumispunkt ning kiirabi tegevus peab olema politseiga kooskõlastatud. See on vajalik 
kiirabitöötajate ohutuseks.

Eriolukorrad, kuhu politsei kiirabi kaasab

1) Pantvangide võtmine

Pantvangide võtmised pole tänapäeval kuritegude statistikas enam üksikud juhtumid. Ka 
Eestis toimub praktiliselt igal aastal mõni pantvangikriis. Selle tekkeks on mitu põhjust: väl-
japressimised, röövimised, tülid lapse hooldusõiguse pärast jne. Pantvangikriisi korral üritab 
politsei olukorda lahendada läbirääkimistega. Samuti kaasatakse pantvangisituatsiooni la-
hendamiseks politsei eriüksus, kes viimase võimalusena lahendab olukorra jõudu kasutades. 
Üldjuhul on pantvangikriis statsionaarse iseloomuga (sündmus toimub ühe koha peal ega 
liigu). Paljude välisriikide näitel võidakse aga pantvange võtta ka liikuvas autos, bussis, ron-
gis. Pantvangikriisi kõige raskemaks vormiks on lennuki kaaperdamine, kus peale paljude 
reisijate (pantvangide) võivad lennuki allakukkumise korral ohus olla ka teiste inimeste elu 
ja tervis.

Pantvangikriisi lahendamisse kaasab politsei kindlasti ka kiirabi. Kiirabitöötajatel tuleb juba 
väljakutsele reageerides arvestada kuriteost tulenevate ohtudega (vägivald pantvangide, 
politseiametnike ja kõrvaliste isikute vastu), samuti aga ka sellega, et mõtlematu ja planeeri-
mata tegutsemise korral võivad ka kiirabibrigaadi liikmed sattuda pantvangi ning pantvangis 
olles langeda ise vägivalla ohvriks. Seetõttu tuleb oma ohutuse tagamiseks kogu tegevus 
sündmuskohal kooskõlastada politseioperatsisooni juhiga ning järgida vastavaid juhiseid.

2) Äkkrünnak

Äkkrünnak (paljudes maades tuntud kui amok, amokijooks) on rünne, kus ründaja eesmär-
giks on tekitada võimalikult palju ohvreid (tapetuid ja vigastatuid) ning selle kaudu saavu-
tada suur avalikkuse tähelepanu. Tähtis on teada, et enamasti tekitab kurjategija ohvreid 
valimatult (ei ole tähtis ohvri vanus, sugu, amet, positsioon, taust jne). Rünnaku põhjused on 
isesugused: kättemaks, töökoha kaotus, erinevad eluprobleemid, elu ummikseis jne. Ründa-
jad võivad olla ka mitmesuguste joovastavate ainete mõju all. 
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Maailma erinevate riikide praktika näitab, et rünnakud võivad toimuda igal pool, kus on palju 
rahvast (koolid, ametiasutused, haiglad, kortermajad, kaubanduskeskused, tänav, muu ava-
lik koht jne). Rünnakud on alguse saanud USA-st, kuid need on kiiresti levinud üle maailma 
ning tänapäeval toimuvad äkkrünnakud ka Euroopas (nt. 2011 aastal tappis kurjategija Nor-
ras, Utøya saarel noortelaagris 69 inimest).

2011. aastal sisenes Tallinnas ühte ametiasutusse relvastatud meesterahvas, kes tulistas hoo-
nes viibivate isikute poole ning loopis lõhkeseadeldisi. Meesterahvas hukkus tulevahetuses polit-
seiga. Viga sai ka tulevahetuses osalenud politseiametnik, kellele esmaabi andmiseks sisenesid 
kiirabibrigaadi liikmed sündmuse ühte ohtlikumasse piirkonda (selle piirkonna läheduses toimus 
politsei ja kurjategija vaheline tulevahetus).

Kuna äkkrünnaku käigus tekivad vigastatud, siis kaasatakse sündmuse lahendamisse kind-
lasti ka kiirabi. Kiirabi võidakse kaasata kas häirekeskuse (vigastatutest teatatakse numbrile 
112 helistades) või politsei vahendusel (politsei kaasab vigastatute tõttu sündmuse lahen-
damisele kiirabi). Kiirabil tuleb juba väljakutsele reageerides arvestada kuriteost tulenevate 
ohtudega (kurjategija eesmärgiks on tekitada valimatult suur hulk ohvreid), samuti sellega, 
et mõtlematu ja planeerimata tegutsemise korral võivad ka kiirabitöötajatest saada kuriteo 
ohvrid. Seetõttu tuleb oma ohutuse tagamiseks tegevus kooskõlastada politseiga ning jär-
gida politsei juhiseid.

3) Vägivaldne konfl iktide lahendamine organiseeritud kuritegevuse raames

Organiseeritud kuritegevuse raames (erinevad kuritegelikud grupid, mootorrattajõugud 
jne) leiavad sageli aset ka vägivaldsed kuriteod. Kuritegude põhjused on erinevad: võitlus 
territooriumi või võimu pärast, üksteisele võlgu jäämine jne. Sageli kasutatakse selliste ku-
ritegude toimepanemiseks külm- või tulirelvi. Vägivallakuritegu võib aset leida ka avalikus 
kohas, mistõttu ohtu võib sattuda juhuslike inimeste elu ja tervis.

1993. aastal kohtusid ühes Tallinna bensiinijaamas kahe kuritegeliku grupeeringu liikmed. Koh-
tumine lõppes tulevahetusega, mille käigus kasutasid kurjategijad automaate ja püstoleid. 

Tekkivate vigastatute tõttu kaastakse sellesse sündmusesse kindlasti ka kiirabi. Sellisel sünd-
musel tuleb kindlasti arvestada asjaoludega, et kurjategijad ei pruugi olla veel sündmusko-
halt lahkunud, viga saanud kuritegeliku jõugu liikmed võivad olla relvastatud või kurjategijad 
võivad sündmuskohale tagasi tulla. Seetõttu tuleb juba väljakutsele reageerides arvestada 
kuriteost tulenevate ohtudega (relvastatud isikud sündmuskohal), samuti sellega, et mõtle-
matu ja planeerimatu tegutsemise korral võivad ka kiirabitöötajad vigastada saada. Sellisel 
sündmusel  tuleb väljakutse teenindamisel järgida politsei juhiseid.

4) Demonstratsioonid, spordivõistlused

Registreeritud ja rahumeelsed demonstratsioonid on demokraatlikus ühiskonnas inimeste 
põhiseaduslik õigus. Samas on suhteliselt lihtne kasutada rahumeelset demonstratsiooni 
vägivaldse rahutuse korraldamiseks, praktikas on piisavalt palju ka sellelaadseid näiteid. See-
tõttu võivad ka rahumeelselt alanud demonstratsioonid või meeleavaldused lõppeda vägi-
valdsete kokkupõrgetega, kus lendavad erinevad esemed, mis mässajatele kätte satuvad, 
pannakse põlema autosid ning rüüstatakse kõike, mis tee peale ette jääb. Peale registreeri-
tud demonstratsioonide võib tekkida ka spontaanseid, registreerimata meeleavaldusi, mis 
väga suure tõenäosusega kujunevad vägivaldseks rahutuseks.
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2004. aastal tekkis Lääne maakonnas ühe mälestusmärgi eemaldamise käigus vägivaldne rahu-
tus, mille käigus loobiti politsei- ja päästetöötajaid kividega ning tungiti neile kallale. Kivirahes 
said kannatada ka politsei- ja päästesõidukid.

Aprillis 2007 tekkis Tallinna linnas registreerimata meeleavaldus, millest kujunesid välja mitu 
päeva kestvad vägivaldsed rahutused. Rahutuste käigus said loobitud esemete tõttu vigastada 
politseiametnikud, kõrvalised isikud ja rahutustes osalejad, samuti lõhuti tehnikat (kividega loo-
biti nii politsei-, pääste- kui ka kiirabisõidukeid) ning rüüstati vara. Rahutustele kaasas politsei 
planeeritud korras ka kiirabibrigaadid, kes vigastatutele esmaabi andes mitu korda vägivallatse-
jate vahetusse lähedusse, nn eesliinile sattusid.

Vägivaldseks rahutuseks võib kujuneda ka rahulikult alanud jalgpallimatš (või mõni muu 
spordiüritus). 

2002. aastal toimus Tallinnas Lilleküla staadionil jalgpallimatš, mille käigus läksid jalgpallifän-
nid omavahel kaklema. Kaklus oli nii ulatuslik, et sellesse pidi sekkuma ka märulipolitsei. 

Kuna demonstratsioon või spordivõistlus võib üle minna vägivaldseks rahutuseks, siis on 
suur oht ka vigastatute tekkimiseks. Seetõttu kaasatakse taolistele üritustele ettevaatus-
abinõuna alati ka kiirabi.

Tavaliselt eelneb demonstratsioonidele ja suurematele spordivõistlustele planeerimise faas 
(politsei, kiirabi ja pääste reageerimine rahutuste korral). Planeerimise käigus mõeldakse 
läbi kiirabi paiknemine ning reageerimine esmaabi andmisele, eesmärgiks on tagada kiirabi-
brigaadide ohutus. Seetõttu tuleb nendesse suhtuda äärmise tõsidusega ja nendest kinni 
pidada – see aitab vältida kiirabitöötajate ohtu sattumist. Oma ohutuse tagamiseks tuleb 
kiirabi tegevus kooskõlastada politseiga ning järgida politsei juhiseid.

Rahutuste käigus võib kiirabil ette tulla ka planeerimatut reageerimist sellesse piirkonda.

2007. aastal toimunud (eelkirjeldatud) rahutuste käigus sai kiirabi häirekeskuse kaudu väljakutse 
tänaval lebava noahaavaga kannatanu juurde. Väljakutsele reageerides sattus kiirabibrigaad pla-
neerimata korras, ilma julgestuseta, kõige intensiivsemasse ja vägivaldsemasse rahutuste piirkon-
da ja otse sündmuste keskele. See olukord oleks võinud kiirabitöötajatele lõppeda väga traagiliselt.

Planeerimatul reageerimisel tuleb arvestada rahutustest tulenevate ohtudega (kergesti mõ-
jutatav ning äärmiselt vägivaldne rahvamass) ning arvestada, et mõtlematu ja planeerimatu 
tegutsemise korral võivad kiirabitöötajad sattuda suurde ohtu ja see võib lõppeda väga traagi-
liselt. Selles olukorras tuleb reageerimisele kaasata politsei ning järgida politsei juhiseid.

Kiirabi tegevus vägivalla-ohtlikes situatsioonides

• Juhul kui kiirabi on kaasatud politseioperatsiooni, ei tohi ta oma tegevusega politsei 
tegevust segada ega takistada. Tegutseda tohib ainult politsei loal. Juhul kui kiirabi on 
enda ohutuse tagamiseks kaasanud politsei (vägivaldne patsient, ohtlik olukord jne), siis 
peab tegutsemisel järgima politsei juhiseid.

• Juhul kui kiirabibrigaad/-brigaadid on kaasatud politseioperatsiooni (nt pantvangikriis, ra-
hutused jne), tuleb olla valmis sündmuse pikemaks kestuseks (sellised operatsioonid võivad 
kesta tunde või isegi päevi). Pikemaajalise kestusega operatsioonidesse on mõistlik kaasata 
kiirabibrigaadid väljaspool igapäevavõimekust (brigaadid, kes reageerivad väljakutsetele). 
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• Tuleb arvestada asjaoluga, et algselt rahulikuna tunduv vägivallaohtlik sündmus võib 
alati eskaleeruda ja muutuda vägivaldseks. Seetõttu on sellistel juhtudel mõistlik kohe 
kaasata politsei. 

• Politseioperatsiooni kaasamisel tuleb kiirabil alati arvestada võimaliku tulevahetuse ohu-
ga (tulevahetus politsei ja kurjategijate vahel). Seetõttu tuleb jääda sündmuskohast pii-
savalt kaugele ning temale määratud asukohast või turvaalast tohib kiirabibrigaad lahku-
da ainult politsei loal. 

• Juhul kui kiirabibrigaad satub tulevahetusele liiga lähedale (nt kurjategijate arve-
teõiendamine, relvastatud vigastatu, politseioperatsioon), siis tuleb kiiresti otsida 
kas varju võimalikult massiivse objekti taga (nt majasein, puu, auto mootori osa) 
või teha ennast võimalikult madalaks (kükitamine või pikaliheitmine). 

• Vastutava meediku ülesanne on olla kursis politseioperatsiooni hetkeseisu ja info-
väljaga. Tal peab olema ülevaade operatsioonil valitsevatest ohtudest (nt kurjate-
gija asukoht ja relvastus), keelu-, ohu- ning turvatsoonist, võimalike ohvrite arvust. 
Sellise info alusel saab vastutav meedik planeerida kiirabi tegevuse, tagada vaja-
dusel lisajõude, samuti on võimalik tagada kaasatud kiirabibrigaadide ohutust. 

• Juhul kui tuleb anda esmaabi kurjategijale või tema ohvrile, peab selle juures kind-
lasti järgima politsei juhiseid. Pantvangisituatsiooni korral tuleb arvestada ka kur-
jategija juhistega, kuid vajaliku informatsiooni saab siiski politseilt. 

• Kui juhistes on kokku lepitud (politsei juhised), tuleb nendest ka kinni pidada (nt 
reageerimine ilma vilkurite ja helisignaalita). 

• Sündmusest olenevalt võib tekkida vajadus „Load and go!“ olukorraks (kannatanu 
paigutatakse võimalikult säästvalt autosse ja sõidetakse kiiresti sündmuskohalt 
ära). Selline olukord võib tekkida politseioperatsiooni käigus, samas võib see vaja-
dus tekkida ka tavalisele väljakutsele reageerides (nt patsiendi juures olev agres-
siivselt meelestatud seltskond). Autosse paigutatud kannatanule antakse esma-
abi alles ohutus kauguses. 

• Juhul kui haiglasse on vaja transportida agressiivne isik või vigastada saanud kurjategi-
ja, tehakse seda ainult politsei juuresolekul. Sellisel juhul tuleks kõigepealt kiirabisõiduk 
mehitada politseiametnikuga ja alles siis paigutada sõidukisse patsient. Võimalusel võib 
kaaluda ka vigastatud kurjategija transportimist politseisõidukiga (kui patsiendi seisund 
seda võimaldab). 

Kiirabi igapäevavõimekus – kiirabibrigaadid, kes reageerivad väljakutsetele tavapärastes tingimustes
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Kokkuvõte

Vägivallast tulenevad ohud tuleb kiirabi töös viia miinimumini. Kõige suuremaks ohuks on 
tekkiv rutiin (nt „minuga pole kunagi midagi juhtunud“), ohtude alahindamine ning tegevus-
te mõtlematus ja planeerimatus. Need on peamisteks põhjusteks, miks kiirabitöötajad (ka 
politsei- ja turvatöötajad) oma töös vägivalla ohvriks langevad. 

Vägivalda kiirabi töötajate vastu aitab kindlasti vältida hea väljaõpe. Väljaõpet aga toetab 
oma tööga seotud ohtude hindamine, tegevuste läbimõtlemine ja planeerimine ning kaine 
mõistuse kasutamine (väga sageli tuleb olukorrale sobiv käitumisjuhis ise välja mõelda, ar-
vestades seejuures üldiseid ohutu käitumise reegleid).

Kiirabibrigaadi tegevuse ja ohutuse eest vastutab brigaadijuht (siiski vastutab iga brigaadilii-
ge ka oma tegevuse eest). Seetõttu tuleb brigaadijuhi antud juhiseid ka järgida.

Mitme kiirabibrigaadi kasutamisel tekib alati üks juht (vastutav meedik), kelle ülesandeks 
on nii kiirabilisi tegevusi korraldada kui ka tegevuste eest vastutada. Tema ülesandeks on 
ka koostöös teiste kaasatud osapooltega (nt politsei) hinnata erinevaid ohtusid ja tagada 
brigaadide ohutus ning seetõttu tuleb vastutava meediku juhiseid järgida.

VÕTMESÕNAD äkkrünnak demonstratsioonid erinevate ohtude 
hindamine

pantvangikriis hädakaitse, 
hädaseisund

ohuanalüüs vägivaldne konfl iktide 
lahendamine 

vägivaldses 
situatsioonis 
käitumine

spordivõistlus

Teadmiste kontrolli küsimused

1. Häirekeskus saadab teid väljakutsele juba tuttavale aadressile. Kolleegide juttudest tea-
te, et patsient, alkohoolik, ründab füüsiliselt regulaarselt ka kiirabitöötajaid. Milliseid 
meetmeid rakendate?

2. Miks patsiendi päästmisel vägivaldsetes olukordades ei uurita ega ravita teda vahetult 
sündmuskohal?

3. Too näide hädakaitse ja hädaseisundi kohta
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9. STRESS JA LÄBIPÕLEMINE

Õpieesmärgid

Erakorralise meditsiini tehnik:

• oskab selgitada mõisteid „stress“ ja „stressor“,

• oskab kirjeldada stressireaktsiooni kolme faasi,

• oskab nimetada olulisi stressoreid igapäeva- ja tööelust,

• teab stressiga toimetuleku võimalusi,

• oskab selgitada mõistet „posttraumaatiline stressireaktsioon“ praktilise näite varal,

• teab algava läbipõlemissündroomi tunnuseid,

• oskab kirjeldada läbipõlemisest jagusaamise võimalusi.

Sissejuhatus

Surnud imik voodis ja vanemate abitult anuvad pilgud. Köhiv patsient – väljakutse kell 02.00 
hommikul, kümme mures pereliiget ja mitte keegi ei räägi eesti keelt. Vana daam, kes jäi 
veoauto alla, ja nüüd küsib, kas ta peab surema. Patsiendi purjus poeg, kes ajab abiandjad 
isa toast välja laskevalmis püstoliga. Viieteistaastase kogemusega vanem kolleeg, kes tingi-
mata soovib, et infarktiga patsient ise kiirabisõidukini kõnniks. Häirekeskuse dispetšer, kes 
annab 30 minutit enne vahetuse lõppu haige transpordi kaugsõidu korralduse ja rikub ära 
sõpradega ammu planeeritud teatriskäigu. Kolm hulgitraumat, vaba kiirabiarsti pole, teistel 
kiirabisõidukitel kulub kohalejõudmiseks veel kümme minutit.

Insaiderid teavad, et töö kiirabis võib olla erakordselt koormav. Suure ajalise surve juures 
tuleb vahel teha otsuseid, millel on patsiendi tervisele ja elule tohutult suur mõju. Kuid ka 
igapäevane töö on juba piisavalt väsitav: mõisted „stress“ ja „kiirabi“ on lahutamatult seo-
tud. Erakorralise meditsiini tehnikud peavad suutma stressiga toime tulla, sest rasketes olu-
kordades oodatakse  neilt eesmärgipärast ja efektiivset tegutsemist – see on väljakutse, 
mida paljud erakorralise meditsiini tehnikud vähemalt karjääri alguses koguni otsivad. Sel-
lest hoolimata on mõni erakorralise meditsiini tehnik oma ametist suure stressi tõttu loo-
bunud. Veelgi hullem: mõni on oma ameti peale jäänud, kuigi stressi tase või läbipõlemine 
takistab tal positiivset tööd teha. Pikaajaliseks kvaliteetseks erialaseks tööks kaootilises ja 
koormavas keskkonnas on oluline õppida stressiga ümber käima, vältimaks stressi liigset 
mõju kehale ja/või hingele.

Terminoloogia

PTSD – Posttraumatic Stress Disorder, posttraumaatiline stressihäire

Stress – inimese reaktsioon väljakutsele, ärritajale

Stressor – väljakutse, ärritaja
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Stress, stressor, stressireaktsioonid

Sõna „stress“ tuleb inglise keelest ja alguses kasutati seda materjalide koormuse, venitu-
se, koormamise ja pinge jaoks. Tänapäevases keelekasutuses on stress kogumõiste inimese 
ebaspetsiifi lise reaktsiooni kohta iga ärritaja suhtes, mida nimetatakse stressoriks, või hin-
gelise erutuse või kehalise koormuse korral tekkiv kohanemisreaktsioon (Selye’ järgi).

Stress on meie eksistentsi eluliselt tähtis fenomen: kui tunneme janu, reageerime sellega, 
et tarvitame vedelikku. Kui meil on nälg, siis me sööme, kui oleme väsinud, magame... – alati 
on tegemist kohanemisprotseduuridega, mis on vajalikud meie tervise, heaolu või elu kui 
sellise säilitamiseks. Kui erakorralise meditsiini tehnik jõuab sündmuskohale, peab ta oma 
tegevused välkkiirelt kohandama eest leitud olukorraga. Tundlikkus stressorite adumisel ja 
neile reageerimise liigid on individuaalselt erinevad. Kui organism ei suuda stressoriga enam 
kohaneda, võib see viia kehaliste ja/või hingeliste kahjustusteni. Vahet tehakse normaalsel, 
tervel stressil (eustress; eu kr ’hea’) ja haigeks tegeval stressil (distress; dis ld ’lahku’).

Stressi võib kirjeldada ka kui pingulolekut. Igat tüüpi tegevuse jaoks on olemas optimaalne 
pinge: liiga väike pingulolek viib keskendumisraskusteni, liiga kõrge pingulolek närvilisuse-
ni. Seejuures mängivad sellised tegurid nagu ülesande liik ja raskusaste, eelnev kogemus ja 
asjaosalise individuaalne isiksusestruktuur, suurt rolli. Otsustava tähtsusega on saavutada ja 
kontrollida iga ülesande jaoks optimaalset pingulolekut.

Kuidas reageerib keha stressorile?

Vahet saab teha kolmel faasil (Selye). Häirereaktsiooni staadiumis vallandatakse sümpaa-
tilise närvisüsteemi ehmatusereaktsioon, ründamine-põgenemine-reaktsioon. Reaktsiooni 
eesmärk: keha peab olema aktiivsem kui oma igapäevase võimsuse korral. Selleks on näiteks 
lihastel rohkem energiat vaja: vere läbivoolu tugevdatakse ja sellega pannakse rohkem hap-
nikku ja toitaineid suurenenud energiavajaduseks valmis. Selle eest kannab hoolt sümpaa-
tiline närvisüsteem: adrenaliin, noradrenaliin ja dopamiin suurendavad südame löögisage-
dust ja kannavad hoolt selle eest, et veresooni ja elundisüsteeme, mis on stressireaktsiooni 
jaoks vähemolulised, kokku tõmmatakse, vererõhk tõuseb.

Parasümpaatiline närvisüsteem reageerib selle vastu suunatud tasakaalustusregulatsiooniga. 
Seejärel rakendatakse vastuseisufaasis kõiki olemasolevaid jõudusid, et stressist edukalt jagu 
saada. Kui stress edasi kestab, järgneb kurnatuse seisund – organism loobub vastupanust.

Stressireaktsiooni psüühiline kulg

Asjaosaline hindab kõigepealt, kas stressor on oht, kaotus või väljakutse. Samal ajal hinnatak-
se  sellega toimetulekuvõimalusi. Lõpuks valitakse välja ja kasutakse erinevaid individuaal-
seid toimetulekustrateegiaid. Kasutada võidakse tunnetest lähtuvaid strateegiaid, nagu dis-
tantseerumine, mahasalgamine või tähelepanu kõrvalejuhtimine ja probleemilahendusele 
suunatud strateegiaid.

Abistaja professionaalne distants

Iga operatiivteenistuse töötaja peab väljakutse käigus kaaluma, kui palju ta end asjaosaliste 
isikute saatusega samastab, isegi kui ta pole sellest väljakutse ajal teadlik. Kahe ekstreemse 
pooluse – distantseerumise ja samastumise – vahel peab abistaja iga operatsiooni korral 
leidma sobiva mõõdu.
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Kui erakorralise meditsiini tehnik samastaks end iga patsiendi kannatustega, oleks ta juba 
pärast paari sündmust raske koorma all. Kui ta teise äärmusena võtaks patsiendi vastu tu-
gevalt distantseeritud hoiaku, ei suudaks ta patsienti adekvaatselt aidata. Seetõttu on vaja 
leida oma hetkeseisundile vastav keskmine väärtus samastumise ja distantsi vahel. Sellist 
hoiakut nimetatakse abistaja professionaalseks distantsiks. Selle korral on võimalik osa võt-
ta, aga mitte kaasa kannatada.

Distantseerumine patsiendist Professionaalne distants Patsiendiga samastumine

Suur töökoormus kutsub pigem esile suure distantsi, väike erialane töökoormus aga  pigem 
samastumise. Erakorraliste sündmuste korral on eriti raske leida optimaalset keskväärtust. 
Pidev uuesti läbimõtlemine, analüüsimine ja sihipärane järelevalve võivad erakorralise me-
ditsiini tehnikule seejuures abiks olla.

Stressisümptomid

Individuaalsete erinevate stressisümptomite suurt hulka võib jagada psühhosotsiaalseteks 
ja kehalisteks reaktsioonideks.

1) Võimalikud psühhosotsiaalsed reaktsioonid

• Raskused emotsioonide kontrollimisel.

• Ebamäärane rahutus, hirm, ängistus, murelikkus, süütunded, pessimism, äärmuslik 
umbusaldus, kahtlus, kaitsehoiak.

• Ärrituvus, pahameel, (äkk)viha, agressiivsus, rahulolematus; tunne, et ülemused, kol-
leegid, lähedased on su hätta jätnud.

• Rahutus, üliaktiivsus, keskendumisraskused, labiilsus, hajameelsus.

• Segadus, unustamine, kokutamine; tähelepanuraskused, raskused detailide meenu-
tamisel; suurenenud ohu tajumine.

• Depressioon: murelik, vaevatud, puhkeb kergesti nutma; isolatsioon, suhetest tagasi-
tõmbumine; apaatia, kurnatus, igavuse tundmine, aeglane mõtlemine.

• Usalduse kadumine enda, teiste ja tööandja vastu.

• Suutmatus lõdvestuda, uinumishäired, unehäired, õudusunenäod; suurenenud alko-
holitarvitamine, unerohtude tarvitamine, liialdatud suitsetamine, kangete uimastite 
tarvitamine.

• Kiire tüüpiliste käitumismustrite vaheldumine, suured tunnete kõikumised.

• Ebavajalik riskide otsimine, teatav valmidus vägivallaks.

• Otsustamisraskused, halvad töötulemused, objektiivsuse kadu.

• Vaadete, arvamuste, eelarvamuste jäikus.
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2) Võimalikud kehalised reaktsioonid

• Raske roidumus, pidev väsimus, kurnatuse tunne, enda liigutamine on raske.

• Hammaste kiristamine, lihaskrambid.

• Pea-, kukla- ja seljavalud; südame pekslemine, valud südames.

• Häired mao-sooletraktis: ärritunud soole sündroom, oksendamine, kõhulahtisus või 
-kinnisus; liigne või puuduv isu.

• Pingulolek: värisemine, rahutus, närviline ringitrampimine.

• Rahutus, kergesti ehmumine: ehmumine teatud helide või liigutuste peale.

• Silmi on raske fi kseerida; distantseeritud, kaugusesse vaatav, tardunud pilk.

• Liialdane higistamine, külm higi, kuiv suu, kahvatu nahk; pidevalt hingeldamine, hü-
perventilatsioon.

• Sage urineerimine, tahtmatu väljaheite ja uriini eritamine ohu avastamisel.

• Sage haigestumine.

• Menstruatsioonihäired või erektsiooni- ja potentsihäired.

Mis on stressorid?

Stressorid on stressi põhjustajad, seega olukorrad, mis nõuavad erakorralise meditsiini teh-
nikult kiiret tegutsemist ja akuutse olukorraga kohanemist. Lapse sünd, kolimine teise kor-
terisse, lotoga miljoni võitmine on samamoodi stressorid nagu edutu taaselustamiskatse, 
raadiojaama signaal, hulgitraumaga patsiendi üks-kaks-kolm ja korraga ümbertõstmine vaa-
kummadratsilt röntgenilauale või peegelsile sõidutee liiklusõnnetuse kohale sõites. Põhi-
mõtteliselt eristatakse professionaalseid stressoreid, organisatsioonistressoreid ja sündmu-
sestressoreid.

1) Professionaalsed stressorid

Välised tegurid:

• Helid: raadioeeter, kiirabisireen, karjumine, oigamine, arvutite sumin, lärm.

• Optilised muljed: pildid moondunud kehadest.

• Lõhnad: okse, uriin, väljaheide, higi jne.

• Ilmastik: kuumus, külm.
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Psüühilised tegurid:

• Vastutus elu eest.

• Tegelemine patsientide, lähikondlaste, nende vajaduste ja nõudmistega; pidev kontakt 
akuutses või kroonilises kriisiolukorras olevate inimestega.

• Emotsionaalsed pinged suhtlemisel hirmunud, surevate, eluohtlikult haigete patsien-
tidega; vigastatud, väärkoheldud, kuritarvitatud lastega; kodutute, joobes, mitte koos-
tööd tegevate patsientidega; keerulised lähedased, kellel on suured ootused haiglaeel-
se meditsiini võimalustele.

• Väsimus, unepuudus, unest ilmajäämine.

• Perfektsionism.

• Hirm oma ohutuse pärast, ohud oma kehale: tänavaliiklus, nakkusoht, ohtlikud ained, 
koormus kandmisel ja tõstmisel, agressiivsed patsiendid.

2) Organisatsioonistressorid

• Kiire muutus puhke- ja tegevusfaaside vahel (nullilt sajale), kiire muutus alakoormuse ja 
ülekoormuse vahel (öösel pole kutseid, siis järsku liiklusõnnetus kinni kiilunud inimestega).

• Pidev otsuseni jõudmise ja probleemi lahendamise vajadus, osaliselt suure ajalise surve all.

• Samaaegne suhtlemine kõige erinevamatel tasanditel kõige erinevamate inimestega ja 
nende muredega (häirekeskus palub raadio teel olukorrateadet, patsient karjub valust, 
praktikant küsib, kus hoitakse lahast, politseinik palub kiirabiauto veidi eemale parkida, 
perearst arvab, et tuleb asjaga ise toime jne.).

• Vahetusest-vahetusse muutuvad brigaadi liikmed, vähe võimalust usaldusliku suhte loo-
miseks; halb töökliima.

• Töö avalikus kohas, jälgitavus.

• Eneseteostuse puudumine – rutiin, ikka ja jälle samasugused väljakutsed.

• Aeg: pikk tööaeg, tööks valmisolek, vahetustega töö, töö öösiti, nädalavahetustel ja puh-
kepäevadel raskendavad pereelu korraldamist, pere argipäeva tuleb korraldada vahetus-
te plaani järgi (vahel tulevad jõulud ja lihavõttejänku veidi varem või hiljem).

• Eeskirjad ja teenistusjuhised, bürokraatia, paberimajandus.

• Välja- ja jätkuõpe, eksamid; metoodilis-didaktiliselt meeldivalt korraldatud koolituste 
puudus.

• Alatasustamine.

• Puudub ülevaade patsiendi edasisest käekäigust pärast haiglale üleandmist (puudub ta-
gasiside oma tegevusele).
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3) Sündmusestressorid

• Kulude säästmise surve.

• Rollide ebaselgus, rollide rohkus, ebaselged pädevusraamid, ebaselge seaduslik kindlustus, 
suur juriidiline risk.

• Kutsehaigus – töö noortele inimestele? On vähe kolleege, kes jõuavad tervelt pensioniikka.

• Vähe karjääriredelil tõusmise või töö muutmise võimalusi, puuduvad vanematele inimes-
tele mõeldud töökohad.

• Puudu on sotsiaalselt ja erialaselt kõrge kvalifi katsiooniga ülemustest, juhtidest.

• Puudu on ühiskondlikust tunnustusest ja meediapoolsest tunnustusest („40 päästjat, 6 
politseinikku ja 2 kiirabiarsti olid tegevuses, et rohkete vigastatute eest hoolt kanda“ –
erakorralise meditsiini tehnikut ei mainita).

• Vastutus kogenematute praktikantide eest.

• Kiirabisüsteemi kuritarvitamine muudeks eesmärkideks.

• Konfl iktid (kiirabi)arstide/õde ja haiglapersonaliga, väljaõppe ja kogemuse alahindamine 
või ülehindamine ülejäänud erialase personali poolt.

4) Operatiivjõudude jaoks eriti koormavate sündmuste ülevaade (Mitchelli järgi):

• kolleegi surm või vigasaamine teenistuse käigus,

• kolleegi enesetapp,

• laste rasked vigastused või surm,

• surnute ja vigastatute suur arv,

• ohvrid, keda operatiivjõud tunnevad,

• suur meediahuvi,

• iga teine sündmus, millel on ebatavaliselt koormav mõju.

Stressi töötlemine, stressiga toimetulek

On olemas rohkesti võimalusi, kuidas oma stressiga hästi (= konstruktiivselt) toime tulla. 
Põhimõtteliselt peaks igaüks võtma endale vastutuse oma stressireaktsiooni eest. See, kas 
ärritajast saab stressor, on isikliku hinnangu küsimus!

Stressiga toimetuleku võimalused igapäevases tööelus

• Stressis olemine on normaalne. Tunnistage endale stressi ja õppige mitte ainult abistaja, 
vaid ka asjaosaline olema. Õppige ära tundma oma isiklikke stressitunnuseid ja oma isik-
likku stressipiiri ning küsige endalt võimaluse korral igas olukorras, mis praegu Teie stres-
si põhjustab – võib-olla olete selles osaliselt ise vastutav (kui viis minutit pärast vahetuse 
algust duši all olemise ajal tuleb valjuhääldist väljasõidukorraldus, ei ole see ebaõnn, vaid 
halb ajajuhtimine). Õppige oma stressoreid ohtlikkuse järgi hindama. Kandke nagu pat-
sientide triaaži korral esmalt hoolt kõige ohtlikumate ja kõige väiksemate vahenditega 
lahendatavate stressorite eest.
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• Jääge realistlikuks. Analüüsige oma eesmärke: kas need on realistlikud, saavutatavad? Kui 
püüdlete saavutamatute eesmärkide poole, lõikate vaid frustratsiooni. Erakorralise medit-
siini tehnikud pole hävitamatud, mitte kõigis halbades oludes kiired otsustajad ja osavad, 
mitte igas olukorras rahulikud ja kõigutamatud. Erakorralise meditsiini tehnikud pole alati 
elupäästjad – nad võivad vaid vahel elu päästa. Surm pole vaenlane, vaid tuttav, kes ikka ja 
jälle etteteatamata välja ilmub.

• Seiske oma vajaduste eest ja õppige olema terve egoist! Õppige ei ütlemise oskust ja õppige 
delegeerima. Vältige teiste eest selliste ülesannete ärategemist, millega nad ise hakkama 
saavad. See, kes teeb kiirabi erakorralise meditsiini tehnikuna sageli vastutulelikkustöid haig-
lameeskonnale (nt viib patsiendi vastuvõtupersonali eest osakonda) kergendab küll viimase 
stressi, kuid põhjustab see-eest täiendavat stressi endale, oma kolleegidele autos, samuti 
ootavatele patsientidele ja lähedastele.

• Seadke emotsionaalsed piirid. Püüelge selle poole, et koormav olukord teist emotsionaa-
lselt võitu ei saaks. Kasutage oma käteosavust ja teadmisi selleks, et patsienti võimalikult 
hästi aidata, kuid ärge üritage patsiendi emotsionaalseid vajadusi uurida, kui Teil pole aega 
ja võimalust selles vallas tuge pakkuda. Asendage kaastunne osavõtlikkusega. Kaastunne 
tähendab ka kaasa kannatamist – sellest pole patsiendil tegelikult kasu ja abistaja jaoks on 
see kiire tee läbipõlemiseni. Osavõtlikkus tähendab katset keskenduda ja inimlikult ümber 
käia osaga patsiendi probleemidest, nimelt just sellistega, mida kiirabi lahendada suudab.

• Otsige suhtlust töökaaslastega ja pakkuge üksteisele tuge. Rääkige oma stressist. Õppige 
teisi hindama ja kuulake vastastikuseid tundeid. Andke teistele positiivset tagasisidet, ärge 
võtke ärrituvust isiklikult, tehke konfl iktidest juttu nelja silma all. Arendage välja sotsiaalne 
toetussüsteem pere, partneri, sõprade, kolleegide ja naabritega. Kui Teile lähedased inime-
sed Teid enam aidata ei oska, kasutage professionaalset abi.

• Kohelge end hoolivalt. Kandke hoolt oma kehalise vormi eest ja parandage teadlikkust oma 
kehast. Suurenenud teadlikkus kehast tunneb distressi ja tasakaalust väljamineku kiiremini 
ära ja aitab rakendada tasakaalustusmehhanisme enne dekompensatsioonifaasi. Tehke ta-
sakaalustavat sporti, mis Teile tõepoolest meeldib, mõistke õige toitumise tähendust ning 
vältige alkoholi ja uimasteid.

• Proovige saavutada tööst distantsi. Kasutage vabu päevi, milleks Teil õigus on. Arendage 
huvisid ja hobisid kiirabist väljapool ja õppige kolleegidega ka sellistest asjadest rääkima, 
mis pole tööga seotud – eelkõige siis, kui veedate nendega vaba aega, nii jõuate üksteisele 
ka inimestena lähemale. Tagage see, et Teie vaba aeg oleks tõepoolest vaba aeg ning kand-
ke hoolt selle eest, et teiega võetaks ühendust vaid siis, kui see on absoluutselt vajalik. Kui 
teiega võetakse regulaarselt ühendust, et Te otsekohe kedagi teist asendaksite, siis on Teie 
tööandjal liiga vähe personali.

• Murdke vahel ametialasest rutiinist välja ja otsige ka oma ülesannetest vaheldust. Korral-
dage kiirabi tutvustus kohalikus lasteaias või kiirabist infostend koolis. Vajaduse korral kaa-
luge, kas üleminek häirekeskusesse, teise brigaadi, koolitusse või haldusesse võiks Teie olu-
korda parandada.

• Kujundage aktiivselt oma tööümbrust. Paljusid stressoreid põhjustavad ametile spetsiifi lised 
probleemid (pikendatud tööaeg, valmisolekuaeg, ebaselge pädevuse reguleerimine jne); 
võtke sõna tööpoliitilistes küsimustes. Hoidke end asjadega kursis, ärge tegelege kuulujut-
tudega ja ärge tehke ennatlikke järeldusi, vaid küsige oma ülemuste või ettevõtte nõuand-
jate käest. Liikmelisus erialaühingus, ametiühingus, ametivastutuse-, liiklus- või õiguskaitse-
kindlustus võivad erinevate ametiprobleemide korral abiks olla. Kandke koos kolleegidega 
hoolt valgusküllase ja hooldatud töö- või puhkeruumi eest, mis pakub puhkamisvõimalusi.
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• Taktikaline tegutsemine võib stressi vältida veel enne selle tekkimist. Kandke hoolt selle 
eest, et Te oma töö tegemiseks vajalikud käelised oskused ja teadmised ära õpite ja heal 
tasemel hoiate. Üritage ebameeldivaid ülesandeid mitte edasi lükata, sorteerige need 
vajaduse ja raskuse järgi ning tehke kõige olulisemad ja raskemad ülesanded ära alguses, 
kuni Teil on veel piisavalt energiat. Kui seisate näiliselt lahendamatute otsuste ees, mõel-
ge sellele: väga harva on vaid kaks võimalust. Otsige loominguliselt kolmandat.

• Harjutage aktiivset stressi vastu võitlemist. Üritage töögraafi ku tõttu võimalikest raskus-
test hoolimata külastada lõdvestumis- või stressijuhtimiskursust (nt rahvaülikoolis) või 
muretsege endale lõdvestumistehnikate kohta raamatuid ja videoid. Rajage koos kollee-
gidega järelevalvegrupp, kus üheskoos välise nõustajaga töötatakse läbi stressi põhjusi 
ja toimetulekustrateegiaid. Suunake oma tundeid: alustage kirjavahetust mõne kolleegi-
ga teisest riigist või pidage (töö)päevikut (kes teab, sellest võib kunagi koguni bestseller 
saada). Üritage vahetuse lõpus alati mõelda positiivsele just lõppenud vahetuses. Pidage 
endaga positiivseid vestlusi, nagu „Mul läheb hästi“, „Ma rakendan asju, mida olen hästi 
õppinud“.

• Eriti stressirohketes või traumaatilistes olukordades jääge rahulikuks ja säilitage kontroll 
olukorra üle. Uskuge oma edusse, öelge seda endale valju häälega. Keskenduge oma 
vahetule ülesandele. Kui tajute akuutset stressi, võtke lühike hingetõmbepaus. Katkes-
tage töö mõneks sekundiks, hingake paar korda tugevalt sisse ja välja, et end rahustada. 
Liigutage pinge vähendamiseks õlgu. Kui arvate, et ei suuda enam ennast või olukorda 
kontrollida, otsige endale võimaluse kohaselt mõni muu ülesanne ja laske kellelgi teisel 
tööd jätkata. Minge kiirabiauto juurde täiendavat materjali või kanderaami tooma. Püüd-
ke olukorrast jagu saada rohke huumori ja vähese künismiga.

• Pärast eriti stressirohket või traumaatilist olukorda jooge palju vett. Soojendage või ja-
hutage ennast vajaduse kohaselt. Kui vaja, võtke end vabaks või laske end puhkusele saa-
ta, et oma tasakaalu uuesti leida. Ärge olge üllatunud või mures, kui posttraumaatilise 
stressi tunnused (õudusunenäod, kergesti ehmumine jne) esinevad ka pärast pikema aja 
möödumist – see on samuti normaalne.

Lõdvestumisvõimalused

• hingamistehnikad
• autogeenne treening 
• liikumine, sportimine (käimine, matkamine, jooksmine, ujumine jne)
• venitus- ja sirutusharjutused
• massaaž
• meditatsioon
• lihaste lõdvestamine
• positiivne mõtlemine
• varjupoks
• kõnelused endaga enda kinnitamiseks
• päeviku kirjutamine
• puhkus
• vähem töötamine
• jooga

Kui olete kõike proovinud ja Teie tööolukord pole paranenud, üritage vahetada töökohta. 
Kui see ei aita, mõelge ameti vahetamisele. Kiirabitöös leidub nii palju stressoreid, et trau-
maatiline sündmus võib ka kõige stabiilsema inimese rivist välja viia.
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Toimetulekuabi pärast eriti koormavaid sündmusi

Peerisüsteem

Mõnes riigis on korraldatud stressirohkes keskkonnas töötajate turvamiseks peerisüsteem. 
Peerid on spetsiaalselt väljaõpetatud tugitöötajad – oma ridadest pärit operatiivtöötajad. 
Lõppude lõpuks mõistab erakorralise meditsiini tehnikust kolleeg kõige paremini oma kol-
leegi, tema mõtteid, tundeid ja väärtushinnanguid. Peere toetavad psühhosotsiaalsed asja-
tundjad, nagu sotsiaaltöötajad, psühholoogid, preestrid või psühhiaatrid.

Peeride ülesanne on saavutada usaldusisiku positsioon meeskonna sees ja olla esimeseks, 
erialaselt pädevaks vestluskaaslaseks kolleegidele, kes on väljakutsetel koormavaid asju ko-
genud. Peeri kõrgeimaks käsuks on vaikimiskohustus kolmandate isikute suhtes. Seda usal-
duslikkust peab tingimusteta aktsepteeritama organisatsiooni kõigil tasanditel. Vaid juhtiva 
psühhosotsiaalse spetsialisti juures võib peer seda reeglit rikkuda. Peerid osalevad kohus-
tuslikus järelevalves ja neid koolitatakse regulaarselt edasi.

Peer peab suutma märgata muutusi kolleegi käitumises pärast võimalikku koormavat sünd-
must ja aitama asjaosalisel kriisiga toime tulla. Asjaosaline läheb kas ise otse peeri juurde või 
peer korraldab ise tassi kohvi juures lobisemisvõimaluse. Selliste olukordade loomine nõuab 
palju peenetundelisust: sundimist – „Sa pead minuga rääkima, sest sul on probleem!“ – tuleb 
tingimata vältida. Inimesed räägivad vestluse käigus tihti oma vajadustest ja soovidest, kuid 
sageli varjatult, nii et peer peab õppima kõigepealt kuulama.

Peeri sekkumise liigid

Vajadusel pakuvad peerid kuut olulist abimeetodit.

Üksikvestlus (1  : 1) on peeri sekkumise kõige sagedasem vorm. Asjaosalise kolleegi soovil 
toimub see spetsiaalselt struktureeritud meetodil ja see pakub võimalust rääkida asjatundli-
kule kolleegile koormavast väljakutsest. Peer pakub üldist teavet tekkinud stressireaktsioo-
nide või sümptomite kohta, mis võivad veel välja kujuneda. Koos arutatakse ennetamise ja 
leevendamise meetmeid, vajaduse korral võetakse täiendavaks nõustamiseks ühendust so-
biva psühhosotsiaalse spetsialistiga.

Suurematel operatsioonidel või pikemaajalistel operatsioonidel (massilises koguses vigas-
tatuid, põlengud, suurvesi jne) võidakse operatsioonijuhi soovil kaasata peeride meeskond 
operatsiooni juhtkonna nõustamiseks, teatud tingimustel ka kohapeal kolleegide nõusta-
miseks (On Scene Support Service). Peere kasutatakse kohapeal ka siis, kui näiteks mõni 
kolleeg ise vigastatutega liiklusõnnetusse satub.

Töötaja pereliikmeid nõustatakse Family Supporti raames.

Defuse’ingit (to defuse ingl ’kahjutuks tegema’) kasutatakse väiksemates gruppides, näiteks 
kiirabimeeskonnas ja see on lühike (maksimaalselt 1 tund) väljakutsele suunatud, stressi 
maandav vestlus rahulikus kohas. Lühivestluse, mis peaks ideaaljuhul toimuma kolme, igal 
juhul kaheksa tunni jooksul pärast sündmust, eesmärgid on vähendada traumaatiliste sünd-
muste mõju emotsionaalselt stabiilsetele inimestele, maandada kiirelt ägedaid reaktsioone 
ja tagada või parandada sotsiaalset ühtehoidmist grupis, et selle liikmed end ei isoleeriks 
(kollegiaalsuse säilitamine/süvendamine). Peale selle selgitatakse välja, kas üksikutele asja-
osalistele on vaja veel täiendavaid teenuseid (üksiknõustamine, järelvestlus) või kollektiivset 
debriefi ng’ut. Suurema osaliste arvu korral pärast koormavat sündmust (Critical Incidents) 
tehakse debriefi ng (ingl ’lepingu lõpukõnelus’rühmas läbiviidav arutelu,) 24–72 tunni jooksul, 
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vajaduse korral ka hiljem. Kõik operatiivjõud, kes operatsioonil osalesid, võivad debriefi ng’il 
osaleda, vajaduse korral ka pääste- ja politseitöötajad. Debriefi ng’ut juhib valdkonna spet-
sialist ja teeb seda koos peeridega osalejate ameti- või tegevusvaldkondadest. Sellel grupi-
vestlusel on oma kindlaks määratud struktuur, kus arutatakse toimunu läbi; maandatakse 
emotsioonid; saadakse lahti oma rollist; saadakse ühesugune, rollist sõltumatu ettekujutus 
toimunust; hoitakse ära väärtõlgendused ja –arusaamad..

Demobilisatsiooni (ingl ’desarmeerimine’ kõige laiemas mõttes) tehakse, kui katastroofi  või 
suurte kahjudega sündmuse tõttu olid asjaga seotud eriti palju operatiivjõude, kes vajavad 
otsekohe tuge. Demobilisatsioon on eelkõige esmane stressiennetus- ja sekkumismeede, 
mida kasutatakse siis, kui operatiivjõud suurte kahjudega sündmuskohast lahkuvad, veel 
enne kui nad tavatöö juurde tagasi pöörduvad. Eesmärgid on:

• silla ehitamine traumaatilisest sündmusest normaalsusesse,

• akuutse stressireaktsiooni nõrgendamine,

• täiendava toetuse vajaduse väljaselgitamine,

• teave sündmuse ja osalenud inimeste reaktsioonide kohta,

• teave võimalike stressisümptomite kohta.

Protseduur toimub kahes faasis. Esimeses lõigus jagatakse 15-minutilises faasis piisavalt 
teavet stressijuhtimise kohta. Teise faasi ülesanne on organiseeritud rahu ja puhkamine 
kaitstud raamides, kus operatiivjõududel on võimalus lõdvestuda ja natuke süüa, enne kui 
nad oma tavapärase tegevuse juurde tagasi pöörduvad.

Peer - omasugune, võrdõiguslik partner; tavaliselt sama sotsiaalse grupi esindaja (vahendab/
jagab teatud valdkonnast omandatud teadmisi) 

Näidisjuhtum

Vaid veidi enne vahetuse lõppu saab kiirabibrigaad väljakutse „Vajus kokku ostukeskuses“. Väl-
jakutsekohast leiate eest 65-aastase südame ja vereringe seiskumisega mehe. Kahjuks jäävad 
kiirabibrigaadi elustamiskatsed edutuks.

Tagasiteel baasi on kiirabibrigaadi vanim töötaja vaikne ja endasse süvenenud – täiesti teistsugu-
ne kui tavaliselt. Harilikult räägib ta alati oma kahe kolleegiga kogetud väljakutsetest. Seekord 
vaatab ta ainult aknast välja. Vestluse, mida kolleeg alustada püüab, tõrjub ta tagasi sõnadega: 
„Jäta mind ometi rahule!“

Baasis tehakse kiire valvevahetus ja auto sõidab järgmisele väljakutsele. Üks kahest erakorralise 
meditsiini tehnikust üritab garderoobis uuesti kolleegiga vestlust alustada. On selgelt tunda, et 
kolleegi rõhub miski. Kuid vestlus ei õnnestu ikkagi. Igaüks asub üksi koduteele.

Viimase väljakutse pildid ei lähe „vanal kalal“ peast. Ikka ja jälle näeb ta patsiendi nägu enda ees. 
Ka ühisel õhtusöögil oma perega ei muutu midagi. Tuues ettekäändeks tugeva peavalu, läheb 
ta varakult voodisse. Terve öö ei suuda ta päriselt uinuda. Ikka ja jälle painavad teda väljakutse 
pildid. Ka vahetusevaba päeva hommik toob tema jaoks väljakutse muljed tagasi.
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Ta mõtleb: „Kas ma olen hull? Miks ma ei suuda seda väljakutset peast välja saada? Mida ma te-
gema pean? Kas oma naisega sellest väljakutsest rääkima? Ei, parem kellegagi, kes on sellist asja 
juba varem kogenud, kes kuulab ja täpselt mõistab, mis minu hinges toimub.“

Aga kelle poole peaks ta pöörduma? Kas ühe poole oma kahest kolleegist? Võib-olla oleks siiski 
parem rääkida kellegagi, kes polnud väljakutse juures. On ju olemas need peerid, kes pakuvad 
oma hotline’i, mis ööpäev läbi suunatakse parasjagu teenistuses oleva peeri mobiilile. Nad on 
kollegiaalsed kontaktisikud, kes on saadaval pärast raskeid väljakutseid.

Ta valib telefoninumbri. Pärast lühikest helisemist vastab teenistuses olev peer. Alguses räägib 
erakorralise meditsiini tehnik kõheldes, mis juhtus. Peer kuulab teda tähelepanelikult ja esitab 
ka mõne küsimuse. Nad lepivad pärastlõunaks kokku isikliku kohtumise. Erakorralise meditsiini 
tehnik hakkab kogetud väljakutsest rääkima. Jutustab, mis temas parasjagu toimub. Peer kuu-
lab tähelepanelikult. Aeg-ajalt esitab ta mõne küsimuse. Küsimus, kas kolleeg patsienti võib-olla 
tundis, toob päevavalgele, et ta oli seda patsienti palju aastaid dialüüsi sõidutanud.

Nad olevat teineteist väga hästi tundnud, aga töökoha muutuse tõttu polnud ta patsienti viis 
aastat enam näinud. Et ta pidi patsiendiga sellisel moel uuesti kohtuma ja teda seejuures enam 
aidata ei saanud, koormab erakorralise meditsiini tehnikut kõige enam. Peer oskab end väga 
hästi kolleegi olukorda asetada. Ta räägib erakorralise meditsiini tehnikule ise kogetud sarnasest 
väljakutsest ja sellest, kuidas tema end tundis. Peer vahendab kolleegile tunde, et tema reakt-
sioonid kogetud väljakutsele on täiesti normaalsed.

Vestluse lõpus pöörab peer kolleegi tähelepanu veel tulevikus tekkida võivatele stressireaktsioo-
nidele või sümptomitele. Koos arutatakse läbi ennetamise ja leevendamise meetmed. Ta pakub 
erakorralise meditsiini tehnikule ka, et võib vajaduse korral täiendavaks nõustamiseks psüh-
hosotsiaalse spetsialistiga ühendust võtta.

Umbes 90 minuti pärast jõuab vestlus lõpule. Erakorralise meditsiini tehnik on märgatavalt ra-
hulikum. Vestlus peerist kolleegiga aitas teda ilmselgelt.

Läbipõlemine

Läbipõlemine on raske stressireaktsiooni kohta käiv termin. Asjaosaline kogeb läbipõlemise, 
vaimse kurnatuse ja kehalise tühjaksimetuse tunnet pikalt kestnud stressi tulemusena. Läbi-
põlemist esineb sageli abistavates ametites ja see ilmneb kurnatuse, vähenenud saavutus-
tega rahulolemise ja depersonalisatsioonina (asjaosaline tunneb, et ta pole enam tema ise).

Läbipõlemine ei ole rangelt piiritletav haiguspilt üksteisele järgnevate episoodidega, vaid 
individuaalselt erinevate sümptomite kokkusattumine, mis võivad esineda erinevas järjekor-
ras. Järgnev faasimudel (Burischi järgi) on mõeldud läbipõlemise probleemide ringi üldista-
tult kujutama.

1) Algava läbipõlemise sümptomid

Liigne pühendumine tööle on läbipõlemise sagedane lähtepunkt. See, kes on läbipõlenud, 
pidi kunagi põlema – idee, ideaali, eesmärgi või ülesande nimel. Liigse pühendumisega on 
seotud oma vajaduste tagaplaanile lükkamine, vabatahtlik tasuta lisatöö, tunne, et ollak-
se püüeldava eesmärgi jaoks asendamatu. Sellega on seotud esimesed kurnatuse märgid, 
nagu püsiv väsimus, energiapuudus ja ka suurenenud kalduvus õnnetustesse sattuda.
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2) Vähenenud pühendumise faas

Seda episoodi iseloomustab tagasitõmbumine patsientide ja kolleegide juurest. Osavõtlikkus 
patsientide vastu langeb, neid ei võeta enam indiviididena, sageli liigitatakse nad küüniliselt 
gruppidesse (parmud, hüpohondrikud, vanurid jne). Patsientidega suhtlemine muutub üha 
vähem inimlikuks, sest erakorralise meditsiini tehnik pole enam võimeline andma, sisse ela-
ma, kuulama. Patsiendiga ja patsiendist räägitakse sageli veel ainult erialažargoonis. Suhtu-
mine töösse muutub üha negatiivsemaks, keskpunktis on järgmine töövaba päev. Kõikjal, kus 
võimalik, kasutatakse vaba ruumi ära, tööpause venitatakse võimalikult pikaks, aeg väljasõi-
duvalmidusest teatamiseks muutub üha pikemaks. Asjaosaline tunneb end ekspluateerituna, 
kaebab halva tasu ja pikkade tööaegade üle. „Teenistus vaid eeskirjade järgi“ on uus moto.

See võib vahel olla peamiselt tööst tingitud läbipõlemise viimane faas ning seda võib vaa-
delda mõistliku, vajaliku kohandumisega mittemuudetavate raamtingimustega: erakorralise 
meditsiini tehnik ei ela enam selleks, et tööd teha, vaid teeb tööd selleks, et elada. Kuid on 
ka võimalik, et läbipõlemise protsess jätkub.

3) Emotsionaalsete reaktsioonide faas

Asjaosaline kõigub oma meeleoludes väga kiiresti depressiooni ja agressiooni vahel. Süga-
val sisemuses tõstavad süütunded häält, tekib enesehaletsus, ametialases ummikus olemise 
tunne kinnistub. Väljendatakse abituse ja võimetuse tunnet süsteemi vastu, otsitakse süüd-
lasi, diferentseeritud probleemi vaatlemine taandub puhta hea-halb-mõtlemise ees. Erakor-
ralise meditsiini tehnik on tujukas, ärrituv, kahtlustav ja satub sageli konfl iktidesse kolleegi-
de, pereliikmete ja sõpradega.

4) Demonteerimisfaas

Erakorralise meditsiini tehnik muutub ebakorrapäraseks, ei tee oma varustusele enam kont-
rolli või teeb seda ebatäpselt, hakkab vastu igasugustele muutustele ega tule keeruliste 
ülesannetega enam toime. Isegi lihtsad otsused muutuvad takistuseks, patsientide hoolit-
suse tase hakkab langema ohtlikule tasemele. Südameinfarktiga patsientidel kästakse kõn-
dida, puusaliigesevaludega naispatsient pannakse lihtsalt voodisse ja tal palutakse järgmisel 
hommikul perearstile helistada. Lähedaste, patsientide või meditsiinilise personali kaebu-
sed kuhjuvad.

5) Apaatia faas

Tundereaktsioonid lamestuvad täielikult, hobidest loobutakse, igavus levib, isiklik osavõtlik-
kus kaasinimeste vastu väheneb. Uusi suhteid elatakse teatud tingimustel liialdaselt välja. 
Asjaosaline on üksik.

6) Psühhosomaatiliste reaktsioonide faas

Võimalikud on erinevad psühhosomaatilised reaktsioonid: on näiteks pidevalt külmetunud, 
kaebab unehäirete, seljavalude, hingamisraskuste, südamekloppimiste, mao-soolestikuhäi-
rete või kõrge vererõhu üle. Toitumisharjumused muutuvad, erakorralise meditsiini tehnik 
sööb erakordselt vähe või palju. Liigset suitsetamist, kohvi- või alkoholitarbimist kasutatakse 
ekslikult stressiga toimetulekuks.

7) Meeleheitefaas

Asjaosaline ei näe oma elul enam mõtet, ei näe võimalusi oma olukorda muuta, elab lootuse-
tuses ja mõlgutab enesetapumõtteid. See tähendab, et läbipõlemine võib tõesti surmani viia.
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Alates demonteerimisfaasist ei suuda asjaosaline end enam ise läbipõlemise nõiaringist pääs-
ta. Ta vajab tingimata spetsialisti (psühholoogi, psühhoterapeudi, perearsti, psühhiaatri) abi.

PTSD – posttraumaatiline stressihäire

Enam kui 75% kõigist katastroofi s, sõjalises konfl iktis või mõnes teises psüühiliselt ebatava-
liselt koormavas operatsioonis osalenud operatiivtöötajatest kannatavad üks kuni kaksteist 
kuud pärast sündmust posttraumaatilise stressihäire all. Reaktsioonivõimaluste ulatus on 
psühhosomaatilistest häiretest kuni massiivsete mõjudeni era- ja tööelule ning need sõltu-
vad senisest elukogemusest, isiksusetüübist ja paljudest individuaalsetest asjaoludest.

Sündmuse ajal või vahetult pärast seda kuni kuu jooksul tekkivaid reaktsioone võetakse kok-
ku mõistega „akuutne stressireaktsioon“ (ASR) – normaalse inimese normaalne reaktsioon 
äärmuslikule sündmusele.

Kui kuu aega hiljem muutused põhjustavad teatavaid häireid igapäevaelus, siis räägitakse 
posttraumaatilisest stressihäirest (ingl PTSD),. Sellisel juhul tuleb tingimata pöörduda eri-
alaspetsialisti poole (psühhoterapeut, sotsiaaltöötaja, psühholoog/psühhiaater jt).

PTSD – post-traumatic stress disorder

Tee paranemise poole – võimalused läbipõlemisega toime tulla

Kuigi läbipõlemisel on ka palju ühiskondlikke ja kiirabitööle spetsiifi lisi põhjusi, peab asja-
osaline ise mõistma, et probleemiga toimetulek peitub eelkõige temas endas. Ühiskond ja 
kiirabistruktuur vajavad kahtlemata parandamist ja nõuavad strateegiat ja kannatlikkust – 
kellegi jaoks, kes on parasjagu läbipõlemise keskel, pole see just ideaalne puhkamise vorm. 
Sihipärasemalt ja kiiremini saab aga läbi töötada läbipõlemise sisemised, isiklikud põhjused. 
Enda jaoks selle esmase vastutuse adumine on esimene samm paranemise teel. Ausus, eel-
kõige iseenda vastu, on keeruline, aga vajalik.

Läbipõlemisega toimetulek

•Tunnistage endale, et olete läbi põlenud. Ärge kartke, Te pole kindlasti ainus sellise saa-
tusega inimene – Te olete parimas seltskonnas.

•Mõelge, millistes punktides aitate ise läbipõlemisele kaasa. Kas Te peate end oma tööko-
hal asendamatuks? Millistes valdkondades nõuate endalt rohkem, kui Te anda suudate? 
Kas Te tunnete oma soove, võimeid, piire? Seadke endale realistlikud eesmärgid – ka 
stressi ja läbipõlemisega toimetulekus.

•Kas Teil on tõelist vaba aega? Kas Te suudate end pärast tööd välja lülitada? Kas Teil on 
hobisid? 

•Õige toitumine, regulaarne kehaline tegevus ja lõdvestumistehnikate kasutamine on 
olulised.

•Vahetage mõtteid ja probleeme tähelepanelike kolleegidega.

•Psühholoogiline toetus on väga tihti abiks, selle kasutamine on märk küpsusest ja in-
telligentsist, mitte nõrkusest või hullumeelsusest. Otsige endale psühhoterapeutilise 
lisaväljaõppega hea psühholoog, sotsiaaltöötaja või arst. Küsige oma sõprusringist või 
nõustamiskohast soovitusi.



174

•Millised läbipõlemise tegurid on seotud ühiskondlike ja ettevõttesiseste probleemide-
ga? Milliseid neist asjaoludest saate mõjutada? Kas olete valmis selles kaasa töötama? Kui 
jah, seadke selle probleemi eest vastutajad (poliitikud, ülemused, ettevõtte nõustajad) 
oma arvamusega silmitsi. Ärge ähvardage, kuid argumenteerige ka stressi ja läbipõlemi-
se tagajärjel tekkivate kaudsete kuludega. Läbipõlemine on nimelt kallis – lahtilaskmised, 
uuesti tööle rakendamised, kuhjunud haigestumised, varakult pensionile minekud, tülid 
töökohtus, teenistus eeskirjade järgi, suuremad õnnetuste ja vigade suhtarvud toovad 
endaga kaasa tohutud kaudsed kulud.

•Muutke ümbrust: võtke puhkust, proovige, kas saate töötada mõnda aega teises valve-
kohas. Kaaluge vajaduse korral töölt lahkumist. Uurige, miks Te tahtsite saada just era-
korralise meditsiini tehnikks ja mõelge vajadusel ametivahetusele. Elu on ka väljaspool 
kiirabitööd.

Kokkuvõte

Stress on elu tähtis koostisosa, eluliselt tähtis funktsioon. Stress kiirabitöös on reaalsus, 
millega erakorralise meditsiini tehnik peab edukalt toime tulema, et pikka aega oma ame-
tisse jääda. Võtmeelement peitub problemaatika teadmises, õigeaegses stressijuhtimises 
ja isiklikus küpsuses ja valmisolekus professionaalset abi kasutada.

VÕTMESÕNAD läbipõlemine peerisüsteem PTSD

stress stressorid stressi läbitöötamine professionaalne distants

stressisümptomid

Teadmiste kontrolli küsimused

1. Selgitage põgenemise-ründamise mehhanismi sümpaatilise ja parasümpaatilise närvi-
süsteemi puhul.

2. Mis on Teie isiklikud, eraelulised ja tööalased stressorid?

3. Milliseid töökohasiseseid meetmeid rakendaksite oma kolleegide stressi vähendamiseks?

4. Hoolimata Teie katsetest teda peatada, hüppab veidi peale Teie kohalejõudmist pat-
sient Teie silme ees mitmekorruselise maja katuselt alla ja on otsekohe surnud. Millist 
mõju võiks see sündmus Teile avaldada, kuidas üritaksite sellega toime tulla?

5. Selgitage liigse pühendumise ja läbipõlemise seost.

6. Mille korral on künism sümptomaatiline ja mida selle vastu ette võtta? 

7. Mis on PTSD? Kuidas saab seda ennetada?
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10. SURM JA SUREMINE
Õpieesmärgid

Erakorralise meditsiini tehnik:

• teab patsiendi võimalikke reageeringuid surmaga lõppeva diagnoosi teadasaamisel,
• teab lähedaste leinafaase,
• teab surmateate edastamise põhireegleid,
• teab lähedastele suunatud esimesi  nõustamismeetmeid suitsiidi ja imiku äkksurma korral.

Sissejuhatus

Päevas sureb maailmas üle 200 000 inimese. Surma põhjused Euroopas on peamiselt süda-
me- ja veresoonkonna haigused ja vähk. Statistiliselt järgnevad surma põhjustena traumad 
liiklusõnnetuste, olemevigastuste ja tööõnnetuste tõttu.

Surm on, meditsiini rohketest edusammudest hoolimata, elu argipäeva osa. Kuna suremine 
ja surm ei leia enam aset küla- ja peresüsteemis, vaid haiglates ja hooldusasutustes, ei ole 
surm elu osana enam nii vahetu kui varem. Seda suurem on üllatus ja reaktsioon, kui „ta“ 
end jälle meelde tuletab. Tihti aktiveeritakse kiirabi just selles faasis. Seejuures õnnestub 
vahel tõesti „päästja“ olla. Sageli on kiirabi ülesanne alustada taaselustamiskatsega, kuid 
siis see ilma patsienti päästmata lõpetada. Seejuures peab kiirabimeeskond laveerima pat-
siendi, lähedaste, õnnetuse tunnistajate ja ühiskonna meditsiiniliste, eetiliste, juriidiliste ja 
psühhosotsiaalsete vajaduste vahel.

Teema surm ja suremine on tugevalt seotud kiirabitöötaja isiklike eelnevate kogemustega. 
Lisaks meditsiiniliselt keerukast juhtumist tulenevatele stressoritele tekib lisaks veel isiklik 
ebakindlus, kuidas sellises olukorras patsiendi ja tema lähedastega käituda.

Juhtuminäide

Kell 09.47 tuleb häirekeskusesse järgmine hädaabikõne: „Mu naine lamab voodis ja ta ei liiguta 
end enam.“ Umbes 17 minuti pärast on kiirabi sündmuskohal, mis asub 3000 elanikuga asulas. 
Abieluvoodis lebab u. 75-aastane naine, tsüanootiline, ei reageeri valuärritusele, tunda pole ei 
hingamist ega pulssi, esinevad ülemise õõnesveeni sündroomi sümptomid. Mees räägib, et ta oli 
pärast ajalehe ja saiakeste toomist naisele hommikusöögi valmis seadnud ja imestanud, kui kaua 
naine täna magab.

Tõstate patsiendi põrandale ja alustate reanimatsiooniga. Viis minutit hiljem saabub appi kutsu-
tud kiirabiarst. Patsient intubeeritakse, jätkatakse elustamist. Pärast 30 minutit kestnud kasu-
tuid taaselustamiskatseid, konstateerib kiirabiarst surma. Mees seisab täiesti endast väljas olles 
kõrval ja teeb endale etteheiteid, et ta pärast 50 aastat abielu ei märganud, et ta naine vajab 
ilmselt abi. Ta ainus tütar elavat Hispaanias ja ta olevat nüüd täiesti üksi.

Kes on Teie patsient? Milliste ülesannetega tuleb toime tulla?

Surev patsient

Surmal on palju nägusid: noor, vana, rahulik, dramaatiline, oodatav ja üllatav. Kiirabitöös il-
mutab surm sageli oma ootamatut ja dramaatilist poolt. Asjaosalisele jääb vähe aega või 
üldse mitte oma elu lõpuks valmistumiseks. Vahel võib  surma oodata juba haige haiglasse 
transportimisel. Mõned patsiendid ja nende lähedased võitlevad kroonilise haigusega või on 
leppinud asjaoluga, et nüüd on veel võimalik vaid vaevusi ja valusid leevendada.
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Läheneva surma märgid raskes seisundis patsiendil:
• halvenenud teadvusseisund (vähenenud orienteerumine, kuulmis- ja nägemisraskused),
• ebaregulaarne hingamine, õhupuudus; raskused röga väljaköhimisel,
• bradükardia või tahhükardia,
• hüpotermia või hüpertermia,
• vähenenud toidu ja vedeliku tarvitamine,
• jahedad, laigulised jäsemed,
• pikemad puhkeajad, raskem äratada,
• vähenenud uriinieritus.

Raske haiguse diagnoosi saanud patsiendi reaktsioonid sellele:

1) Eitamine ja šokk

Patsient surub maha teadmise, et ta on surmale lähedal. See uudis või oht on patsiendi jaoks 
nii tohutu, et seda ei suudeta teadvustada. Kiirabi võib leida oma patsiendid sellest faasist. 
Väljendusviisid on erinevad: valusid enam ei tajuta või ei tunnistata, nõuandeid ei järgita, diag-
noose ei võeta tõsiselt. Nõutakse teise spetsialisti arvamust, mis peab vastupidist kinnitama.

Lisaks psühholoogilistele eitamiskomponentidele mõjutavad psühholoogiline ja füsioloogili-
ne šokk teineteist akuutsete sündmuste juures vastastikku. „Alguses ei suutnud ma uskuda, 
mis juhtunud oli. Mulle tundus, nagu oleksin sattunud fi lmi või halba unenäkku.“ Selles faasis 
on suur oht patsiendi seisundit valesti hinnata: näiteks raskelt vigastatud teravate kõhuvalu-
dega patsient  pani endale puhtad riided selga ja polnud nõus, et teda üle vaadatakse.

2) Viha ja süü

Selles faasis küsib asjaosaline endalt: „Miks just mina?“ Ta on vihane selle üle, et see just teda 
tabas. Viha võib viia projektsioonini, otsitakse süüdlast: südameinfarktiga patsient teeb näi-
teks oma naisele etteheiteid, sest naine oli kiirabisse helistanud. Eituse kõrval on siin ka viha.

Kui erakorralise meditsiini tehnik peaks selles faasis patsiendi juurde jõudma ja viha sihtmär-
giks muutuma, tuleb neid tundeid õigesti tõlgendada, aktsepteerida, lubada ja mitte tunda 
end isiklikult rünnatuna. Erakorralise meditsiini tehniku eneseõigustamine ei anna patsien-
dile selles olukorras eriti midagi.

3) Kauplemine

Üheks täiendavaks mehhanismiks on katse vältimatu minema kaubelda, enamasti vaikselt 
Jumala või üleloomuliku olendiga kaubeldes. Sõlmitakse sageli salajane leping: „Kui ma elan 
vähemalt tütre küpsuseksamini, annetan kõik säästud vähiuuringuteks.“ Neid patsiente koh-
tab sageli.

4) Depressioon

Üldine kurbus on selle astme märk. Surija märkab, et surm on peatamatu ja valmistub oma 
ümbrusega hüvasti jätma. Kõik armsakssaanu tuleb maha jätta.

5) Aktsepteerimine

Aktsepteerimise faas ei tähenda olukorraga õnnelikult leppimist, vaid vaikset ja teadlikku 
surmaks valmistumist. Sageli on see seotud ümbrusest tagasitõmbumisega, et end „üksiole-
kuks“ ette valmistada. Asjaosalised vajavad erilist austust, kaastunnet, õigust intiimsusele ja 
lootust teisele tulevikule. Nõustamise aspekt on selles faasis samuti rohkem surija lähedas-
tele suunatud.
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Lähedastega suhtlemine taaselustamise ajal

Enamikel juhtudel on ka taaselustamise ajal võimalik perega mõistlikult suhelda. Ärge saat-
ke pereliikmeid (või patsiendile lähedasi inimesi) toast välja – asjaosalised teavad ise, mida 
nad taluda suudavad. Lubage lähedastel pealt vaadata, kui nad tegutsemist ei sega. Luba-
ge neil midagi teha, näiteks infusioonlahuse pudelit hoida või koomas patsiendiga rääkida. 
Ärge andke kunagi valelootust. Sobiv sõnastus oleks: „Me anname endast parima. Ta ei hin-
ga, ta süda ei tööta enam. Me teeme talle kunstlikku hingamist, proovime südant ja kopse 
taaselustada. Me andsime talle ravimeid, mis võivad südame uuesti tööle panna.“

Tehke taaselustamine käigus vahekokkuvõtteid, millega valmistate lähedasi eesootavaks 
ette, näiteks: „Süda töötab hetkel tänu ravimitele, aga ta ei hinga ise. See on väike positiivne 
märk, aga olukord on väga kriitiline.“

Surma tuvastamine  

Surma tuvastamise saab üldjuhul toetuda vaid esmastele surma tunnustele, vahel esineb ka 
juhtumeid, kui on olemas kindlad surmatunnused. Kiirabibrigaadi juht väljastab surma tu-
vastamisel  lähedastele kiirabikaardi, mille alusel perearst väljastab hiljem surmatunnistuse. 

Surma tunnused

Esmased surma tunnused

Sügav kooma (teadvusetus), hingamise seiskumine, pulsi 
puudumine

kornea tuhmumine

lahtisel silmal u. 1 tund

suletud silmal u. 24 tundi

Tuntav jahtumine

katmata kehaosadel u. 1-2 tundi

kaetud kehaosadel u. 4-5 tundi

Kindlad surma tunnused/ laibailmingud

Koolnulaik

keha allpool asetsevad piirkonnad alates u. 30 min.

ülejäänud kehal u. 1 tund

vajutusega eemaldatav (sõrmevajutus) kuni 10 tundi

pole vajutusega eemaldatav > 12 tunni

Koolnukangestus

lõualiigesel u. 2-3 tundi

kogu kehal u. 8-10 tundi

spontaanse lagunemise algus u. 2 päeva
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Surmateate edastamine

Pärast vahetut otsust taaselustamine lõpetada või seda üldse mitte alustada järgneb kiirabi-
meeskonna üks kõige raskemaid ja ebameeldivamaid ülesandeid – surmateate edastamine. 
See on eelkõige brigaadijuhi ülesanne, kes peab seejuures minema meditsiiniliselt ravilt üle 
surnu lähedaste psühhosotsiaalsele nõustamisele. Ülejäänud meeskond toetab teda selles. 
Brigaadi leinakogemused ja isiklik suhtumine surma mängivad seejuures olulist rolli.

Edastage surmateade vaid siis, kui surnu ja tema lähedaste identiteet on üheselt kindlaks 
tehtud. Võtke endale aega. Meeskonna töö ei lõpe surma tuvastamise hetkel, vaid pärast 
surmateate edastamist ja sobiva abi tagamist ellujäänutele.

Ärge jätke lähedasi surnuga üksi maha. Kutsuge kohal olevad lähedased kokku ja mõelge 
sellele, et surmateate edastamise hetk jääb kõigile meelde. Kiirabimeeskond saab olulisel 
määral aidata leinaprotsessi käivitada. Ärge olge kliiniline, formaalne või ebaisiklik. Väljenda-
ge kahetsust ning rääkige rahulikul ja sõbralikul toonil. „Mul on kahjuks Teie jaoks väga halbu 
uudiseid. Mul on kahju, Teie mees on surnud.”  Sõna „surnud“ võib kõlada julmalt, kuid on olu-
lised selguse ja ühemõttelisuse loomiseks. Vältige sõnastusi nagu hinge heitnud, kadunud, 
on nüüd Jumala juures, paremasse maailma läinud, igavesse unne vajunud või lahkunud.

Ärge nimetage surnut „laibaks“ või „kadunuks“. Kasutage selle asemel surnu nime. Kuid üri-
tage alates surmateate hetkest rääkida surnust minevikus.

Teavitage lähedasi oma tegevuse käigust ja kõrvaldage võimalikud kahtlused: „Teie meest 
ei olnud enam võimalik elustada.  Ta on juba mitu tundi surnud.“ Või: „Me kasutasime kõiki 
olemasolevaid meditsiinilisi võimalusi, et Teie meest elustada. Kahjuks edutult.“

Pakkuge teavet, kui olete üsna kindel, et miski just niimoodi toimus: „Tundub, et ta suri äkit-
selt ja valudeta une pealt. Me leidsime ta voodist ja ta näol polnud mingeid märke valust.“

Võtke endale aega käe hoidmiseks, või lihtsalt kellegi kõrval istumiseks. Ärge arvake, et pea-
te oskama midagi öelda, kui olete üritanud kedagi rahustada. Püüdke vaikust sõnaohtrusega 
mitte ületada. Ärge öelge kunagi: „Ma tean, mida Te tunnete.“ Ka siis mitte, kui olete asja-
osalisena juba sarnases olukorras olnud.

Karjumine, märatsemine, kangestumine või hüsteerilised reaktsioonid on normaalsed lei-
nareaktsioonid, mis võivad teistes asjaosalistes hirmu ja ebakindlust tekitada. Lähedaste va-
rustamine rahustitega ei ole mõistlik abi. Leinatööd sellega raskendatakse, sest patsiendi 
surma ei tajuta teadlikult ja seetõttu ei suudeta sellega ka kaua leppida. Surmast teadlikuks 
saamine lükatakse rahustitega ajaliselt tahapoole – faasi, kui toetus lähedaste või naabrite 
poolt enam vahetult kättesaadavad pole.

Sageli on lähedastel vajadus surnut näha. Eelnevalt tuleks laip ekstubeerida, eemaldada ka-
nüülid jm, vajadusel pealiskaudselt puhastada ja väärikasse asendisse panna. Patsiendi lõug 
seotakse üles ja silmalaud tõmmatakse silmade peale. Taaselustamiseks kasutatud materja-
lid ja vahendid tuleb kokku korjata, tuba ei tohi välja näha nagu lahinguväli.

Kui surnu pole väliselt moonutatud, pakkuge lähedastele võimalust surnut veel kord vaa-
data. Ärge takistage neid surnut puudutamast või kallistamast. See on paljude jaoks oluline 
samm surma aktsepteerimiseks ja leinaprotsessi käivitamiseks. Kui kohtumeditsiiniline lah-
kamine peaks vajalik olema, siis otsustab politsei, kas lähedased võivad surnut puudutada.

Kui lähedastel on pärast traumaatilisi surmajuhtumeid soov surnut näha, ei pea seda kõigil 
tingimustel takistama. Kui keha on moonutatud, tuleks näidata vaid pead. Kuid lõpptulemu-
sena laske ellujäänutel ise otsustada, mida nad näha tahavad.
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Valmistage lähedasi ette: „Enne kui Te sinna sisse lähete, tahan Teile öelda, et ta näeb hoo-
pis teistsugune välja kui enne surma. Keha on külm, nahavärv teistsugune ja vigastused on 
näha.“ Ka siinkohal otsustavad lähedased, millega nad end koormavad.

Ellujäänute leinatöö

Eriti raske on toime tulla surmajuhtumiga lähikonnas, kui see on juhtunud ootamatult ja 
äkitselt. Leina võib jagada faasideks. Kiirabimeeskonna käitumine võib mõjuda esimeses faa-
sis otsustavalt, et leinatöö tõepoolest ka õnnestuks.

1) Eitamine
Leinareaktsiooni akuutne faas on mitte-tunnistada-tahtmine. Asjaosalised on kivistunud, 
ilma sisemise tundeta või reageerivad ebaratsionaalselt. See periood võib kesta vaid mõne 
tunni, aga ka mitu päeva ja nädalat. Laiba tegelik vaatamine või puudutamine võib aidata 
surma teadvustada ning ei lase leinajal põgeneda ebareaalsesse maailma. Oluline on lubada 
tunnete väljendamist ja tundepuhanguid.

2) Kaootiliste tunnete esinemine
Erinevate emotsioonide voog on võimas ja seda ei suudeta enam maha suruda. Nutmine, 
karjumine, märatsemine, raev, viha, naermine ja süütunded on võimalikud sümptomid.

3) Otsimine, enda leidmine ja enda lohutamine
Vestluste, jutustuste, piltide või fi lmide vaatamisega kogetakse mõttes uuesti ühist elupe-
rioodi  surnuga. See lihtsustab leinajal uue olukorra mõistmist, seega „nõustumist“.

4) Uue mina- ja maailmapildi faas
Sageli tõmbub ellujäänu oma ümbrusest tagasi. Selles faasis avab ta end aga uuesti teistele, 
valu surnu pärast väheneb argipäevas märgatavalt, kuid võib meenutustega uuesti meelde 
tulla.

Lähedaste rasked küsimused – võimalikud vastused

Kõige sagedasem küsimus puudutab surmapõhjust: „Miks ta suri?“ Kui surmapõhjus pole 
ilmselge, väljendage vaid oletusi ja ärge laske lähedastel end sundida kindlat seisukohta võt-
ma. Pakkuge – kui vaja – lahkamist, kuhu suunab surnu tema perearst.

Sageli väljendavad lähedased süütunnet. Lubage neid väljaütlemisi. Erinevate teiste võima-
luste mõttes läbimängimine on üks toimetulekustrateegia. Võimalik oleks öelda: „Tihti juh-
tub, et inimesed tunnevad end süüdi, kui sureb mõni lähedane isik. Aga mõelge sellele, et 
pole ühtegi mõistlikku põhjust enda süüdistamiseks. See polnud Teie süü.“

„Kas ma oleks saanud seda kuidagi ära hoida?“ Võimalik vastus: „Ei, see oli äkiline, ettenäge-
matu surmajuhtum.“

„Kas ma oleksin saanud aidata taaselustamisega?“ Võimalik vastus: „Tõenäoliselt mitte. See 
on katse, mis on kahjuks harva edukas.“

Vahel oleksid kohalolijad tõepoolest saanud midagi vältida või ette võtta. Kui teilt ei paluta 
kommentaari, siis vaikige. Vältige etteheiteid nagu: „Te kutsusite meid kahjuks liiga hilja,“ ja 
kommenteerige süü väljendamisel asjaosalise tundeid, mitte tegusid: „Ma kujutan ette, et 
see on Teie jaoks raske. Te ei soovinud seda.“

„Kuidas sai Jumal seda lubada?“ See on retooriline küsimus. Ärge pidage usulisi arutelusid. 
Vastus oleks: „See ei tundu aus olevat.“
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„Mida ma nüüd tegema pean?“ Aidake ellujäänul teavitada lähedasi, naabreid ja matuste 
korraldajaid, selgitage mida tuleb edasi teha (perearstilt surmatunnistuse saamine, jne). Kui 
olemas on mitu matusebürood, ärge soovitage kunagi kindlat fi rmat.

Kui Te ei tea sobivat vastust, ärge mõelge seda välja. Parem oleks öelda: „Ma ei tea, mida 
Teile öelda.“, „Sellele mul vastust pole.“

Erijuhtumid

1) Surnu lähedased pärast suitsiidi

Kiirabibrigaadi abistamistaktika

• Võtta piisavalt aega asjaolude selgitamiseks
• Sõnad „vabasurm“ ja „enesetapmine“ on moraalse väärtushinnanguga ja paatosega 

seotud ning seetõttu tuleks neid vältida. Kasutada „enesetappu“ või „suitsiidi“.
• Anamneesi koostamine võimalikult ilma „miksita“ või küsimuseasetuseta, mis viita-

vad lähedaste võimalikule kaassüüle.
• Dokumenteerida eest leitud olukorra täpne kirjeldus.
• Väljendatud süütundeid mitte alla suruda või maha laita, vaid püüda lihtsalt kuulata.
• Jätta lähedastele ettevalmistatud infoleht kriisikeskuse, hingeabi ja eneseabigruppi-

de  telefoninumbritega.

2) Imiku äkksurm – SIDS

1000 elusalt sündinu kohta tabab umbes 1 last hällisurm. Imik pole enamasti veel kuue-
kuunegi ja sureb sageli magamise ajal. Selle põhjused on ebaselged. Vanemate ja võimalike 
õdede-vendade jaoks on see emotsionaalselt katastroofi line sündmus.

Kiirabimeeskonna abistamistaktika

• Võtta piisavalt aega olukorra selgitamiseks - kogu pere on kiirabipatsiendid!
• Taaselustamiskatsed, kui puuduvad kindlad surma tunnused.
• Transpordil haiglasse lasta vanematel võimalusel kaasa sõita, mõelda võimalike õde-

de-vendade nõustamisele.
• Mitte tekitada valesid ootusi.
• Dokumenteerida eest leitud olukorra täpne kirjeldus.
• Anamneesi koostamine võimalikult ilma „miksita“ või küsimuseasetuseta, mis viitab 

vanemate võimalikule süüle; mitte väljendada lapse väärkohtlemise kahtlust.
• Vanematele asjalikult teatada, et surmapõhjus on ebaselge ja et last tuleb seetõttu veel 

uurida, ka selleks, et luua selgust vanemate jaoks, kas tegemist oli mõne haigusega
• Lubada hoida surnud last, kaasata ka õed-vennad.
• Vanemate teavitamine ja rahustamine: SIDS-i ei põhjusta lämbumine, see juhtub une 

pealt ja enamasti ilma eelneva hoiatuseta, see on ettenägematu ja ennustamatu, 
beebi ei pidanud kannatama.

• Mitte kunagi ei tohi kasutada selliseid lauseid nagu: „Teil on ju veel üks laps.“, „Te 
olete ju veel noor ja võite veel ühe lapse saada.“

• Jätta vanematele ettevalmistatud infoleht kriisikeskuse,  hingeabi ja eneseabigrup-
pide  telefoninumbritega.

SIDS: Sudden Infant Death Syndrome
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Kiirabitöötajate leinatöö

Patsiendi surm on lõpuks ka kiirabitöötajale koormav ja see pole argipäeva osa. Ühelt poolt 
on abiks surma tajumine elu osana. Surm ei ole kiirabipersonali vaenlane, vaid vähem või 
rohkem hea tuttav, kes regulaarselt eelneva hoiatuseta välja ilmub. Teisalt on eriti ebatava-
liste surmajuhtumite korral nagu SIDS, avalik suitsiid või kiirabipersonalile tuttava isiku taas-
elustamine, tungivalt soovitav vastav järelnõustamine (j peatükk „Stress ja läbipõlemine“).

Patsiendi tahteavaldus

Üha enam inimesi mõtlevad sellele, kas nad tahavad kroonilise haiguse või üliraskete vigas-
tuste korral lasta end teatud elustamismeetmetega ravida. Mõned allkirjastavad sellisteks 
juhtudeks eelnevalt patsiendi tahteavalduse (tuntud ka kui patsienditestament, DNR – Do 
Not Resuscitate – mitte  elustada, või ka elutahe, living will). See patsiendi korraldus hakkab 
kehtima alles siis, kui patsient pole enam võimeline oma tahet avaldama.

Sellise korralduse kehtivuse määra, mis on enamikul juhtudel mõeldud arstile kliinikus, hin-
davad juristid veel erinevalt. Kui kiirabimeeskond peaks ilma arstita sattuma olukorda, kus 
ette näidatakse patsiendi tahteavaldus, siis tuleb kuni arsti saabumiseni teostada vastavaid 
kiirabimeditsiinilisi meetmeid. Kui kiirabi on välja kutsutud, siis reanimatsioonist loobumise 
otsust kiirabilt ei saa nõuda.

Kokkuvõte

Kiirabipersonali ülesannete hulka ei kuulu ainult elude päästmine, vaid ka inimeste toetami-
ne ja  saatmine elu viimases faasis. Pärast patsiendi surma on lähedased ja võimalikud juh-
tumi pealtnägijad samuti patsiendid. Neid nõustatakse nende reaktsiooni esmases faasis, 
sellele paralleelselt püütakse rajada abistruktuur, mis võib koosneda politseist, naabritest, 
sugulastest või kriisiabiosutajatest. 

VÕTMESÕNAD imiku äkksurm, 
SIDS

ellujäänute 
leinatöö

patsiendi reaktsioon 
raskele haigusele

patsiendi 
tahteavaldus

suitsiid surma tuvastamine surma tunnused 
(kindlad, esmased)

Küsimusi teadmiste kontrolliks

1. Milline on esimene leinafaas lähedase surmateate saamisel?

2. Millised on esmased  ja kindlad surma tunnused?

3. Mida saab kiirabipersonal pärast surmajuhtumit ellujäänute heaks teha?
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11. ERGONOOMIKA KIIRABIS
Õpieesmärgid:

Erakorralise meditsiini tehnik:

• teab turvalise tõstmise ja liigutamise reegleid,

• oskab kirjeldada patsiendi liigutamise tehnikat abivahendite kasutamise abil ja ilma abi-
vahenditeta.

Sissejuhatus

Erakorralise meditsiini tehnik peab igal tööpäeval tõstma ja liigutama üsna suuri raskusi. 
Meie lihastik kohaneb edukalt mitmesuguste koormustega. Sellel kohanemisvõimel on aga 
omad piirid. Teatud elundite ja elundkondade ülekoormamisel või ebaõigel kasutamisel võib 
neid tõsiselt kahjus tada. Vale tõste- ja kandmistehnika toob kaasa liikumisaparaadi  ülekoor-
muse, mis raskel juhul võib põhjustada vigastusi. Erakorralise meditsiini tehnikute luud, liige-
sed ja lihased võivad saada kahjustatud, sest nad peavad tihti tegutsema äärmiselt rasketes 
tingimustes ja ohtlikes olukordades (näiteks kannatanu abistamine kinnikiilunud avariilises 
sõidukis külmas või vihmas).

Turvalise tõstmise ja kandmise üldjuhised

• Patsiendi tõstmist planeerides peab arvestama nii patsiendi kui ka kanderaami või kan-
detooli kogukaalu.

Nüüdisaegsete (ratastel liigutatavate) kanderaamide puhul võib arvestada lisakaaluga 20–
30 kg. Kande toolide puhul lisandub olenevalt konstruktsioonist ja materjalist kaalu 15–20 
kg. Patsiendi kehakaalu objektiivne hinnang ja kasutatava seadme kaal määravad, kas kand-
miseks on vaja lisaabi.

• Tundke oma kehalisi võimeid ja piiranguid.

Tõstmine ja kandmine on kõige kergem, kui mõlemad partnerid on võrdse kehasuurusega 
ja nende kehalised võimed (kehaehitus, jõud, liikuvus) omavahel klapivad. Töökorralduse ja 
ülesannete jaotuse erinevad aspektid raskendavad tihti mõne töövahendi kasutamist, mõju-
tades kiirabi ergonoomikat negatiivselt. Mõne väljakutse juures on vaja kutsuda abilisi pääs-
teteenistuse või kohaliku personali hulgast, et nad aitaksid raskekaalulist patsienti tõsta.

• Kandke kiirabi tööks sobilikku riietust.

Äärmuslikud ilmastiku- ja teetingimused nõuavad eririietuse kandmist. Eriti tähtis on kasu-
tada sobivaid jalatseid. Turvaliseks ja ergonoomiliseks transpordiks on vaja pahkluust kõr-
gemale ulatuvaid kergeid saapaid, millel on libisemiskindel tald ning soovitavalt ka metallist 
nina varvaste kaitseks; neid vajatakse nii teedeta maastikul kui ka trepikojas.

• Teavitage patsienti kõigist eelseisvatest meetmetest.

Patsiendi transpordi ajal võivad vahel ette tulla ohtlikud olukorrad, kui patsient püüab kä-
sipuudest kinni haarata. Kinnitage patsient sobiva vöö või rihmaga, et ära hoida mahalibi-
semist või -veeremist. Ka laste jaoks toodetakse sobivaid vöid või kinniseid (Kiddy), mida 
tuleb vajaduse korral kasutada. Vabastage kasutatavad transporditeed võimalikest komista-
misohtudest (vaibaotsad, juhtmed, kiirabivahendid jt). Leidke koos partneriga mugavaim ja 
ohutuim transporditeekond. Selgitage patsiendile, kui võimalik, mis temaga tehakse.
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• Transpordi teostamise ajal seiske ja kõndige alati patsiendile või teisaldatavale objektile 
võimalikult lähedal.

Hoidke seejuures oma sirged käed ja tõstetav raskus kehale võimalikult lähedal. Seiske, jalad 
õlgade laiuselt harkis, üks jalg teisest veidi eespool, ja toetuge tervele jalatallale. Kasutage 
tõstmiseks põlvi, hoides ülakeha sirgena, ning hoiduge lülisamba pööramisest. Kasutage va-
jadusel lülisamba toetamiseks ja kaitseks  selja tugi vööd. Ärge hinnake oma võimeid üle ja 
võtke appi teised meeskonnaliikmed. Ebaõige tegutsemisega, oma võimete  ülehindamise-
ga seate ohtu patsiendi, oma kolleegid ja iseenda.

Juhised varustuse kandmiseks

Kui peate varustust käes kandma, siis veenduge, et kaal ja maht oleks mõlema külje suh-
tes võrdselt jaotunud. Kui Teil on kanda ainult üks ese, püüdke tasakaalustamise eesmärgil 
mitte küljele kalduda, vaid hoidke oma keha alati sirgelt keskpunktis. Raskuse ülestõstmisel 
ja mahapanekul painutage korraga põlve- ja puusaliigeseid ning asetage seejuures üks jalg 
teisest veidi ettepoole.

Patsiendi turvaline ja ergonoomiline transport treppidest

Kui patsient soovib olla või peab olema (tingituna haigusseisundist) kandmise ajal istuvas 
asendis, tuleb teda transportida kandetoolis. Seejuures ei tohi aga kasutada kandetooli sel-
ja- või vaagnavigastusega ning alajäsemete murruga patsientide puhul (v.a. pöia piirkonna 
väikesed traumad).

Teavitage patsienti kõikidest meetmetest, mis tema puhul kasutusele võetakse. Kinnitage 
patsient selleks ettenähtud vööga ja jälgige, et tema käsivarred, iseäranis küünarnukid ei 
hakkaks takistama läbipääsu kitsastest käikudest. Jälgige ka seda, et patsient ei haaraks 
kandmise ajal trepikäsipuudest ega muudest esemetest. 

Kandetooli konstruktsioon võimaldab erakorralise meditsiini tehnikul õige kandmisviisi kor-
ral säilitada sirget kehaasendit. Õige kasutamise korral istub patsient kandetoolis ka treppi-
dest kandmise korral peaaegu rõhtsalt, seega puudub oht maha libiseda. Kandepuud on kin-
nitatud kandetooli alla suhteliselt laiali ega nõua seepärast erakorralise meditsiini tehnikult 
tõstmise ja mahapaneku juures sügavat kummardamist. Vältige kindlasti selja painutamist. 
Lükake rinnakorv ettepoole, et selg muutuks nõgusaks. Sirutage tõstmisel käed välja ja juh-
tige seejuures koormus keha püstteljele. Hoidke pidevalt kontakti partneri ja patsiendiga.

Patsiendi ümberpaigutamise põhimõtted 

Patsienti tohib ilma abivahendite abita otse maast tõsta vaid juhul, kui tal pole vigastusi (nt 
lülisamba vigastusi), mis seda takistavad. Kui on kahtlus lülisamba vigastusele, siis sellisel 
juhul tuleb kasutada spetsiaalset abivahendit (kühvelkanderaami).

Patsiendi säästlikuks, “ühe tüki printsiibil“ ümberpaigutamiseks läheb vaja vähemalt kolme 
tõstjat. Kontrollige, nagu ka iga teise väljakutse korral, kas sündmuskohas on võimalik ohu-
tult töötada. Vältige meetmeid, mis tekitavad patsiendile täiendavaid kannatusi ja ohte. Kui 
see on võimalik, siis paluge patsiendil teha koostööd.

1) Patsiendi tõtsmisel ilma abivahenditeta tuleb patsiendi käsivarred tuleb panna vahe-
liti üle rinnakorvi. 
Kolm kiirabitöötajat põlvitavad samal ajal patsiendi ühele küljele, üks pea juurde, teine vaag-
na kohale ja kolmas säärte piirkonda. 
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Kõik kolm abilist panevad seejärel käed patsiendi alla, peopesad ülespoole. Pea juures viibiv 
kiirabitöötaja asetab seejuures ühe käe patsiendi pea, kukla ja õla alla. Teise käega haarab 
see kiirabitöötaja selja alt rinnakorvi alaosa piirkonnas. Teine kiirabitöötaja paneb ühe käe 
patsiendi selja alla piha piirkonnas. Teise käega haarab ta reitest ülalpool põlveliigest. Kol-
mas abiline haarab ühe käega patsiendi reitest allpool põlveliigest ja teise käega säärte alt 
hüppeliigese piirkonnas. 
Pea juures põlvitava kiirabitöötaja käskluse peale tõstetakse patsient üles ja tõmmatakse 
abiliste rinna juurde. Loomulikult peavad selle tegevuse juures tõstjate seljad olema sirged. 
Tänu sellele tehnikale rakendub patsiendi raskus kiirabitöötajate kehade lähedal ja on jaota-
tud kolme tõstja vahel, mistõttu see ei koorma eriti nende selgi.
Kolm kiirabitöötajat sirutavad jalgu ja tõusevad korraga püsti, seljad ikka sirged, ning aseta-
vad patsiendi sealsamas kõrval asuvale kanderaamile. 

2) Lülisamba vigastuse kahtlusega patsiendi ümberpaigutamiseks või asetamiseks vaja-
takse kühvel kanderaami või lülisambalauda. Kui patsient on asetatud kühvelkanderaamile ja 
kinnitatud vööga, võivad kaks inimest ta üles tõsta. Seejuures põlvitab üks abiline pea, teine 
aga jalgade juurde. Meeskonnajuhi käskluse peale tõstetakse patsient kühvelkanderaamiga 
üles, kusjuures mõlemad kiirabitöötajad sirutavad jalad sirge selja ja ülakehaga.
Seejuures tuleb koorem tõmmata võimalikult keha lähedale ja käed peavad olema sirutatud. 
Samuti on oluline, et käeseljad oleksid suunatud allapoole, s.t kühvelkanderaam peab toe-
tuma peopesadele.

Pilt 11.1. Kühvelraami ergonoomiline kasutamine

3) Patsiendi ümberasetamine voodilt või kušetilt raamile on üks kiirabitöötaja sageda-
semaid tegevusi. Teavitage patsienti kõigist meetmetest, mis Teil kavas on, ja paluge pat-
siendil teha koostööd. Seadke transportraam (fi kseeritud seisupiduriga) täisnurga alla voodi 
või kušeti suhtes, millel patsient lamab. Transportraam tuleb seada voodi või kušetiga sama-
le tasemele (võimalusel seatakse voodi suhtes täisnurga alla). Kaks erakorralise meditsiini 
tehnikut seisavad voodi ja raami vahel, näoga patsiendi suunas. Pea juures seisev erakorra-
lise meditsiini tehnik asetab ühe käe patsiendi kaela ja õla alla ning teise käe patsiendi piha 
piirkonda. Teine erakorralise meditsiini tehnik nihutab oma ühe käe kaaslase käte vahele 
rinnakorvi alla. Teise käega haarab ta säärtest kohe põlvede alt.
Meeskonnajuhi käskluse peale tõmmatakse patsient üles ja tuuakse lõpuks tõstja keha juur-
de. Seejuures peab tõstja ülakeha olema sirge. Kui patsient on tõstetud, minge transportraa-
mi juurde, seejuures ülakeha pööramata, ja asetage patsient raamile.
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Pilt 11.2.  Patsiendi tõstmine kolme inimese kaasabil

Teine võimalus patsiendi ümberpaigutamiseks on kasutada voodilina või päästerätiku abi. 
Transportraam seisab ettevalmistatult voodiga paralleelselt. Erakorralise meditsiini tehni-
kud haaravad linast ja pingutavad selle. Seejärel asetatakse patsient käskluse peale ümber 
raamile. Lisapersonal võib ümberasetamise juures abistada.

4) Transportraami kasutamiseks/liigutamiseks vajatakse alati kahte vastava väljaõppega 
isikut (erakorralise meditsiini tehnikut). Varustust võib kanda keegi abipersonali hulgast, et 
saaksite transportraami kahe käega liigutada. Ärge jätke patsienti kunagi transportraamile 
üksi ja vaadake, et raam minema ei veereks. Raamiga transportides peavad patsiendi jalad 
olema sõidusuunas. Transportraami tõstmisel ja langetamisel tuleb järgida kiirabi ergonoo-
mikareegleid. Jalad peavad olema õlgade laiuselt harkis. Käed peavad asuma peopesad 
ülespool, nii et transportraam on kindlalt kätes ja libiseda pole võimalik (mõne raamitüübi 
juures on libisemine viidud miinimumini). Käed haaravad raamist õlgade laiuselt, käsivarred 
välja sirutatud. Nüüd võib transportraami sirge selja ja väljasirutatud ülakehaga tõsta või 
langetada.

Konarlikul pinnasel või teedeta maastikul on kindlam, kui igas raami nurgas asub üks vasta-
va väljaõppega isik (erakorralise meditsiini tehnik). Võimaluse korral transportige patsiente 
alati veerevatel raamidel.
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Pilt 11.3. Transportraami tõstmine

Teadmiste kontrolli küsimused

1. Millised omadused peavad olema kiirabitöötaja tööriietel ja –jalatsitel?

2. Kuidas asetuvad tõstjad patsiendi suhtes teda liigutades?

3. Kirjelda patsiendi liigutamise põhireegleid tõstmisel „ühe tüki“ printsiibil, kühvelraa-
miga ja transpordiraamiga.



187

12. SÜNDMUSKOHA ÜLEVAATUS, 
ESMANE HINNANG JA PATSIENDI UURIMINE 

Õpieesmärgid

Erakorralise meditsiini tehnik:

• teab kuidas teostatakse sündmuskoha ülevaatust;

• teab millele tuginedes tuleb anda patsiendi seisundile esmane hinnang ning kuidas uurida 
patsiendi seisundit;

• oskab nimetada sündmuskohas potentsiaalselt esineda võivaid ohte;

• teab meetmeid, mida saab rakendada ohutuse tagamiseks või parandamiseks sündmus-
kohal;

• teab vigastuse mehhanisme;

• teab kuidas hinnata erakorralist abi vajava patsiendi vaimset, psüühilist ja füüsilist seisundit;

• teab kuidas süstemaatiliselt anamneesi koguda, kasutades S-HAREV- ja PIRTA-skeeme;

• teab kuidas läbi viia kogu keha „pealaest-jalatallani“ uuringut; 

• teab kuidas eraldada subjektiivseid andmeid objektiivsetest;

• teab laste ja eakate patsientide uurimise eripärasid.

Sissejuhatus

Maailma Tervishoiuorganisatsiooni (WHO, World Health Organisation) määratluse järgi on 
tervis „täieliku kehalise, vaimse ja sotsiaalse heaolu seisund ning see ei ole üksnes haiguste 
või tervisehäire puudumine“. Vastandiks sellele on haigus, teiste nimedega haigestumine, 
nosos, pathos, morbus, mis kujutab endast kogu organismi või üksikute elundite häiret, mille 
korral patsient või tema lähedased (või kõrvalseisjad) märkavad muudatusi nii füüsilises kui 
vaimses seisundis ja ka psüühikas. Kui muudatused tekivad äkki, kutsutakse sageli kiirabi, et 
neid haiguslikke muudatusi peatada või leevendada. Erakorralise meditsiinilise abi andmisel 
on oluline muu hulgas ära tunda, kas patsient on terve, haige või kriitilises seisundis kohest 
abi vajav inimene. 

Kiirabibrigaad lahendab erakorralist abi vajavaid juhtumeid enamasti ilma erinevate eri-
alaspetsialistide abita ja limiteeritud koguses aparatuuri kasutades. Seejuures tuleb hinnata 
kiiresti kogu situatsiooni ja võtta kohe vastu otsused, mis mõjutavad oluliselt patsiendi sei-
sundi prognoosi. Ebasoodsad ilmastikutingimused, halb nähtavus ja müra mõjutavad info 
kogumist, uurimist ja diagnoosi panemist, ravivõimalusi ja ressursside kasutamise otsuseid.

Silmas pidades erinevaid keskkonnatingimusi, on struktureeritud, standardne toimimisviis 
sündmuskoha hindamisel, esmase hinnangu andmisel ning anamneesi kogumisel ja patsien-
di uurimisel vältimatu ning otsustava tähtsusega patsiendi edukaks raviks. Seejuures aitavad 
erakorralise meditsiini tehnikut kõigepealt tema viis meelt, aga abi võib olla ka „seitsmen-
dast meelest“ kombinatsioonis teadmiste ja kogemustega. 
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Andmete ja info kogumise meetodid sündmuskohal

Andmed on väärtused, mis pärast vastavat interpreteerimist muutuvad informatsiooniks. 
Eristatakse kolme andmete saamise meetodit:

• vaatlus,

• küsitlus,

• uuring.

Seejuures kasutatakse andmete saamiseks teadlikult kõiki viit meelt: nägemis-, kuulmis-, 
haistmis-, kompamis- ja väiksemal määral maitsmismeelt. Kõik andmed, mida saadakse abi 
osutaja viie meele abil, on objektiivsed andmed. Neid saab kontrollida ka mõni teine pat-
siendi juures viibiv isik. Mõned andmed on mõõdetavad, nt vererõhk, naha niiskus, tempera-
tuur, EKG jne. Subjektiivsed andmed on need, mida saab anda ainult patsient ise. Seejuures 
on tegemist kaebuste või kirjeldustega, mida teine isik ei saa tajuda (tunda) ega mõõta ja 
mille tõelisust ei saa seetõttu ka otseselt kontrollida. Näited: külmatunne, närvilisus, valud, 
iiveldus jne.

Näiteks subjektiivseid lauseid „Mul ei jätku õhku hingamiseks“ või „Mul on raske hingata“ 
tuleks kombineerida objektiivselt saadava informatsiooniga, nagu patsiendi kehahoiak, na-
havärvuse muutused, hingamisel abilihaste kasutamine ja patoloogiliste hingamiskahinate 
olemasolu. Selline eristamine võimaldab võrrelda patsiendi subjektiivseid kaebusi ja objek-
tiivseid andmeid. 

Patsiendi subjektiivsete ja objektiivsete andmete võrdlus

Objektiivsed andmed Subjektiivsed andmed

78-aastane mees, seisab lahtise akna juures 
ettepoole kallutatult ja kätele toetudes

„Mul ei jätku õhku hingamiseks“

Vererõhk 175/90 „Ma ei saa seal istuda“

Pulss 130 ja korrapärane

Higine nahk „Mul läheb kohati silme ees mustaks“

Lõõtsutav, ahmiv hingamine hingelduse ja vilinaga „Mul on paha olla“

1) Vaatlus – nägemismeele rakendamine

Vaatlus tähendab luurimist nägemismeele ab ning hõlmab nii sündmuskoha kui patsiendi 
välist vaatlust. Vaatluse aspektid võivad olla järgmised:

1. Üldmulje sündmuskohast: 
Kus on juhtum aset leidnud (korter, hooldekodu, ehitusplats,  ...)? Kas esineb mingeid 
ohte? Milline on patsiendi vahetu ümbrus (vereplekid põrandal, närvilised pereliikmed, 
hulgaliselt ravimeid voodi kõrval ...)?

2. Üldmulje patsiendist: 
Millises asendis ta leitakse (istudes, kõhuli, selili, külili lamades)? Kas patsient näib olevat 
haige või vigastatud? Kas ta on kahvatu, tsüanootiline või higine? Milline on patsiendi 
kehaasend, kas on näha märke hirmust, valust või õhupuudusest?

3. Millised on juuresolijate, pereliikmete või sõprade reaktsioonid patsiendi seisundile?
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2) Küsitlus – kuulmismeele rakendamine

Küsitlus on plaanitud suhtlemine, et saada olulist infot edasisteks uuringuteks ja raviks.

Esitatakse küsimusi nagu:

• Kas Teil on valu kuskil?

• Kas  olete oksendanud?

•Mis juhtus?

Seejuures tuleb silmas pidada ka küsitluse tehnikat:

• Küsida tuleb rahulikult ja asjalikult.

• Valida patsiendile arusaadav väljendusviis.

• Vältida küsimusi, millele saab vastata ainult kas jah või ei. Paremad on need küsimused, 
mille puhul patsiendil on võimalus kirjeldada. Erand: õhupuudusega patsientidele tuleb 
esitada küsimusi, millele saab vastata lühidalt.

• Vältida sugestiivseid küsimusi, nagu „Teil pole valusid, on ju nii?“

Üksikasjalikumalt saate lugeda peatükist „Suhtlus ja interaktsioon patsientide ja nende lä-
hedastega“.

Süstemaatilise struktuuri tähtsaima info kogumiseks annavad S-HAREV- ja PIRTA-skeem, 
mida kirjeldatakse lähemalt selles peatükis anamneesi kogumise all.

3) Auskultatsioon – kuulmismeele rakendamine

Auskulteerimine on organismis tekkivate kahinate ja kõlade kuulatlemine. Need on süda-
me-, soole-, hingamis- ja veresoontekahinad või -kõlad, mida saab stetoskoobi abil kuulata. 
Teatavatel tingimustel võib olla kuulda ilma stetoskoobita teatud hääli, näiteks krepitatsioo-
ni – murtud luuosade üksteise vastu hõõrumist.

4) Palpatsioon – kompimis- või tundmismeele rakendamine

Palpatsioon on uurimine kompimise teel, näiteks pulsi katsumise, naha hindamise (niiske, 
kuum, jahe) või kõhukatete pinge uurimine kõhuvaluga patsiendil.

5) Perkussioon – kuulmismeele ja kompimis- või tundmismeele rakendamine

Perkussioon on keha välispinna koputlemine. Seejuures tekkivatest helidest püütakse teha 
järeldusi selle all asuvate kehaosade või elundite seisundist. Näiteks erakorralises meditsii-
nis püütakse perkussiooni abil kindlaks teha, kas kops on täidetud õhu või vedelikuga.

Tsüanoos – naha ja limaskestade sinakus 

Sugestiivne küsimus – küsimus, mis suunab kindlat vastust andma

Auskultatsioon – kuulatlus.
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Sündmuskoha ülevaatus

Sündmuskoha ülevaatus on abivajaja asukoha kiire ülevaatamine. See algab juba sündmus-
kohale lähenemisel ja selle läbiviimisel tuleb vaade hoida laia nurga all – jälgida kõike enda 
ümber. Tüüpiliselt patsiendi läbivaatusel kasutatavat mikroskoopilist pilkunimetatakse tun-
nelipilguks (ingl tunnel vision). See tähendab, et tähelepanu on suunatud üksikutele detaili-
dele, muud olulised sündmuskohta või patsienti puudutavad aspektid jäävad selle uurimise 
meetodiga tähelepanuta. Sellise sündmuskoha ülevaatuse tagajärjeks võib olla personali 
enda ohtu sattumine või patsiendi seisundi vale hindamine.

NB! Sündmuskoha ülevaatusel väldi tunnelipilku!

Neli küsimust sündmuskoha ülevaatusel

1. Kas sündmuskoht on ohutu?

2. Kas on võimalik hinnata vigastuse tekkimise mehhanismi? Milline see on?

3. Mitu inimest on vigastatud?

4. Kas on vaja lisajõude?

1) Kas sündmuskoht on ohutu?

Sündmuskohal valitseb mitmesuguseid ohte. Need ulatuvad agressiivsetest patsientidest, 
koduloomadest ja nakkushaigustest kuni ohtlike aineteni.

Käeulatuses olev raadiosaatja ja kiiresti rakendatavad abivahendid, nagu kaitseriietus, kin-
dad, töökindad, kaitsekiiver, mask, aitavad vajaduse korral ohtu vähendada või ennetada.

Ülevaade potentsiaalsetest ohtudest ja ohu vähendamise võimalustest on toodud tabelis 
allpool. Eriti tuleb silmas pidada, et algselt turvaline sündmuskoht võib alles patsiendile abi 
andmise ajal muutuda ebakindlaks. Kohane tähelepanu, korrapärane olukorra uuesti hinda-
mine ja oskus õigel ajal tagasi tõmbuda  peavad olema tagatud kogu abi andmise ajal.

Kui oht eksisteerib, võib aidata järgmine lõbus reegel: sirutage käsi välja ja tõstke pöial püsti. 
Kui Te pöidlast hoolimata ohu allikat näete, olete sellele liiga lähedal.

Mis võib teid vigastada? Ohud sündmuskohal

Oht Ohu vähendamise võimalused Märkused, muu

Tänavaliiklus,  kiirteed Ohutuse tagamine sündmuskohal, 
turvaline parkimiskoht, sinise vilkuri 
sisselülitamine.

j peatükk „Sõidutehnika 
põhimõtted kiirabis“

Liikumine või peatumine  
vastassuunarajal, et 
kiiremini sündmuskohale 
jõuda; sõidutee 
ületamine

Vältida sellist taktikaliselt ja 
ohutustehniliselt lubamatut 
meedet

Sillad, eriti eraldatud 
sõiduradadega ja ilma 
ühenduseta

Sõiduteed ja teepiiret ei tohi 
ületada
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Raudteed/rööbasteed Ei tohi astuda raudteele/
rööbasteele enne, kui liiklus pole 
peatatud

j peatükk „Õnnetused 
raudteel“

Avanemata turvapadjad Eemalduda avanemise alast, 
sündmuskohal ei tohi olla 
võimalikke aktiveerijaid (raadioside, 
mobiiltelefon, EKG/defi brillaator). 
Kutsuda päästeteenistus, turvapadi 
deaktiveerida, lasta kinnitada 
turvapadja püüdur 

Turvapadjad võivad äkki 
avaneda ja ohustada 
patsiente ja abistajaid, 
s.t ettevaatust patsiendi 
eemaletoimetamisel

j peatükk „Vigastuste 
tekkimise mehhanismid“

Elektrilöögid, õnnetused 
elektriseadmetega

Patsiendi abistamine on alles siis 
võimalik, kui kiirabimeeskonnale 
pole enam ohtu

j peatükk „Elektri- ja 
välgutraumad“

Kiirgusõnnetus Teatada päästeteenistusele, vajalik 
kaasata erijõud

j peatükk „Ohtlikud 
ained“

Nakkushaigused, 
bioloogilised ohud

Kasutada kindaid, maske, 
kaitseprille, kaitseriietust

j peatükid „Palavik“, 
„Ohtlikud ained“

Põlengud Tulekustutamine ei ole 
kiirabimeeskonna esmane ülesanne, 
kohapeal tekkinud põlengud võib 
kustutada auto tulekustutiga

j peatükk „Ohtlikud 
ained“

Kaevandused, koopad Kutsuda päästemeeskond j peatükk „Kannatanu 
päästmise põhiprintsiibid“

Halb nähtavus, pimedus Kasutada suure võimsusega 
käsiprožektoreid/lampe; kutsuda 
päästeteenistus sündmuskoha 
valgustamiseks

j peatükk „Kannatanu 
päästmise põhiprintsiibid“

Õnnetusse sattunud 
sõidukitest kinnijäänute 
päästmisel sõidukite 
teravad osad ja teravad 
servad

Katta teravad servad paksude 
tekkidega; kasutada kiivrit, 
võimalusel paksemaid kaitsekindaid

j peatükk „Kannatanu 
päästmise põhiprintsiibid“

(Kodu)loomad Tagasi tõmbuda; teavitada 
päästeteenistust, politseid, 

Agressiivne patsient, 
pereliikmed või 
juuresviibijad

Tagasi tõmbuda; kedagi ei tohi 
lasta enda ja taganemistee vahele, 
teavitada politseid, vajadusel raadio 
käsiterminali paanikanupp.

j peatükk „Suhtlus ja 
interaktsioon patsientide 
ja nende lähedastega“, 

j peatükk 
„Psühhosotsiaalsed 
probleemid patsientidel“

Vesi Ei tohi ette võtta turvamata 
päästekatseid sügavas või voolavas 
vees; teavitada päästeteenistust.

j peatükk „Veega seotud 
õnnetused“
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2) Kas on teada vigastuse tekkimise mehhanism? Milline see on?

Patsient võib olla haigushoo tõttu kukkunud ja end kukkumisel vigastanud. Patsienti tuleb 
uurida traumast ja haigusest lähtuvalt ja leidude kohaselt alustada raviga.

NB! Ettevaatus haige läbivaatusel on asjakohane: koomas narkomaanil võib olla peos süstal 
koos nõelaga, abivajajatel võivad olla parasiidid jmt.

Vigastuse võimalikud põhjused:

• liiklusõnnetus (sellega seotud kiirused?);

• autoavarii (laupkokkupõrge, külgkokkupõrge, tagant otsasõit, sõiduki rullumine üle katuse); 

•mootorrattaõnnetus (laup-, külgkokkupõrge, patsient teelt välja paisatud?);

• jalakäija sai autolt löögi;

• kukkumine (kukkumise kõrgus, kukkumise pidurdajad, esimesena vastu maad põrganud 
kehaosa, maapinna omadused?);

• perforeeriv või penetreeriv trauma (torkerelv, laskerelv);

• plahvatus (rõhulained, kuulid, tuli).

Üksikasjalikku teavet leiate peatükist „Vigastuse tekkimise mehhanismid“.

3) Mitu inimest on vigastatud?

Patsientide arv – mitu inimest on õnnetuses vigastada saanud?

Õige küsimuste esitamise viis on oluline, näiteks liiklusõnnetuse korral:

•mitu autot osales?

•mitu inimest oli igas osalenud autos?

Vastus mõlemale küsimusele annab esialgse vigastatute arvu. Kohapeal ei tohiks küsida: 
„Mitu inimest on vigastatud?“, vaid pigem: „Mitu inimest osales õnnetuses?“ Kas inimene on 
vigastatud või mitte, ei otsusta mitte juhuslikult juuresviibinud isikud, vaid otsustab kiirabi-
meeskond pärast vigastuse mehhanismi hindamist ja patsiendi uurimist. 

Ka näilise üksikjuhtumi korral võib kannatanuid olla rohkem. Äkiline iiveldus ja oksendamine 
ühel inimesel võivad viidata ühiselt söödud riknenud toidule või mürgisele seenele. Teadvu-
setu patsient võib olla tarbinud koos teiste juuresolijatega narkootikume. Ühe patsiendi pea-
valud ja iiveldus võivad viidata vingugaasi mürgistusele, mis võib olla tabanud mitut inimest.

NB! Kõik õnnetuses või erakorralise abi juhtumis osalejad on võimalikud patsiendid.

4) Kas on vaja lisajõude?

Milliseid täiendavaid ressursse on vaja?

Pärast olukorra hindamise viiele võtmeküsimusele vastamist edastatakse vajadusel häire-
keskusele teade  abijõudude vajadusest: palun saata kiirabibrigaad, politsei, päästeteenis-
tus jne. Abi kutsumisel tuleb kindlasti lisada ka milleks abi on vaja.  Ebaselge olukorra puhul 
edastatakse esialgne teade: „Esialgne ülevaade olukorrast: kaks väikebussi on kokku põrga-
nud, umbes 12–15 vigastatut, lisajõud vajalikud.“

Ressursid – abivahendid, reservid
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Esmane hinnang patsiendi seisundile

Patsiendi seisundi esmase hindamise eesmärgiks on teha kiiresti kindlaks, kas tema elu on 
ohus. Kui esmasel ülevaatusel tehakse kindlaks, et üks eluliselt tähtis funktsioon puudub või 
esineb tugev kõrvalekalle normist, sekkutakse kohe.

Esmane hindamine toimub skeemi järgi teadvus-hingamine-vereringe. Uuritakse nahka, kas 
on viiteid šoki tunnustele, seejärel kontrollitakse kaela-rindkere piirkonda, et üles leida hin-
gamissüsteemi vigastustele viitavaid tunnuseid. Esmaseks hinnanguks on vaja maksimaalselt 
üht stetoskoopi või defi brillaatorit südamerütmi kindlakstegemiseks, muus osas hinnatakse 
viie meele abil. Esmase hinnangu raames kasutatakse ka Glasgow’ kooma skaalat (GKS), kus 
hinnatakse silmade avamist, motoorikat ja sõnalist reaktsiooni.

GKS

Silmade avamine Motoorne reaktsioon Sõnaline reaktsioon

Spontaanne 4 Täidab korraldusi 6 Orienteeritud 5

Häälele 3 Reageerib 
valuärritusele 
sihipäraselt

5 Segased vastused 4

Valule 2 Eesmärgitu valu 
tõrjumine

4 Ebaadekvaatsed 
sõnad

3

Puudub 1 Painutab vastusena 
ärritusele

3 Arusaamatud 
häälitsused

2

Sirutab vastusena 
ärritusele

2 Puudub 1

Liigutused puuduvad 1

15 punkti:  normaalne teadvus
8 punkti või vähem: (intubatsiooni ja) toetava/juhitava hingamise vajadus
3–7 punkti:  kooma

1) Teadvus

Sõnaline pöördumine:

• „Tere! Me oleme kiirabist. Mis juhtus?“

• „Palun ärge liigutage, kuni me pole teid täielikult läbi vaadanud.“

Milline on reaktsioon: reageerib häälele – reageerib valuärritusele (= hingamine olemas) – 
puudub täielikult?

2) Hingamine

• Kas hingamisteed vabad?
• Kas hingamine olemas?
• Milline on hingamissagedus: normaalne – liiga kiire – ebaregulaarne?
• Kas hingamise kvaliteet (hingamissügavus = hingamismaht) on piisav?

Kui on vaja, siis kohe abistada: hingamisteede vabastamine, abistav hingamine või hapniku 
manustamine.
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3) Vereringe

• Kas pulss olemas: a. radialis? a. carotis?
• Pulsi regulaarsus: rütmiline – arütmiline?
• Pulsi kvaliteet: nõrk – tugev?
• Pulsi sagedus: kiire – aeglane?
• Kapillaaride taastäitumise aeg: normaalne (< 2 sekundi) või aeglustunud (> 2 sekundi)?
• Kas on nähtavid väliseid verejookse?

Vajadusel kohe abistada: kaudne südamemassaaž, EKG-monitooring või defi brillatsioon (vat-
sakeste fi brillatsioon?), rõhkside, šoki ennetamine ja -ravi, venoosse juurdepääsu loomine.

Kui radiaalpulss on olemas, võib lähtuda sellest, et patsiendi süstoolne vererõhk on vähe-
malt 90 mmHg. Kui radiaalpulss puudub, aga on olemas karotiidpulss, siis on vererõhk vähe-
malt 60 mmHg.

4) Nahk

• Naha värvus: kahvatu – roosa – hall – tsüanootiline?
• Naha niiskus: higine, väga kuiv?
• Naha temperatuur: jahe – soe – kuum?

5) Kael-kukal (trauma kahtluse korral)

• Trahhea: kas on keskjoonel?
• Kaelaveenid: kas on täitunud?
• Lülisamba kaelaosa trauma tunnused (tunda pinge, näha deformatsioon – kõverdumine 

vm)?

6) Rindkere

Vaatlus Rindkere vigastamata, sümmeetriline?

Välised vigastused?

Paradoksaalse liikumise olemasolu hingamisel?

Auskultatsioon Kas on olemas hingamiskahin?

Mõlemal pool ühesugune?

Palpatsioon Kas on valusid?

Deformatsioonid, ebastabiilsused?

Krepitatsioon (naksumine)?

Subkutaanne emfüseem (krudin)?

Kui pärast nende andmete kogumist selgub, et patsiendi elu ei ole vahetult ohus, võib kogu-
da anamneesi ja paralleelselt sellega uurida kogu keha.

Subkutaanne emfüseem – õhu kogunemine naha alla
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Anamnees

Kreekakeelne sõna anamnees tähendab meenutamist. See tähistab haiguse või trauma koh-
ta käivate andmete väljaselgitamist. Millal kaebus tekkis, kuidas see kulges, millised on prae-
gused vaevused? Anamneesi kvaliteet sõltub ka küsitletava kommunikatsioonioskusest ning 
tema antud teabe õigsusest. Et mitte lasta end patsiendi või juuresolijate paljusõnalistest 
või ladusatest jutustustest ühte kindlasse suunda juhtida, on soovitatav kasutada standard-
set anamneesikogumist S-HAREV-skeemi järgi, valudega patsientidel lisaks PIRTA-skeemi 
järgi. Vastavates põhisümptomite peatükkides esineb sama skeem uuesti iga kord spetsii-
fi lise infoga.

S-HAREV

Sümptomid: Millise vaevusi ja haigustunnuseid patsient kirjeldab?
Haigused (eelnevad haigused): Milliseid haiguseid patsient põeb?
Allergiad: Milliseid allergiaid esineb? Milliseid ravimiallergiaid 

esineb?
Ravimid: Milliseid  ravimeid patsient tarvitab? Millal ta neid 

viimati võttis?
Enne erakorralise abi vajamist 
(kiirabi kutsumist) juhtunu: 

Mis juhtus enne kiirabi kutsumist?

Viimane Söömine (joomine), viimane menstruatsioon?

Kui patsient ütleb, et tal on valud, käsitletakse valude olemus ja isloomu uurimisel PIRTA-
skeemi.

PIRTA

Provokatsioon/palliatsioon: Mis kutsub valu esile või mis seda leevendab? 
Iseloom: Millise iseloomuga on valu? Tuim, terav-torkav, hootine?
Radiatsioon (kiirgumine): Kas valu kiirgub kuhugi?
Tugevus: 1–10 punkti skaalal: Kui 10 on tugevaim seni kogetud valu, mitu punkti on 

praegusel valul?
Aeg (algus): Millal valu algas? Kas see arenes kiiresti või järk-järgult? 

Hoogudena või püsivana?

Kogu keha uuring

Kogu keha uuring on süstemaatiline uuring kraniaalselt kaudaalsele, see tähendab pealaest 
jalatallani. Siinkohal kirjeldatakse patsiendi uurimise lihtsustatud vormi, mis on abiks nii hai-
guste kui ka traumade korral. Haiguste korral võivad osutuda vajalikus üksikasjalikumad uu-
ringud, mida kirjeldatakse vastavates peatükkides.

Kui patsiendi seisund muutub  uurimise ajal, siis see katkestatakse kohe ja viiakse uuesti läbi 
patsiendi seisundi esmase ülevaatuse toimingud.

Kogu keha uuring ehk teisene uuring sisaldab järgmisi võtteid:

1) vaatlus (vaatamine, kuulamine, haistmine);

2) (kui võimalik) funktsiooni kontrollimine (lasta patsiendil aktiivselt liigutada);

3) kompamine (uurija poolt käsitsi ja instrumentidega läbiviidavad kontrollimised). 
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Vigastatud patsiendil võib kõigepealt korraks uurida väliseid nähtavaid vigastusi, sellele järg-
neb  süstemaatiline pealaest jalatallani läbivaatus. Haigestumisega patsientidel võib kiirabi 
etapil võib haigusest tulenevalt teatud kehapiirkondade uurimisest loobuda, kuid see peab 
olema põhjendatud ja teadlikult tehtud.

Kogu keha uuringuks kasutatakse lisaks veel diagnostilisi abivahendeid, nagu vererõhu-
mõõtja, pupillirefl eksi lamp, 12 kanaliga EKG-aparaat, glükomeeter, pulssoksümeeter jne. 
Diagnostilised või ravitegevused integreeritakse iga kehapiirkonna järgi loogiliselt uurimis-
protsessi. Piisava hulga abistajate ja koostööd harjutanud meeskonna korral võib need teha 
ka juba varem.

Kraniaalne – pea pool paiknev (keha ülemises otsas)
Kaudaalne – saba pool paiknev (keha alumises otsas)

1) Pea

Vaatle Näonahk: kahvatu– roosa – hall – tsüanootiline?

Hematoomid, tursed (muhud)?

Veri või liikvor ninas, suus?

Veri või liikvor kõrvades?

Põletus- või tahmajäljed näol, ninakarvadel, suu juures või suus?

Kontrolli Silmade avamine

Silmade liikumise (igas suunas) võrdsus, nüstagmi esinemine

Silmade konvergents (sissepöördumine nina suunas) vaadeldava 
objekti lähenemisel

Pupillide suurus, võrdsus, reaktsioon

Lõualuu liigutamine (suu avamine)

Pareesi tunnused

Katsu Deformatsioonid?

Märgid luumurdudest (ebanormaalne kuju) – valu vajutamisel või 
liigutamisel?

Hambad: hammaste loksumine?

 Kontrolli veel kord

Hingamine Hingamisteed vabad?

Hingamise sagedus (täpselt dokumenteerida)

Hingamise kvaliteet

Hingamisel tekkivad helid (j peatükk „Hingamishäired - düspnoe“)

Hingamistüüp

Vereringe Pulsi sagedus (täpselt dokumenteerida).

Pulsi kvaliteet: nõrk – tugev?

Pulsi rütmilisus: rütmiline – arütmiline?

Delegeeri Arteriaalse vererõhu mõõtmine

Parees – (siin: näolihaste) nõrkus, halvatus 
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Pilt 12.1 Pupillide reaktsiooni ja nüstagmide esinemise kontrollimine

Hingamistüübid:,

Normaalne 
hingamine

14–18 hingamist minutis, korrapärane.

Kussmauli 
hingamine 

Hingamise sügavuse ja sageduse suurenemine; viitab 
ainevahetushäirele, näiteks metaboolne atsidoos või diabeetiline kooma.

Cheyne-Stokes’i 
hingamine

Pindmine hingamine, mis muutub üha kiiremaks ja sügavamaks, siis 
hingamine vaibub ja järgneb hingamispaus; kordub uuesti; viitab 
ajukahjustusele.

Biot’ hingamine Korrapärane hingamine, mida katkestavad lühikesed hingamispausid; 
viitab: kesknärvisüsteemi haigustele, tuumoritele, ajukahjustustele.

Keskmised normväärtused vanuse järgi

Vanus Vastsündinu 6-kuune 1-aastane 10-aastane Täiskasvanu

Kaal (kg) 3 7 10 35 60+

Kasv (cm) 50 70 75 140 150+

Hingamissagedus 
minutis

40 30 30 16 12

Südamesagedus 
minutis

140 130 120 85 60–100

Vererõhk mmHg 70/40 80/50 90/55 120/70 130/80

2) Kael-kukal

Välised vigastuse tunnused?

Lülisamba kaelaosa vigastuse tunnused: lihaspinge? deformatsioon? väändumine?

Trahhea: keskjoonel – nihkunud?

Kaelaveenid: esilevõlvunud?

Delegeeri: lülisamba kaelaosa immobiliseerimine.
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3) Rindkere

Vaatle: Rindkere vigastamata, sümmeetriline?

Nähtavad muutused:

• Deformatsioonid (kuju muutused)? 

• Verevalumid – sinised plekid?

• Kontusioonid (muljumised)?

• Pindmised haavad?

• Sügavad haavad?

• Latseratsioonid (rebendid)?

• Penetratsioonid (läbivad vigastused)?

Katsu: Valulikkus?

Deformatsioonid?

Ebastabiilsused? Ebanormaalne liikuvus?

Krepitatsioon (krudin, krigin)?

Subkutaanne emfüseem (krudin)?

Kontrolli: Auskultatsioon: kas esineb hingamisel tekkivaid helisid? Kas 
hingamisheli on mõlemal pool ühesugune? 

Kui ei, siis perkussioon: kas on õõnes või kumisev heli ühel poolel 
või mõlemal pool?

Delegeeri: Panna EKG-monitooring

Pilt 12.2. Õlavöötme luude terviklikkuse kontroll
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4) Kõht 

Spontaanne valu väljendus?

Valu kiirgamine (naha ülitundlikkus): põrn – vasak õlg; maks – parem õlg?

Välised vigastuse tunnused (kas esineb põrutusele viitavaid jälgi, naha marrastusi)?

Kõhu ettevõlvumine/puhitus?

Lihased pidevalt pinges?

Kompa kõiki nelja kvadranti: valu väljendus?

Kaitsepinge? Laudkõva kõht?

Hootised või püsivad valud?

Laudkõva kõht?

5) Vaagen ja häbemeluu

Vaatle: Turse? Hematoom?

Tahtmatu urineerimine (verine?) või roojamine?

Katsu: Valu väljendus kompressioonil?

Ebastabiilsus?

6) Jalad

Vaatle: Naha värvus?

Välised vigastuse tunnused (naha marrastused, haavad)?

Hematoomid? Tursed?

Ebaloomulik asend jäsemel?

Luuotsad nähtaval – lahtine murd?

Motoorika ja 
verevarustuse 
kontroll

Kas motoorika on olemas (lasta liigutada varbaid ja jalaliigeseid – 
liigutamine takistatud)?

Kas verevarustus on olemas (katsu jäsemetel pulsse)?

Kapillaaride taastäitumise aeg: normaalne (< 2 sekundit) või 
aeglustunud (> sekundit)?

Kas tundlikkus on olemas (varbaid näpistada)? Refl eksid (eriti Babinski 
refl eks)?

Delegeeri Lahastamine/immobiliseerimine
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7) Käed

Vaatle: Naha värvus?

Välised vigastuse tunnused (naha marrastused, haavad)?

Hematoomid? Tursed?

Ebaloomulik asend jäsemel?

Luuotsad nähtaval – lahtine murd?

Motoorika ja 
verevarustuse 
kontroll

Kas motoorika on olemas (lasta liigutada sõrmi, labakäsi ja muid 
käeliigeseid – liigutamine takistatud või vaba)?

Kas verevarustus on olemas (katsuda radiaalpulssi)?

Kapillaaride taastäitumise aeg: normaalne (< 2 sekundit) või 
aeglustunud (> sekundit)?

Kas tundlikkus on olemas (puudutada ükshaaval kõiki sõrmi)?

Delegeeri RR mõõtmine, pulssoksümeetria, veresuhkru määramine, lahastamine/
immobiliseerimine

8) Selg (vajadusel)

NB! Kui uurimiseks on vaja patsienti keerata, siis ainult kogu keha pööramisega ümber oma 
telje (nn „ühes tükis“ liigutamine)!

Vaatle: Kas selg on vigastamata, mõlemad pooled sümmeetrilised?

Nähtavad vigastused:

• Deformatsioonid (kuju muutused)? 

• Verevalumid – sinised plekid?

• Kontusioonid (muljumised)?

• Pindmised haavad?

• Lahtised haavad?

• Latseratsioonid (rebendid)?

• Penetratsioonid (läbivad haavad)?

Katsu Valusad piirkonnad?

Deformatsioonid?

Ebastabiilsused?

Krepitatsioon (krudin, krigin)?

Delegeeri Kühvelraam, vaakummadrats.

NB! Seljavigastused jäetakse eelkõige teadvuseta patsientidel ja alajäsemevigastustega 
patsientidel sageli tähelepanuta.

Kui kogu keha uurimisel tehakse kindlaks üks järgmistest vigastustest, peaks kohapeal viibi-
mise aeg olema võimalikult lühike:
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• kõhuvigastus (kõhulihaste kaitsepinge, laudkõva kõht, ...);

• ebastabiilne vaagnaluu murd;

• mõlema sääreluu murrud;

• vigastused või haigestumised, mille vahetuid tagajärgi ei suuda patsient ja/või abiks ole-
vad meedikud haiglaeelsete abistamisvõtetega piisavalt kompenseerida.

Babinski refl eks – talla alust (lateraalselt) ärritades, nt. refl eksihaamri varrega või pastapliiat-
siga  üle tõmmates, sirutub  suur varvas  välja ja 2.–5. varvas lähevad harali (see on pärast 1. 
eluaastat KNS-kahjustusele viitav refl eks)

Vanemate patsientide ja laste uuringu eripärad

Vanemad inimesed Lapsed
Üldist • Vähene külmataluvus 

• Kasutatud ravimite suur hulk, 
nende ebaselge aktsepteeritavus ja 
sissevõtmine

• Vähenenud valutundlikkus, on 
võimalik valu sümptomaatika 
alahindamine

• Esmakordsel kohtumisel patsiendiga 
on raske eristada kroonilisi 
sümptomeid akuutsetest 

• Rääkivatel väikelastel alustada 
kontakti saavutamiseks uuringut 
võimaluse korral jalgadest

• Noorukite kogu keha uuringul 
arvestada eriti tugeva häbitunde 
olemasolu võimalusega

• Vanemate või kasvatajate pidev 
kaasamine anamneesi kogumisse 
ja uurimisse

• Vaikne, apaatne ja rahulik laps on 
sageli eluohtlikus seisundis laps, 
karjuv laps on seevastu hea märk

Pea Vähem juukseid, vähem kehakarvu Avatud lõge lastel kuni 2. eluaastani
Nägu Nina suurenemine kõhrkoe muutuste 

tõttu
Ninasõõrmete liikumine hingamisel 
on märk õhupuudusest

Kõrvad Kuulmisvõime vähenemine, 
kuuldeaparaat

Silmad Nägemisvõime vähenemine, kitsamad 
pupillid; pupillide seisund võib olla 
kahjustatud katarraktist või kaest

Suu Valehambad
Kael Vähenenud liikuvus, suurenenud jäikus 

ja valutundlikkus
Rindkere Rindkere vähene liikumine hingamisel Roietevaheliste lihaste 

sissetõmbumine hingamise ajal on 
märk hingamispuudulikkusest

Kõht Vähenenud lihastoonus; 
kõhuõõnesisese verejooksu korral on 
võimalik, et kõht ei muutu laudkõvaks

Vaagen Vähenenud liikuvus, luumurru tekkimise 
tõenäosus suurenenud

Jäsemed Vähenenud lihaste tugevus; vähenenud 
liikuvus, luumurdude tekkimise 
tõenäosus suurenenud

Selg Lülisamba kõveruste muutused, 
kroonilised valud
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Eriuuringud

Vajaduse korral tuleb teha laiendatud uuringud, mis pole tavalise standardse uuringu osa. 
Neuroloogiliste häiretega patsientidel võib olla vajalik täiendav neuroloogiline uuring. 

Kraniaalnärvide võimalikele vigastustele viitavad tunnused

Närvi nimetus Uurimine

N I: haistmisnärv 
(nervus olfactorius)

Kas tunnete lõhnu nagu tavaliselt?

N II: nägemisnärv 
(nervus opticus)

Kas suudate näha objekti X  eemal?

N II: silmaliigutajanärv 
(nervus  oculomotorius)

Liigutage silmi vasakule ja paremale, üles ja alla

N IV ja VI: plokinärv ja eemaldajanärv 
(nervus trochlearis ja nervus abducens)

N V: kolmiknärv 
(nervus trigeminus)

Katse, kas patsient suudab näol eristada teravat 
ärritust nürist

N VII: näonärv 
(nervus facialis) 

Näidake hambaid, kortsutage otsaesist, sulgege 
silmad, naeratage

N VIII: esiku-teonärv 
(nervus vestibulo-cochlearis)

Katse: sosistatakse patsiendile mõlemal küljel üks 
sõna ja kontrollitakse kõrvade kuulmist

N IX: keele-neelunärv 
(nervus glossopharyngeus)

Avage suu ja öelge: „Ahh.“

N X: uitnärv 
(nervus vagus)

Tekib oksendamisrefl eks, kui keelepära puudutada 
spaatliga

N XI: lisanärv 
(nervus accessorius)

Liigutage õlgu ette ja taha ja pöörake pead

N XII: keelealune närv 
(nervus hypoglossus)

Ajage keel välja ja liigutage seda üles, alla, 
paremale ja vasakule

Võimalike vaimsete häiretega patsientidel võib lühike hinnang anda viiteid vaimse häire 
kohta. Minimaalselt kontrollitakse orienteerumist kohas, ajas ja oma isikus: Kus me praegu 
oleme (aadress)? Mis kuupäev, mis kuu, mis aasta praegu on? Kuidas on Teie nimi? Kellena Te 
töötate/töötasite? Täpsema uuringu korraldamisel aitab vaimse seisundi miniuuring (Fols-
teini järgi).

Vaimse seisundi miniuuring (Mini-Mental State Examination = MMSE) on rahvusvaheliselt 
kasutatav meetod vaimse häire kindlakstegemiseks. Seda võib kasutada ka haiglaeelselt, 
näiteks arusaamisvõime kindlakstegemiseks. Iga õige vastus annab ühe punkti.
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Küsimus Märkused Punktide arv
A. Orienteerumine ajas
1. Mis aasta meil praegu on?
2. Milline aastaaeg?
3. Mis kuu?
4. Mis nädalapäev on täna?
5. Mis kuupäev?
B. Orienteerumine kohas
6. Mis riigis me elame?
7. Mis maakonnas?
8. Millises linnas, millises külas?

9. Kus me praegu oleme? Nt korterinumber, tänav, vanade- või 
hooldekodu, sõiduk ...

10. Kus täpselt? Nt toanumber, korrus, kiirabiauto ...
C. Arusaamisvõime
11. Korrake: „sidrun“ Selgelt ja arusaadavalt ette öelda!
12. Korrake: „võti“

13. Korrake: „pall“
D. Tähelepanu ja arvutamine 
(iga õige vastus annab ühe punkti)
14. Arvutage: 100-st lahutada 7, õige: 93
15. ... lahutada 7,
 

86

16. ... lahutada 7, 79
17. ... lahutada 7, 72
18. ... lahutada 7. 65
E. Mälu
19. Millised olid need kolm sõna, 
mida pidite varem kordama?

sidrun

võti
pall

F. Kõne
20. Mis see on? Näidake pastakat
21. Mis see on? Näidake kella
G. Fraasi kordamine
22. Korrake: 
„Palun mitte kuisid ega agasid.“
F. Sõnaliste käskluste täitmine
23. Võtke see leht paremasse kätte.
24. Murdke see keskelt kokku.
25. Asetage see põrandale.
I. Kirjalike korralduste täitmine 
26. Näidake patsiendile paberilehte kirjaga 

„Sulgege silmad!“
J. Kirjutamine
27. Kirjutage siia tühjale lehele 
mingi lause

Ärge dikteerige, see tuleb spontaanselt 
kirjutada.

K. Joonistamine
28. Joonistage see kujund järgi. Joonistage ette kaks lõikuvat viistahukat.
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Punktid: 24 kuni 30 punkti: normaalne

 < 24 punkti: algav vaimne taandareng, kergekujuline dementsus

 < 17 punkti: dementsus

(Mini-Mental State Examination (MMSE), kohandatud Folstein MF, Folstein SE, McMugh PR 
(1975) järgi. )

Kokkuvõte

Standardne ja süstemaatiline sündmuskoha analüüs  ning korrektne anamneesi kogumine  
ja patsiendi uurimine on võti patsiendi professionaalseks abistamiseks. Ohutuse ja õnnetuse 
mehhanismide aspektid on sündmuskoha ülevaate komponendid. Abistaja viie meele abil 
tehakse esmasel hinnangul kindlaks eluohtlikud haigestumised või vigastused. Uurimine 
pealaest jalatallani aitab saada ulatusliku pildi patsiendist ja tema haigusest või vigastusest. 
S-HAREV-skeem ja PIRTA-skeem aitavad struktureeritud anamneesi kogumisel.

VÕTMESÕNAD anamnees auskultatsioon

esmane hinnang küsitlus kogu keha uuring

ohud palpatsioon pealaest jalatallani uurimine

perkussioon PIRTA S-HAREV

sündmuskoha ülevaatus vigastuse võimalikud 
põhjused uurimine

subjektiivsed andmed objektiivsed andmed

Teadmiste kontrolli küsimused

1. Millised meetodid on kiirabis kasutusel sündmuse kohta andmete kogumisel?

2. Milline peab olema  sündmuskoha ülevaatuse taktika?

3. Mis on patsiendi seisundi esmase hinnangu eesmärk?

4. Mida tähendavad  auskultatsioon, palpatsioon ja perkussioon?

5. Miks peab patsiendi uuring toimuma standardse skeemi järgi?

6. Mida tähendavad lühendid S-HAREV ja PIRTA? Kirjelda neid tegevusi.

7. Mida tähendab tunnelipilk?
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13. TEADVUSEHÄIRED

Õpieesmärgid

Erakorralise meditsiini tehnik:

• teab teadvusehäirete tunnuseid;

• oskab nimetadaa teadvusehäirete võimalikke põhjusi;

• teab ja oskab kirjeldada teadvusehäirete erinevaid staadiume;

• teab kriteriume, mis viitavad teadvusehäirete ohtlikkussele;

• teab kuidas kogutakse teadvusehäirete korral anamneesi ja viiakse läbi süsteemset läbi-
vaatust;

• oskab nimetada teadvusehäirega patsiendile rakendatavaid kiirabi protseduure;

• oskab nimetada kolme sagedasemat teadvusehäirete raviks kasutatavat ravimit.

Sissejuhatus

Mõistega „teadvuse seisund“ tähistatakse meditsiinis psüühilise aktiivsuse üldist taset, mil-
lega seostub võime vastu võtta, analüüsida ja sünteesida ärritusi ja neile reageerida. 

Akuutsed teadvusehäired on kiirabimeeskonna jaoks keeruline väljakutse, kuna teadvuse-
häire võib olla märk väga raskest tervisehäirest. Seda iseäranis seetõttu, et juhtumid või-
vad varieeruda alates joobes patsientide mitteeluohtlikest juhtumitest kuni näiteks sügava 
teadvusekaotusega patsientideni, kellel on suur intratserebraalne verejooks.

Teadvusehäirete põhjused võivad ulatuda peavigastusest, hingamis-, vereringe- ja ainevahe-
tushäiretest kuni mürgistuste ja otseselt ajuga seotud põhjusteni välja.

Intratserebraalne verejooks – ajus esinev verejooks, mille põhjuseks on enamasti ajus oleva vere-
soone lõhkemine

Terminoloogia

Teadvusehäirete korral eristatakse kolme raskusastet:

• somnolents – patsient on magamise sarnases seisundis, ärkab kõnetamise peale, edasi 
reageerib normaalselt;

• soopor – patsienti on võimalik vavaliselt lühikeseks ajaks äratada valjuhäälselt kõnetades 
või talle  valu tekitada, ei reageeri enamasti;

• kooma – teadvusetus, millest ei ole võimalik patsienti äratda ka tugeva ärrituse (valu) 
toimel.
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Näidisjuhtum

Vahetult pärast Teie naasmist kiirabibaasi saate häirekeskuselt uue väljakutse mittereageeriva 
patsiendi juurde. Täpsem teave puudub. 

Sündmuskoht on liftita mitmekorruselise elumaja neljandal korrusel. Vaatamata raskele kaalule 
võtate kaasa ka reanimatsioonikoti ja defi brillaatori – ei või ju iial teada. Kolmandal korrusel tu-
leb Teile juba vastu patsiendi erutunud abikaasa ning palub Teil talle kiiresti järgneda, sest tema 
45-aastane naine ei reageerivat juba 15 minutit.

Korterisse sisenemisel leiate eest tualettruumi ukse ees põrandale vajunud patsiendi. Talle lähe-
nedes märkate patsiendi sinakat näovärvust ja kuulete hingamisel tekkivat norskavat heli ning 
pikemaid hingamispause.

Kuidas käituksite sellise patsiendiga?

Teie esmahinnangu kohaselt on tegemist teadvusetu patsiendiga, kellel on tekkinud hingamishäi-
red. Teie kolleeg kutsub raadiojaama teel arstibrigaadi, edastades põhjuseks „hingamispuuduliku-
sega kooma“. Pärast seda, kui olete kindlaks teinud, et põhjuseks ei ole trauma, keerate patsiendi 
kolleegi kaasabil selili. Elumärke kontrollides näete, et patsient on sügavas koomas, hingamine on 
tasane, ebareeglipärane, sagedusega 8 korda/min. Pulss on palpeerimisel tuntav, sagedus 120/
min. Keeldehammustuse tõttu on suus sülge ja verd. Pärast suuõõne puhtaks aspireerimist ja oro-
farüngiaalse toru paigaldamist alustab brigaadijuht patsiendile maski ja kotiga abistava hingami-
se tegemist. Äsja paigaldatud pulssoksümeeter näitab 79% hapnikuga saturatsiooni.

Abikaasalt saadud selgitustest saate teada, et patsiendil on pikki aastaid olnud kõrge vererõhk 
ja juba kuus kuud krooniline peavalu. Teel tualetti tekkis patsiendil krambihoog, mille järel kao-
tas ta kohe teadvuse.

Tänu abistavale hingamisele tõuseb SpO2 95%-le. Teil on nüüd aega luua venoosne juurdepääs, 
paigaldada EKG ja mõõta vererõhku. Vererõhk on 250/80 mmHg. Brigaadijuhi korraldusel ma-
nustate patsiendile i-v 0,6 mg Enalaprili. Varsti pärast seda saabuv kiirabiarst otsustab patsienti 
jätkuva sügava kooma tõttu kohe intubeerida. Olete selleks ajaks juba vajalikud vahendid valmis 
pannud. Seejärel toimetatakse patsient haigla erakorralise meditsiini osakonda, kus on olemas 
vajaliku neurokirurgilise ravi võimalused. Haiglas kohe tehtud kompuutertomograafi a näitab 
peas veresoone lõhkemise tagajärjel tekkinud intratserebraalset verejooksu.

Tavapärane aju anatoomia, füsioloogia, patofüsioloogia

Ärkveloleku tagamisel on keskne roll ajutüve piirkonna retikulaaformatsioonil. Selles paik-
nevad närvirakud saavad impulsse nende ümber paiknevatest üles ja alla liikuvatest format-
sioonidest. Keskus vahetab signaale ajukoorega ning selle tulemusena tekib vastastikune 
stimulatsioon. See piirkond on tähtis ka selleks, et unest jälle üles ärgata. Süsteemi häire 
tagajärjel tekib kooma.

Aju funktsioonihäirete põhjustest eristatakse difuusseid ekstratserebraalseid põhjusi (nt 
mürgistused) ja lokaalseid kahjustusi (nt peavigastuse järel).

Retikulaarne – võrkjas
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Teadvusehäirete põhjused ja sümptomid (esinemise sageduse järjekorras)

Põhjus Silmatorkavad märgid 
sündmuskohal

Anamnees Läbivaatus

Mürgistused
Alkohol Alkoholipudelid Alkoholilembus Alkoholi lõhn, okse, 

laienenud pupillid
Unerohud,
antidepressandid

Tühjad rohukarbid ja 
tabletilehed

Depressioon Seedimata tabletid 
oksemassides, madal 
vererõhk, südame 
rütmihäired, laienenud 
pupillid. Tühjad ravimite 
pakendid kannatanu 
juures.

Opiaadid Süstlad ja nõelad Narkomaania Süstlatorked, väga 
kitsad pupillid, aeglane  
hingamine

Peaajutrauma Aset leidnud õnnetus 
(ei ole alati kohe 
märgatav!)

Trauma mehhanism Pea piirkonnas hematoom 
või haav, erineva laiusega 
ja erinevalt reageerivad 
pupillid

Epilepsia Krambihooga patsient Teadaolevad 
epilepsiahood

Keeldehammustus, 
roojamine, sügav 
sagenenud hingamine

Intratserebraalne 
verejooks

Kõrgvererõhu vastased 
ravimid

Äkiline 
teadvusekaotus, 
vahetult enne seda 
võimalik peavalu või 
iiveldus

Erineva laiuse ja 
reaktsiooniga pupillid, 
vaade kõrvale (patsiendi 
pilk on suunatud 
intratserebraalse 
kahjustusega samale 
poole), sirutuskrambid, 
ühe kehapoole halvatus

Insult Enamasti eakam 
patsient

Ühe kehapoole 
äkiline halvatus, 
võimalik ka äkiline 
teadvusekaotus

Silmad kahjustatud 
kolde poole pööratud, 
ühe kehapoole halvatus, 
allapoole rippuv suunurk

Metaboolsed häired
Maksapuudulikkus Enamasti teadaolevate 

alkoholiprobleemidega 
isik

Maksatsirroos, 
krooniline alkoholism

Astsiit, kollased skleerad, 
kiire sügav hingamine, 
maksalõhn suust

Neerupuudulikkus Ümberkaudsed märgid 
puuduvad

Teadaolevad 
neerutalitluse 
probleemid

Väljahingatavas hingeõhus 
uriini lõhn, silmalau 
ödeem

Elektrolüütide 
düsbalanss

Enamasti eakam 
patsient

Aja jooksul tekkinud 
teadvusehäired, 
vedeliku väljutamise 
ravimid

Laboratoorsed analüüsid 
kinnitavad

Entsefaliit Ümberkaudsed 
tunnused puuduvad

Paaripäevane 
palavik, nõrgenenud 
immuunsus (nt organi 
siirdamise järgne 
patsient), enne 
koomasselangemist 
patsient enam ei 
orienteeru

Kuklakangestus, 
diagnoosimiseks 
magnetresonants-
tomograafi a, 
laboratoorsed analüüsid
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Hüpoksia Sinakaks tõmbunud 
patsient

Patsiendil on 
õhupuudus, astma, 
südamepuudulikkus

Sinakas (= tsüanootiline) 
nahavärvus, 
hingamissagedus ja 
-sügavus ebapiisavad

Endokriinsed häired

Hüpoglükeemia Glükomeeter, 
insuliinisüstal

Diabetes mellitus, 
insuliiniravi

Külm higi, vapekülm/
värisemine, kõrge südame 
löögisagedus, veresuhkru 
mõõtmine annab 
kinnituse

Hüperglükeemia Glükomeeter, 
insuliinisüstal

Diabetes mellitus, 
aja jooksul tekkivad 
teadvusehäired

Veresuhkru mõõtmine 
aitab diagnoosida

Subarahnoidaalne 
verejooks (SAH)

Teadvuseta patsient Enne teadvusehäirete 
tekkimist tugevate 
pistetena algav 
peavalu, krambihoog

Kuklakangestus, 
valgusekartlikkus

Psühhiaatriline 
haigus

Mitte päris teadvuseta 
patsient

Psühhiaatriline 
haigus, pingeline 
olukord

Silmad tugevasti kokku 
pigistatud või pilk alati 
kõrvale pööratud

Metaboolsed -  ainevahetusega seotud

Astsiit - vedeliku kogunemine kõhuõõnde

Skleerad - silma kõvakest

Entsefaliit - ajupõletik

Hüpoksia - hapnikupuudus

Hüpoglükeemia - veresuhkru normist madalam väärtus

Hüperglükeemia - veresuhkru normist kõrgem väärtus

Subarahnoidaalne verejooks (SAH) - ämblikvõrkkesta aluse piirkonna verejook

Patsiendi seisundi hindamine, anamnees, patsiendi läbivaatamine

Teadvusehäiretega patsiendil on kõigepealt tähtis tagada elutähtsate funktsioonide, nagu 
hingamine ja vereringe, toimimine. Seisundi stabiliseerimine, diagnoosi määratlemine ja häi-
re põhjuse kõrvaldamine võivad seejuures  toimuda   samal ajal.

1) Ülevaade olukorrast (sündmuskoha ülevaatus)

Siin tuleb kiiresti käesolevale olukorrale esmane hinnang anda. Peale patsiendi seisundile 
esmase hinnangu andmise tehakse ka kindlaks, kas sündmuspaik on meeskonna jaoks ohu-
tu. Tühjade tabletikarpide, alkoholipudelite või n-ö narkokomplektide (süstlad ja nõelad) 
leidmine võib anda esimese aimduse teadvusehäirete põhjusest. Enamikul juhtudest aga 
esmasest hinnangust ei piisa, vaid kindlasti tuleb välja selgitada ka täpsem anamnees ja viia 
läbi uuringud.

NB! Esmamuljel ei tohi lasta end eksitada. Ka alkoholijoobes patsient võib olla kukkunud ja 
saanud peaajutrauma. See ei tohiks kergemini silmatorkava alkoholijoobe taha varju jääda.
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2) Esmane hinnang patsiendi seisundi kohta

Teadvuseseisundi kindlakstegemiseks kõnetatakse patsienti: „Tere, ...! Kuidas Te ennast tun-
nete?“ Kui patsient küsimusele ei vasta, tuleb kontrollida tema valutundlikkust patsutades 
põsele ja näpistades kõrvast. Kui patsient ei reageeri ka sellele piisavalt, on tegemist tead-
vusehäirega. Teadvusehäire täpsemaks liigituseks ja dokumenteerimiseks tuleks kasutada 
Glasgow’ koomaskaalat (vt peatükki „Sündmuskoha ülevaatus, esmane hinnang ja patsiendi 
uurimine“).

Kui patsient hinnatakse teadvusetuks, tuleb järgmisena kontrollida tema hingamist ja ve-
reringet. Vajadusel tuleb alustada kunstliku hingamise ja südamemassaažiga (vt peatükki 
„Taaselustamine kliinilisest surmast“).

3) Sihipärane anamnees

Et teadvusehäiretel võib olla väga palju erinevaid põhjusi, on anamnees väga tähtis. Enamas-
ti selgitatakse juba anamneesi käigus teadvusehäirete põhjus välja. Kuna patsiendilt ei saa 
midagi küsida, tuleb võimalikult palju teavet kätte saada pereliikmetelt või juuresviibijatelt. 
Küsitlemisel tuleks ka sel juhul lähtuda S-HAREV-skeemist (vt peatükki „Sündmuskoha üle-
vaatus, esmane hinnang ja patsiendi uurimine“).

Iseäranis põhjalikult tuleb küsida varasemate haiguste (eelkõige diabetes mellituse, hüper-
toonia, epilepsia), ravimite, uimastite kuritarvitamise ja allergiate kohta. Ka varasemad ars-
tilt saadud väljakirjutuslehed (diabetes mellitus, epilepsia, ravimid ...) aitavad teha järeldusi 
ning need tuleks tingimata kaasa võtta.

Kui kiiresti kaotas patsient teadvuse? Millal esimesed nähud tekkisid?

See, kui kiiresti teadvusehäire tekkis, on tähtis fakt. Äkki tekkinud teadvusetus on märk 
peaajutraumast, intratserebraalsest verejooksust, raskest infarktist või epilepsiast. Ka kar-
diaalsete põhjuste tagajärjel (rütmihäired) võib tekkida äkiline teadvusekaotus. Aeglaselt 
süvenevad teadvusehäired võivad esineda ajukasvaja või kroonilise subduraalse hematoomi 
tagajärjel. Metaboolsed häired, nagu hüperglükeemia, võivad areneda mitme päeva jooksul 
ja viia teadvusetuse tekkimiseni.

Somnolentsetel või sooporiga patsientidel tuleb kontrollida orienteerumistaju:

• Kas Te oskate öelda, kus me praegu oleme? (Riik, linn, tänav, korrus?)

• Kas Te oskate öelda, mis kuupäev täna on? (Aasta, kuu, päev?)

• Mis Teie nimi on? Kellena Te töötate?

4) Sihipärane süsteemne läbivaatus

Pärast elutähtsate funktsioonide, nagu hingamine ja vereringe, toimimise tagamist, stabili-
seerimist ja kontrollimist EKG, veresuhkru, vererõhu ja saturatsiooni mõõtmise abil, vaada-
takse patsient süsteemselt läbi. Mõõdetakse ka kehatemperatuuri, sest kehatemperatuuri 
tõus võib osutada meningiidile või entsefaliidile.

Teadvusehäiretega patsiendile süsteemset läbivaatust tehes tuleks eriti suurt tähelepanu 
pöörata vigastusele osutavatele varjatud märkidele (vt peatükki „Peatraumad“).
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Süsteemne pealaest jalatallani läbivaatus

Kehaosa Silmatorkavad tunnused Võimalik sümptom millest

Pea Mõlemad pupillid kitsenenud, 
valgusele väheselt reageerivad 

Oopiumimürgistus

Erineva suurusega või erinevalt 
reageerivad pupillid

Ühe ajupoole kahjustus 
(infarkt, kasvaja, verejooks)

Üks suunurk allavajunud Ühe ajupoole kahjustus 
(infarkt, kasvaja, verejooks)

Peahaav, nähtavad hematoomid Peaajutrauma

Keeldehammustus Epilepsia

Kael Kuklakangestus Subarahnoidaalne verejooks, 
meningiit, entsefaliit

Rind Higi Meningiit, entsefaliit

Kõht – –

Vaagen – –

Selg – –

Jalad Ühe poole funktsioonihäired (liigutus 
ja tundlikkus mõlemal küljel erinev)

Ühe ajupoolkera kahjustus 
(infarkt, kasvaja, verejooks)

Käed Ühe poole funktsioonihäired (liigutus 
ja tundlikkus mõlemal küljel erinev)

Ühe ajupoolrkera kahjustus 
(infarkt, kasvaja, verejooks)

Muu Roojamine, urineerimine Krambihoog (epilepsia, 
intratserebraalne verejooks)

Teadvusehäire raskusastme hingamiseks kasutatakse Glasgow’ koomaskaalat (GKS) (vt pea-
tükki „Sündmuskoha ülevaatus, esmane hinnang ja patsiendi uurimine“).

Subduraalne hematoom – kõvakelme ja ämblikvõrkkelme vaheline verejooks

Somnolentne – unine, aga äratatav

Soopor – sügav uni, millest ei saa enam üles äratada; patsient reageerib ainult kõige tugevamale valule

Meningiit – ajukelmepõletik

Teadvusehäire ohtlikkuse hindamise kriteeriumid

Hingamine: hingamissagedus ja -sügavus on liiga väike. Kõige paremini näeb seda saturat-
siooni mõõtmisega.

NB! Saturatsioon < 90% ohtlik!

GKS: kui GKS jääb alla 8, siis ei ole kaitserefl eksid (= köhimine ja neelamine) enam piisavad 
ning tekib aspiratsioonioht. Taolistel patsientidel tuleb enne transportimist hingamisteed 
kindlustada. Enne intubatsiooni tuleb kindlasti dokumenteerida GKS ja andmed pupillide 
valgusele reageerimise kohta .

Teadvusehäirega patsiendi abistamine ja ravi

Kiirabi tegevuse eesmärk teadvusehäirega patsiendi puhul on hingamise ja vereringe toi-
mimise tagamine ning edasiste kahjustuste vältimine (nt kui vigastatud on ka lülisammas). 



211

Hingamist ja vereringet tuleb korrapäraselt kontrollida või korduvalt  uurida (pulss, vere-
rõhk, südamerütm, saturatsioon) ka edasise tegevuse ajal. Kuna teadvusehäiretel võib olla 
palju erinevaid põhjusi, tehakse täpsem diagnostika ja põhjalikum ravi (välja arvatud harva-
del erandjuhtudel) alati alles haigla erakorralise meditsiini osakonnas, sest kiirabibrigaadil 
puuduvad eriuuringuteks vajalikud vahendid.

Kiirabi tegevus ja ravivõtted, kui patsiendi spontaanne hingamine on piisav ja vereringe toimib:
• GKS-i abil tehtava neuroloogilise lühiuuringu ja pupillide reageerimise dokumenteerimine,
• lülisamba kaelaosa stabiliseerimine,
• stabiilne külgasend,
• hapniku andmine, 
• veenitee,
• veresuhkru mõõtmine,
• hüpoglükeemia korral glükoosi manustamine veeni,
• opiaadimürgistuse kahtluse korral naloksooni manustamine.

Laste käsitluse eripärad

Laste teadvusehäiretel on täiskasvanutest erinevad põhjused. Laste puhul domineerivad 
siin mittetahtlikud mürgistused ja traumad. Ka laste puhul on tegevuse eesmärk esmalt elu-
tähtsate funktsioonide, s.t hingamise ja vereringe toimimise tagamine.

Teadvusehäirega patsiendi läbivaatamise ja ravi algoritm

Esmane hinnang patsiendi seisundi kohta

Ei Jah

Ülevaade olukorrast

Hingamisteede sulgus /sulguse oht?

CPR (BLS), kunstlik hingamineLülisamba kaelaosa stabiliseerimine,
stabiilne küljeasend,

hingamise ja vereringe toimimise tagamine

Hüpoglükeemia,
2-3 ml/kg 10% glükoosi

Veresuhkur < 3,3 mmol/l
EiJah

Mürgistus
Opiaat:
• Naloxon 0,4–0,8 mg, i/v
• Naloxon 0,8 mg, i/m
Bensodiasepiin 
• Flumazeniil 0,2–0,4 mg,  i/v

Muu põhjus
Prekliiniline 
sümptomaatiline ravi
• veenitee
• O2
• EKG
• saturatsioon
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Ravimid

Vt peatükki „Farmakoloogia“.

• Glükoos

• Naloksoon

Kokkuvõte

Teadvusehäirete põhjused võivad ulatuda koljuvigastustest, hingamis-, vereringe- ja aineva-
hetushäiretest kuni mürgistuste ja otseselt ajuga seotud põhjusteni välja.

Kiirabi ravi eesmärk on elutähtsate funktsioonide, s.t hingamise ja vereringe toimimise taga-
mine ning edasiste kahjustuste vältimine. Teadvusehäirete eriraviga alustatakse (välja arva-
tud mõnel üksikul erandjuhul) enamasti alles haiglas.

VÕTMESÕNAD entsefaliit epilepsia Glasgow 
koomaskaala

hüperglükeemia hüpoglükeemia infarkt kooma

mürgistus opiaadiga peaajutrauma retikulaarformatsioon subarahnoidaalne 
verejooks

intratserebraalne 
verejooks

somnolents soopor teadvusehäired

mürgistus 
unerohuga / 
antidepressandiga

Teadmiste kontrolli küsimused

1. Mille järgi tunnete ära, et patsiendil on teadvusehäire?

2. Nimetage teadvusehäirete põhjusi.

3. Nimetage teadvusehäirete staadiume ?

4. Mille järgi Te tunnete ära, et teadvuseta patsiendi elu on ohus?

5. Milliseid parameetreid mõõdetakse Glasgow’ koomaskaalaga?

6. Millised on olulisemad kiirabi tegevus- ja ravimeetmed teadvusehäiretega patsiendi puhul?
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14. HINGAMISHÄIRED – DÜSPNOE
Õpieesmärgid

Erakorralise meditsiini tehnik:

• oskab kirjeldada hingamissüsteemi tavapärast anatoomiat ja hingamise tavapärast füsio-
loogiat;

• teab erinevaid hingamishäirete põhjusi;

• oskab kirjeldada tüüpilisi hingamishäirete sümptomeid;

• oskab kirjeldada hingamishäirete ravi kiirabi etapil;

• oskab nimetada düspnoe puhul kasutatavaid ravimeid;

• teab normaalset hingamismahtu, hingamissagedust, hingamise minutimahtu, saturat-
siooni, lõpp-ekspiratoorseid CO2 väärtusi.

Sissejuhatus

Hingamishäiretega patsiendid moodustavad suhteliselt suure osa kiirabi väljakutsetest. 
Patsientide jaoks tunduvad hingamishäired  enamasti väga ohtlikena, mis tähendab, et pat-
sienti tuleb paralleelselt läbivaatuse ja raviga veel pidevalt rahustada ning jälgida, et kiirabi 
tegevus ei süvendaks tema hirmu. Hingamishäire väljendub õhupuuduse tundes, patsient 
tajub seda subjektiivselt ning seetõttu ei ole see objektiivselt mõõdetav.

Õhupuuduse tunde põhjustajad võivad olla erinevad: võõrkeha või turse tagajärjel tekkinud 
hingamisteede sulgumine, mürgistusest või infarktist tingitud hingamiskeskuse häired, sü-
damepuudulikkus või kopsuturse, pneumotooraks, astma, krooniline obstruktiivne kopsu-
haigus (KOK), tõeline või pseudokrupp, epiglotiit, kopsupõletik, kopsuemboolia, traumad ja 
mitmed muud haigused. Käesolevas peatükis käsitletakse  traumadega mitteseotud düsp-
noe põhjusi.

Terminoloogia

Normaalsed hingamishelid:

Vesikulaarne hingamiskahin – kopsude auskultatoorne normileid, on kuuldav sissehingami-
se ajal (inspiiriumis) ja väljahingamise (ekspiiriumi) algul. See on pehme tämbriga, meenutab 
F-häälikut, on sissehingamisel tavaliselt tugevam kui väljahingamisel.

Bronhiaalne hingamiskahin – auskultatoorne normileid rinnaku ülaosas ja taga abaluude 
vahel. Bronhiaalne hingamiskahin eenutab H-häälikut, on karedam ja valjemalt kuuldav eks-
piiriumis.
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Patoloogilised hingamishelid:

Düspnoe – raskendatud hingamistegevus koos subjektiivselt tajutava hingelduse ja hirmuga.

Vilinad – vilisev hingamisheli, viitab sellele, et hingamisteed on ahenenud.

• Inspiratoorne (sissehingamisel tekkiv) vilin (striidor) – viitab kõri, trahhea või peab-
ronhi ahenemisele (kõriturse, võõrkeha).

• Ekspiratoorne (väljahingamisel tekkiv) vilin – viitab bronhide ja bronhioolide ahene-
misele (astma, bronhiit).

Kiuned – ekspiiriumi lõpus esinevad lühikesed vilinad tekivad peaaegu sulgunud bronhiooli-
de võnkuvast liikumisest (nt. astma). 

Urinad – auskultatsiooni ajal väljahingamisel pidevalt kostev urisev norisev või sisisev heli, 
tekib sekreediosakeste võnkumisest suuremates hingamisteedes (iseloomulik kroonilisele 
bronhiidile, paranemisjärgus olevale astma ägenemisele). 

Räginad – tekib enamasti sekreedi kogunemise tagajärjel, võib olenevalt bronhiteede läbi-
mõõdust olla kas suure-, keskmise- või peenemulliline. Kuuldav ainult aeg-ajalt, mitte iga 
hingetõmbe juures. 

• Peenemulliline rägin (krudin, krepitatsioon) sarnaneb akustiliselt juuste üksteise 
vastu hõõrumisega,

• keskmisemulliline rägin sarnaneb mullivanni heliga, 

• suuremulliline rägin sarnaneb kõrrest joomise heliga.

Hõõrdumiskahin – pleurasisene hõõrdumine, mis tekib pleuriidi korral põletikuliste pleura-
lestmete üksteise vastu hõõrdumisel.

Lõrin – hingamisheli, mida tekitab pehme suulae või kurguseinte liikumine magava või tead-
vushäiretega patsiendi hingamise ajal.

Striidor – vilisev hingamisheli, mis on märk sellest, et ülemised hingamisteed on sulgunud 
või ahenenud. Sissehingamisel on kuulda inspiratoorset striidorit, väljahingamisel ekspira-
toorset striidorit.

Auskultatsioon- kuulatlusuuring
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Näidisjuhtum

Arutlete oma kolleegidega parajasti uute hügieenieeskirjade teemal, kui Teie kiirabibrigaad saa-
detakse hingamishäiretega patsiendi juurde. Lähemat teavet patsiendi olukorra kohta ei oska 
häirekeskus Teile anda. 

Väljakutse aadressil avab ühepereelamu ukse haukuvat koera jalaga eemale lükkav vanem nai-
ne, kes räägib, et tema mees ei saa hästi hingata. Pärast seda, kui naine on Teie palvel koera kõr-
valtuppa sulgenud, suundute tuppa patsiendi juurde. Juba teel sinna on kuulda patsiendi rasket 
hingamist.

Avaneb vaade voodiäärel istuvale, kätele toetuvale patsiendile, umbes 70-aastasele mehele, kes 
on kurnatud olekuga, rahutu, hingab äkiliselt ja pingutatult, võideldes iga hingetõmbe eest. Kui 
Te end mehele tutvustate, kuulab ta teid vaevu ning vastab segaselt. Märkate tsüanoosi huultel 
ja sõrmeküüntel.

Mida Te sellise patsiendi puhul ette võtaksite?

Teie esmase hinnangu kohaselt on tegemist hingava, osaliselt kontaktse, ohtlikus olukorras pat-
siendiga. Abikaasalt saadud lühikese haigusloo abil kahtlustate bronhiaalastma hoogu. Kuna 
märkate düspnoed, tsüanoosi ning hägunenud teadvust, palub brigaadijuht Teil patsiendile ma-
nustada 2 annust salbutamooli, seejärel anda hapnikureservuaariga maski kaudu 100% hapnik-
ku ning teha EKG ja pulssoksümeetria. 

Samal ajal, kui üritate perifeerset veenikanüüli paigaldada, saate patsiendi abikaasalt täpsema  
pärimise käigus teada, et mees on pikaajaline suitsetaja ning et tal on varemgi ei-saa-hästi-hin-
gata-laadi probleeme ette tulnud. Tegelikult kasutavat mees ka kaasaskantavat hapnikku, mis 
sai aga nädalavahetusel otsa. Naise sõnul tarvitab patsient hulka ravimeid. Muude ravimite kõr-
valt paistavad ravimisahtlist salbutamool, digitaalise preparaat ja furosemiid. Allergiaid teada ei 
ole. Enne haigushoogu olevat mees koeraga jalutanud, viimase söögi (guljašš) sõi ta umbes kolm 
tundi tagasi.

Hingamissagedus on 40 korda/min, EKG näitab üksikute ekstrasüstolitega siinustahhükardiat 
sagedusega 140 korda/min, O2 andmisel on saturatsioon 85%. Teie kolleegi andmetel on vere-
rõhk 180/80mm/Hg. Pärast edukat veeni kanüleerimist ja aeglaselt tilkuvat 0,9% NaCl-lahuse 
infusiooni ühendamist teete patsiendile põhjaliku läbivaatuse: kaelaveenid on normis, auskultat-
siooniga teete mõlemas kopsus kindlaks vilinad ja räginad. Kõhu piirkonnas mingeid eripärasid ei 
tähelda, jalasäärtel on tursed.

Brigaadijuht paneb oletatavaks diagnoosiks kardiaalne kopsuturse ja/või KOK. Manustate bri-
gaadijuhi korraldusel patsiendile keele alla pihustamise teel 2 annust nitroglütseriini ning val-
mistate süstimiseks ette 20-milligrammised furosemiidiampullid. Brigaadijuht manustab pat-
siendile 5 mg morfi ini ning 60 mg furosemiidi. Rakendatud meetmete tulemusena patsiendi sei-
sund paraneb, tsüanoos kaob, patsient muutub üha rahulikumaks, vererõhk on 140/80 mmHg, 
saturatsioon ja südamelöökide sagedus jäävad samaks. Brigaadijuhi korraldusel viiakse  patsient 
kiirabiautosse. Patsienti säästva sõidustiiliga transpordi ajal haiglasse paraneb ta seisund veelgi. 
Patsient antakse üle haiglale, hüvastijätul kraaksatab ta Teile tänutäheks „Aitäh“.

(Kardiaalne) kopsuturse – südame nõrkusest tingitud vedeliku kogunemine kopsukoes ja kopsual-
veoolides

KOK – krooniline obstruktiivne kopsuhaigus; bronhide ja bronhioolide ahenemine
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Anatoomia ja füsioloogia eripärad

Vt peatükki „Anatoomia ja füsioloogia alused“, „Hingamiselundid“.

Düspnoe põhjused ja sümptomid

Sündmuskoha 
ülevaade

Anamnees Läbivaatuse leid

Respiratoorsed põhjused - ülemised hingamisteed

Võõrkeha Märk toidust 
või mingi eseme 
allaneelamisest

Algab äkiliselt söögi 
ajal; tunne, et võõrkeha 
on kurgus

Võimalik, et kurgus olevat 
võõrkeha on näha

Infektsioonid Tekib sammhaaval, valu 
neelamisel

Palavik; suud võib olla 
raske täielikult avada

Epiglotiit Istuv, ettepoole 
kummarduv patsient 
Voolav sülg, hääl on 
katkendlik, mittekähe

Äkiline teke, raske 
neelata

Inspiratoorne striidor

Larüngiit e. krupp Kähe kuni hääletu 
kõne

Tekib aeglaselt Inspiratoorne striidor, 
haukuv köha

Anafülaksia 
(äkiline allergiline 
reaktsioon)

Märk söögist, 
ravimist või 
putukahammustusest

Äkiline teke pärast 
söömist, ravimi 
manustamist või 
putukahammustust

Sügelev lööve, 
paistetus nahal, nohu, 
konjunktiviit, vilisev 
hingamine, hüpotensioon, 
iiveldus, kõhukrambid, 
urineerimisvõimetus

Respiratoorsed põhjused - alumised hingamisteed

Aspiratsioon Teadvusehäiretega 
patsient

Eelnenud sündmus, 
kaitserefl eksi kadumine 
(= teadvusehäiretega 
patsient)

Tsüanoos, õhuahmimine; 
suuremulliline rägin

KOK Patsiendi läheduses 
olev inhalaator, 
pihusti, hapnikupudel

Tekib sammhaaval 
Hingamisraskused 
häirivad tavapäraseid 
tegevusi (trepist 
ülesminek, lühemate 
vahemaade käimine) 

Pärast köhimist olukord 
parem 

Teadaolev konkreetne 
eellugu 

Põletikust tingitud 
ägenemine

KOK: suurenenud 
rindkerega kurnatud 
patsient, „roosa 
hingeldaja“

Vere hapnikuväärtused 
normaalsed

Krooniline bronhiit 
või emfüseem: 
paksemapoolne „sinine 
hingeldaja“, suur 
hüperventilatsiooni 
tõenäosus; 

mõlemad: urinad, sputum, 
produktiivne köha

Kopsupõletik 
(pneumoonia)

Palavikulisena näiv 
patsient

Tekib sammhaaval

Vappekülm, 
pleuriitiline valu rinnus

Palavik, tahhükardia, 
tahhüpnoe, nõrgenenud 
hingamiskahin haigetes 
kopsupiirkondades: 
hõõrdumisheli
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Kopsuemboolia Hirmunud patsient, 
tsüanoos

Eelnenud 
pikemaajaline 
liikumatus 
(operatsioon, 
voodihaigus, pikem 
reis), rasedus, 
kontratseptiivid jne 

Äkiline teke koos 
valuga rinnus, 
rinnust pigistab, 
hingamisraskused, võib 
esineda verist köha

Kiire tasane hingamine, 
kaelaveenid võivad 
olla täitunud, jahedad 
jäsemed, tahhükardia

Raskematel juhtudel: 
šokk (kuni südametöö 
seiskumiseni), tugevalt 
vähenenud saturatsioon, 
vererõhu langus

Mittekardiaalne 
kopsuturse

Ohtlike ainetega 
seotud õnnetus

Lahustite 
sissehingamisele 
viitavad märgid

Märk toksiliste ainete 
sissehingamisest, 
toime kiire kuni 
pikemajaline 
avaldumine (olenevalt 
ärritavast gaasist)

Köhahoog, poomistunne, 
peapööritus, valu 
rinnaku taga, turse suu-/
kurgupiirkonnas

Pleuraefusioon Aeglane avaldumine

Pleuriitiline rinnavalu, 
muud põhjusega 
seotud sümptomid 
(nt infektsioon, 
põletikulised haigused, 
kopsuemboolia, 
südamepuudulikkus, 
pankreatiit, 
maksahaigused)

Vähenenud hingamiskahin 
ning tumenenud 
perkussioonikõla haigel 
poolel

Pleuriit Aeglane teke Üksikud hõõrdehelid

Pneumotooraks 
(õhkrind)

Äkiline teke, 
pleuriitiline valu rinnus

Vähenenud hingamiskahin 
iseäranis kopsude 
tippudes

Perkussioon – trummikõla, 
pingeline õhkrind – 
hüpotensioon, südame 
arütmia, patsiendile on 
üha raskem õhku anda

Kardiovaskulaarsed põhjused

Üldine Eelnenud valud 
südame piirkonnas

Teadaolevad 
südamehaigused või 
südamepuudulikkus

Ülekaal, kõrge 
kolesterool, pärilik 
soodumus

Mees või naine pärast 
menopausi

Eksalteerunud närviline 
isiksus

Südame rütmihäired
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Äge kopsuturse, 
(vasaku 
südamepoole) 
südamepuudulikkus

Lähedal asuvad 
ravimid – 
diureetikumid (Lasix, 
furosemiid), digitaalis, 
nitraadid

Tekib sammhaaval, 
pikaliasendis tekkiv 
düspnoe (= ortopnoe)

Hingamishäired 
raskendavad 
tavapärast tegevust, 
seisund paraneb püsti 
seistes või lahtise 
aknaga

Peenemulliline rägin, 
võimalik, et ka urinad

Maksaturse, kaelaveenide 
täitumus, iseäranis siis, kui 
maksa komprimeeritakse

Südame tamponaad Düspnoe teke 
pikaliasendis või öösiti

Kaelaveenide täitumus, 
vererõhu langus, võimalik 
maksaturse, pulsus 
paradoxus

Neuromusku-laarsed 
haigused nagu 
lihaste düstroofi a, 
amüotroofi line 
lateraalskleroos, 
Guillain-Barré 
sündroom, 
myasthenia gravis

Kargud, käimise 
abivahendid, 
ratastool.

Tekib sammhaaval, 
krooniline süvenev 
lihaste kärbumine

Erinevate lihasgruppide 
nõrgenemine, teatud 
haiguspiltide puhul 
ka neelamis-, kõne- 
ja hingamislihaste 
nõrgenemine 

Muud põhjused

Aneemia Astmeline teke Kahvatu nahk ja 
limaskestad, tahhükardia, 
suurema verekaotuse 
esinemise korral 
hüpotensioon 

Hüpertüreoos Astmeline teke Õhuke rasvane nahk, 
juuste väljalangemine, 
suurenenud kilpnääre, 
hüperrefl eksia, 
sümpaatikuse suurenenud 
toonus (tahhükardia, 
hüpertoonia, võimalik 
palavik)

Metaboolne atsidoos Astmeline teke Sügav, äkiline Kussmauli 
hingamine, selged 
hingamishelid

Psühhogeenne 
hüperventilat-sioon

Enamasti 
nooremapoolne 
naispatsient pärast 
psüühilist läbielamist

Aeglane või äkiline teke Kätekrambid, 
tooniline muskulaarne 
kontraktsioon, huulte 
turse (avatud ümar 
inspiratsiooni asendis suu)

Diagnoos, kui muud 
meditsiinilised põhjused 
on välistatud

Sputum – röga

Kontratseptiiv – rasestumisvastane vahend

Pleuraefusioon – patoloogiline vedeliku kogunemine pleuraõõnde

Pulsus paradoxus, paradoksaalne pulss - fenomen, kus arteriaalne vererõhk ja pulsisagedus langevad 
sissehingamise faasis
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Patsiendi seisundi hindamine, anamnees ja patsiendi läbivaatus

Häiritud hingamisega patsiendi läbivaatuse eesmärk on kindlaks teha hingamishäire raskus-
aste ning selle mõju patsiendile. Eluohtlikus seisundis patsientide puhul on esmatähtis kiire 
sekkumine, anamneesi täpsus ja põhjalik läbivaatus jäävad siis tagaplaanile.

1) Ülevaade olukorrast (sündmuskoha ülevaatamine)

Iga kiirabi visiidi puhul tuleb esimese sammuna saada ülevaade olukorrast. Seejuures tehak-
se kindlaks, kas väljakutse sündmuskoht on kiirabile ohutu, seejärel kogutakse üldist teavet 
patsiendi ja teda ümbritseva kohta. Milline on patsienti ümbritsev õhk, kas on näha ravimeid, 
täis tuhatoose, koduseks kasutamiseks mõeldud hapnikuseadet? 

On olemas teatud abistavad juhtnöörid, mis aitavad patsiendi seisundit paremini hinnata. 
Tavaliselt on hingamine helitu tegevus. Kas Te kuulete patsiendi hingamist? Võib-olla juba 
siis, kui Te pole teda veel näinudki? Milline on tema kehahoiak Teie ruumisisenemise hetkel? 
Voodis lebav köhiv patsient iseloomustab üldjuhul vähem rasket seisundit, kui näiteks ette-
poole kummargil istuv patsient, kes ei näi Teie tulekut isegi mitte märkavat.

2) Esmane hinnang patsiendi seisundi kohta

Pärast ülevaate saamist olukorrast tuleb anda kiire esmane hinnang patsiendi seisundi koh-
ta. Kas patsiendi hingamisteed  on on avatud, kuidas ta hingab? Terve täiskasvanud inimene 
hingab 10 kuni 20 korda minutis ning tema hingamismaht jääb 400 ja 800 ml vahele. Patsien-
dil, kes hingab sügavamalt ja kiiremalt, on hingamisprobleemid.

Kas hingamisel on kuulda norisemise, lõrisemise või striidori sarnast heli, mis viitab ülemiste 
hingamisteede takistusele? Kui jah, tuleb kohe kindlaks teha, kas obstruktsiooni põhjusta-
jaks on võõrkeha või on sel mõni muu põhjus. Hingamisteedesse aspiratsiooni teel sattunud 
võõrkeha tuleks kohe eemaldada (vt peatükki „Vabade hingamisteede käsitlus“). Kui obst-
ruktsiooni ei põhjusta võõrkeha, vaid nt infektsioon või kõriturse, tuleb vajadusel patsient 
intubeerida, s.t hingamisteed hoida avatuna (vt peatükki „Vabade hingamisteede käsitlus“).

Niipea kui vabad hingamisteed on tagatud, tuleb anda hinnang hingamispuudulikkusele. 
Häiritud hingamisega patsiendid võivad olla ärritunud, segaduses või letargilised. Ärrituse 
vallandab aju ebapiisav hapnikuvarustus. Meeltesegadus või unisus on märgid sellest, et   sü-
sinikdioksiidi liig on kogunenud verre. Patsient võib pead raputada, silmalaud vajuvad pide-
valt kinni, patsient on uimane ning jätab mulje, nagu jääks kohe magama. Viimases staadiu-
mis enne hingamise seiskumist tekib patsiendil bradükardia, hüpotensioon, tema hingamine 
aeglustub üha enam (bradüpnoe), ning hingamisel vahetub aina vähem õhku.

Niipea kui on märgata, et hingamine võib seiskuda, tuleb hingamist kas toetada  hingamiskoti ja 
maski abil või viia patsient juhitavale hingamisele (vt peatükki „Vabade hingamisteede käsitlus“). 

3) Sihipärane anamnees

Häiritud hingamisega patsiendi anamneesi kogumine on raskendatud. Kui patsient  ei suuda 
isegi lühikeste lausetega ilma hingamispausideta vastata, tuleb tema hingamishäire lugeda  
raskekujuliseks. Haige vajab õhku hingamiseks, mistõttu ei ole verbaalne kommunikatsioon 
akuutsetes olukordades võimalik ning tähendaks patsiendi lisakoormamist. Küll aga on ena-
masti võimalik patsiendile esitada kindlaid jah- ja ei-küsimusi, millele ta saab vastata kas noo-
gutuse või pearaputusega. Vajadusel saavad teavet anda lähedased (vt peatükki „Suhtlus ja 
interaktsioon patsientide ja nende lähedastega“).
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Anamneesi kogumine toimub tavapäraselt S-HAREV-skeemi järgi ning kui tegemist on hai-
gusseisundiga, siis küsitakse sümptomeid lisaks ka PIRTA-skeemi järgi (vt peatükki „Sünd-
muskoha ülevaatud, esmane hinnang ja patsiendi uurimine“).

Küsitlus PIRTA-skeemi järgi

Provokatsioon/ 
palliatsioon

Mis muudab sümptomid kergemaks või raskemaks?

KOK-i patsientidel paranevad sümptomid sageli pärast köhimist. Kui nad saavad 
avatud aknaga kergemini hingata, on see märk kardiaalse põhjusega düspnoest.

Iseloom Kas Te oskate hingamishäiret kirjeldada? Kas Teil on valus hingata? Milline on 
valu?

Astmaga patsiendid kaebavad rinnus pigistuse üle, pleuraefusiooni, 
kopsuemboolia või pneumotooraksiga patsiendid kirjeldavad mõnikord teravat 
torkavat valu. Kardiaalse probleemiga patsiendid kirjeldavad näiteks põletavat  
või pigistavat valu.

Radiatsioon 
(kiirgumine)

Kui patsient väidab, et tal on valud, küsitakse:

Kas valu kiirgub kuhugi veel?

Kardiaalse põhjusega patsiendid kirjeldavad mõnikord valu väljalöömist seljas, 
ülakõhus, lõuas, kuklal või kätel.

Tugevus Kas hingamishäired on takistanud Teie igapäevaseid tegevusi?

KOK-i või südamepuudulikkusega patsiendid mainivad vähemalt igapäevase 
liikumisvõime vähenemist, näiteks väiksemad pingutused nagu trepist ülesminek 
või lühemad jalutuskäigud halvendavad olukorda.

Kas Teie hingamine on raskendatud ka istudes või puhates?

Puhkeasendis esinevad hingamisraskused on enamasti märk raskekujulisest 
meditsiinilisest probleemist.

Aeg Kas hingamishäired tekkisid äkki või sammhaaval? Millise aja jooksul?

Kopsupõletiku, südamepuudulikkuse või KOK-i all kannatavad patsiendid 
kirjeldavad enamasti sümptomite pikemaajalist teket. Astma, kopsuemboolia 
või spontaanse pneumotooraksiga patsiendid märgivad sümptomite äkilist 
avaldumist.

Kas Teid on hingamishäiretega seoses varem ravitud?

Anamnees võib anda düspnoe põhjuse kindlakstegemise seisukohast tähtsat 
teavet. Iseäranis astma, südamepuudulikkuse ja KOK-iga patsientidel on pikem 
eelnev haiguslugu.

NB! Nimetatud haigused võivad esineda kas esmakordselt või ka võib kroonilist haigust põ-
dejal olla ka mõni uus düspnoe tekitaja. Nii võib KOK-iga patsiendil avaldunud düspnoe põh-
juseks olla ka näiteks spontaanne pneumotooraks.

4) Sihipärane süsteemne läbivaatus

Nagu kõigi kiirabi vajavate patsientide puhul, kontrollitakse ka düspnoega patsientidel elutäht-
sate funktsioonide toimimist korduva südamerütmi, pulsi, vererõhu, hingamissageduse ja sa-
turatsiooni mõõtmisega. Peale selle mõõdetakse termomeetri abil düspnoega patsientide ke-
hatemperatuuri, sest palavik võib osutada põletikulistele haigustele, nagu pneumoonia, epig-
lotiit või krupp (vt peatükki „Sündmuskoha ülevaatus, esmane hinnang ja patsiendi uurimine“).

Aspiratsioon – hingamisteedesse vedelate või tahkete ainete tõmbamine või sattumine
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5) Süsteemne peast jalatallani läbivaatamine

Kehaosa Välised tunnused Võib osutada järgmistele haigustele

Pea
Punetav kurk, paistes huuled, huulte 
tsüanoos, ohatis huultel, striidor

Infektsioon, hüperventilatsioon, äge 
hingamishäire, kopsupõletik, võõrkeha 
hingamisteedes

Verine vahune sekreet Ülemiste hingamisteede sulgus, kopsuturse

Kael Täitunud kaelaveenid Südamepuudulikkus, pingeline õhkrind, südame 
tamponaad

Rindkere

Higi Palavik, põletikuline protsess

Abilihaste rakendamine Astma, KOK

Hingamisel tekkiv heli Vt termoloogia osast  „Patoloogilised 
hingamishelid“

Suurenenud rindkere, 
paradoksaalne hingamine, 
roietevaheline valu

KOK

Tühja tünni kõla (kõlav õhkrind). Pneumotooraks

Reie vastu löömise kõla (sügav, 
lühike, kõlav) Pleuraefusioon

Jalad Jalgade turse Südamepuudulikkus

Olukorra ohtlikkuse hindamise kriteeriumid hingamishäirete korral

Kehahoiak: püstine kätele toetatud säästev asend, mis aitab rakendada hingamise abilihaseid.

Kõne: patsient ei suuda moodustada terveid lauseid ilma hingamiseks kõnet katkestamata.

Aktiivsus: õhupuudus puhkeasendis.

NB! Hingamise vahetut seiskumist või hingamise seiskumise ohtu võib eeldada järgmistel 
juhtudel:

• teadvuse seisundi muutus (erutus, segadus, kooma),

• väljendunud tsüanoos,

• ninasõõrmete kaasamine hingamisel (ninasõõrmete tugev liikumine hingamise ajal),

• hingamishäirest tingitud kõnevõimetus,

• hingamissagedus > 30 või < 8 (täiskasvanul),

• pulss > 130 või < 60 (täiskasvanul),

• bradükardia, bradüpnoe, agonaalne hingamine, apnoe.
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Hingamishäiretega patsiendi abistamine ja ravi

Häiritud hingamisega patsiendid tuleb panna patsiendi jaoks mugavasse stabiilsesse asen-
disse. Väga tähtis on patsiendile juhiste andmise ajal rahulikuks jääda, sest tajutav närvili-
sus võib patsiendi olukorda halvendada. Kui häiritud hingamise põhjuseks on ülemistesse 
hingamisteedesse sattunud võõrkeha, tuleks viivitamatult üritada võõrkeha eemaldada (vt 
peatükki „Vabade hingamisteede käsitlus“). Kõikidele düspnoega patsientidele antakse re-
servuaariga maski abil 100% hapnikku või kui patsiendil on maskiga hingamisel raskusi, tuleb 
kasutada ninakanüüli. Sellistele patsientidele, kellel hingamisel õhuvahetust enam peaaegu 
üldse ei ole, tuleb teha hingamiskoti ja maskiga abistavat hingamist.

Edasine ravi sõltub düspnoe põhjusest. 

• Kui häiritud hingamise põhjuseks on südamepuudulikkus koos kopsutursega ja pat-
siendi süstoolne vererõhk on üle 100 mmHg, saab südame eelkoormust langetada 2 
annuse nitroglütseriiniga keele alla. Edasi kaalutakse vedeliku väljutamist 20–60 mg 
furosemiidiga ja hingmiskeskuse pärssimist 3–10 mg morfi iniga. Peale selle kuuluvad 
erakorralise ravi juurde vajadusel veel aminofülliini ja vasopressorite (dopamiin, no-
radrenaliin) manustamine.

• Astmast või KOK-ist tingitud hingamishäireid ravitakse 2–3 annuse inhalatiivselt ma-
nustatava beeta-adrenomimeetikumiga (salbutamool), glükokordikosteroidiga (60–
80mg predisolooni), seejärel võib nende patsientide puhul, kellel ei ole tahhükardiat, 
kaaluda 3–5 mg/kg aminofülliini andmist.

• Kui düspnoe on tekkinud pneumotooraksi tagajärjel, siis on oht, et kunstliku hingami-
se tegemisel tekib pingeline õhkrind, mis tuleb vabastada pleurapunktsiooni abil.

• Psühhogeenset hüperventilatsioonisüsteemi võib kahtlustada muidugi alles siis, kui 
muud hingamist häirivad meditsiinilised põhjused on välistatud. Taolise psüühilise 
probleemi ravi seisneb selles, et patsiendile luuakse rahustav keskkond ning selgi-
tatakse rahulikult, et ärritus, hüperventilatsioon ning hetkelised kaebused on kõik 
omavahel põhjuslikult seotud. Patsiendil palutakse kiirabi brigaadiliikme eeskujul 
rahulikult ja korrapäraselt hingata. CO2 tagasihingamist koti või hüperventilatsiooni-
maskiga võib lasta teha, kuid enamasti ei ole see ei vajalik ega ka tulemuslik.

NB! Patsiendid, kes suudavad oma hingamishäiret pikalt kirjeldada, saavad alati piisavalt õhku!

Läbivaatuse ja ravialgoritmi vt voodiagrammist.

Abistamine laste hingamishäirete korral

Vt alapeatükki „Laste hingamishäired“.

Ravimid

Vt peatükki „Farmakoloogia“.
• Furosemiid
• Morfi in
• Aminofülliin
• Prednisoloon
• Nitroglütseriin
• Beeta-adrenomimeetikum (salbutamool)
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Hingamishäirega patsiendi läbivaatus- ja ravialgoritm

Hingamisteede sulgus?
Hingamise seiskumise oht?

Ei

Südamepuudulikkus, kopsuturse:
- veenikanüül 
- RR süstoolne > 100 mmHg: 2 annust 
Nitrot
- intravenoosselt 20–60 mg  
furosemiididi
- (3–10 mg morfi ini)
j hüpertoonia
j südame rütmihäired (vt peatükki 
„Südame pekslemine / südame rütmihäired”)
j kardiogeenne šokk (vt peatükki „Šokk”)

Ravi jätkamine vastavalt 
sümptomitele
Psühhovegetatiivne 
hüperventilatsioonisündroom:
- rahuliku korrapärase 
hingamise ettenäitamine
- vajadusel CO2 
tagasihingamine kotti/
hüperventilatsiooni-maski

Astma, KOK:
- inhalatiivselt 2,5-5 mg 
annust β-adrenomimeetikumi 
(salbutamol)
- Prednisolooni 60-80 mg i/v 
- südame löögisagedus < 
100 : 3–5 mg/kg eufülliini i/v
j pneumotooraks 
(vt peatükki „Rindkere 
vigastused”)
j anafülaksia (vt peatükki „Šokk”)

Esmane hinnang patsiendi olukorra kohta

Ülevaade olukorrast

Jah
CPR (BLS), kunstlik hingamine 
(vt peatükki „Taaselustamine 

kliinilisest surmast”)

Patsient mugavasse stabiilsesse asendisse

Rahustamine,
hapniku andmine,

intravenoosne juurdepääs,
EKG, RR, SpO2,

kehatemperatuuri mõõtmine

Anamnees 
(S-HAREV, PIRTA),

läbivaatus

Esmane põhjus?
Oletatav diagnoos

Respiratoorne põhjusKardiaalne põhjus Muud põhjused

Kokkuvõte

Erakorralises meditsiinis tuleb hingamishäiretega patsientide abistamist tihti ette. See 
nõuab patsienti ohustavate tegurite kiiret kindlakstegemist ning samal ajal kiiret ja rahu-
likku sekkumist. Patsiendi juures tuleb pidevalt jälgida märke, mis osutavad ohtlikule hap-
nikupuudusele. Lisaks hapniku andmisele ja elutähtsate talitluste toimimise kontrollimisele 
EKG, vererõhu ja saturatsiooni mõõtmise abil, tuleb rakendada erinevaid ravivõtteid, mis 
puudutavad sageli muudki peale respiratoorse süsteemi.
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VÕTMESÕNAD hingamise abilihased hingamisteede sulgus apnoe

bradüpnoe düspnoe hüpoksia obstruktsioon

ortopnoe rägin respiratsioon respiratoorne 
puudulikkus

vesikulaarne 
hingamiskahin

striidor tsüanoos kiuned

kopsuturse vilinad

Teadmiste kontrolli küsimused

1. Kirjeldage hingamissüsteemi tavapärast anatoomiat.

2. Millised on hingamise tavapärased füsioloogilised  näitajad? 

3. Milliseid hingamishäirete põhjusi Te teate?

4. Millised on tüüpilised hingamishäirete sümptomid?

5. Milliseid ravimeid kasutatakse düspnoe ravimiseks?

14.1. Laste hingamishäired

Õpieesmärgid

Erakorralise meditsiini tehnik:

• teab laste hingamisteede eripärasid,

•okab kirjeldada laste füsioloogia erisusi,

• teab ja oskab nimetada laste hingamishäirete sagedasemaid põhjusi,

•oskab kirjeldada laste hingamishäirete ravi kiirabietapil,

•oskab nimetada laste hingamishäirete ravimiseks kasutatavaid ravimeid.

Üldine sissejuhatus

Patsiendile ja tema  läheduses viibijatele tunduvad hingamishäired eriti ohtlikena. Lastega 
seotud tõsiseid kiirabi väljakutseid esineb harva, kuid nendega kaasneb alati – iseäranis hin-
gamishäirete korral – kogu meeskonna jaoks suurem stress. Sageli raskendavad lapsega te-
gelemist tema pärast mures olevad või hirmu tundvad ning seetõttu agressiivseks muutuvad 
vanemad. Omaenda lapse haigestumine teeb vanemad mõnikord üldse tegutsemisvõime-
tuks. Seepärast tuleb patsiendile lisaks tihti tegeleda ka vanematega. Just taolise lapseva-
nemate jaoks erakorralise olukorra pärast on eriti tähtis tegutseda rahulikult ja kaalutletult.

Näidisjuhtum

Ühel päikeselisel kevadisel pärastlõunal kutsutakse teid välja ühte väiksesse maakohta, kus on 
teadvuseta laps. Häirekeskus annab Teile teada, et appi saadetakse ka arstibrigaad. Sündmus-
kohale sõites hakkab Teile silma, et autojuht võtab asulast väljasõidul kurve tavalisest tunduvalt 
kiiremini. Kuigi tegemist on n-ö vana kalaga, on autojuhile otsaette kirjutatud, et ta on närvis. 
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Käite mõttes laste reanimatsioonikohvri sisu läbi. „Kahju, et seda kunagi vaja ei ole läinud,“ mõt-
lete. „Nende pisikeste intubatsioonitorude kasutamist käsitleti küll kursusel, kuid sellest ajast 
peale ei ole ma neid kunagi käes hoidnud.“ 

Tuletate meelde kontrollnimekirja: hapnikureservuaari ja ühendusvoolikuga beebiambud, mas-
kid, laste larüngoskoop keeltega 0 ja 1, Magilli klemmid, erinevas suuruses endotrahheaalsed 
intubatsioonitorud, peenike juhtetraat, aspiratsioonikateetrid, kleebitav pulssoksümeetri andur, 
imikutele mõeldud vererõhumansett, kanüülid, intraossaalsed nõelad, doseeringute tabel, nebu-
lisaatoriga hapnikumask. Ja juba oletegi jõudnud kohale väljakutse aadressile.

Majast jookseb Teile vastu üks mees. „Kust Te küll olite nii kaua? Ootame juba terve igaviku!“ 
karjub ta Teile, ilma et Te oleksite jõudnud veel autost väljagi astuda. Püüate meest rahustada, 
samal ajal kui Teie kolleeg võtab hoidikutest välja hingamisaparaadi ja reanimatsioonikohvri. 
Võtate oma varustuse kaasa ning jooksete patsiendi isa järel majja. Teel pärite juhtunu kohta. 
Mees aeglustab sammu, et teiega rääkida. Tema kaheksa-aastane poeg olevat väljas jalgpalli 
mänginud, seejärel tuppa tulnud ning kokku kukkunud, jutustab mees. Ei, midagi taolist ei ole 
varem juhtunud, seni on poiss olnud alati terve ega tarvita mingeid ravimeid.

Elutoa põrandal lebab poiss, tema vilisevat hingamist on kuulda juba läbi ukse. Ema põlvitab 
poisi kõrval, nägu käte vahele peidetud. Kõnetate poissi, aga ta ei vasta. Kuna ta ei reageeri ka 
õlapuudutuse peale, panete ta kohe stabiilsesse küljeasendisse ning asetate näole hapnikumaski, 
8 l/min. Hingamissagedus on üle 25/min. Näete, kuidas poiss iga hingetõmbe ajal pingutab, et 
õhku saada. Teie kolleeg asetab Teile käeulatusse valmis reanimatsioonikohvri ning võtab ühen-
dust häirekeskusega, et arstibrigaadi juhendada. Kinnitate patsiendi sõrmele pulssoksümeetri 
anduri ja kuulete, kuidas arst saabub. Pulssoksümeeter näitab SpO2 40% ning pulssi 120. Vaik-
selt tõuseb saturatsioon 60%-le. Arstibrigaad siseneb sõbraliku terega, tohter pöördub patsiendi 
ema poole, annab talle käe ning esitleb ennast. Arst palub naisel tugitoolile istuda – tõepoolest, 
naine näeb kahvatu välja. Seejärel küsib arst olukorra kohta lähemalt ning pärib ka lapse nime. 
Ta põlvitab lapse kõrvale, lausudes: „Tere, Christian. Minu nimi on Toomas. Olen kiirabiarst ning 
aitan sul kohe paremini hingata. Kas sa kuuled mind?“ Poiss noogutab nõrgalt.

Isa astub sisse, käes kurgu-, nina- ja kõrvahaiguste osakonnast väljakirjutamise saatekiri haiglalt, 
kus Christian oli hiljuti sees häälepaelte polüüpide tõttu. Operatsiooniaeg on kokku lepitud järg-
miseks nädalaks. Vahepeal on insipiratoorne striidor selgelt kuuldavaks muutunud, pingutus iga 
hingetõmbe tegemiseks on suurenenud. Kiirabiarst paneb rohelise kanüüli kubitaalveeni ning pa-
lub Teil see fi kseerida, samal ajal kui õde teeb ettevalmistusi intubatsiooniks. Siis selgitab kiirabi-
arst poisile, et ta aitab tal maski ja ambukotiga hingata. Selleks asetatakse Christian diivanile, et 
tema juures oleks põlviliasendis mugavam töötada. Kuid hingamise toetamine 100% hapnikuga 
ei suurenda saturatsiooni, see jääb endiselt 60% tasemele. Alustatakse narkoosi Etomidaadi, Fen-
tanüüliga ja Lystenon pannakse süstlaga valmis. Esimene intubatsioonikatse ebaõnnestub, õde 
paneb kiirelt valmis skalpelli ja klemmid. Pärast uut maskiga hingamisele järgnenud intubatsioo-
nikatset õnnestub paigaldada 5,0 intubatsioonitoru ning see kuni 16 cm tähistuseni sisse lükata. 
Kapnomeeter näitab 70 mmHg. Saturatsioon tõuseb juhitava hingamise abil kiirelt 90%-le ning 
CO2 langeb 35-ni. Midasolaami ja Fentanüüliga suurendatakse narkoosi, lisaks relakseeritakse 
Christianit. Vahepeal on teavitatud haiglat juhitval hingamisel narkoosis lapse saabumisest.

Samal ajal kui kiirabipersonal tõstab patsiendi intubatsioonitoru kindlat asendit jälgides ette-
vaatlikult kanderaamile, selgitab kiirabiarst vanematele, et olukord ei ole enam eluohtlik. Üks 
häälepaelte polüüp oli verega täitunud ning seetõttu üles paistetanud, blokeerides kõri igal sisse-
hingamiskatsel, kuid nüüd hoitakse seda intubatsioonitoru abil eemal ning Christian saab hinga-
misaparaadi abil hapnikku. Kiirabiarst ütleb vanematele, millisesse haiglasse poiss viiakse ning 
annab neile intensiivravi osakonna telefoninumbri.
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Beebiambu (kõnek) – hingamiskott imikutele

Magilli klemmid – painutatud otsaga klemmid

Endotrahheaalne intubatsioonitoru – kunstliku hingamise tegemise toru

Intraossaalne nõel – nõel, mida kasutatakse ravimi manustamiseks luukanalisse

Polüüp – limaskestast moodustunud healoomuline kasvaja

Inspiratoorne striidor – vilin sissehingamisel

Kubitaalveen – küünarnuki veen

Relakseerima – (ravimite toimel) lihaseid lõdvestama

Kuidas patsiendi juurde saabudes käituda

Kiirabi väljakutsetel laste juurde on brigaadiliikme esmatähtis ülesanne tagada lapse elu-
tähtsate funktsioonide toimimine ning kõrvaldada emotsioonidest tekkinud kaos. Enese-
kindluse ja pädeva tegutsemisega saavad nad närvilise või vahel lausa paanilise olukorra 
kontrolli all hoida. Laps tajub oma vanemate hirmu ning kardab selle võrra rohkem, kui ta 
alguses ebameeldivast situatsioonist või valust tingituna oleks kartnud.

Kui pisike patsient tunneb, et tema vanemad usaldavad kiirabi, siis on Teie usaldamine talle-
gi lihtsam. Harjumatutes olukordades vajavad lapsed ainult üht ja ainsat usaldusisikut, mis-
tõttu peaks meeskonnast otseselt lapsega tegelema vaid üks isik. Teised meeskonnaliikmed 
võivad vahendeid valmis panna, lähedasi rahustada, andmeid üles kirjutada, transpordiks 
ettevalmistusi teha. Mitte mingil juhul ei tohiks kõik lapse juurde minna, teda silitada ja te-
maga rääkida, vaid seda peaks  tegema ainult üks isik.

Kuidas peaks siis erakorralise meditsiini tehnik oma taolises olukorras – iseenesest mõis-
tetavalt – tekkiva ebakindlusega toime tulema? Harjumatud sündmused võivad hirmutada. 
Seetõttu aitab, kui patsienti käsitleda kiirabi tegevusjuhiste järgi, sest selles on ju kiirabi kõi-
ge pädevam. Kui suur oht on välistatud, stabiliseerub olukord iseenesest. Laps, kes räägib, 
püsib enamasti elus ka järgmistel minutitel, seega jääb aega vanematega rääkimiseks.

Anatoomilised ja füsioloogilised erinevused võrreldes täiskasvanuga

Kõige suuremad on erinevused vastsündinute puhul, vanusega erinevused vähenevad.

Hingamisteed:

• Imiku ja väikelapse pea on suhteliselt suur, kael lühike.

• Ninasõõrmed, sõrmuskõhr ja trahhea on kitsad ning hingamisteed võivad väiksemagi 
paistetuse või sekreedikoguse tagajärjel täielikult sulguda.

• Keel on suur ning võib kunstlikku hingamist või intubatsiooni takistada.

• Kõrisõlm asetseb suhteliselt kõrgel, kõripealis on pikk, suhteliselt pehme ja U-kujuline.

• Trahhea on lühike (vastsündinutel umbes 4 cm, 8-aastasel umbes 6 cm).

• Trahhea kitsaim koht on glottis’e all, sõrmuskõhre piirkonnas, lõdvem limaskest tursub 
seal eriti kergesti üles.

• Mõlemad peabronhid asetsevad trahhea suhtes umbes 55° nurga all, aspiratsiooni ja 
ühepoolset intubatsiooni saab seega mõlemal küljel ühtemoodi teha.

• Köharefl eksi ei ole veel täielikult välja kujunenud, mis suurendab aspiratsiooniohtu.
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Nende anatoomiliste iseärasuste tõttu hõlbustab maskiga hingamist oro- või nasofarün-
gaalne toru.

Pea suuruse tõttu ei ole intubatsiooni jaoks peaalust tõsta vaja. Kuna lapse pea kipub aga 
küljele vajuma, on intubeerimise ajal abiks see, kui keegi juuresolijatest pea fi kseerib. Väi-
kelapse (kuni umbes 1. eluaastani) intubatsioon toimub pigem sirge larüngoskoobi keelega 
(Miller, Foregger), vanemate laste intubatsioon painutatud larüngoskoobi keelega (Macin-
tosh). Lühike kael ja kõrgel asetsev kõri, mis on seotud pehme pika kõripealisega, muudavad 
glottis’e vaatamise raskeks. Seepärast vajutab arst sageli oma larüngoskopeeriva käe väikse 
sõrmega õrnalt patsiendi kõrile või kasutab suuremate laste puhul selleks teise kolleegi abi.

Intubatsioonitoru tuleb fi kseerida täpselt nii, nagu kiirabiarst on selle sisse asetanud, sest 
juba mõned millimeetrid üles või alla liikumist võivad hakata hingamist takistama. Intubeeri-
missügavus on imikul umbes 2 cm, väikelapsel 3–4 cm ja koolilapsel umbes 4–5 cm glottis’est. 
Nagu eespool mainitud, ei ole trahhea kitsaimat kohta otse näha, seega võib vabalt juhtuda, 
et sisestatud toru on liiga väike või liiga suur. Toru tuleb siis muidugi kohe suurema või väik-
sema vastu välja vahetada. Seega peab abistaja valmis panema nii tõenäoliselt sobiva kui ka 
ühe suurema ja ühe väiksema toru. Hädaolukorras võib intubeerimiseks kasutada ka manse-
tiga (ingl cuff ) intubatsioonitorusid, mida haiglates tavaliselt ei kasutata. Põhjus: kui valitud 
toru sai liiga väike, saab mansetiga tihedust korrigeerida (vt peatükki „Vabade hingamistee-
de käsitlus“). Alles suurema hingamisrõhu korral (üle 25 mbar) kuuldavale tulev läbilase on 
lubatud. Sellest väiksema läbilaske korral mansetti ei kasutata. Mansetiga intubatsioonitoru 
kasutamine on kasulik iseäranis kriitilistes olukordades, sest see on kiirem kui intubeerimi-
sega otsast alata.

Rusikareeglid:

• Intubatsioonitoru läbimõõt: väikese sõrme reegel (toru peaks olema intubeeritava 
väikse sõrme jämedune)

• Intubeerimissügavus: cm = 12 + (vanus/2) (oraalse intubatsiooni korral kaugus ham-
mastest)

Juhitava hingamine teostamine lapsel

Füsioloogilistest eripäradest tingituna on vastsündinu hingamine ebakorrapärane – eriti 
enneaegselt sündinutel! Vastsündinu hingamissagedus on 40 korda/min, vanusega see ka-
haneb. Kiirema ainevahetuse tõttu on alveolaarne ventilatsioon vastsündinutel kaks korda 
suurem kui täiskasvanutel. Kuna funktsionaalne residuaalkapatsiteet (FRC) on väiksem, on 
lapse hapniku vastuvõtjad väiksemad. Suurema hapnikutarbimise ja väiksemate varude tõt-
tu tekib lastel palju kiiremini hüpoksia kui täiskasvanutel.

Bradükardia esinemine on laste puhul ohumärk: enamasti on põhjuseks hüpoksia, mis vajab 
kohe kõrvaldamist.

Kopsu ja rindkere elastsus on – välja arvatud vastsündinu puhul – pigem suur, seega on 
kunstlikul hingamisel tavaliselt vaja rakendada ainult väikest jõudu. Hingamisteede takis-
tus on väiksema läbimõõdu tõttu suurem kui täiskasvanutel, väiksemagi turse või sekreedi 
kogunemise tagajärjel võib hingamisteede takistus oluliselt suureneda. Spontaanne hinga-
mine intubatsioonitoru kaudu on niisamuti seotud hingamisteede takistuse suurenemisega 
olulisel määral. Laste puhul kehtib seetõttu veelgi enam kui täiskasvanute puhul reegel, et 
igale intubeeritud patsiendile tuleb lisaks teha ka kunstlikku hingamist hingamiskotiga.
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Imikutele ja väikelastele kunstliku hingamise tegemisel tuleb kasutada eri seadet, mis on 
võimalikult väikese surnud ruumiga. Standardse pikendusega hingamisfi ltri surnud ruum on 
suurem kui vastsündinu kogu kopsumaht!

Maskiga hingamise korral on tähtis võimalikult täpne käeasend: kui sõrm on valesti asetatud, 
võib see keelepärale suruda ning maskiga ventileerimist raskendada või selle võimatuks muuta.

Imikule ja väikelapsele kunstliku hingamise tegemiseks vajaliku väiksema jõu saab kahe sõr-
mega hingamiskotile vajutades. Kui surve on suurem, on hingamismaski kasutamisel õhu 
makku sattumise ja aspiratsioonioht. Intubeeritud imikute puhul on suur oht, et liiga tugeva 
hingamiskoti kompressiooni tagajärjel võib tekkida pneumotooraks.

Intubatsioonitoru kaudu aspireerimist tuleb väikelastele teha eriti ettevaatlikult: tundliku 
limaskesta vigastamise vältimiseks tuleb aspireerida ainult toru seest, mitte sügavamalt.

Trahhea – hingetoru

Epiglottis – kõripealis

Cuff  – endotrahheaalse intubatsioonitoru lõpus olev mansett, balloon

Alveolaarne ventilatsioon – kopsutippudesse hingamine

Funktsionaalne residuaalkapatsiteet – pärast normaalset väljahingamist järelejäänud kopsumaht

Hüpoksia – vähenenud hapnikuvarustus

Bradükardia – südame löögisagedus alla 60 korra/min

Pneumotooraks – õhu kogunemine pleuraõõnde (pleura – kopsukelme) ning kopsude kokkulangemine

Tüüpilised laste hingamishäirete kliinilised sümptomid 

1) Ninasõõrmed

Eriti väikeste laste (sh imikute) puhul esineb halva hapnikuvarustuse korral järgmine sümp-
tom: ninasõõrmete selge liikumine igal hingetõmbel, mis väljendab suurt pingutust hinga-
misel.

2) Interkostaalsete lihaste kokkutõmbed – paradoksaalne hingamine

Väikese lapse pehme rindkere annab suurema sissehingamispingutuse ajal hingamise põ-
hilihaste, diafragma kaudu kergelt järele. Seejuures väheneb olulisel määral diafragmaga 
hingamise tõhusus! Seda inversset paradoksaalset hingamist on eriti selgelt näha hingamis-
teede sulguse korral (patoloogiliste hingamishelide terminoloogia kohta vt peatükki „Hinga-
mishäired – düspnoe“).

Interkostaalsete lihaste kokkutõmbed – roietevaheliste lihaste kokkutõmbed sissehingamisel; 
interkostaalne – roietevaheline

Paradoksaalne hingamine – rindkere kokkutõmbumine sissehingamisel, paisumine väljahingamisel
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Laste akuutsete (mittetraumaatiliste) hingamishäirete tüüpilised põhjused 

1) Vastsündinud

• (Mekooniumi) aspiratsioon

• Kaasasündinud infektsioonid või väärarengud, nt hingamisteedes, kopsudes või südames

• Pneumotooraks, hüdrotooraks

• Krambihood, teetanus

2) Imikud ja väikelapsed

• Bronhiit, bronhopneumoonia – pseudokrupi sündroom – võõrkeha aspiratsioon (nt maa-
pähklid)

• Mürgistused

• Läkaköhahoog

• Südamepuudulikkus (nt müokardiidi viirus või kaasasündinud südamedefekt)

• Poliomüeliidi, difteeria, polüneuriidi tagajärjel tekkinud hingamisteede halvatus – põleti-
kud/abstsess suuõõne piirkonnas

3) Koolilapsed

• Bronhiaalastma (asthma bronchiale)

• Pneumoonia

• Epiglotiit

• Mürgistused

• Südamepuudulikkus

• Poliomüeliidi, difteeria, polüneuriidi tagajärjel tekkinud hingamisteede halvatus

Mekoonium – loote roe, vastsündinu esimene väljaheide

Epiglotiit – kõripealise põletik

Müokardiit – südamelihase põletik

Poliomüeliit – lastehalvatus (viirushaigus)

Polüneuriit – perifeerse närvisüsteemi põletik
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Diferentsiaaldiagnoosiks vajalikud näitajad

Vt peatükki „Sündmuskoha ülevaatus, esmane hinnang ja patsiendi uurimine“.

• Vanus

• Hingamishäire algus:

• äkki (astmahoog, pneumotooraks, võõrkeha aspiratsioon, larüngospasm),

• aeglaselt (krupp, bronhopneumoonia, interstitsiaalne pneumoonia)?

• Hingamisheli (striidor):

• inspiratoorne (ülemiste hingamisteede takistus, mille põhjustajaks on nt krupp, 
larüngospasm, aspireeritud võõrkeha);

• ekspiratoorne (alumiste hingamisteede takistus, mille põhjustajaks on nt bronhi-
oliit, bronhiit, astma, sügaval asetsev aspireeritud võõrkeha);

• inspiratoorsed ja ekspiratoorsed striidorid mõlemad korraga ülemiste ja alumiste 
hingamisteede haiguste tagajärjel?

• Palavik?

• Eelnevad haigused (tõsisemad, nt südamedefekt)?

• Kas laps tarvitab ravimeid (nt astma- või allergiavastaseid ravimeid)?

Krupp – kõri ahenemine põletiku tagajärjel

Larüngospasm – kõrispasm

Interstitsiaalne – rakkude vahel asetsev

Tüüpilised haiguspildid

1) Kõri sulgus

a) Peritonsillaarne abstsess

Peritonsillaarne abstsess on põletikuline mädanik mandlite piirkonnas, mis saab alguse 
mandli põletikust.

Vanematel lastel algab kõrge palaviku ning tihti kõrvadesse lööva kaelavaluga. Isutus, häiri-
tud kõne, süljeeritus, neelamisraskuste tõttu lämbumishood.

b) Kõriturse

Mesilase nõelamise või putukahammustuse tagajärjel tekkinud allergilise šoki näht, võib esi-
neda ka toiduainete allergia tagajärjel!

Ravi: esimese meetmena alati hapniku andmine (4–8 l/min), hingamisteede sulguse korral 
nende avamine asendiga või S- toru asetamine.

Turse e. ödeemi korral adrenaliini inhalatsioon, prednisoloon, antihistamiinikum, vajadusel 
intubatsioon ja kunstlik hingamine.
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2) Pneumoonia

Erineval kujul esinev kopsukoe põletik, mille on põhjustanud erinevad haigusetekitajad (vii-
rused, bakterid ja muud mikroorganismid). Enamasti aeglaselt tekkivad, üha süvenevad hin-
gamishäired, nii palavikuga kui ka palavikuta.

Ravi: hapniku andmine, haiglas või perearsti poolt (oletatava) tekitaja vastu välja kirjutatud 
antibiootikumid, ß-sümpatomimeetikumide inhaleerimine, mükolüütikumid, vajadusel pala-
viku langetamine.

3) Läkaköhahoog

Imikueas mõnikord ohtlikult kulgev. Algab nohu, bronhiidi, köhaga. Aja jooksul köha suure-
neb, tekib enamasti öösiti, 1–2 nädala pärast hakkab esinema hooti. Äkki tekkiva staccato 
(katkendlik) köhaga kaasneb keele suust väljaajamine, tsüanoos, inspiratoorne striidor, rö-
gaeritus. Tekkevõimalus on ka pärast vaktsineerimist, kuid sel juhul kulgeb leebemal kujul 
(enamasti jääb läkaköhana märkamata).

Ravi: lapse süllevõtmine, rahustamine, vajadusel rahusti andmine, hapnik, apnoega vormide 
korral intubeerimine ja kunstlik hingamine.

4) Bronhiit, bronhioliit

Esineb esimesel  kolmel eluaastal bronhide limaskesta tugeva turse ning eriti tiheda lima eri-
tuse suurenemisega. Peamine sümptom on häiritud hingamine, mida iseloomustavad ekspi-
ratoorne kähin, heliline rägin ning suurenenud hingamissagedus. Tekib sageli pärast tavalist 
infektsiooni või allergiat.

Ravi: hapniku andmine, rohkelt vedelikku – kiirabi teeb seda intravenoossel teel, vajadusel 
ß-sümpatomimeetikumid (inhalatsioon!), mükolüütikumid, aminofülliin.

5) Astmahoog

Põhjuseks on bronhide limaskesta ja lihaste reageerimine erinevatele ärritajatele allergia, 
infektsiooni, psüühilise koormuse või kehalise pingutuse korral. Selle tagajärjel tekib hin-
gamisteede obstruktsioon, hapnikupuudus ja süsinikdioksiidi sisalduse suurenemine veres. 
Hoog algab äkki, nagu selgest taevast, või olemasoleva kroonilise asthma bronchiale korral 
haiguse süvenemisel. Astmahoogu iseloomustavad hingamisteede lihaste spasm, mida kuu-
leb ekspiratoorse kähina või helilise räginana. Kui hoog kestab vaatamata ravile üle 12 tunni, 
nimetatakse seisundit status asthmaticus’eks.

Ravi: hingamise abilihaste rakendamise hõlbustamiseks antakse patsiendile asend, kus üla-
keha on tõstetud. ß2-sümpatomimeetikumide manustamine aerosooli või inhaleerimise 
teel. Lühiajalise infusiooni teel aminofülliin. Intravenoosselt prednisoloon.

Teadvuse kadumisel külgasend, hapnik, vajadusel maskiga toetav hingamine või intubatsioon.

Astmahooga patsiendile kunstliku hingamise tegemine on väga keeruline. Kui vähegi võima-
lik, tuleks seda lasta teha ainult kogemusega meedikul.

Narkoosiga alustamiseks on soovitatav valida ketamiin, vajadusel koos midasolaamiga. Pea-
le hea analgeetlise ja rahustava toime on sellel ravimil ka hea mõju bronhospasmidele ja 
sekretolüüsile. See aitab leevendada bronhilihaste krampe ning tihe lima on kergemini väl-
jaköhitav või aspireeritav.
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6) Stenoosi põhjustav larüngiit (harilik krupp, ka pseudokrupp)

Tekib enamasti viirusinfektsiooniga (harvem difteeriaga: harilik krupp), sageli ilmamuutuse-
ga. Glottis’e-alune limaskest paistetab üles. Harilikult kaasnevad haiguse kulgemisega faasiti 
järgmised sümptomid:

• kähe hääl ja haukuv köha,

• inspiratoorne striidor kaela ja interkostaalsete lihaste kokkutõmmetega,

• hirmunud näoilme, rahutus, tahhükardia,

• tsüanoos, kahvatus, akuutne lämbumisoht,

• palavik: harva, vaid väike temperatuuritõus,

• üleüldine nõrk haigustunne.

Ravi:

Kerge vorm (ilma hingamishäireteta): rahustamine, õhu niisutamine, vajadusel infusioon, 
prednisoloon.
Raske vorm (hingamishäiretega): lapse rahustamine, hapnik (maski näo ees hoidmine – kui 
võimalik, võiks maski hoida ema!), adrenaliini inhaleerimine; selles seisundis lapse kõri uuri-
mine spaatliga või muud ärritavad protseduurid ei ole näidustatud!
Hingamise seiskumise või raske hapnikupuuduse korral (vaatamata piisavale hapniku andmisele 
jääb saturatsioon alla 80%) kunstliku hingamise tegemine või intubatsioon + kunstlik hingamine.

7) Epiglotiit (kõripealise põletik)

Enamasti vanematel väikelastel, kellel on palavikuga infektsioon, neelamisraskused ning suu-
renenud süljeeritus; tavaliselt esineb ilma köhata. Esinevad hingamishäired, millega kaasnevad 
inspiratoorne striidor, roietevaheliste ning kaelalihaste kokkutõmbed. Epiglotiidi korral võib 
spaatliga neelu vaatamine põhjustada refl ektoorse südameseiskumise! Seetõttu tohib neelu 
läbi vaadata vaid haiglatingimustes, kus ollakse valmis kohe intubeerima ja reanimeerima.

Ravi: hapniku andmine, pärast diagnoosi määramist (haiglas) vajadusel intubatsioon ja kunstlik 
hingamine.

Larüngiidi ja epiglotiidi diferentsiaaldiagnoos:

Diferentsiaaldiagnoos Epiglotiit Stenoosi põhjustav larüngiit

Algus Äkki Aeglaselt

Vanus > 3 aasta < 3 aasta

Neelamine Ei ole võimalik Ei sega neelamist

Süljeeritus Jah Ei

Köha Ei Haukuv köha

Adrenaliini inhaleerimine Ei paranda olukorda Parandab olukorda

Kõrge palavik Jah Ei

Laps on raskelt haige Jah Harva
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8) Võõrkeha aspiratsioon

Toiduainete (pähklite, maapähklite, herneste jne) või suhu pistetud väikeste esemete koge-
mata sissehingamine. Tekib äkiline köha, tsüanoosiga apnoe või inspiratoorne rägin. Raske-
matel juhtudel võivad järgneda bradükardia või lausa südameseiskumine.

Ravi: hingamisteede kohene vabastamine ja vabana hoidmine, pea alaspidi asendis löögid 
seljale abaluude vahele, hapniku andmine,. Kui see ei anna tulemust, siis suu ja neelu aspi-
reerimine, intubatsioon ja kunstlik hingamine. Kui võõrkeha on kinni jäänud glottis’e piirkon-
da, võib osutuda vajalikuks erakorraline koniotoomia.

9) Ösofaagusesse sattunud võõrkeha

Võõrkehad võivad ösofaaguse e. söögitoru füsioloogiliselt kitsamatesse kohtadesse (sõr-
muskõhre taha, bifurkatsiooni piirkonda, vahelihase kõrgusele) kinni jääda. Sellega võib 
kaasneda inspiratoorne striidor. Võõrkehad, mis ei pääse liikuma, tuleb haiglas eemaldada 
endoskoopia abil.

Kohapealne ravi: nagu võõrkeha aspiratsiooni korral.

10) Kopsuödeem e. kopsuturse

Kopsuödeemi korral tekib alveoolidesse vedelik, mis häirib gaasivahetust. Põhjused: vasaku 
südamepoole puudulikkus müokardiidi tõttu, kaasasündinud südamerike, hüpertoonia, sü-
damerikke tagajärjel tekkiv kopsu vereringe ülekoormus, vedelikupeetus, mürgistus, infekt-
sioonid, allergia.
Sümptomid: suurenenud hingeldus, rahutus, tahhükardia, kopsust tulevad räginad, mõni-
kord vahune sekreet suust ja ninast.
Ravi: asend, kus ülakeha on kõrgemal, hapniku andmine, opioidide abil hingamissageduse 
vähendamine, diureetikumid, katehhoolamiin, vajadusel ka intubeerimine ja kunstlik hinga-
mine + PEEP-klapp.

11) Afektiseisundist tulenevad hingamishäired

Kui viha või muude emotsioonide ajel lapsel karjumise vahele ei jää piisavalt hingamispause, 
võivad tekkida aju hüpoksia ja teadvusekaotus. Seejuures võib esineda ka krambihooge. Sa-
muti on võimalikud bradükardia või isegi asüstoolia.

Ravi: kui patsient on teadvuse juures, niiske külma lapiga näo pühkimine, et esile kutsuda 
refl ektoorne hingamine. Teadvusekaotuse korral stabiilne külgasend, hingamise seiskumise 
korral kunstlik hingamine. 

12) Palavikukrambid

Imikute ja väikelaste puhul on üks sagedasemaid kiirabi väljakutse põhjusi kõrge palaviku 
foonil tekkinud krambid. Need tekivad enamasti siis, kui palavik tõuseb kiiresti üle 39 °C – 
kõigepealt esinevad enamasti toonilised krambid, seejärel muutub laps lõdvaks.

Palavikukrampides patsient muutub sinakaks, kuna krambiho ajal hingamine seiskub. Vane-
mad kardavad seetõttu, et nende laps on suremas.

Ravi: krambihoo katkestamine või edasiste krampide ennetamine: diasepaam rektaalselt, 
palaviku alandamine (paratsetamooli küünlad ja füüsikalised meetodid).



234

13) Pneumotooraks

Tekib enamasti trauma tagajärjel, mõnikord ka rinnapiirkonna põletikuga või spontaanselt. 
Kiirabi etapil on seda probleemi raske tuvastada. Sageli osutavad diagnoosile rindkere asüm-
meetrilised hingamisliigutused ning ühepoolselt vähenenud auskultatoorne hingamiskahin. 
Perkussioonil esineb vigastatud poolel tümpaania. Õhkemfüseemi (nahaalust krudinat) on 
tunda käega või stetoskoobiga nahale vajutades. Lahtise pneumotooraksi korral esineb sisi-
sev ja/või mulisev rindkerehaav.

Šokisümptomite suurenemine on alati märk pingelise õhkrinna moodustumise ohust. Selle-
ga kaasnevad kiiresti avalduvad või ohtlikuks muutuvad hingamishäired. Pingelise pneumo-
tooraksi arenedes laienevad kaelaveenid ja trahhea kaldub vigastatud poole vastassuunas.

Ravi: pingelise õhkrinna punkteerimine (pleura punktsioon) – tavaliselt koos intubatsiooni ja 
kunstliku hingamisega. Kinnise õhkrinna korral haava hermeetiline katmine ja kattematerjali 
fi kseerimine nahale kolmest küljest.

Obstruktsioon – sulgus

Diferentsiaaldiagnoos - erinevate diagnooside kaalumine

Antihistamiinikum –  histamiini retseptoreid blokeeriv ravim

Koniotoomia – sisselõige kilpkõhre ja sõrmuskõhre vahelisele elastsele osale.

Apnoe – hingamise seiskumine

Bifurkatsioon – trahhea hargnemine peabronhideks

Endoskoopia – kehaõõnsuse/organi uurimine selleks sisestatud optilise instrumendi abil

PEEP – positiivne lõppekspiratoorne rõhk

Asüstoolia – südameseiskumine

Tooniline – pingul

Õhkemfüseem – õhu kogunemine naha alla

Orienteeruvad näitajad laste puhul

Enne-
aegne

Vast-
sündinu Imik

Vanus (aastates)

1 3 5 7 9 11 13

Kaal (kg) 1,5 3,5 7 10 15 20 25 30 35 40

Südame löögisagedus 
(korda/minutis) 140 130 120 120 110 100 95 90 85 80

Hingamissagedus (korda/
minutis) 50 40 35 30 25 20 20 20 18 16

Hingamismaht (ml) 15 35 70 100 150 200 250 300 350 400

Vererõhk (süstoolne) 60 70 80 90 100 100 105 110 115 115

Intubatsioonitoru ID (mm) 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 6,5

Intubeerimissügavus (cm) kuni 9 10 12 13 14 15 16 17 18 18

Defi brillatsioon (J) 3 7 14 20 30 40 50 60 70 80
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Ravimid

Vt peatükki „Farmakoloogia“.

• Adrenaliin 

• Prednisoloon

• Diasepaam (rectal tube)

• Antihistamiinikumid 

• ß-sümpatomimeetikumid

• Aminofülliin

Kokkuvõte

Laste akuutsed hingamishäired on eluohtlik seisund, mis vajab tingimata erakorralist sekku-
mist. Kuna taolisi seisundeid esineb harva, on teoreetilisi teadmisi ja praktilisi võtteid vaja pi-
devalt meelde tuletada. Kiirabimeeskond peab tegutsema rahulikult, kiiresti ja sihipäraselt, 
kaasates tegevusse ka vanemad.

VÕTMESÕNAD astma bronhiit epiglotiit

kopsuturse (-ödeem) larüngiit läkaköha palavikukrambid

pneumoonia striidor võõrkeha aspiratsioon

Teadmiste kontrolli küsimused

1. Nimetage laste hingamishäirete tüüpilisi sümptomeid.

2. Selgitage epiglotiidi ja larüngiidi diagnoosi ja ravi peamisi erinevusi.

3. Milliseid meetmeid tuleb laste puhul rakendada võõrkeha aspiratsiooni korral?

4. Selgitage laste astmahoo ravi kiirabi etapil.
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15. SÜDAMEPEKSLEMINE / SÜDAME RÜTMIHÄIRED

Õpieesmärgid

Erakorralise meditsiini tehnik:

• teab südame anatoomiat ja füsioloogiat,

• teab EKG tavapäraseid näitajaid,

• teab kuidas EKG-l ära tunda äge koronaarsündroomi,

• teab kuidas ära tunda südame rütmihäired, mida tuleb kohe ravida,

• oskab nimetada tähtsamaid tüüpilisi (ohutuid ja ohtlikke) südame rütmihäirete sümptomeid,

• teab põhilisi südame rütmihäirete vastaseid ravimeid,

• tunneb südame rütmihäiretega patsiendi põhilisi ravivõtteid kiirabi etapil.

Sissejuhatus

Südamerütmi muutused (normaalväärtus on täiskasvanute puhul 60–100 lööki minutis, re-
gulaarne rütm) on üks sagedasemaid kiirabi kutsunud patsientide sümptomeid. Rütmoloo-
gia on sellise kaebusega patsiendi käsitluses ainult üks paljudest distsipliinidest. Kui lähtuda 
patsiendi seisundist kiirabivisiidi ajal, tegeleda  patsiendi probleemiga tervikuna, võib mitte-
ohtliku seisundiga patsiendi südame löögisageduse häired jätta agressiivselt ravimata. Väl-
timatud on siiski põhjalikud teadmised neist vähestest EKG detailidest, mida on kirjeldatud 
käesolevas ja ka mõnedes muudes peatükkides, sest need aitavad edasise toimimise kohta 
langetada õigeid otsuseid.

Sissejuhatuseks olgu südame rütmihäirete kohta ära öeldud kolm asja:

• Meditsiinilise abi osutamise kunst seisneb põhimõttes jätta tegemata nii palju kui või-
malik („House of God“, reegel nr 13), sest:

• kõik arütmiavastased ravimid võivad mõjutada ka proarütmia ravimeid („Kõik, mis 
võib viltu minna, lähebki viltu“ – Murphy seadus), seega:

• tegele patsiendi, mitte monitoriga.

Terminoloogia

Bradükardia – liiga aeglane südame löögisagedus (< 60/min)

Tahhükardia – liiga kiire südame löögisagedus (> 100/min)
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Südame löögisageduse normist kõrvalekaldumine

Normaalse sagedusega südame rütmihäired eraldi kiirabi korras ravi ei vaja. Ka tahhükardia 
ja bradükardia korral ei ole sekkumine alati vajalik. Paljudel juhtudel ei ole tegemist mitte 
primaarse südame rütmihäirega, vaid keha psühholoogilise või kompensatoorse reaktsioo-
niga muudele ärritajatele. Nii on näiteks psühholoogilised ja kompensatoorsed südamerüt-
mi kiirendajad erutus ja hirm, vererõhu langemine, düspnoe ja hüpoksia, südamepauna tam-
ponaad, pneumotooraks, palavik, valu jne. Sellisel juhul ei oleks rütmihäire ravi mitte ainult 
ebavajalik, vaid lausa vale. Siinkohal on hea meelde jätta, et maksimaalse siinussageduse 
saab enamasti siis, kui 220-st lahutada vanus (aastad). Kõik sagedused, mis jäävad üle selle, 
on alati patoloogiliste põhjustega ning mittefunktsionaalsed. Teisalt esineb füsioloogilist 
bradükardiat (sportlase süda). On olemas terve hulk haigusi, mis võivad tekitada südame 
rütmihäireid, mida on ilma põhiprobleemi kõrvaldamata raske kontrolli alla saada – eelkõige 
kuulub siia alla tasakaalust väljas vere elektrolüütide tase. Kiireloomulistes olukordades ei 
ole seda põhiprobleemi alati võimalik kindlaks teha. Sel juhul tuleb patsienti n-ö pimesi ra-
vida (kuid jällegi alles siis, kui südame rütmihäire avaldab patsiendi seisundile olulist mõju).

Hoopis teisiti tuleb toimida juhul, kui patsient kirjeldab südame löömist mitte kiire, vaid 
tugeva pekslemisena. Siis tuleb mõõta vererõhku. Kui vererõhk on normaalne ja südame 
löögisagedus tavapärane, ei ole südame pekslemist veel vaja kohe ravima hakata. Paljude 
patsientide puhul on siiski hädavajalik viia läbi hilisem uuring (eriarsti juures või haiglas). Kui 
patsient kirjeldab kiirabi saabumise ajaks üle läinud südamepekslemist, ei ole raviks põhjust. 
Paljudele patsientidele piisab tahhükardia tekkeks juba kiirabisse helistamisest ja hirmust 
tõsise probleemi tõttu haiglasse sattuda. Nagu eespool mainitud, on niisugustel juhtudel 
tegemist füsioloogilise kaitsereaktsiooniga, iseäranis siis, kui südame pekslemine ei olnud 
esialgseks kiirabisse helistamise põhjuseks. Kõige tähtsamaks ravivõtteks on siin patsien-
diga rääkimine ja rahustamine (vajadusel võib anda ravimit, nt diasepaami tilku (nt 14 gtt 
Valocardin Diazepam), mida ei tohi aga anda muude probleemi põhjustajate, iseäranis düsp-
noe korral).

Näidisjuhtum

Saate häirekeskuselt kiireloomulise väljakutse. Helistaja sõnul olevat 59-aastasel naisel tekkinud 
südamepekslemine, naine ise on kontaktivõimeline. 7 minuti pärast sisenete patsiendi korterisse.

Esmapilgul on tegemist tüüpilise keskklassi korteriga, kuhu on kokku kogutud palju, aga korra-
likult ära seatud asju, kus on rohkesti toataimi ja ilmselt kass ( järeldate seda diivanil olevate 
kraapimisjälgede põhjal). Patsient näeb välja lihtne, kuid hoolitsetud ja korralikult riietatud. Ta 
istub elutoa tugitoolis ja tervitab teid.

Teie esmase hinnangu kohaselt on tegemist väliselt stabiilses seisundis, kerges ülekaalus nais-
patsiendiga. Ta ei higista, kõnedüspnoed ei ole.

Patsient vabandab, et teid pühapäevasel päeval välja kutsus. Ta olevat eelmisel nädalal juba 
kaks korda südame puperdamise tõttu kiirabisse helistanud ning seda mõlemal korral öösel. Kiir-
abi saabumise ajaks oli südame puperdamine mööda läinud. Tunda oli ainult kerget raskust rind-
keres. EKG oli normis. Erutuse tõttu oli kiirabi diagnoosiks pannud paanikahoo ning naise koju 
jätnud. Kuid sel korral puperdab süda praegugi veel.
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Brigaadijuht mõõdab vererõhku (160/90 mmHg) teeb kindlaks tahhükardilise rütmilise pulsi um-
bes 150 korda/min. Seate valmis12-lülituselise EKG ja asetate küünarveeni suure valendikuga 
kanüüli. Samal ajal võtab brigaadijuht anamneesi. Patsiendi andmetel tal kardiovaskulaarseid 
riskitegureid ei esine: teadaolevat kõrgenenud vererõhku ei ole, kõrget kolesterooli ja diabeeti 
samuti mitte, nikotiini ei tarbi. Viimane arstivisiit oli kaua aega tagasi. Vanemad hukkusid 35- 
ja 38-aastastena ühel mägimatkal. Pärast mitmekordset järelepärimist tunnistab patsient, et 
umbes tund aega tagasi tundis ta peale südame pekslemise siiski ka kerget survet rindkeres. Ta 
ei seostanud seda südame pekslemisega, sest see olevat tal esimest korda tekkinud juba kaks 
nädalat tagasi ning ta jättis selle enne mainimata, kuna ei tahtnud asjatult kaevelda. Viimaste 
nädalate jooksul on füüsiline jõudlus vähenenud. 5. korrusele kõndimisel peab patsient tegema 
mitu pausi, sest õhk saab otsa. (Mõtlete korraks oma trepist ülesminemisel tekkivale hingel-
damisele ja mööda selga allavoolavale higinirele, kui olete jõudnud kolmandale korrusele, ning 
otsustate, et peate uuesti kaalust alla võtma. Seejärel pühendute jälle patsiendile.)

Patsiendi EKG tulemus:

Teete kindlaks hemodünaamilise mõjuta, kuid sümptomaatilise (patsient ei ole šokis, kuid tal 
on rinnus valu!) rütmilise laia kompleksiga tahhükardia ilma kindlate P-sakkideta, sagedusega 
150/min. Patsiendilt saadud info põhjal kaalute põhjuseks isheemiat ning kahtlustate vatsa-
keste tahhükardiat (teate, et 90% kõigist laia kompleksiga tahhükardia juhtudest on tegemist 
vatsakeste tahhükardiaga). Kuigi SpO2 on 96%, annate patsiendile ninakanüüli abil 3 l/min hap-
nikku. Auskultatsiooni teel on südame tegevust tahhükardia tõttu raske hinnata. Kopsu auskul-
teerimisel on mõlemal pool kuulda bilateraalset peenemullilist räginat. Pärite raadiojaama teel 
häirekeskuselt, kas arstibrigaad on saadaval. Vastuseks saate, et hetkel mitte. Seejärel otsustate 
ise patsiendi EMO-sse toimetada. Pärast seda, kui patsient on naabrile edasi andnud põhjalikud 
juhised, kuidas kassi eest hoolitseda, viite patsiendi kandetoolile asetatuna trepist alla. Jälgite 
patsiendi seisundit pidevalt monitorilt. Kiirabiautos tahab brigaadijuht, et Teil oleksid igaks ju-
huks käepärast valmis 150 mg Cordaroni (amiodaroon) ja Etomidaat, Dormicum (midasolaam) 
ja Fentanüül, pluss kõik intubatsiooniks vajalikud vahendid. Kuni haiglas üleandmiseni jääb pat-
siendi seisund hemodünaamiliselt stabiilseks, kuid ta kaebab rinnus suureneva pigistuse üle.

Kuna järgmine väljakutse toob teid jälle samasse haiglasse, pärite järele, mis patsiendist edasi 
sai. Saate teada, et 160 mg Sotatoli abil suudeti patsiendil saavutada siinusrütm. EKG näitas see-
järel akuutse tagaseinainfarkti pilti. Vaatamata sellele, et oli nädalavahetus, suudeti patsient 30 
minuti jooksul koronaarangiograafi asse toimetada. Saadate patsiendile tervitused ning sõidate 
tagasi kiirabi tugikeskusesse.

Isheemia – (müokardi) verevarustushäire 
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Patsiendi seisundi hindamine, anamnees ja patsiendi läbivaatamine

Eesmärgiks on kindlaks teha südame rütmihäire mõju patsiendi seisundile. Kui on märgata 
hemodünaamika häirumist (komplikatsioonidega südame rütmihäire), tuleb kohe sekkuda. 

1) Ülevaade olukorrast (sündmuskoha ülevaatamine)

Veenduge, et sündmuspaik oleks meeskonna jaoks ohutu. Hankige üldist infot patsiendi ja 
tema ümbruskonna kohta (milline on patsienti ümbritsev õhk, kas märkate ravimeid, täis 
tuhatoose, koduseks kasutamiseks mõeldud hapnikuballoone jne).

Nagu kõikide väljakutsete korral, saab märgatud üksikasjadest kokku seada üldpildi. Sünd-
muskoht annab sageli juhtnööre tekkinud probleemi võimaliku geneesi kohta. See ei ole 
midagi uut. Selles peatükis on aga uudne see, et tihti annab sündmuskoht südame rütmihäi-
rete tekke põhjuse kohta pigem välistavat kui sellele viitavat teavet. Kui osutate näiteks par-
gis abi vigastatud jooksjale ning avastate tähtsate parameetrite kontrolli käigus tahhükardia 
(vt eestpoolt maksimaalset siinussagedust), siis on tõenäolisem, et tahhükardia on tekkinud 
jooksmise ja valu tagajärjel, mitte ei ole esmaseks probleemiks. 

Kui teid ei kutsutud aga välja vigastuse tõttu, on olukord muidugi teine.

2) Esialgne hinnang patsiendi seisundi kohta

Patsiendi seisundi hindamine toimub samal ajal patsiendi üleüldise süsteemse läbivaatami-
sega ning peatüki lõpus kujutatud algoritmiga.

Südame rütmihäirete mõju

Põhiküsimus - kas südame rütmihäirel on mingi hemodünaamiline mõju, s.t kas see halven-
dab vereringet? Tihti peitub vastus küsimuses endas – näiteks kui patsient on teadvuseta või 
šokis (higine, kahvatuhall nahavärvus). Sellised patsiendid vajavad ravi kohapeal, sest ilma 
selleta transporti nad tõenäoliselt üle ei elaks. Kui võimalik, tuleb patsient transpordi ajaks 
stabiilsesse asendisse panna. 

Erandjuhtum on reanimatsioonijärgne seisund. Pärast edukat esmaste taaselustamisvõtete 
rakendamist tekivad tihti südame rütmihäired (nt kodade virvendus või aeglane asendus-
rütm). Kui sagedus jääb vastuvõetavate väärtuste piiresse (> 45 korda/min, < 120 korda/
min) ja vererõhk on normaalne, peaks teadvusehäirete põhjuseks pigem olema eelnenud 
põhiprobleemist, s.t südameseiskumisest tingitud tserebraalne hüpoksia. Seega ei vaja kõik 
n-ö südame seiskumise järgsed arütmiad kohe ravi. Eriti pärast reanimatsiooni kehtib sama 
reegel mis kõigi rütmihäirete korral: kui vähegi võimalik, siis jätta nii, nagu on.

Muud südame rütmihäirete sümptomid on pearinglus, angina pectoris, düspnoe ja iiveldus. 
Selline patsient tuleb kõiki stabiliseerimisvõtteid kasutades toimetada haiglasse. Kohapeal-
set ravi, mis võib ka raskusi valmistada, ei ole alati tarvis.
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3) Sihipärane anamnees

Kui patsient on teadvusel ja kontaktivõimeline, on alati aega saada temalt lühike ülevaatlik 
anamnees (S-HAREV, vt peatükki „Sündmukoha ülevaatus, esmane hinnang ja patsiendi uuri-
mine“). Kiirabi töös on see tähtis, kuid sageli alahinnatud vahend. Anamneesi tähtsus suure-
neb veelgi, kui soovitakse kindlaks teha, kas südame rütmihäire on esmane probleem. Päris 
üheselt ei ole seda muidugi alati võimalik ka täpse anamneesi järgi kindlaks teha. Lähtutakse 
samast skeemist nagu kõigi patsientide puhul, ainult et südame rütmihäiretega patsienti-
delt küsitakse lisaks S-HAREV-skeemi küsimustele ka PIRTA-skeemi küsimusi valu kohta (vt 
peatükki „Sündmukoha ülevaatus, esmane hinnang ja patsiendi uurimine“.

Küsitlus PIRTA-skeemi järgi

Provokatsioon/ 
palliatsioon

Mis kutsub sümptomeid esile, mis leevendab, mis raskendab neid?

Iseloom Kas Te oskate südameprobleemi kirjeldada? Milles sümptomid 
väljenduvad? Südamepekslemine (tugev), kiirenenud südametegevus, 
angina pectoris, peapööritus, düspnoe, šokk, teadvusetus. 

Kas Teil esinesid need sümptomid juba varem või tekkisid need alles 
koos südame rütmihäiretega? (Kana ja muna problemaatika ehk kumb 
oli enne?)

Radiatsioon 
(kiirgumine)

Kuhu valu kiirgub (nt õlga, kätte, lõuga, kuklasse, selga)? Tükitunne 
kurgus?

Tugevus Kui tõsised on kaebused – mil määral piiravad rütmihäired 
igapäevategevusi?

Aeg Millal tekkisid, äkitsi/aeglaselt, sammhaaval? Kas Te olete sellega seoses 
kunagi ravi saanud?

Täiendavad küsimused:

• Kas perekonnas on esinenud sarnaseid haigusjuhtumeid?

• Milliseid ravimeid Te tarvitate? (Nt Lasix – hüpokaleemia oht; vt peatüki lõpus loetletud 
ravimid)

• Milliseid haiguseid põete, mis võiksid südame rütmihäireid või tavapärasest rütmist kõr-
valekaldumise reaktsiooni tekitada? Südameprobleemid (kõik rütmihäired), neeruhaigu-
sed (hüper- ja hüpokaleemia), kilpnääre talitluse häired (ületalitluse korral siinustahhü-
kardia ja kodade virvendus, alatalitluse korral bradükardia), kõhulahtisus (hüpokaleemia), 
kopsuhaigused (tahhükardia), allergiad jne. 

NB! Nimetatud haigused võivad esineda ka esimest korda või siis võib tegemist olla krooni-
lises haiguspildis ilmneva uue südame rütmihäirete põhjusega.

Selleks et küsida eelnevate haiguste, allergiate ja ravimite ning avalduvate sümptomite kes-
tuse kohta, peab alati aega jääma! Need andmed aitavad haiglas tihti otsustada, kuidas edasi 
toimida. (Üliägeda juhtumi korral võib haiglasse, kuhu patsient viiakse, helistada ka keegi 
lähedastest ning need andmed anda telefoni teel.)
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4) Sihipärane süsteemne läbivaatus

Nagu kõigi kiirabipatsientide puhul: elutähtsate funktsioonide parameetrid (pulss, vererõhk, 
hingamissagedus, saturatsioon) ja väljanägemine (vt peatükki „Sündmukoha ülevaatus, es-
mane hinnang ja patsiendi uurimine“).

NB! Oluline on quicklook-, rütmi- või 12-lülituseline EKG tegemine

Süsteemne pealaest jalatallani läbivaatus

Kehaosa Silmatorkavad tunnused Võimalik sümptom 

Pea (Huulte) tsüanoos, hallikas 
šokiseisundile omane nahavärvus, 
higistamine

Äge hingamispuudulikkus, šokk

Kael Täitunud kaelaveenid Südamepuudulikkus, perikardi 
tamponaad, kopsuemboolia

Rindkere Higistamine, hallikas nahavärvus Šokk

Kõht – –

Vaagen – –

Selg – –

Jalad Tursed Südamepuudulikkus

Käed – –

Angina pectoris, stenokardia – südamelihase isheemiast tingitud valu rindkeres

Elektrokardiogrammi hindamine

Kardiogrammi osade kirjelduse kohta vaata täpsemalt peatükist „EKG, EKG tõlgendamine“

Hinnake kõiki elektrokardiogramme järgmise skeemi järgi:

1. Kas see, mida ma monitorilt/EKG-ribalt näen, on minu patsiendi EKG või artefakt? 

a. Kontrollige elektroodide ühendust, signaali tugevust. 

b. Kas kõigis lülitustes on sama rütm?

2. Kas on näha ükskõik millist elektrilist aktiivsust?

3. Kui kõrge on QRS-sagedus?

4. Kas QRS-sagedus on rütmiline või arütmiline (vahede mõõtmine paberi märgistusega)?

5. Kas QRS-i kompleks on normaalne (< 12 ms = < 3 väikest kastikest) või laienenud?

6. Kas kodade aktiivsust (P-sakke) on näha?

7. Milline on suhe kodade aktiivsuse (P-sakid)  ja ventrikulaarse sageduse (QRS) vahel?

Piisab, kui rütmi kirjeldada järgmiselt: ebaregulaarne laia kompleksiga tahhükardia, regulaa-
rne bradükardia ilma tuntava kodade aktiivsuseta jne. Millise rütmihäirega täpselt tegemist 
on, seda saab enamasti kindlalt öelda vaid 12-lülituselise EKG põhjal.

Artefakt – (siin) kunstlikult tekitatu; mingi  häire tõttu tekkinud, mitte päris näitaja
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Rütmihäire monitoripildi järgi

Vaadake iga järgnevat rütmiriba, tuginedes eespool nimetatud 7-punktilisele skeemile (pari-
mal juhul tehke seda mitu korda).

1) Bradükardiad

a) Ebaregulaarsed bradükardiad

• Bradükardiline kodade virvendus

• AV-blokaad II° – Wenckebach

b) Regulaarsed bradükardiad

• Siinusbradükardia

• AV-blokaad II° – Mobitz II (3 : 1 blokeeritud)

• AV-blokaad III° 

2) Tahhükardiad

a) Ebaregulaarne tahhükardia

• Kodade virvendus

b) Tahhükardia

• Regulaarne kitsa kompleksiga tahhükardia

• Kodade laperdus (tavaline, kui QRS-sagedus on 100–150/min)

• Re-entry-tahhükardiad (nt WPW-sündroom)

• Kodade virvendus, juhuslikult äärmiselt rütmiline (ebatavaline)
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c) Regulaarsed tahhükardiad, laiad ventrikulaarsed kompleksid, kuid QRS-morfoloogia alati 
sarnane

• Vatsakeste tahhükardia (ventrikulaarne tahhükardia, VT)

d) Ebaregulaarsed tahhükardiad, laiad ventrikulaarsed kompleksid, QRS-morfoloogia erinev

• Torsade de pointes

• Kodade virvendus WPW-sündroomi korral 

Täpsemalt on rütmihäireid kirjeldatud peatükis „Elektrokardiogramm ja EKG monitooring“

Näitajad, mille järgi hinnata südame rütmihäirete ohtlikkust

• Teadvuseta patsient

• Kahvatu-hallikas nahavärvus, higi

• Madal vererõhk

• Patsiendil käib pea ringi

• Rindkerevalu

• Õhupuudus

• Iiveldus

Laste eripärad

Normaalväärtused on teised (olenevalt vanusest), ravimite doseerimine teistsugune, rütmi-
häirete põhjused ja epidemioloogia erinevad, stressitase mitmekordne. Laste puhul tuleb 
meeles pidada, et nii tahhükardia kui ka bradükardia võivad näidata rasket respiratoorset 
puudulikkust. Kindlasti tuleb anda piisavalt hapnikku ning lasta vanematel last rahustada! 
Esmased südame rütmihäired on laste puhul väga harvad juhtumid.

Südame rütmihäirega patsiendi abistamine ja ravi

Vaata algoritme (ära ainult loe, vaid õpi pähe ning kleebi märkmikku, mida hoiad oma lähe-
duses, et vajadusel kontrollida!).

Ravi korral kehtib järgmine skeem:

• Kõik patsiendid: hapnik, monitor, 12-lülituseline EKG, suure valendikuga veenikanüül, 
infusioonilahus aeglaselt tilkuma.

• Kas patsiendi seisund on stabiilne? Ei mingit üleliigset sekkumist (tegele patsiendi, 
mitte monitoriga), välja arvatud kiirabiarst allpool kirjeldatud erijuhtudel.
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• Kas rütmihäire on füsioloogiline reaktsioon mõnele muule probleemile? Tegelemist 
vajab see muu probleem.

• Kui tahhükardia on hemodünaamilise mõjuga – patsient on šokis või teadvuseta - tu-
leb läbi viia sünkroniseeritud kardioversioon. Teadvusel patsientide puhul enne lü-
hinarkoos (nt etomidaadi ja fentanüüliga; ettevaatust propofooli ja midasolaamiga: 
vereringe depressioon!).

• Kas tegemist on hemodünaamilise mõjuga bradükardiaga? Katsetage atropiini (mitte 
AV-blokaad II°) – Mobitz II ja III° korral; teadvusekaotuse korral: väline kardiostimulaator.

• Kas tegemist on hemodünaamiliselt stabiilses seisundis patsiendi sümptomaatilise 
tahhükardia või bradükardiaga (angina pectoris, pearinglus, düspnoe)?

• Kas tahhükardia on asümptomaatiline, stabiilne, rütmiline ja kitsa QRS-kompleksiga? 
Kui jah, siis proovida adenosiini. Kui adenosiini manustamine on tulemuslik, võib pat-
sient võib-olla koju jääda. Sel juhul tuleb patsiendile jätta koopia EKG-st, mis on teh-
tud tahhükardia ajal ja pärast tahhükardiat, ning patsient koos paberitega peatsele 
edasisele kardioloogilisele uuringule saata. Kui adenosiini manustamine ei anna tule-
must või kui selle käigus selgub, et tegemist on kodade tahhükardiaga, tuleb patsient 
tingimata haiglasse toimetada. 

Algoritm

Ülevaade olukorrast

Patsient teadvusel Patsient teadvuseta

Pulssi ei olePulss on olemas

Ei

Jah

< 45 korda/ min > 150 korda/min

Eluliste näitajate 
(ABC) kontroll

Sümptomaatilised  
rütmihäired?

(Kahvatus, rinnus 
pigistab, šokk jne)

Kardiopulmonaalne 
reanimatsioon

Jälgige patsiendi seisundit, 
ärge esialgu rütmihäirete 

vastaseid eriravimeid 
andke

Sünkroniseeritud 
kardioversioon: 

- monofaasiline vooluga 
(100 J – 200 J – 360 J);

- bifaasilise vooluga 
(70 J – 150 J – 200 J)
Amiodaroni 300 mg 
10-20 min jooksul

- Atropiini 0,5 mg i.v
transkutaanne 

stimulaator
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Ravimid

Ravim Vastunäidustus 
(tähtsam kui näidustus)

Näidustus

Kehtib kõigi 
kohta:

AV-blokaadid, bradükardiad

Ettevaatust teiste arütmiavastaste 
ravimite ja või digitaalise 
kasutamisega eelravis!

Adenosiin Astma, ravi dipüridamooliga, 
arütmiline südame rütmihäire

Valikravim regulaarse kitsa 
kompleksiga tahhükardia 
puhul, kui vagaalsed võtted 
jäävad efektita; võib proovida 
ka regulaarse laia kompleksiga 
tahhükardiaga

Amiodaroon 
(Cordaron)

Pikk QT-sündroom, torsade de pointes, 
tasakaalust väljas elektrolüüdid

Kõik tahhükardiad: laia 
kompleksiga tahhükardia, SVT, 
vatsakeste virvendus

Beeta-blokaator 
(Metoprolol)

Astma, WPW + kodade virvendus VT, SVT, kodade virvendus, kui 
vererõhk on normis

Lidokaiin Isheemilise geneesiga VT

Propafenoon 
(Rytmonorm)

Raske KOK Kodade virvendus, kui vererõhk 
on normis (ka WPW + kodade 
virvendus)

Verapamiil VT kahtlus, WPW + kodade virvendus Kodade virvendus, kodade 
laperdus, SVT, kui adenosiin ei 
anna tulemust, kuid juhul, kui 
vererõhk on normis

Kuna kõik antiarütmikumid aeglustavad pulssi või närviimpulsi edastamist, on need bradü-
kardia ja AV-blokaadide korral vastunäidustatud. Kõigi antiarütmikumide puhul kehtib ree-
gel, et erinevaid toimeaineid ei tohi vahetult üksteise järel manustada (erand: v.a pärast 
adenosiini manustamist, sest see ei ole juba mõne sekundi pärast enam aktiivne). Kuigi atro-
piin ja digitaalispreparaadid mõjutavad samuti südamerütmi, ei loeta neid määratluse järgi 
antiarütmikumide hulka.

Kõik antiarütmikumid mõjutavad südame elektrijuhtivust. Kuna see toimib tänu elektrolüü-
tide ioonivoolule, on selge, et elektrolüütide häired võivad põhjustada südame rütmihäi-
reid. Seega tuleb esimese sammuna kõrvaldada elektrolüütide häire – kui selleks on piisavalt 
aega. (See on ainult võimalik juhul, kui elektrolüütide analüüsi võimalus on kättesaadav, see 
tähendab üldjuhul ainult haiglas.)

AV-blokaad – südame erutushäire, mille korral erutuse ülekanne kodadest vatsakestesse on aeg-
lustunud või osaliselt või täielikult blokeerunud

WPW – Wolffi  -Parkinsoni-White´i sündroom, lisajuhtetee põhjustatud enneaegne vatsakeste süstol

VT – ventrikulaarne tahhükardia

SVT – supraventrikulaarne tahhükardia
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Näiteid arütmiate kohta

Siikohale toome näiteid nende rütmihäirete kohta, mille EKG-pilt võib olla sarnane, kuid hai-
guse kliiniline pilt varieeruda alates kergest südamepekslemisest kuni teadvusetuse ja pul-
sita seisundini välja:

I.

Selgitav taust:
• Naispatsient, 20-aastane, siiani alati terve olnud, pärast kerget füüsilist pingutust 

hakkas äkki tahhükardiahoog, hetkel südamepekslemine ja klomp kurgus.
• Diagnoos : WPW-tahhükardia.
• Ohtu patsiendil peaaegu ei ole
• Tegevus: Kohapealset ravi ei teostata, haiglas tulemuslik ravi 12 mg adenosiiniga, 

seejärel QRS-kompleksis nähtavad deltalained; kolme nädala pärast ablatsioonravi, 
kuna sellel patsiendil tekivad tahhükardiahood iga kahe nädala tagant.

II

Selgitav taust:

• Meespatsient, 54-aastane, ülekaaluline (110 kg), 35 sigaretti päevas, teadaolevalt koro-
naarne südamehaigus, anamneesis 2 korda olnud müokardiinfarkt (esimene ja tagumi-
ne sein) ilma südamekateetri paigaldamiseta. Vererõhk 90/50 mmHg, patsient higistab 
ja tunneb rinnus pitsitust, on näost kahvatuhall.

• Diagnoos: tahhükardiline kodade virvendus.
• Seisund raske
• Kohapealne tegevus: arstibrigaadi kutsumine, selle saabumiseni veenikanüül, aegla-

selt NaCl, 12-lülituselise EKG tegemine. Kui arst on kohal: lühinarkoos 20 mg Etomi-
daati + 0,15 mg fentanüüli + 3 mg Dormicumiga (doseerimine aeglaselt, olenevalt 
avalduvast toimest), seejärel 100 J-ga sünkroniseeritud kardioversioon. Tulemuseks 
siinusrütm 65 korda/min. Antagoniseerimine 0,4 mg Narcandi (naloksoon) ja 10 mg 
Flumaseniiliga. Patsient tuleb teadvusele, vererõhk 110/65 mmHg. Transport haigla 
EMO-sse. 

Ablatsioonravi – südame lisajuhteteede invasiivne ravi
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Kokkuvõte

• Hapnik – monitor – veenitee – vererõhu mõõtmine.

• Kas patsient on ohus? Kui jah, siis kas rütmihäire või mõne muu probleemi tõttu?

• 7 küsimust analüüsimiseks.

• Tahhükardia: erakorraline kardioversioon vajalik? Teavitage kiirabiarsti, narkoosi ja intu-
batsiooni ettevalmistamine. Ärge unustage defi brillaatori sünkronisatsiooni nuppu (– va-
hetult enne kardioversiooni veel kord kontrollida)!

• Bradükardia: kas ravi on vaja?

• Kui patsient saab öelda, et tal on halb olla, tähendab see seda, et Teil on piisavalt aega 
selleks, et järele mõelda ja rahus korralikult tegutseda. Kui patsient on teadvuseta, tuleb 
kohe tegutseda (kardioversioon, Atropin 0,5 mg või Pacemaker). Neid tegutsemissamme 
tuleb teada peast ja une pealt!

Pacemaker – kardiostimulaator

VÕTMESÕNAD AV-sõlm bradükardia düspnoe

hüpoksia müokardiisheemia pikk QT-sündroom südame rütmihäire

Torsade de pointes siinussõlm tahhükardia vatsakeste tahhükardia

Teadmiste kontrolli küsimused

1. Kirjeldage piire: bradükardia – normaalne rütm – tahhükardia.

2. Milliseid südame rütmihäirete põhjusi Te teate?

3. Millised on tüüpilised eluohtlike rütmihäirete sümptomid?

4. Nimetage 7 EKG-rütmi tõlgendamise sammu.

5. Millised rütmihäired vajavad ravi?

6. Milliseid ravimeid kasutab kiirabiarst südame rütmihäirete kontrolli alla saamiseks?
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16. VALU RINDKERES
Õpieesmärgid

Erakorralise meditsiini tehnik:

• teab rindkere elundite anatoomiat,

• oskab nimetada ja kirjeldada erinevaid rindkerevalu põhjusi,

• teab erinevate rindkerevalu põhjuste muid sümptomeid,

• oskab nimetada rindkerevalu korral rakendatavaid tegevus- ja ravivõtteid,

• oskab nimetada rindkerevalu raviks kasutatavaid ravimeid.

Sissejuhatus

Rindkerevalu diferentsiaaldiagnoos kujutab endast suurt väljakutset nii prekliiniliste kui ka 
kliiniliste institutsioonide jaoks.

Rindkerevalu sümptomit esineb sageli ning erinevate võimalike põhjuste tõttu on seda tihti 
raske klassifi tseerida. Paljudel juhtudel on põhjused ohutud, kuid samas on olemas ka sel-
liseid rindkerevalu põhjusi, mis on eluohtlikud. Sel juhul on ravi seda tulemuslikum, mida 
varem sellega alustatakse. Paljud rindkerevaluga patsiendid ootavad professionaalse abi pa-
lumisega liiga kaua. Teisalt ei ole kõigi patsientide puhul vajadus kohese esmaabi või arstiabi 
(kiirabi, haigla) järele alati äratuntav.

Üks suuremaid probleeme rindkerevaluga tegelemisel seisneb selles, et sümptomid on väga 
erinevad ning patsiendid tajuvad neid ka erinevalt. Rindkerevalu tugevus üksi ei ole piisav  
näitaja selleks, et mõõta patsiendi seisundi ohtlikkust.

Rindkerevalu erinevaid põhjusi on kindlasti vaja osata klassifi tseerida, eelkõige selleks, et 
vähendada nende patsientide surmajuhtumite arvu, kellele rindkerevalu sümptom on märk 
peatsest võimalikust vereringe seiskumisest. Potentsiaalselt ohtliku põhjusega rindkereva-
luga patsientidele tuleks pakkuda kiiret diagnostika- ja ravivõimalust. Diagnostika esime-
ne mõeldav samm võib olla erinev. Sõltumata sellest, kas kõik saab alguse patsiendi enda 
mõistmisest, et talle on abi vaja, perearstist, häirekeskusest, kiirabibrigaadi või haigla era-
korralise meditsiini osakonnast, on diagnostikavõimalusi igal juhul erinevaid. Reegel on, et 
alati tuleb patsiendi kaebusi analüüsida, patsiendile nõu anda, võimalikult vähe viivitada, 
eluohtlik olukord ära tunda, parimad diagnostilised ja ravivõimalused leida ning seeläbi tu-
lemust parandada.
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Näidisjuhtum

Ühel pärastlõunal saadab häirekeskus teid ühe veinilokaali aadressile, väljakutse põhjuseks on 
kollaps.

Teel patsiendi juurde saate sünnipäevapeo külalistelt lähemat teavet selle kohta, et 50-aasta-
ne patsient kaebas järsku peapöörituse üle, muutus näost kahvatuks, higiseks ja kaotas lõpuks 
teadvuse.

Leiate patsiendi selili põrandal lamavana, tema eest hoolitsevad sõbrad. Patsient on kahvatu ja 
higine. Silmad on avatud, jäsemed liiguvad spontaanselt. Teadvus tundub olevat piiratud, pat-
sient on rahutu, reageerib kõnetamisele. Tundub, et ta suudab kõnest aru saada, patsiendil endal 
on aga rääkida juba praktiliselt võimatu. Hingamissagedus on normaalne, kaelaarteri pulss tun-
dub katsumisel löövat normaalse sagedusega.

Teie hinnangu kohaselt on tegemist tuntava pulsiga hingava patsiendiga, kellel on piiratud tead-
vus ja kelle elu näib ohus olevat.

Selleks et olukorda paremini hinnata, asetate patsiendile koos kolleegiga EKG ja SpO2 jälgimise 
monitori ning mõõdate vererõhku. Südame löögisagedus on 80 lööki minutis, saturatsioon on 
90%. Vererõhk näitab 70/40 mmHg. Teete kindlaks ebaselge teadvusehäire, sügava hüpotoonia 
ja sellega kaasnevad vegetatiivsed sümptomid ning kutsute järgi kiirabiarsti, väljakutse põhju-
seks teadvusehäire ja šokk.

Panete patsiendi seliliasendisse, tõstate ülakeha ja jalad natuke kõrgemale. Alustate ninasondi 
kaudu hapniku manustamist 4 l/min ja üritate asetada perifeerset kanüüli. Patsiendi abikaasalt 
saadud anamneesist saate teada, et mees on juba aastaid kannatanud kõrgvererõhu all ning 
võtab selle vastu ka ravimeid. Samuti on patsient ka suitsetaja. Muidu on ta aga alati terve olnud 
ning tundis end kokkukukkumise-eelsetel tundidel-minutitel hästi. Üleliigset alkoholi patsient ei 
tarbivat. Pärast perifeerse kanüüli paigaldamist alustate brigaadijuhi korraldusel 500 ml kris-
talloidlahusega kiirelt infusiooni.

Vahepeal on patsiendi kõnevõime mingil määral paranenud. Küsimusele valu kohta osutab ta 
ebamäärasele valule rindkere või kõhu piirkonnas. Selle põhjal otsustate teha 12-lülituselise 
EKG. EKG-lt loete välja normaalse sagedusega siinusrütmi tavapärase laiusega kompleksidega. 
ST-segment tõusnud ei ole, lülitustes V4–V6 on ST-segment selgelt nõgusalt langenud. Rindkere 
ja kõhu kliiniline läbivaatus midagi eripärast ei näita.

Pärast infusiooni hakkab patsient vaikselt taastuma. Higi kaob, nahavärvus on normaalne, ve-
rerõhk tõuseb süstoolselt 90 mmHg-le, alguses esinenud neuroloogilisi sümptomeid enam ei ole.

Tänu jätkuvale kristalloidlahuse infusioonile muutub patsiendi seisund üha stabiilsemaks ja ta 
transporditakse erakorralise meditsiini osakonda diagnoosiga: ebaselge kollaps mööduva neuro-
loogilise defi tsiidiga.

Diagnoos haiglas: rindkere- ja kõhupiirkonna kompuutertomograafi a uuring näitab rindkere ja 
kõhuosa aordi dissekatsiooni.

Dissekatsioon – seina kihistumine, rebenemine.



250

Rindkerevalu põhjused ja sümptomid

Põhjus Ülevaade 
olukorrast

Anamnees Uuringu tulem

Kardiaalne
Perikardiit, 
müokardiit

Viimastel päevadel 
ilmnenud põletiku 
tunnused, aeglane 
algus

Palavik, ebamäärased ST-
segmendi muutused
NB! Mõnikord ka ST-
elevatsioonid!

Vaskulaarne
Aordi dissekatsioon 
või aordi aneurüsm

Aastatepikkune 
hüpertoonia, 
teadaolev sidekoe 
nõrkus (Marfani 
sündroom, Ehlers-
Danlosi sündroom)

Äkiline algus Higine, kahvatu, 
valust vaevatud, 
kubemepiirkonna 
pulsi diferents, märgid 
ühe jala isheemiast, 
neuroloogiline defi tsiit

Pulmonaalne 
emboolia

Paistes jalg, kips 
(jalgadel)

Äkiline algus, 
riskiprofi il 
(jalaveeni 
tromboos, 
liikumatus, 
malignoom)

Higine, kahvatu, 
hüpotoonia, 
düspnoe (kiirenenud 
hingamissagedus), 
tsüanoos

Pulmonaalne
Pneumoonia Aeglane algus Palavik, köha, düspnoe 

(süveneb koormuse 
korral), peene- ja 
keskmisemulliline rägin

Pleuraalne
Spontaanne 
pneumotooraks

Tihti 
nooremapoolne, 
kõhna 
kehaehitusega 
patsient

Äkiline algus Hingamisega 
seotud rindkerevalu 
(torked), nõrgenenud 
hingamiskahin, düspnoe 
(süveneb koormuse 
korral)

Pleuraalne
Pleuriit Aeglane algus Palavik, hingamisega 

seotud valu, võimalikud 
pleura hõõrdumishelid

Gastrointestinaalne
Refl uksösofagiit, 
gastriit

Hapet blokeerivad 
ravimid

Aeglane algus, 
seotud söömisega

Epigastrilised valud, 
retrosternaalsed 
kõrvetised

Muskuloskeletaalne
Interkostaalne 
neuralgia, dorsalgia

Aeglane algus 
(enamasti)

Ühepoolne, sõltub 
asendist ja liigutustest

Psühhiaatriline
Paanikahoog Paanikas patsient Äkiline algus Hirmunud olek, rõhutud 

tunne, hüperventilatsioon
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Aordi dissektsioon (dissekatsioon) – aordi seina kihtide rebenemine

Isheemia – arteriaalse verevarustuse häire

Pulmonaalne emboolia – ühe kopsuarteri ummistus trombi tõttu

Pneumoonia – kopsupõletik

Pleuriit – kopsukelmepõletik

Refl uksösofagiit – maomahla tagasivoolamise tõttu tekkinud söögitoru põletik

Epigastriline – maopiirkonna

Retrosternaalne – rinnakutagune

Interkostaalne neuralgia – roietevaheline närvivalu

Dorsalgia – seljavalu

Hüperventilatsioon – liiga kõrge hingamissagedus

Patsiendi seisundi hindamine, anamnees ja patsiendi läbivaatamine

1) Patsiendi seisundi hindamine

Patsiendi seisundi hindamise eesmärk on kiiresti kindlaks teha, kas rindkerevalu sümptomit 
põhjustab eluohtlik probleem või mitte. Selle peamine näitaja on kliiniline esmamulje, mis 
jagab patsiendid kaheks: (lihtsas keeles öelduna) „näeb halb välja“ ja „pole paha“. Selle „näeb 
halb välja“ liigituse tingib esmajärjekorras vegetatiivsete sümptomite esinemine: patsient 
on kahvatu, hirmunud või erutunud, higine. Vegetatiivsete sümptomite esinemisel tuleb 
kõigepealt alati mõelda eluohtlikele probleemidele.

2) Anamnees

Anamnees tuleb peamiselt teha patsiendi kaasabil. Seejuures tuleb üritada vältida põhjust 
oletatavate küsimuste vältimist. Kui patsient ise ei ole kõne- või vastamisvõimeline, on ena-
masti käepärast mõni lähedane, kes saab soovitud infot anda. Anamneesi väljaselgitamisel 
on abiks S-HAREV-süsteem ja valuga patsientide puhul lisaks ka PIRTA-küsimuste skeem (vt 
peatükki „Sündmuskoha ülevaatus, esmane hinnang ja patsiendi uurimine“). Eluohtlikus sei-
sundis patsientide puhul tuleks üldise anamneesi väljaselgitamist (S-HAREV) esialgu pigem 
vältida ning keskenduda rindkerevalu hindamisele (PIRTA).
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Küsitlus PIRTA-skeemi järgi

Provokatsioon/ 
palliatsioon

Kas valu muutub olenevalt asendist? Kas valu sõltub liigutustest? Kas 
valu sõltub hingamisliigutustest?

Lihaste ja skeleti haigustest lähtuv rindkerevalu on sageli seotud 
asendi ja liigutustega. Valu seotus hingamisega osutab sageli 
pleuriitidele või pulmonaalsele embooliale.

Kas valu sõltub söömisest?

Söömisega seotud kaebused tekkivad gastriidi ja refl uksösofagiidi 
korral.

Kas patsient on üritanud end ise ravida?

Kui patsient on manustanud ise näiteks nitroglütseriini ning see on 
tema seisundit parandanud või toonud kaasa sümptomite kadumise, 
osutab see koronaarse isheemiaga seotud põhjusele.

Iseloom Milline on valu? Rõhuv? Põletav? Torkav?

Pigistav valu viitab koronaarse isheemiaga seotud põhjusele või 
aordiprobleemidele. Põletav valu – iseäranis sügav retrosternaalne valu 
– osutab refl uksösofagiidile. Torkiv valu on märk pneumotooraksist, 
pleuriitidest või pulmonaalsest embooliast.

Radiatsioon 
(kiirgumine)

Kas valu kiirgub kuhugi või püsib ühes kindlas punktis?

Valu kiirgumine vasakusse kätte, lõuga või abaluu piirkonda on 
klassikaline müokardi infarkti valu tunnus.

Tugevus Kui intensiivne on valu?

Intensiivne valu on halb näitaja, et hinnata põhjuseks olevat probleemi. 
Seda eelkõige seetõttu, et valu intensiivsuse kirjeldus on väga 
subjektiivne.

Aeg Millal rindkerevalu tekkis?

Kui sümptomid esinevad juba pikemat aega, hinnatakse patsiendi 
seisund mitte nii ohtlikuks kui selle patsiendi seisund, kellel on 
sümptomid äsja tekkinud.

Kas rindkerevalu tekkis äkki või aeglaselt?

Sümptomite äkitsi avaldumise korral võib kahtlustada pigem ohtlikku 
põhjust.

Kas selliseid või sarnaseid valusid on varem ka tekkinud? Kas valule on 
pandud diagnoos? Milline?

Kui patsiendil on olnud kord juba näiteks südameinfarkt ning praegused 
sümptomid sarnanevad toonastega, on väga tõenäoline, et praeguste 
valude põhjuseks on samuti südameinfarkt. 
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Rindkerevalu klassifi katsioon valu iseloomu järgi

Põhjus Valu tüüp Kiirguv Asendi või 
liigutustega 

seotud

Söömisega 
seotud

Reageerib 
nitro-

glütseriinile

Isheemiline 
südamevalu Vistseraalne Jah Ei Ei Jah

Mitteisheemiline 
südamevalu Vistseraalne Jah Ei Ei Ei

Kopsuhaigus Vistseraalne/ 
pindmine

Tavaliselt 
ei Ei Ei Ei

Pneumotooraks Vistseraalne/ 
pindmine Ei Jah Ei Ei

Muskulo-skeletaalne Pindmine Ei Jah Ei Ei

Gastrointestinaalne Vistseraalne Mõnikord Ei Jah Ei

Aordi aneurüsm Vistseraalne Jah Ei Ei Ei

Psühhiaatriline
Vistseraalne/

pindmine/ 
varieeruv

 Ei Ei Ei

NB! Eakamatel patsientidel, naistel ja diabeetikutel on subjektiivne kaebustepilt sageli moo-
nutatud ja eksitav.

Kuna rindkerevalu eluohtlikke põhjusi esineb iseäranis karidovaskulaarses vormis, on anam-
neesis kardiovaskulaarsete riskifaktorite kindlakstegemisel eriti tähtis roll:

• positiivne perekondlik anamnees – kas vanematel või õdedel-vendadel on olnud süda-
meinfarkti?,

• diabeet,

• hüpertoonia,

• hüperlipideemia,

• nikotiini tarbimine.

Sõltumata valu iseloomust kehtib reegel, et rindkerevalu kardiovaskulaarse põhjuse tõenäo-
sus tõuseb seda enam, mida suuremad on patsiendi riskifaktorid.

3) Sihipärane süsteemne läbivaatus

Rindkerevalu sümptomiga patsientide puhul tuleb kõigepealt kontrollida elutähtsate funkt-
sioonide toimimist. Siia alla kuuluvad vererõhu mõõtmine ning südame löögisageduse ja 
orienteeruva hingamissageduse kindlaksmääramine. Kas patsiendil esineb lisaks vegetatiiv-
seid sümptomeid, kas teda saab kõhutunde järgi lugeda näeb-halb-välja-kategooriasse.

Edasise süsteemse läbivaatamise käigus keskendutakse rindkerele, kuid ühtlasi tuleb kiirelt 
kontrollida ka kaela, kõhtu ja jäsemeid.
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Süsteemne pealaest jalatallani läbivaatus

Kehaosa Silmatorkavad tunnused Võimalik põhjus

Pea – –

Kael Täitunud kaelaveenid Pulmonaalne emboolia, pingeline 
õhkrind, aordi dissektsiooni korral 
perikardi tamponaad

Käed Kätekrambid Paanikahooga kaasnev 
hüperventilatsioon

Rinnakorv Ühepoolselt nõrgenenud hingamisheli Pneumotooraks

Mõlemal pool suuremulliline märg rägin Vasaku südamepoole puudulikkus 
akuutse südameinfarkti tagajärjel

Ühepoolne peene- kuni keskmisemulliline 
rägin

Pneumoonia

Pleura hõõrdumine Pleuriit

Südamest kuuldavad kahinad Vatsakeste vaheseina defekt või 
südameklapi probleemid infarkti 
tagajärjel (harva)

Piki roideid või paravertebraalsed 
valupunktid.

Interkostaalne neuralgia, 
dorsalgia

Kõht Vajutades valulik epigastrium Gastriit

Jalad Ühepoolne või mõlemapoolne märk 
isheemiast (nõrgenenud pulss kubemes)

Aordi dissektsioon

Rindkerevaluga patsientide seisundi hindamisel on tähtis roll elektrokardiogrammil (EKG), 
kusjuures eranditult tuleb siin kasutada 12-lülituselist EKG-d (vt peatükki „Elektrokardio-
gamm ja EKG-monitooring“). Sellest saadav teave puudutab eelkõige rütmi, südame löögi-
sagedust ja ST-segmenti. Kui patsiendil on näidata vanu EKG-sid, võib see aidata hinnata uue 
EKG tulemust.

EKG tulemus Võib osutada järgmistele põhjustele

Madal voltaaž Perikardi efusioon (nt aordi dissektsiooni korral)

Elektriline alternans Perikardi efusioon (perikardi tamponaad)

Siinustahhükardia Pulmonaalne emboolia, aordi dissektsioon, 
pneumoonia (kui patsiendil on palavik)

Esmakordne kodade virvendus (FA) Pulmonaalne emboolia

Esmakordne parema sääre blokaad 
(RBBB)

Pulmonaalne emboolia

Esmakordne vasaku sääre blokaad Äge südameinfarkt

ST-segmendi langus Äge koronaarsündroom

ST-segmendi tõus Äge südameinfarkt
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Vistseraalset tüüpi valu – sügav valu, organivalu, sisemine valu

Hüperlipideemia – rasvaine rohkus veres.

Vatsakeste vaheseina defekt – auk vatsakestevahelises vaheseinas

Epigastrium – ülakõhupiirkond 

Madal voltaaž – liiga väiksed EKG-sakid

Perikard – südamepaun

Efusioon – vedeliku kogunemine,  nt pleura efusioon – vedelik pleuraõõnes 

Elektriline alternans – vaheldumisi kõrged ja madalad QRS-kompleksid

Siinustahhükardia – korrapärane, kuid kiirenenud südametegevus

Kodade virvendus – fi brilleeriv südamekoda, absoluutne arütmia (FA)

Parema sääre blokaad – Hisi kimbu parema sääre blokaad, südame erutusjuhte häire (RBBB)

Vasaku sääre blokaad –  südame erutusjuhte häire (LBBB)

Rindkerevaluga patsiendi käsitlus ja ravi kiirabi etapil

Rindkerevaluga patsientide seisundi kontrolli alla saamine ja ravi sõltub anamneesi ja pat-
siendi läbivaatuse tulemuste põhjal püstitatavast diagnoosist.

Diagnoosist lähtuvalt tekib küsimus, kas edasiseks raviks ja diagnoosi täpsustamiseks tuleb 
patsient hospitaliseerida. Patsientide puhul, kelle oletatav diagnoos on kas akuutne süda-
meinfarkt, kopsuemboolia, aordi aneurüsm / aordi dissektsioon või kellel esinevad vegeta-
tiivsed sümptomid ja kes klassifi tseeruvad „halvasti väljanägevate“ patsientide alla, on see 
tungivalt vajalik.

Järgnevas tabelis on kujutatud, kuidas rindkerevaluga patsientide puhul hospitaliseerimise, 
patsiendi asendi andmise, jälgimise ja ravimitega toimida ning seda erinevate oletatavate 
diagnooside järgi.

Kuidas rindkerevaluga patsientide puhul oletatava diagnoosi korral toimida
Oletatav 
diagnoos

Hospitali-
seerimine Asendi andmine Jälgimine Ravimid

Südameinfarkt Jah Jah EKG, SpO2
O2, nitroglütseriin, morfi in, 
beeta-blokaator, aspiriin

Aordi 
dissektsioon, 
aordi aneurüsm

Jah Jah EKG, SpO2
O2, sedatiivikumid, 
analgeetikum

Pulmonaalne 
embooolia Jah Jah EKG, SpO2

O2, sedatiivikumid, 
infusioon, vajadusel 
fi brinolüüsi tekitavad 
ravimid

Pneumoonia Vajadusel Vajadusel EKG, SpO2 O2, infusioon

Pneumotooraks Jah
Kui on märke 

pingelisest 
pneumotooraksist

SpO2 O2

Pleuriit Vajadusel Ei – –
Refl uksösofagiit, 
gastriit Ei Ei – H2-retseptorite 

antagonistid
Interkostaalne 
neuralgia, 
dorsalgia

Ei Ei – Analgeetikumid

Paanikahoog Ei Ei – Sedatiivikumid
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Teatud diagnoose, mille põhjuseks võib olla rindkerevalu, iseloomustab komplikatsioonide 
kaasnemine. Nende komplikatsioonide tundmine on väga tähtis, sest need võivad põhjustada 
patsiendi seisundi järsku halvenemist või isegi vereringe ja/või hingamise seiskumist. Kiire ja 
pädeva prehospitaalse tegutsemisega saab  komplikatsioonid vähemalt osaliselt kõrvaldada.

Komplikatsioonid ja nende kõrvaldamine

Haigus Komplikatsioon Ravi

Äge müokardiinfarkt

Vatsakeste virvendus (VF) Defi brillatsioon, prekardiaalne 
löök

Bradükardia Atropiin, kardiostimulaator

Perikardi tamponaad 
(harva) Arstibrigaad appi

Aordi aneurüsm
Ruptuur Infusioon

Perikardi tamponaad Arstibrigaad appi

Pulmonaalne emboolia Parema südamepoole 
ülekoormus Infusioon

Pneumoonia Respiratoorne 
puudulikkus Kunstlik hingamine

Pneumotooraks Pingeline õhkrind Pleura punktsioon

Ruptuur – rebend

Ravimid

Toimemehhanism Eestis 
kasutatava 
ravimi nimi 
(sagedasemad 
nimetused)

Toimeaine 
rahvusvaheline 
nimetus

Doseerimine Manustamine

Analgeetikum Morfi in Morfi umsulfaat 3–10 mg i/v
Antiemeetikum Cerucal Metoklopramiid 10 mg i/v; i/m
ß-blokaator Betaloc Metoprolool 5 mg i/v
Sedatiivikum Diazepam Diasepaam 2,5–10 mg i/v; p/o.
Trombotsüütide 
agregatsiooni 
pärssija

Aspirin Atsetüülsalitsüül-
hape (ASS)

125–250 mg p/o

Vasodilataator Nitrolingual Nitroglütseriin 0,4 s/l
Infusioon Nacl 0,9% Nacl 0,9% 500 ml i/v

i/v – veenisisene
i/m – lihasesisene
p/o – suukaudne
s/l - keelealune
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Kokkuvõte

Rindkerevalu sümptomiga patsiendid on problemaatilised selle poolest, et valu põhjused 
võivad olla väga erinevad ning mõned neist on patsiendile eluohtlikud. Suurematest kahjus-
tustest päästab patsiendi õige esialgne diagnoos ning sellekohane pädev tegutsemine.

VÕTMESÕNAD aordi aneurüsm aordi dissektsioon dorsalgia

EKG gastriit interkostaalne neuralgia isheemia

Müokardiinfarkt pleuriit pneumoonia pulmonaalne 
emboolia

Refl uksösofagiit

Teadmiste kontrolli küsimused

1. Kirjeldage rindkere ja rindkereorganite tavapärast anatoomiat ja füsioloogiat.

2. Milliseid rindkerevalu põhjusi Te teate?

3. Milliseid rindkerevalu eluohtlikke põhjusi Te teate ja kuidas Te nende patsientide puhul 
toimite?

4. Milliste täiendavate uuringutega täpsustatakse rindkerevalu põhjuseid? Millised uuringu 
tulemused viitavad eluohtlikele haigustele?
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17. ŠOKK 

Õpieesmärgid 

Erakorralise meditsiini tehnik:

• teab südame ja veresoonkonna füsioloogia aluseid,

• teab šoki defi nitsiooni, 

• oskab selgitada šoki tekkeviise ja mehhanisme ning šoki mõjusid erinevatele elunditele 
ja kogu organismile, 

• teab ja oskab kirjeldada šokist tulenevaid kliinilisi sümptomeid, 

• teab šoki puhul rakendatavaid tegevus- ja ravimeetmeid, 

• oskab nimetada kiirabi etapil šoki raviks kasutatavaid ravimeid.

Sissejuhatus 

Šoki korral on tegemist veresoonkonna ägeda talitlushäirega, millest tulenev verevarustu-
se puudulikkus toob kaasa häireid üksikute elundite või tervete elundkondade töös. Šoki 
korral tekib organismis protsesside ahel, mille esialgseks eesmärgiks on keha kaitsta. Kui 
aga šokikaskaadi ei katkestata, siis hakkab kaitseks mõeldud reaktsioon keha kahjustama 
ja võib lõpuks ka surmani viia. Seega ei ole igapäevaselt kasutataval sõnal šokk (=ehmatus, 
üleelamine) midagi tegemist tegelike patofüsioloogiliste protsessidega ja neist organismile 
tulenevate eluohtlike mõjudega.

Peale vedelikukaotuse või südametegevuse häirete võib veresoonkonna talitlushäirete põh-
juseks olla ka verevarustuseks vajaliku perifeersete veresoonte toonuse kadu.

Väljakujuneva või juba ilmnenud šoki õigeaegne äratundmine ning sobivate ravimeetmete 
kiire rakendamine on patsiendi elu päästmisel otsustava tähtsusega.

Selles peatükis kirjeldatakse šoki erinevaid vorme, nende ühiseid patofüsioloogilisi aluseid, 
võimalikke põhjusi ja kliinilisi sümptomeid ning sobivaid ravimeetmeid. 

Kuna šoki adekvaatseks mõistmiseks on vaja teatud anatoomilisi ja füsioloogilisi teadmisi ve-
resoonkonnast, siis on neis kohtades viidatud käesoleva raamatu vastavatele peatükkidele 
(j ptk „Anatoomia ja füsioloogia alused“).

Patofüsioloogia – õpetus haiguste kulgemisest ja talitlushäiretest organismis
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Näidisjuhtum 

Häirekeskus edastab väljakutse patsiendi juurde, kellel on hommikust saadik tugevad peavalud. 
Ta olevat selle vastu juba kaks peavalutabletti võtnud, kuid tal polevat paremaks läinud – vastu-
pidi, ta tundvat end nüüd imelikult ning see tegevat talle muret ja ta tahtvat seetõttu haiglasse 
minna. Patsiendi asukohaks on teatatud kohvik ja kohale jõudes leiate eest umbes 30-aastase 
mehe, kes istub baarileti ääres, suitsetab sigaretti, joob selle juurde õlut ja toetab pead käele. 
Tema kõrval istub veel üks inimene, kes teatab pehme keelega, et too mees on seal juba mitu tun-
di istunud, et õlu talle täna ilmselt ei maitse ja et ta kaebab pidevalt peavalu üle – ja pole ka ime, 
kui ta niimoodi suitsetab. Patsient orienteerub ajas ja kohas ning ka iseenda isikus. Ta õhetab 
näost, tema nahk on kuiv ja tal ei ole õhupuudust. Mingeid olemasolevaid haigusi tal ei olevat, 
samuti ei võtvat ta mingeid ravimeid ja polevat tegelikult üldse kunagi haiglas olnud. Praegu 
kaebab ta jätkuvate peavalude üle ning ütleb, et tal iiveldab ja pea käib ringi. Üleküsimisel tun-
nistab patsient, et aastate eest on tal kunagi ühest peavalutabletist paha hakanud. Tookord 
tekkis tal kohutavalt sügelev lööve, mistõttu perearst tegi talle süsti ja seepeale hakkas tal kohe 
parem. Hiljem pole tal kunagi valuvaigistitega probleeme olnud. 

Teie peast läbi käivateks oletatavateks diagnoosideks on allergia peavalutablettide vastu, aga 
ka võimalik alkoholi ja narkootikumide ületarbimine või siis psüühiline probleem. Te otsustate 
patsiendi kõigepealt kiirabiautosse viia, et ta lokaali paksust õhust välja saada ja rahulikult läbi 
vaadata. Patsient on Teie hinnangu kohaselt liikumisvõimeline, seetõttu ei hakka Te ratastooli 
kasutama. 

Püsti tõustes muutub mees aina närvilisemaks, kaebab kasvava peapöörituse ja iivelduse üle ning 
ütleb, et hakkab kohe oksele. Te palute oma kolleegil kiirabiautost ruttu oksekauss tuua, patsient 
aga nõrkeb sel ajal ja vajub põrandale. 

Te katsute pulssi ja loete selleks 130 lööki minutis, süstoolne vererõhk on vaevalt 100 mmHg. 
Nüüd märkate ka õhupuudust ja näete, kuidas mehe mõlemale käsivarrele ja näole tekib lööve. 
Kahtlustate anafülaktilist reaktsiooni.

Kiirabiautos tehakse patsiendile EKG ja mõõdetakse lühikeste vaheaegadega pulssi ja vererõhku, 
samuti ühendatakse tema külge pulssoksümeeter, mis näitab hapnikuga küllastatust 93%. EKG 
näitab siinustahhükardiat, aga muidu on näidud kõik korras. 

Te paigaldate patsiendile kanüüli ja ühendate esmalt 500 ml koti 0,9% NaCl-lahusega, samuti 
annate talle maski kaudu 6 l/min hapnikku. Vererõhku ei õnnestu stabiliseerida ja see langeb 
veelgi, patsiendi teadvus on tugevasti hägustunud. Manustate 0,5 mg adrenaliini ja olete valmis-
tanud ette prednisoloni ja tavegüüli. 

Täiendavalt saab patsient 0,2 mg adrenaliini ning kuna vererõhk esialgu ei stabiliseeru, manus-
tatakse veel 0,2 mg adrenaliini, misjärel patsiendi kliiniline seisund paraneb. 

Sõit lähedalasuva haigla erakorralise meditsiini osakonda möödub probleemideta ja patsient on 
taas suhtlusvõimeline. 
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Šoki patofüsioloogia 

Olenemata arvukatest erinevatest põhjustest, mis võivad šokini viia, on neil  ühesugune klii-
niline pilt, mille kutsuvad esile  veresoonkonna talitlushäired ja organismi kiiresti tekkiv ref-
lektoorne vastureaktsioon. 

Adrenaliini ja muude humoraalsete faktorite (reniini-angiotensiini süsteemi, erütropoetiini, 
glükokortikoidide, vasopressiini) eritumise eesmärgiks on säilitada vererõhk ja sellega elu-
tähtsate organite verevarustus. Selleks vähendatakse verevoolu nahas, luustikus ja seede-
elundkonnas perifeersete veresoonte kokkutõmbamise abil. Seda nimetatakse vereringe 
tsentraliseerumiseks. 

Verevoolu vähenemine kapillaarides (mikrotsirkulatsiooni häire) toob kaasa hapniku osarõhu 
kriitilise languse ja sellest tulenevalt hapnikuvaeguse (hüpoksia), millele järgneb perifeerse-
te kudede ainevahetuse häirumine. Hüpoksia viib ainevahetuse anaeroobsesse seisundisse, 
milles tekivad happelised lõppsaadused (nt piimhape) ja selle tõttu atsidoos. Tulemuseks on 
veresoonte lõtvumine (vasodilatatsioon) šoki dekompensatsioonifaasis. 

Südame minutimahu vähenemine soodustab kapillaarides punaste vereliblede (erütrotsüü-
tide) kleepumist. See tekitab paksu vere efekti.

Peale selle intensiivistuvad mitmesugused verehüübimist soodustavad faktorid (tekib hü-
perkoagulatsioon) ning tõuseb vereliblede kokkukleepumine (trombotsüütide agregat-
sioon) perifeersetes veresoontes. Seda nimetatakse dissemineeritud intravaskulaarseks 
koagulatsiooniks (DIK), millest tekkivad trombid võivad põhjustada mitme elundi infarkti. 

Vere hüübimisfaktorite ja trombotsüütide talitluse häiretest tekivad kudede veritsused, 
mida nimetatakse koagulopaatiaks. 

Samuti on šoki kõigile vormidele omased mikrovereringe häired koos elundite verevarustu-
se (perfusiooni) halvenemisega ja elutähtsate organite talitlushäiretega. 

See mõjutab eriti neerusid, maksa ja kopse. Kuna šoki korral väheneb neerude verevarustus, 
siis langeb nende fi ltreerimisvõime, mis esialgu aitab vedelikukaotust vältida. Kui aga nee-
rude säilinud verevarustus väheneb alla 30%, siis peatub fi ltreerimise funktsioon täielikult 
(tekib anuuria), mistõttu neerud ei eemalda kehast enam mürkaineid ja tekib äge neerupuu-
dulikkus. 

Maks, mis peale sapi ja vere hüübimisfaktorite tootmise ka mitmesuguseid mürkaineid la-
gundab, hakkab kujuneva hapnikupuuduse tingimustes samuti halvemini oma funktsioone 
täitma ja tulemuseks võib olla äge maksapuudlikkus. 

Peale selle tekivad šoki korral muutused kopsude struktuuris ja toimimises, mis võib viia 
kopsupuudulikkuseni (ARDS). 

Vasodilatatsioon – veresoonte laienemine 

Agregatsioon – rakkude üksteise külge liitumine

Dissemineeritud intravaskulaarne koagulatsioon – ld disseminare ’hajuma’; intravaskulaarne – 
veresoontesisene 
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Šoki klassifi katsioon

Sokki klassifi tseeritakse selle etioloogia ja patofüsioloogia  alusel

Šoki klassifi katsioon etioloogia e. 

haiguste (põhjuste) alusel

Soki klassifi katsioon patofüsioloogia e. 

tekke alusel

• hüpovoleemiline šokk
• kardiogeenne šokk
• septiline šokk
• anafülaktiline šokk
• põletusšokk

• hüpovoleemiline šokk
• kardiogeenne šokk

• obstruktiivne šokk

• distributiivne šokk 

Jaotus põhjuste alusel:

Põhjused Patogenees e tekkimise 
mehhanism

Läbivaatus

Hüpovoleemiline šokk 

Trauma Luude,veresoonte  ja 
parenhümatoossete elundite 
vigastused; lõike-, torke- ja 
laskehaavad jms

Patsient tuleb hoolikalt läbi 
vaadata! 
Traumaga patsiendid tuleb 
läbivaatuseks täielikult lahti 
riietada!
Pidage silmas löögijälgi, 
hematoome ja turseid pehmetes 
kudedes!

Vedelikukaotus •  Kõhulahtisus ja oksendamine 
võivad, eriti laste puhul, viia 
kiiresti kriitilise vedelikukaotuseni 
(eksikoosini).

•  Eakad patsiendid joovad 
sageli liiga vähe; kui sellele 
lisandub palavik, näiteks 
nakkuse korral (kuseteede 
nakkus või kopsupõletik), 
siis toob higistamine kaasa 
vedelikukaotuse, mida ei tohi 
alahinnata.

•  Endokriinsed koomavormid (nt 
diabeetiline ketoatsidoos – vt 
diabeet)

•  Pankreatiit, peritoniit 
(vereplasma tungimisega 
kõhuõõnde), iileus.

Neeru kaudu vedelikukaotus (nt 
polüuuria).

Vedelikukaotuse korral esineb 
kuiv nahk ja nahavoltide 
püsimajäämine pärast pigistust, 
väikelastel lisaks sissevajunud 
lõge

Palavik, higistamine
Teadvuse hägustumine

Kõhuümbermõõdu ebatavaline 
suurenemine vedeliku 
kõhuõõnde kogunemise tõttu 
(astsiit)
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Verejooks Suurte verekoguste kiire kaotus.
Isegi kui trauma ei näi tõsine 
olevat, tuleb arvestada võimalike 
siseelundite vigastustega ja suure 
verekaotusega (põrnarebend vms).
•  Aneurüsmirebend.
•  Verejooksud seedeelundkonnas 

(nt söögitoru veenilaiendid).
•  Munajuharebend emakavälise 

raseduse korral, emakarebend 
nt sünnitamist mittevõimaldava 
lapseasendi puhul jne.

Selgitage välja trauma 
mehhanism  ja analüüsige 
vigastuse tekkeviisi.
Patsient tuleb hoolikalt läbi 
vaadata.
Kontrollige vererõhku ja pulssi.
Pidage silmas löögijälgi ja 
turseid pehmetes kudedes!
Kas on teada mao- või 
kaksteistsõrmiksoole 
haavandeid?
Rasedus, raseda kaart?

Põletused, 
söövitused

Šoki tekitab:
- kudede hävimine koos 

vedelikukaotusega
- proteiinide lagunemine
- kapillaaride läbilaskevõime 

suurenemine
- mürkainete (toksiinide) teke, mis 

põhjustavad püsivaid toksilise 
šoki nähtusid

Täiskasvanutel tekib põletusšoki 
oht, kui põletus katab rohkem kui 
10% kehapinnast; lastel saabub 
šokk juba alates 5%-st

Tuleb mõelda ka kaasnevale 
hingamisteede traumale ja 
võimalikule vingumürgitusele 
(see võib välja kujuneda alles 
tundide jooksul)!

Kardiogeenne šokk 

Müokardi infarkt Tekib südametegevuse 
nõrgenemine, kuna infarktist 
tabatud lihaskude südames 
lakkab töötamast. Selline äge 
dekompensatsioon toob kaasa 
verehulga suurenemise venoosses 
süsteemis ning vere kogunemise 
ja rõhu tõusu kopsuvereringe 
kapillaarides, millele järgneb 
vedeliku tungimine alveoolidesse – 
kopsuturse

•  Kas esineb riskitegureid, 
nagu positiivne anamnees 
peres, ülekaal, suitsetamine, 
diabeet, kõrgvererõhutõbi?

•  Ravimianamnees (aspiriin, 
nitroglütseriin, kõrgvererõhu 
ravimid jne).

Äge valu algab tavaliselt 
vasakus käsivarres, vahel 
aga ka ainult lõua ja kaela 
piirkonnas, ülakõhus, seljas 
või paremas käsivarres 
tunda andes, sageli kaasneb 
arütmia, südamekloppimine, 
õhupuudus, külm higi, iiveldus ja 
oksendamine

Bradükardilised 
südame 
rütmihäired, 
nt siinussõlme 
nõrkuse 
sündroom / 
Adamsi-Stokesi-
Morgani hoog, 
äge a/v blokaad 

Süda pumpab liiga vähe verd, 
mistõttu aju madal verevarustus 
toob kaasa kiire teadvusekaotuse.

Ravimianamnees!
Anamneesis kalduvus kokku 
kukkuda koos lühiajalise 
teadvusekaotusega
Aeglane pulss ja sageli 
esinevad vegetatiivsed  nähud  
nagu peapööritus, iiveldus, 
oksendamine, peavalu
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Tahhükardilised 
südame 
rütmihäired, nt 
tahhükardiline 
kodade virvendus, 
ventrikulaarne 
tahhükardia

Viivad südame õõnte täitumise 
häireteni ja seetõttu südame 
löögimahu vähenemiseni, nii et 
väheneb ka pärgarteri verevarustus 
(stenokardia sümptomid!) ja teiste 
elundite verevarustus.

Südamekloppimine 
(palpitatsioonid), kiire pulss, 
hingeldamine – õhupuudus, 
stenokardia kaebused, rägisev 
hingamine väljakujunenud 
kopsuturse tõttu (kuuldavad 
raginad)

Äge 
klapipuudulikkus 
(mitraal- või 
aordiklappide 
puudulikkus)

Teadaolevad südameklappide 
probleemid ägenevate vaevustega. 
Samas esineb ka südameinfarkti 
korral seda, et klappe liigutavate 
papillaarlihaste kiudude rebendite 
tõttu tekib ühelt poolt südame 
täitumise takistus ja teiselt poolt 
löögimahu vähenemine.

Ägeda südamepuudulikkuse 
nähud kopsuturse, vererõhu 
languse, tahhükardia, kahvatuse, 
higistamise, südamepekslemise, 
õhupuuduse ja jalgade tursega.

Anafülaktiline šokk 

Putukamürgid, 
toidulisandid, 
võõrvalgud, 
vereülekanne 
(veregrupi 
talumatuse 
korral) ravimid 
(antibiootikumid, 
kontrastained jne.)

Šokk võib tekkida kiiresti, aga ka 
alles mitme tunni pärast.
Tekib kudedele aktiivselt mõjuvate 
kehaomaste ainete (amiinide) 
massiivse vabanemise korral 
allergilise reaktsiooni tõttu. Sageli 
eelneb allergilisele reaktsioonile 
immuunsüsteemi ülitundlikkuse 
tekkimine (sensibiliseerumine), nt 
mesilasemürgi, antibiootikumide 
vms tõttu, ning allergiline reaktsioon 
vallandub alles mitmekordse 
kokkupuute järel.

Kas on teadaolevaid allergiaid?
Tüüpilisteks šokisümptomiteks 
on lööve (urtikaaria), kihelus 
(pruuritus), nahapunetus 
(erüteem) ja lõpuks paiksed 
tursed, samuti iiveldus, 
kõhulahtisus, oksendamine, 
bronhospasm (astmaatiline 
reaktsioon) koos striidoriga, 
tükitunne kõris ja südame 
arütmiad

Septiline šokk 

Põhjustajaks enamasti gram-
negatiivsed tekitajad (Klebsiella, 
E. coli vms).
Võib olla mittenakkusliku 
põhjusega süsteemne 
põletikureaktsioon ja 
koagulopaatiat (SIRS  
-süsteemse põletikureaktsiooni 
sündroom)

Tekib, kui keha tavaline 
kaitsereaktsioon väljub 
loomuliku kontrolli alt ja 
hakkab keha enda rakke 
ja elundeid kahjustama.
Põletikumediaatorite 
(vahendajate) 
eritumine koos 
kapillaaride verevoolu 
suurenemisega, sinna 
juurde hüübimissüsteemi 
aktiveerumine 
koos hajutatud 
dissemineeritud 
intravasaalse 
koagulatsiooniga (DIK)

Nahk on tavaliselt kuum, kuiv 
ja punane, hingamissagedus 
kõrgenenud, esineb 
teadvuse hägustumine 
(närvilisusest letargiani), 
samuti gastrointestinaalsed 

sümptomid, nagu iiveldus, 
kõhulahtisus, oksendamine

Toksilise šoki sündroom Selle põhjustajaks on 
Staphylococcus aureus
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Neurogeenne šokk

Tekib traumast põhjustatud 
seljaaju täieliku või osalise 
kahjustuse tõttu, näiteks 
kõrgelt kukkumise tagajärjel 
Tuumorid või ka põletikud ja 
degeneratiivsed haigused

Esialgu spinaalne šokk 
-kahjustuse tasemest 
allpool motoorse, 
sensoorse funktsiooni ja 
ka refl ekside nõrgenemine 
või kadu: st. lesiooni tõttu 
tekib kõigi toimivate (edasi-
tagasi signaliseerivate, 
pidurdavate ja 
aktiveerivate) närviteede 
katkemine ühelt poolt 
peaaju ja seljaaju vahel 
ning teiselt poolt seljaaju 
ja muude kehapiirkondade 
vahel
Tagajärjeks võib olla 
neurogeenne šokk: 
vereringehäired, 
termoregulatsioonihäired, 
tromboemboolia oht 
atoonilise halvatuse tõttu

Halvatusnähud (parapleegia, 
tetrapleegia või para-
tetraparees) motoorsete, 
vegetatiivsete ja sensoorsete 
funktsioonide lakkamisega.
Peamiselt lõtv halvatus 
kusepõie ja pärasoole 
talitlushäiretega, võib kesta 
mõnest tunnist mitme kuuni
Neurogeenne šokk 
väljendub bradükardia, 
hüpotensiooni ja perifeerse 
vasodilatatsioonina

Adamsi-Stokesi-Morgani hoog – haigus, kus esineb südame löögisageduse langus ja teadvuse kaotus

Sepsis – raske süsteemne põletikureaktsioon, millel on nakkuslik teke.

Neurogeenne – närvisüsteemist lähtuv

Lesioon – vigastus, kahjustus

Parapleegia – kahe sümmeetrilise jäseme, nt mõlema käe või mõlema jala täielik halvatus

Tetrapleegia – kõigi nelja jäseme täielik halvatus

Patsiendi seisundi hindamine, anamnees ja läbivaatus 

Šoki kahtluse korral on vältimatult vajalik patsiendi anamneesi põhjalik kogumine ja läbivaatus. 

Šoki keerukate protsesside kiire kulgemise tõttu on vaja otsustavalt tegutseda ja patsient 
kiirelt hospitaliseerida  (Don‘t stay and play, load and go!, s.t „Ära viivita,  autosse ja minek!“).

1) Sündmuskoha ülevaade 

Kui šokitunnused avalduvad trauma tõttu, näiteks liikluses või ehitusel toimunud õnnetuse tõt-
tu, siis tuleb esmajoones tagada kiirabitöötajate ohutus. Ennatlikud otsused ja läbimõtlemata 
tegutsemine võib kiirabi tegevust takistada ja nii kiirabitöötajad kui patsiendi ohtu seada. 

Kompetentne ja rahulik käitumine ning selged ja struktureeritud korraldused aitavad paani-
kat vältida.

Sõltumata šoki põhjusest, järgnevad olukorra hindamisele esmane kannatanu uurimine ja 
elupäästvad kiirabi meetmed. 
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2) Anamneesi kogumine 

Anamneesi kogumine toimub peatüki „Sündmuskoha  ülevaatus, esmane hinnang ja patsien-
di uurimine“ kohaselt. Esimene kõnelus patsiendiga hõlmab S-HAREV-skeemi järgi anam-
neesi kogumist, kusjuures erilist tähelepanu tuleb pöörata sümptomite tüübile ning nende 
tekke algusele ja ajalisele kulgemisele. 

Nagu meie näidisjuhtumi puhul kirjeldatud, võib šokk kulgeda ka ebatüüpiliselt ja avaldu-
da juba ammu enne dekompensatsiooni väga erinevate üldiste sümptomitena. Seetõttu on 
tähtis patsienti täpselt küsitleda, et sümptomite omavahelised seosed ja võimalikud põhju-
sed välja selgitada. 

Anamneesi kogumine šoki patofüsioloogiast lähtuvalt:

Kardiaalne šokk

Sümptomid: Millal sümptomid tekkisid?

Haigused: Kas esineb mingi  varasem haigus (müokardi infarkt, stenokardia 

juhtumid, südamelihase põletik, südameklappide haigused, kõrge 

vererõhk, neerupuudulikkus)?

Allergiad: Kas on allergiaid ravimite vastu?

Ravimid: Milliseid ravimeid patsient võtab (beetablokaatorid, diureetikud, 

digitaalis – arütmia vastu, nitropihusti või kapslid vms)?

Enne erakorralise 

abi vajamist 

juhtunu:

Kas šokile eelnes mingi  sündmus? 

Viimane: Millal patsient viimati sõi/jõi (oluline teada ka enne endotrahheaalse 

intubatsiooni tegemist)?

Hüpovoleemiline šokk

Sümptomid: Millal sümptomid algasid?

Haigused: Kas patsiendil esineb haigusi, mis võivad põhjustada sisemist verejooksu 

(mao-kaksteistsõrmiku haavand, aordi aneurüsm, söögitoru vaariksid)? 

Kas esineb kõhulahtisus? Oksendamine? Alakõhu vaevused (iileus, 

pankreatiit vms)? Kas esineb palavik ja/või teadaolev nakkus? Millal oli 

viimane menstruatsioon, kas esineb rasedus?

Allergiad: Kas on allergiaid ravimite vastu?

Ravimid: Milliseid ravimeid patsient igapäevaselt kasutab (annab infot ka 

patsiendi krooniliste haiguste kohta)?

Enne erakorralise 

abi vajamist 

juhtunu:

Kas esineb mingi ilmne trauma? Tavaliselt võimaldab trauma 

mehhanismi teadmine tekkinud vigastusi hinnata, sest sisemised 

verejooksud jäävad sageli kauaks ajaks kliiniliste ilminguteta. Kindlasti 

tuleb silmas pidada õhkrinna (penumotooraksi) tekkimise või perikardi 

tamponaadi võimalust! 

Kas on tegemist atraumaatilise hüpovoleemilise šokiga?

Kas esineb vähemärgatavaid traumasid?
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Viimane: Millal oli patsiendi eelmine toidukord? Kui palju vedelikku on patsient 

viimasel ajal joonud?

Distributiivsed šokivormid

Allergiline šokk

Sümptomid: Millal sümptomid algasid?

Haigused: Kas esineb üldine soodumus allergilisteks reaktsioonideks?

Allergiad: Kas patsiendil esineb allergiat putukamürgile või ravimitele?

Ravimid:
Milliseid ravimeid patsient tarvitab? Kas patsient võtab mingit uut 

ravimit?

Enne erakorralise 

abi vajamist 

juhtunu:

Kas on mingisugune teadaolev provotseeriv sündmus?

Viimane: 
Millal patsient viimati sõi ja jõi? Kas patsient tarvitas mingisugust uut 

toiduainet vmt?

Neurogeenne 

šokk 

Sümptomid: Traumast tingitud tekke korral selgitada välja trauma mehhanism.

Haigused: Trauma? Teadaolev tuumor?

Allergiad:

Ravimid:

Enne erakorralise 

abi vajamist 

juhtunu:

Kas vaevused/halvatusnähud tekkisid äkki või aegamööda?

Viimane: 

Septiline šokk

Sümptomid:

Haigused:

Soodustavad haigused (tuumorid, diabetes mellitus, neeru- ja/

või maksahaigused, mitmesed traumad, ulatuslikud põletused)? 

Nakkuskandjate sisenemiskohad? Lamatis (decubitus), roos 

(diabeetiline või vasogeenne/neurogeenne) vms.

Allergiad:  

Ravimid:

Enne erakorralise 

abi vajamist 

juhtunu:

Viimane: 
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3) Läbivaatus

Peale sihipärase anamneesi kogumist on võimaliku järgneva ravi ja lõppkokkuvõttes patsien-
di ellujäämise jaoks otsustava tähtsusega ka süstemaatiline läbivaatus. Süstemaatilise lähe-
nemise kaudu leitakse ka need sümptomid, mis esmasel hindamisel silma ei hakka. 

Teadvuse muutused, nagu närvilisus, hirm, teadvuse hägustumine ja kooma, võivad anam-
neesi kogumist ja läbivaatust raskendada.

Patsiendi füüsilisele hindamisele järgneb diagnostika aparaatidega. Leidude kõrvutamisel 
koostatakse esmane või töödiagnoos ja määratakse ravi.

Šoki erinevate vormide tunnused:

Šokivorm Kardiaalne Hüpovoleemiline Distributiivsed šokivormid

Allergiline Neurogeenne Septiline

Eluline 
näitaja

Hingamise 
sagedus     või  

Pulsisagedus  või     

Vererõhk:

-Varane 
staadium     või  

-Kaugele-
arenenud 
staadium

    

Naha 
seisund

jahe või 
niiske jahe või niiske soe, kuiv soe, kuiv soe, kuiv

Naha värvus kahvatu või 
sinakas

kahvatu või 
sinakas (hilises 

staadiumis)

punetus 
või lööve

normaalne 
või punetav 

(varases 
staadiumis), 

kahvatu (hilises 
staadiumis)

punetav 
(varases 

staadiumis), 
kahvatu 

või sinakas 
(hilises 

staadiumis)

 = kõrgem,  = sama,  = madalam 
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4) Süstemaatiline pealaest jalatallani läbivaatus

Kehaosa Leid Võimalik tähendus

Nahk • Värvus: roosa/kahvatu/laiguline/

punane/sinakas

Šokk/aneemia

Hapnikuvaegus - erinevatel 

põhjustel 

• Alanenud turgor (elastus), püsivad 

voldid

Eksikoosi tunnus

• Temperatuur Nakkusest/sepsisest põhjustatud 

palavik

• Higine/väga kuiv nahk Stress/šokk/sepsis

Vereringe • Aeglustunud kapillaaride 

taastäitumine

Vähenenud verevarustus

• Pulss: tahhükardia/bradükardia Südamepuudulikkus; rütmihäired, 

mis mõjuvad vereringele

• Paisunud kaelaveenid Südamepuudulikkus (parem 

südamepool)

• Jalgade turse Südamepuudulikkusest tingitud 

vere kogunemine, kui mõlemad 

jalad on turses

Alternatiivne diagnoos: lümfi turse

Hingamine • Düspnoe/tsüanoos

• Hingamispatoloogia

• Patoloogilised helid hingamisel

Alternatiivne diagnoos: 

bronhiaalastma/KOK, kopsupõletik, 

õhkrind, kopsuemboolia

Südamepuudulikkus

Insult, aneemia vms

Diabeedi ägenemisel 

atsidoosihingamine

Sisse- või väljahingamisel striidor 

hingamisteede takistuse korral

Täiendav aparaatdiagnostika hõlmab lisaks EKG tegemisele ka vererõhu pidevat hindamist, 
samuti veresuhkru ja hapnikuga küllastumise mõõtmist. Šokiindeks kui pulsi ja vererõhu 
koefi tsient on oma tähenduse suures osas kaotanud, sest hetke vererõhk ei anna mingit 
esmast teavet südame löögimahu ega elundite jooksva verevarustuse kohta. Seetõttu ei 
peaks seda indeksit arvestama.

Vasogeenne – veresoontest tingitud.
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Ravi 

Šoki ravis on eesmärgiks taastada üldine piisav elundite verevarustus (perfusioon) ja seega 
kudede hapnikuvarustus. 

Vedelikukaotuse kõrvaldamiseks ja perifeersete veresoonte toonuse taastamiseks manusta-
takse veenikanüüli kaudu vedelike  ja veresoonte toonust tõstvaid (vasokonstriktsiooni esi-
lekutsuvate) ravimeid. Sellele lisandub probleemi tekkepõhjusele suunatud ravi (nt müokar-
di infarkti korral lüütiline ravi, anafülaktilise šoki korral Prednisoloni manustamine, õhkrinna 
(pneumotooraksi) korral pleuraõõne tühjendamine jne). Kuna aga kiirabil on ravivõimalused 
piiratud, siis tuleks siinkohal taas rõhutada, et patsiendi peab kiiresti haiglasse toimetama: 
Don‘t stay and play, load and go!, s.t „Ära viivita siin, vaid autosse ja minek!“

Kiirabis kasutatavad ravimid šoki korral
Grupp Ravim Näidustused Tavaline 

doos
Vastu-

näidustused
Füsioloogiline 
lahus 

Ringeri lahus, 
füsioloogiline 
lahus (isotoonne 
elektrolüütlahus)

Hüpovoleemia,  
dehüdratatsioon, 
põletused

Algselt ca 20 
ml kehakaalu 
kg kohta

Kopsuturse, 
hüpernatrieemia, 
hüperklorideemia, 
(kardiogeenne šokk)

Ringeri laktaat 
(hüpoosmolaarne 
elektrolüütlahus)

Nagu füsioloogilise 
lahuse puhul

Nagu 
füsioloogilise 
lahuse puhul

Nagu 
füsioloogilise 
lahuse puhul

Kolloidlahus Gelofusiin, HES
(hüperonkootne 
infusioonilahus) 

Vereasendusest 
tingitud 
hemodilutsioon

500 ml Nagu Ringeri 
lahuse puhul, 
samuti neerupuud 
ulikkus

Vaso-
konstriktorid

Adrenaliin 
(1 : 10 000)

Kardiogeenne šokk 0,02–0,3 μg 
kehakaalu kg 
kohta

Elupäästvas 
situatsioonis 
vastunäidustusi 
pole!Äge anafülaktiline 

šokk
0,1 mg veeni 
või 0,2–0,3 
mg naha alla/
lihasesse

Südame-
seiskumine 

1 mg, kordus 
1 mg iga 3–5 
min järel

Hormoonid Prednisoloon Alafülaktiline šokk
Astmastaatus
Metaboolne 
kooma 

1–3 g Elupäästvas 
situatsioonis 
vastunäidustusi 
pole!

Anti-
histamiinikum

Klemastiin 
(Tavegyl)

Allergiline 
reaktsioon

2 mg Rasedus, 
monoamino-
oksidaasi 
inhibiitorite (MAO 
inhibiitorite) 
tarvitamine, 
vastsündinud 
kuni 1. eluaastani, 
(ülitundlikkus selle 
preparaadi vastu)

Bronhospasmi 
vastased 
preparaadid

vt ptk 
„Hingamishäired “

Allergilised 
reaktsioonid 
bronhospasmi 
korral, koos 
õhupuudusega 

j ptk 
„Hingamis-
häired “

j ptk „Hingamis-
häired “
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Vasokonstriktsioon – veresoonte kokkutõmbumine

Dehüdratatsioon - liigne kuivamine

Hemodilutsioon - vere lahjenemine

NB! Toodud doosid on mõeldud täiskasvanutele! Viidatud preparaadid on näitena vastavate 
ainegruppide tüüpilised esindajad.

Šoki ravi voodiagramm

Nähtav arteriaalne 
verejooks

Ei

Radiaalne pulss nõrgalt tunda, 
tahhükardia.

• Katehhoolamiin: 
adrenaliin või dopamiin 
(perfuusor), 
noradrenaliin 
(perfuusor)
• Vajadusel arütmia ravi

• Allergiline
Adrenaliin
Prednisoloon 
Clemastin (Tavegyl) 2 mg
• Neurogeenne
Ringer-laktaat, algselt ca 20 ml/kg kohta
Kõrge doos katehholamiini, nt. noradrenaliini
• Septiline
Ringer-laktaat, algselt ca 20 ml/kg kohta
vajadusel katehhoolamiin (perfuusor)
Vajadusel arütmia ravi

• Kristalloid algselt 
ca 20 ml/kg kohta
• Vajadusel kolloid ca 10 ml/kg
• Katehhoolamiin alles pärast 
vedelikukaotuse korvamist: 
adrenaliin või dopamiin 
(perfuusor), noradrenaliin 
(perfuusor)
• Vajadusel arütmia ravi

Patsiendi seisundi es-
mane hindamine

Sündmuskoha 
ülevaatus

Jah
Jäse ülal hoida, 

veresoon kinni suruda 
(rõhkside või žgutt)

Ei

Jah Kiiresti paigaldada infu-
siooni jaoks perifeerne 

veenikanüül

Anda patsiendile asend,  
arvestades patsiendi olemasolevaid 

vigastusi / haigusi

Läbivaatus
Rahustada, 

anda hapnikku, veenikanüül,
EKG, RR, SpO2, 

temperatuuri mõõta

Anamnees
(S-HAREV, PIRTA)

Peamine põhjus?
Oletatav diagnoos

Hüpovoleemiline šokkKardiogeenne šokk Distributiivne šokk



271

Šoki eripärad laste puhul 

Väikelastel võib eriti kergesti tekkida hüpovoleemiline šokk. Neil võib oksendamise, kõhu-
lahtisuse, palaviku, põletuste või liiga vähese joomise tõttu kiiresti tekkida organismi vee-
tustumine ja alata šokiprotsess. Peale üldises tabelis toodud sümptomite võivad neil esine-
da letargia, kõrgenenud uriinikontsentratsioon, vähenenud mähkmemärgamine või vähe-
nenud pisaraeritus. Imikutel võib eesmine lõge olla sisse vajunud.

Lapsed reageerivad hüpovoleemiale kõigepealt pulsisageduse tõusuga ja alles väga hilises 
staadiumis vererõhu langusega, mida sageli ei saa sel ajal enam kontrolli alla. Peale selle 
võib vererõhu mõõtmine lapse vanuse tõttu raskendatud olla ja indikaatorina on sellest vä-
hem kasu kui täiskasvanutel. Vererõhu õige näidu eelduseks on lapse suurusele vastav mõõ-
temansett. Seetõttu on parim ja kiireim viis lapse vereringe seisundi hindamiseks jälgida 
tema pulsi sagedust ja tugevust ning küüneala verega taastäitumist pärast sellele surumist. 
Nõrga perifeerse pulsiga ja kapillaaride täitumise viivitusega (üle kahe sekundi) laps tuleb 
lugeda šokiseisundis olevaks. 

Šokitüüp/sagedus Lastel Täiskasvanutel

Hüpovoleemiline +++ ++

Distributiivne ++ +

Kardiaalne Väga harva +++

Kokkuvõte 

Hoolimata tänapäevastest intensiivravi meetmetest esineb väljakujunenud šoki korral kõr-
ge suremus, kuna šokiga võib kaasneda arvukalt tüsistusi.

Šoki selline eluohtlikkus tähendab, et peale konkreetse diagnoosi on vajalikud ka vereringe 
stabiliseerimise ja sümptomaatilise ravi kiire rakendamine.

Kohapealsete piiratud diagnostiliste ja ravivõimaluste tõttu ei tohi patsiendi äraviimisega 
põhjendamatult viivitada ja tema elutegevuse näitajaid peab pidevalt jälgima.

VÕTMESÕNAD anafülaktiline šokk DIK (dissemineeritud 
intravasaalne 
koagulatsioon)

distributiivsed 
šokivormid

hüperkoagulatsioon hüpovoleemiline šokk kardiogeenne šokk mikrovereringe häired

neurogeenne šokk neeruperfusioon septiline šokk trombotsüütide 
agregatsioon

tsentraliseerumine vasodilatatsioon veresoonte toonus
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Teadmiste kontrolli küsimused

1. Kirjeldage vereringe anatoomiat.

2. Selgitage vereringe füsioloogilist talitlust.

3. Mida nimetatakse šokiks?

4. Nimetage šoki võimalikke põhjusi.

5. Mis on šoki korral kõige ohtlikum, miks sellesse võib surra?

6. Kuidas keha püüab vererõhu langust kompenseerida?

7. Millised on dekompensatsioonifaasis šoki tunnused?

8. Nimetage šoki ravi põhialused.

9. Millised on šoki ravi eesmärgid?

10. Millised on šoki erisused laste puhul?
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18. KRAMBID
Õpieesmärgid

Erakorralise meditsiini tehnikb:

• oskab nimetada krambihoogude põhjusi,

• teab kuidas eristada krambihoogude eri liike,

• teab ja oskab kirjeldada kuidas toimub krampidega patsiendi abistamine kiirabi etapil.

Sissejuhatus

Kõige sagedamini puutub erakorralise meditsiini tehnik oma väljakutsetel kokku grand mal 
krampide, laste palavikukrampide ja afektiseisundist tingitud krampidega. Iseäranis laste 
puhul on enamasti väljakutsete põhjuseks generaliseerunud krambihood. Lisaks vallanda-
vad tugevamaid või nõrgemaid krampe ka paljud tserebraalsed kahjustused, uimastitest ja 
alkoholist võõrutamine, erinevate ainete puudused (nt hapnikupuudus), infektsioonid, pea-
ajutraumad, eklampsia jne. Kui krambi põhjus on teada või kindlaks tehtav, räägitakse sümp-
tomaatilistest krampidest. Kui aga täpset põhjust ei ole võimalik välja selgitada, räägitakse 
idiopaatilistest krampidest. Viimast esineb muu hulgas paljudel epileptikutel (kuni 50%-l).

Eklampsia - rasedatel esinevad toonilis-kloonilised krambid, millega võib kaasneda teadvusekaotus

Idiopaatiline - kindlaks tegemata põhjusel tekkinud

Näidisjuhtum

Häirekeskus võtab vastu telefonikõne: ühel parkimisplatsil seisvas autos on krampides naine. 
Krambihoog kestab kogu hädaabikõne vältel.
Häireeskus edastab väljakutse kiirabibrigaadile. Viimane on juhtumisi sündmuspaiga läheduses 
ning jõuab kohale juba kahe minutiga. Sõiduauto juhiistmel on umbes 35-aastane naine. Patsien-
di krambihoog on üle läinud. Väljakutse kõne tegija õigele tähelepanekule viitavad veel kergelt 
esinev tsüanoos ja nähtav uriinilaik. Täpsema läbivaatuse käigus selguvad andmed: GKS (Glas-
gow koomaskaala): 10 punkti; RR: 115/80 mmHg ja HS: 15 korda/minutis, saturatsioon 94%; 
veresuhkur 5,3 mmol/l. EKG näitab normaalse sagedusega siinusrütmi. Patsient saab maskiga 
hapnikku. Pealtnägijad kirjeldavad sõidukis istuva naise krambihoogu. Patsient ise ei ole suute-
line kõnelema.
Juhuslikult pealtnägijateks juhtunud tuttavate sõnul patsiendil krambihooga seotud  haigusi 
nagu epilepsia teada ei ole, küll aga olevat patsient minevikus korduvalt kaevanud peavalu üle.
Patsient paigutatakse kiirabiautosse, rajatakse veenitee. Brigaadijuht manustab talle 10 mg dia-
sepaami. Patsiendiga tegelemise ajal hakkab patsient tugevalt oksendama. Hingamisteed hoi-
takse vabana ja jätkuva monitooringu ning hapniku manustamisega transporditakse patsient 
umbes 40 km kaugusel asuvasse haiglasse. Teel komplikatsioone ei teki, haiglasse saabudes hin-
gab patsient spontaanselt ja adekvaatselt.
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Patsiendi seisundi hindamine, anamnees ja patsiendi läbivaatamine

Krambihooga või krambijärgses faasis patsiendi puhul on anamneesi võimalik läbi viia vaid lä-
hedaste või pealtnägijate abil. S-HAREV skeemi küsimustele tuginedes (vt peatükki „Sündmus-
koha ülevaatus, esmane hinnang ja patsiendi uurimine”) võivad välja tulla järgmised aspektid:

Sümptomid: Pealtnägija kirjeldus krambitüübi kohta. Enamasti kujutab pealtnägija 
krambihoogu subjektiivselt pikemana kui see tegelikult oli. Patsiendil 
esineb väsimus, segaduses olek (krambijärgse une faas).

Haigused: Kindel seletus krambihoole mõne haiguse näol, hüpoglükeemia, 
diabeet, infarkt, peavigastus vmt.

Allergiad: Allergiline reaktsioon, näiteks mõnele ravimile, võib põhjustada 
krambihoo.

Ravimid: Krampe ennetava ravimi aladoseerimine, ravimi kõrvaltoime, uimasti 
tarbimine.

Enne erakorralise 
abi vajamist 
juhtunu:

Enne krambihoogu toimunu: kas on märke traumast / ajurabandusest 
/ uimastitest; patsiendi psüühiline, sensoorne või vegetatiivne taju 
(„aura”) enne krambihoogu. 

Viimane: Viimane söömine osutab aspiratsiooniohu raskusastmele.

Krampide põhjused ja vormid

Krambivormide eristamine

1) Krambi liigi järgi
• Toonilised krambid. Toonilistest krampidest räägitakse siis kui tekib lihaste pikaajaline 

püsiv kokkutõmme - spasm.
• Kloonilised krambid. Kloonilistest krampidest räägitakse siis, kui tekivad vahelduvad li-

haste kokkutõmbed, tõmblused.
2) Krambitava kehapiirkonna järgi
• Fokaalsed krambid. Selle krambivormi puhul on krambid seotud kindlate kehapiirkonda-

de või ka kindlate lihasgruppidega.
• Generaliseerunud krambid. Generaliseerunud krampide korral esinevad krambid kõigis 

kehapiirkondades.

Krampide vormid

Krambid

Põhjused

Infektsioonid, 
palavik, 

ainevahetushäired, 
uimastid, 

hapnikupuudus

Fokaalsed krambid:
Hõlmavad üksikuid 
kehaosi või meeli,
võivad üle minna 
generaliseerunud 

krambihooks.

Aju haigused

Generaliseerunud  
krambid:

Hõlmavad kogu keha, 
enamasti kaasneb 
teadvusekaotus

Kiirabi sekkumine on 
ainult harvadel 
juhtudel vajalik

Kiirabi ja/või 
erakorralise 
ravi võtete 

rakendamine vajalik
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Kuna krampidesse on iga generaliseerunud krambihoo korral kaasatud ka hingamislihased, 
tekib hapnikupuudus, mis kahjustab ajurakke. Seda on tähtis arvesse võtta eelkõige siis, kui 
patsiendil tekivad erinevatel põhjustel sagedased rasked krambihood.

1) Generaliseerunud krambihoog (grand mal kramp)

Generaliseerunud krambihoogu iseloomustab kogu tahtele alluva lihaskonna kramp. Kram-
bihoo ajal on patsient teadvuseta, hingamine on seiskunud. Enamikul juhtudest järgneb too-
nilis-kloonilisele krambile puhkamine ehk nn väsimusfaas. See staadium väljendub magamise 
sarnases seisundis. Kui patsient on selles faasis äratatav, ei mäleta ta reeglina äsja toimunust 
midagi. Seega patsiendi küsitlemise tulemuste õigsusele ei saa tema ajas orienteerimistaju 
kadumise tõttu loota. Peamiselt tuleks hoolt kanda selle eest, et patsient puhkaks end välja 
äsja läbi tehtud krambihoost.
Krambihoole võivad eelneda ebatüüpilised tunnused nagu pigistustunne peas, pearinglus 
(enamasti kuuleb neist patsienti alles hiljem küsitledes). Sõltuvalt põhjusest võib mõninga-
tel juhtudel kaasneda nö aura. Seejuures tajub patsient enne grand mal krampi optilisi ja 
akustilisi häireid.
Krambihoo alguses kukub patsient järsku teadvusetult maha, tihti kaasneb sellega mõni  
häälitsus – näiteks võib kaasneda lühike vali karje. Karje tekib sellest, et hingamislihased 
tõmbuvad järsult pingule ja tekitavad väljahingamise. Kuna keha sirutuslihased on tugevai-
mad, kukutakse enamasti seljale.

Tooniline faas:

• kestab ligikaudu 30 sekundit,

• esineb hingamise seiskumine, tekib sellest tingitud tsüanoos,

• nägu on moonutatud, pupillid laiad ega reageeri valgusele,

• vererõhk on krampide ajal tugevalt, kuid ajutiselt, tõusnud.

Järgmisena asenduvad toonilised krambid klooniliste krampidega. 

Klooniline faas:

• suust tuleb nähtavale kas palju või natuke vahtu, mis tekib keele tugeva liikumise tagajär-
jel,

• tihti hammustab patsient keelde - kuigi vaatepilt võib välja näha ehmatav, paranevad 
haavad kiirelt,

• esineb tahtmatu roojamine, urineerimine.

Enamasti lõpeb generaliseerunud krambihoog ühe-kahe minutiga. Patsiendil algab nö väsi-
musstaadium. Hingamine taastub, esineb krambijärgne unefaas.

Kuna patsient kukub, võivad grand mal krambihooga kaasneda vigastused. Ka asjade ümber-
kukkumine või patsiendi kuskilt allakukkumine võivad tekitada lisavigastusi. Väga jõuline ja 
äkiline lihaste kokkutõmbumine võib vigastada luid ja liigeseid. Ette võib tulla isegi selgroo-
vigastusi, näiteks diski murdumist, kompressioonifraktuuri, õlaliigese luksatsiooni jmt.

Kiirabibrigaadi tegevus grand mal krambihoo korral

Kiirabibrigaad peab takistama krampides patsiendil iseendale vigastusi või lisavigastusi, näi-
teks peavigastusi, tekitada. Samuti tuleb arvestada, et vigastused võivad tekkida esemete 
ümberkukkumist või patsiendi allakukkumist (nt trepist).
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Pärast krambihoo lõppu:

• Hingamise toimimise tagamine:

• hingamisteede puhtaks aspireerimine,

• vabade hingamisteede tagamine: stabiilne külgasend,

• hapniku manustamine.

• Veresuhkru mõõtmine.

• Kiirabi protseduurid:

• veenikanüül,

• vajadusel krampe kupeerivad ravimid.

Et teada saada, kas patsient võis end kukkumisel vigastada, on tingimata vaja teda põhjali-
kult kontrollida.

NB!: Lühikeste vahedega korduvad krambihood või hood, mis kestavad üle 15 minuti, osuta-
vad Status epilepticusele ning tähendavad seega eluohtlikku seisundit. Selline juhtum eeldab 
kindlasti hospitaliseerimist.
Kuna igale lõppenud krambihoole võib kergesti järgneda uus, tuleb patsienti pidevalt jälgi-
da. Välised erutajad tuleks ellimineerida. Seepärast tuleks tõsiselt kaaluda, kas sõidu ajal on 
vaja kasutada sireeni. Mitte kõigi krambihoogude põhjuseks ei ole epilepsia. Kuna põhjusi 
võib olla väga erinevaid, ei tohiks kiirabibrigaad epilepsia diagnoosiga liialt kiirustada.

NB: Tänaseks on muutunud seisukoht seoses soovitusega lükata patsiendi hammaste vahe-
le kaitseks keelde hammustamise eest. Muutus on tingitud sellest, et reeglina hammustab 
patsient keelde krambihoo alguses, st ajal, mil kiirabi ei ole veel patsiendi juurde jõudnudki. 
Lisaks tekitas (iseäranis ebasobivast materjalist) pulkade vmt kasutamine patsiendile tihti 
veelgi tõsisemaid lisavigastusi alates hamba- ja hambaproteeside ning suu- ja kurguvigastus-
test kuni murdunud hammustamiskaitse allaneelamise või hingamisteedesse tõmbamiseni 
välja.

• Status epilepticus

Status epilepticuse krambid kestavad kas pikka aega või korduvad lühikeste vahedega, st alla 
1-tunniste intervallidega. Pauside ajal patsient täielikult teadvusele ei tule.

Status epilepticust tuleb tingimata osata teistest tserebraalsetest krampidest eristada. Te-
gemist on eluohtliku seisundiga, mis nõuab kiiret sekkumist.

Status epilepticuse avaldumine võib olla väga erinev, sest seda esineb erinevate krambivor-
midena, mis väljenduvad erinevalt.

2) Petit mal krambid 

Niinimetatud väikesel krambil (petit mal kramp e. absaans) on erinevaid vorme. See tekib 
lastel ja noorukitel alates umbes 4. kuni 14. eluaastani. Patsient krambi ajal täielikult tead-
vust ei kaota, vaid on teatud „hämaras” seisundis. Väikestest krampidest annab märku pea 
tahapööramine, silmade värin, äraolek.

Siinkohal tuleks ära mainida ka imikuealiste laste krambivorm, kus krambi ajal löövad käed 
kas üles või ette, pea teeb noogutuse sarnaseid pööramisliigutusi ning sarnaselt Idamaade  
tervitusele võivad käed mõnikord rinna ette risti minna.

3) Müokloonilis-astaatilised krambid

Väikelapseeas (umbes 4 esimest eluaastat) võivad lapsed toonuse äkilise kadumise tõttu 
kukkuda. Eriti võib see selle krambivormiga lastel ette tulla pärast unest ärkamist.
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4) Afektikrambid

Selle seisundi põhjuseks ei ole kindlasti mitte tserebraalne kramp. Kramp tekib lastel, kes 
hakkavad tugevasti läbielatud emotsioonide (nt viha) või ka valu ajel karjuma ning kelle hin-
gamine selle tagajärjel lühiajaliselt seiskub. Räägitakse ka sellest, et laps „unustab hingata”. 
Hüpoventilatsiooni tõttu tekib lühiajaline teadvusekaotus, millega kaasneb ka krambihoog. 
Kiirabi saabumiseks on laps enamasti jällegi täiesti normaalses seisundis. Reeglina laps era-
korralisi ravivõtteid enam ei vaja, küll aga tuleks arstil hiljem läbi viia uuring, et kindlaks teha, 
kas krambil võib olla muid võimalikke põhjusi.

5) Fokaalsed krambid

Fokaalsed krambid võivad tekkida igas elueas patsientidel ega mõjuta teadvusseisundit. 
Avaldumise vormid on väga erinevad, kuid kramp tabab alati vaid kindlaid lihasgruppe või 
ka meeli. Näiteks:

• sõrmekrambid, mis võivad laieneda sama kehapoole muudele lähedal asuvatele piir-
kondadele,

• sõltuvalt aju kompimis-, nägemis-, kuulmis- või haistmiskeskuse tabamisest tajub pat-
sient sellega seotud erutusi (lõhnad, hääled jne).

Fokaalsete krampidega tegeleb kiirabi vaid erandlikel juhtudel.

6) Hüperventilatsiooni tetaania

Krambihoona võib väljenduda ka happe-aluse taseme kõikumine – hüperventilatsiooni te-
taania. Paljudel juhtudel vallandavad selle psüühilised tegurid. Hingamistegevus kiireneb 
olulisel määral (hingamise minutimaht võib kuni kahekordistuda), väljahingatava süsinik-
dioksiidi hulk suureneb. Selle tagajärjel tekib respiratoorne alkaloos, st vere süsihappe sisal-
duse vähenemine, ning see omakorda vallandab jäsemete ja huulte lihaskrambid (tetaanili-
sed krambid).

Patsiendil tekib õhupuuduse tunne. Tegelikult saab ta aga piisavalt hapnikku ja hingamis-
puudulikkust ei ole.

Abistamine/ ravi:
Kuna krambihoo vallandab enamjaolt psüühiline põhjus, on kõige tähtsamal kohal anda pat-
siendile psüühilist tuge. Mõningatel juhtudel piisab juba sellest, kui selgitada, et tegemist ei 
ole ohtliku haiguspildiga ning paluda patsiendil rahulikult ja aeglaselt hingata.

Tagasihingamine kas patsiendi riiete alla või – kindla diagnoosi korral – kilekotti / paberkotti, 
aitab süsinikdioksiidi tagasi hingata ning seega happe-aluse taseme uuesti tasakaalu viia. 
Vaid harvadel juhtudel tuleb kasutada rahusteid, nt diasepaam. 

7) Palavikukrambid

Lapseeas on krambihoogude peamine põhjus palavikukramp. Kuna lastel on krambid väga 
kerged tekkima ning väikelastel tõuseb kehatemperatuur väga järsult, võib palavikuga lastel 
kehatemperatuuri tõusmise ajal tekkida üldine toonilis-klooniline kramp. Ligikaudu 3–5% las-
test vanuserühmas 5 elukuud kuni 5 eluaastat tabab kas üks kord või korduvalt palavikukramp.

Sümptomid:
• Kehatemperatuuri tõus (> 38,5°C), enamasti tavalise infektsiooni tõttu
• Üldine toonilis-klooniline kramp, mis kestab üldjuhul vaid mõned minutid; üle 5–10 

minuti kestvad krambihood on pigem erandlikud
• Lühiajaline hingamisseiskus ning sellest tingitud tsüanoos
• Silmad pahupidi pööratud
• Lisaks võib patsient keelde hammustada, tahtmatult roojata või urineerida.
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Üks tähtis tegur, mida ei tohi laste krambihoogude puhul alahinnata, on lapsevanemate käi-
tumine. Šokeerituna äsja läbielatust domineerivad dramaatilised klooniliste krampide kir-
jeldused: „Laps muutus kangeks.”, „Tal läksid silmad pahupidi...”, „Mu laps ei hinga enam...” 
jne. Sellised ja sarnased ütlused edastatakse häirekeskusele või ka kohapeale saadetavale 
kiirabibrigaadile. Tegelik põhjus, näiteks põletik ja sellega kaasnev palavik, tuleb tihti väl-
ja alles vanemaid põhjalikumalt küsitledes. Kuna lapsed kompenseerivad tavalist põletikku 
väga kaua ning kui kehatemperatuur tõuseb, siis väga äkki, ehmatab see nende vanemaid, 
kes satuvad mõnikord isegi paanikasse.

Reeglina ei ole palavikukramp eluohtlik, kuid krambi põhjus tuleb kindlasti kindlaks teha 
ja muud krambi vallandajad (epilepsia, aju haigused jne) välistada. Seega tuleks – iseäranis 
juhul, kui palavikukramp esineb esmakordselt – laps kindlasti lastehaiglasse transportida, et 
krambi muud tekitajad välistada.

Lisaks sellele on olemas ka raskekujulise palavikukrambi vorm. Sellest räägitakse siis, kui 
krambihooga laps on alla 6-kuune või üle 5-aastane, kui krambid kestavad üle 15 minuti või 
kui lapsel ilmnevad pärast krambihoo lõppu halvatuse tunnused. Taoliste krambihoogude 
prognoos on halvem kui „tavaliste” palavikukrampide prognoos.

Abistamine / ravi: 

Kui kiirabi saabumise ajaks on krambid juba möödunud:
• Kõigepealt vabade hingamisteede  tagamine (külgasend)
• Hapniku manustamine
• Vanemate rahustamine (nende jaoks on läbielatu näol tegemist erakorralise olukorraga)
• Patsiendilt rõivaste eemaldamine, et keha saaks soojust ära anda
• Diazepam (rectal tube)
• Anamnees (krambihoo kestus, kulg, infektsioonid, teadaolevad varasemad krambid jne)
• Palavikku alandavad võtted, näiteks ülehõõrumine kehatemperatuuril oleva vee ja alko-

holiseguga
• Vajadusel ning vastavate juhiste alusel palaviku alandamine palavikku alandavate ravimi-

tega (paratsetamooliküünlad).
Kui kiirabi saabumise ajaks ei ole krambihoog veel lõppenud, lisanduvad eespool nimetatud 
meetmetele veel järgmised:

• Kaitse aspiratsiooni ja lisavigastuste tekitamise eest
• Krampide kupeerimine diasepaami  rektaalse manustamise teel.

Hüpoventilatsioon - nõrk ja/või aeglustatud hingamistegevus
Tsüanoos - naha või limaskestade sinakakstõmbumine

Ravimid

Vt peatükki „Farmakoloogia”.

• Diazepam
• Midasolaam 
• Tiopentaal
• Kaltsium
• Fenütoiin
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Krampidega patsiendi läbivaatus- ja ravialgoritm

Kas krambihoog kestab? Ei

Rahustamine, psüühiline tugi,
vajadusel tagasihingamine 
(hingamine kotti),
võimalik intravenoosne
juurdepääs, diazepam 
(või kaltsium),
vajadusel transport (laste)
haiglasse

Lisavigastuste eest kaitsmine,
elutähtsate funktsioonide 
toimimise tagamine,
vajadusel hapniku 
manustamine / hingamise 
toetamine,
intravenoosse juurdepääsu 
ettevalmistamine

• Diazepam, midasolaam
• kui eespool nimetatud 
ravimid ei aita, siis fenütoiin 
• kui krampe ei ole võimalik 
kupeerida, siis narkoosi 
alustamine (tiopentaal), 
intubatsioon ja juhitav 
hingamine

Esmane hinnang patsiendi olukorra kohta

Ülevaade olukorrast

Jah

Põhjuste kindlakstegemine 
meditsiiniliste dokumentide või 
krambihoo pealtnägijate (sh 
lähedaste) küsitlemise teel
Esmane hinnang patsiendi seis-
undi kohta

Kas kramp hõlmab ainult jäsemeid?

Diff erentsiaaldiagnostiliselt:
Hüperventilatsiooni tetaania 
jäsemete krampidega

Kui hüperventilatsiooni 
tunnused nagu hingamis-
puudulikkus, kätekrambid ja 
huultekrambid puuduvad, 
on tegemist jäsemete 
isoleeritud krampidega

• Hapniku manustamine,
• Väliste ärritajate kõrvaldamine
(krampide tekkelävi on madal),
• Diazepam (rectal tube)
• intravenoosne juurdepääs,
• EKG monitooring, 
RR mõõtmine, SpO2
• veresuhkru määramine,
• kehatemperatuuri mõõtmine, 
iseäranis lastel,
• transport haiglasse (vajadusel)

Jah Ei
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Kokkuvõte

Ravimimürgistused, intratserebraalne verejooks ja tserebraalsüsteemi haigused on vaid ük-
sikud paljudest võimalikest krambihoogude põhjustest. Nagu kõigi väljakutsete puhul, on ka 
siin esikohal kiirabibrigaadi ohutus – nt juhul, kui patsient on veel aktiivne ning vehib jäseme-
tega. Edasi tuleb jälgida, et patsient end krambihoo ajal ei vigastaks. Hingamisteede avatuse 
tagamine ja hapniku manustamine on järgmised sammud. Pikemat aega kestev krambihoog 
tuleb kupeerida vastavate ravimite abil, et vältida aju kahjustumist hapnikupuuduse tagajärjel.

VÕTMESÕNAD afektikramp epileptiline 
krambihoog

fokaalsed krambid generaliseerunud 
krambid

grand mal kramp hüperventilatsiooni 
tetaania

kloonilised 
krambid

krambihoog palavikukramid petit mal krambd

Status epilepticus toonilised krambid keeldehammustus

Küsimused teadmiste kontrollimiseks

1. Selgitage krambihoogude tähtsamaid vorme.

2. Nimetage krambihoo peamised põhjused.

3. Kuidas tuleb toimida Status epilepticusega patsiendi korral?
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19. SUHKRUHAIGUS (DIABEET)

Õpieesmärgid

Erakorralise meditsiini tehnik:

• teab suhkruhaiguse (diabetes mellitus) peamisi tunnuseid,

• teab ja oskab kirjeldada liiga madala veresuhkru (hüpoglükeemia) ja liiga kõrge vere 
suhkrusisalduse (hüperglükeemia) sümptomeid,

• teab suhkruhaiguse diagnoosi kinnitamiseks vajalikke kiirabi diagnostikavõtteid,

• teab kuidas kasutada suhkruhaigusega seotud kiirabi väljakutsel vajalikke ravimeid.

Sissejuhatus

Diabetes mellitus on väga laialdaselt levinud haigus, millega kaasnevad tõsised komplikat-
sioonid. Aastatepikkuse üle normi kõrge veresuhkru (vereglükoos) tagajärjel tekib arterite 
haigus arterioskleroos, veresooned ahenevad (stenoos) ja sulguvad. Võib tekkida insult või 
südameinfarkt, kaasneda pimedaksjäämine, neerupuudulikkus ja perifeersete arteriaalsete 
veresoonte sulgus, mille tagajärjel võivad esineda jäsemetes nende amputatsiooni vajavad 
tüsistused.

Näidisjuhtum

Tagasiteel ühest sündmuskohast peatab teid üks teelolija käega viibates. Ta osutab teepervel hal-
vasti pargitud autole, milles istub noor naine, pea vastu klaasi toetatud. Teatate häirekeskusele 
võimalikust patsiendist ning pargite kiirabiauto nii, et tagate kiirabibrigaadi ja patsiendi ohutuse.

Auto ümbrust uurides midagi ebatavalist silma ei torka. Summutist autosalongi juhitud voolikut 
ei ole, märki liiklusõnnetusest samuti mitte. Koputate küljeaknale. Naine liigutab natuke pead, 
kuid ei reageeri Teie hüüdele. Avate ettevaatlikult ukse. Turvavöö hoiab muidu letargilises sei-
sundis patsienti istmel. Istumisasendi tõttu on tema hingamine puudulik. A. radialis’e juurest on 
hästi tunda tahhükardilist pulssi. Otsustate patsiendi autost välja tõsta ning panete ta kande-
raamile stabiilsesse küliliasendisse. Seejuures märkate patsiendil külma higi. 

Annate patsiendile hapnikureservuaariga maski kaudu hapnikku. Küliliasendis ja väljasirutatud 
peaga on patsiendi hingamine küll rahuldav, kuid ta üritab pidevalt maski näolt ära lükata.

Vererõhk on 140/80, saturatsioon 96%. Monitor näitab tahhükardilist siinusrütmi. S-HAREV-
skeemi järgne anamnees ei ole pealtnägijate puudumise ja patsiendi unise seisundi tõttu või-
malik. Veresuhkru mõõtmine annab tulemuseks 1,5 mmol/l. Paigaldate perifeerse veenikanüüli 
ja ühendate järele 10% glükoosi infusiooni. Patsient muutub üha ärksamaks ja reageerib Teie 
kõnetamisele. Mõne minuti pärast suudab ta öelda oma nime. S-HAREV-skeemi järgne anamnees 
annab tulemuseks peavalu sümptomi, insuliini tarvitava 1. tüübi diabeetiku, muid eelnevaid hai-
gusi ei ole, allergiaid ei ole, ravimitest kasutab insuliini. Vahetult enne enne kokkukukkumist tegi 
patsient pikema jalutuskäigu. Viimane söögikord oli 5 tundi tagasi söödud kerge hommikusöök.

Pärast täiendavat läbivaatust tunnistab kiirabi patsiendi seisundi stabiilseks. Patsient transpor-
ditakse jälgimisele lähima haigla erakorralise meditsiini osakonda.

Letargiline – unine ja aeglaste reaktsioonidega
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Diabeedi tüübid

Selle haiguse korral eristame kahte peamist vormi.

1. tüübi diabeet

Juba noores eas ilmnev haigus, mille korral kõhunääre (pankreas) toodab üha vähem in-
suliini. Insuliin on vajalik selleks, et verest glükoosi rakkudesse (peamiselt maksa- ja lihaste 
rakkudesse) transportida. Insuliinipuuduse tagajärjel vere suhkrutase tõuseb ja rakud on n-ö 
alatoitumuses, sest nad ei saa enam glükoosi kätte (1. tüübi diabeetikud on tavaliselt väga 
kõhnad). Rakud on sunnitud energiasaamise säilitamiseks kasutama muid aineid. Seejuures 
tekivad happelised ainevahetusjäägid (ketoonkehad), mis viivad vere happetaseme tasakaa-
lust välja (metaboolne atsidoos). Kui probleemiga ei tegeleta, võib lõpuks tekkida diabeetili-
ne ketoatsidootiline kooma. Peale selle väljutavad neerud koos veega palju glükoosi, vedeli-
ku hulk kehas väheneb (eksikoos) ja veri pakseneb (hüperosmolaarne plasma).

2. tüübi diabeet

Tunduvalt sagedamini esinev kui 1. tüübi diabeet. Tavaliselt ülekaalulistel patsientidel te-
kib rakkude n-ö insuliinitundetus (insuliinresistentsus). Kuna rakud on toitainetega, eelkõige 
glükoosiga küllastunud, ei suuda rakud vaatamata olemasolevale insuliinile glükoosi enam 
vastu võtta (perifeerne insuliiniresistentsus), mis suurendab veresuhkru taset. Tekib osaline 
insuliinipuudus. Alles hiljem, pärast aastatepikkust insuliini ületootmist pankreas väsib ning 
tekib täielik insuliinipuudus. Selle esmakordse avaldumise hetkeks on happeliste ainevahe-
tussaaduste tootmine takistatud, sest insuliinivarud on veel olemas. Seega üldjuhul ketoat-
sidoosi ei teki. Kuid kõrge veresuhkru taseme tõttu tekib vee difusioon rakkudest verre (et 
verd uuesti vedeldada), rakud dehüdreeruvad ning areneb diabeetiline hüperosmolaarne 
kooma (tihti tuleb ette ka mõlema eespool nimetatud kooma segavorme).

Diabeetiline ketoatsidootiline kooma – vere happesuse suurenemisega kulgev ainevahetuskooma, 
mis on tingitud insuliini puudusest

Difusioon – läbilaskmine

Dehüdreeruma – vedelikku kaotama

Hüperosmolaarne kooma – veresuhkru kõrgest tõusust põhjustatud ainevahetuskooma, mis tekitab  
vedelikupuuduse ja neerude talitlushäired

Diabeedi komplikatsioond

1) Hüperglükeemia

Kliiniline pilt: diabeetiline ketoatsidoos areneb aeglaselt 12–24 tunni jooksul. Algab suure 
janu ja näljatundega, samuti suurte roojakogustega. Atsidoosi tagajärjel tekivad pearinglus, 
oksendamine, eksikoos, naha ja limaskestade kuivamine, tahhükardia ja väsimus. Väljahinga-
tav õhk võib lõhnata atsetooni järele. Hiljem tekib kiirenenud sügav hingamine (Kussmauli 
hingamine), et CO2–hapet kehast välja hingata. Tihti esineb ka suur kaaliumipuudus, mis võib 
viia raskete eluohtlike südame rütmihäireteni.
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Põhjused: esmakordne diabeedi avaldumine, ärajäänud insuliinisüst, liiga väiksed insuliini-
süstid pikema aja jooksul.

Diagnostika: enamasti leitakse patsient teadvuseta. Seega esimese sammuna tuleks kont-
rollida, kas hingamisteed on vabad ja kas hingamine ja vereringe toimivad. Võimaluse ko-
haselt tuleb lähedaste abil teha anamnees, otsida tõendeid diabeedi kohta. Seejärel tuleb 
võimalusel kiiresti kindlaks määrata veresuhkru tase.

Ravi: vedeliku manustamine: 1 kuni 2 liitrit 0,9% NaCl- või Ringeri lahust. Subkutaanne või 
intravenoosne insuliini manustamine (enamasti haiglas).

2) Hüpoglükeemia

Kliiniline pilt: hüpoglükeemia kliiniline pilt võib olla väga erinev. Alguses on patsient enamas-
ti rahutu, natuke agressiivne, hiljem võib märgata ebatavalist käitumist kuni vihahoogudeni 
välja. Sellises seisundis on oht, et patsient vigastab ennast või teisi. Sellises seisundis au-
tojuhtimine võib olla eluohtlik. Peale selle kaebavad patsiendid näljatunde, tahhükardia ja 
külma higi üle. Lõpuks areneb diabeetiline hüpoglükeemiline kooma, mis erinevalt hüperg-
lükeemilisele koomale avaldub väga äkki.

Põhjused: liiga palju insuliini, liiga vähene söömine, sport või muu kehaline koormus, alkoho-
litarbimine.

Diagnostika: nii nagu hüperglükeemia diagnostika: eluliste näitajate kontrollimine, vere-
suhkru määramine.

Ravi: intravenoosselt 10% glükoosi (2–3ml/kg) infusioon.

Hüperglükeemia Hüpoglükeemia

Põhjused Ärajäänud insuliinisüst, dieediga 
liialdamine

Liiga suur insuliinikogus, 

kehaline koormus, 

vähe söönud peale süsti

Sümptomid Janu, suur roojakogus, iiveldus, 
oksendamine, Kussmauli hingamine, 
kuiv soe nahk, kõhuvalu

Väsimus, tahhükardia, 

külm higi, ebatavaline käitumine
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Hüper- ja hüpoglükeemia diferentsiaaldiagnostilised erisused

Hüperglükeemia Hüpoglükeemia
Süda Pulss Kiire Normaalne kuni kiire

Vererõhk Madal Normaalne
Hingamine Sagedus Kõrge Normaalne

Lõhn Atsetoon Normaalne
Närvisüsteem Peavalu Ei Jah

Psüühiline seisund Rahutu Apaatne kuni agressiivne
Treemor Treemor Ei Jah
Seedetrakt Krambid Ei Võimalik

Suu Kuiv
Janu Jah Ei
Oksendamine Tihti Harva
Kõhuvalu Tihti Ei

3) Hilisemad komplikatsioonid

Aastatepikkune veresuhkru ülemäära kõrge tase tekitab arteriaalsete veresoonte arteriosk-
leroosi. Veresooned ahenevad (tekib stenoos) ja on arterite sulguse oht. Kuna muutused 
puudutavad kõiki organeid, võivad areneda järgmised haiguspildid. 

Aju Ajuinfarkt (insult)
Silmad Retinopaatia (kuni pimedaksjäämiseni)
Südame pärgarter Südamelihase infarkt
Neerud Neerupuudulikkus dialüüs  transplantatsioon
Jalaveresooned Diabeetilised haavandid, perifeerne arteriaalne sulgus

Kokkuvõte

Diabeet on tihti esinev haigus, mille kulg võib päädida nii hüper- kui ka hüpoglükeemiaga 
seotud hädaabijuhtumiga – kusjuures viimast tuleb oluliselt sagedamini ette. Kuna vere-
suhkru taset saab mõõta, siis diagnostika erilisi probleeme ei valmista. Hüperglükeemia ravi 
seisneb vedeliku ja insuliini, hüpoglükeemia ravi glükoosi manustamises.

VÕTMESÕNAD diabetes mellitus hüperglükeemia hüperosmolaarne kooma

hüpoglükeemia ketoatsidootiline 
kooma

veresuhkur

Teadmiste kontrolli küsimused

1. Mis on diabeet? Milliseid diabeedi tüüpe Te tunnete?

2. Millised on hüper- ja hüpoglükeemia sümptomid?

3. Milles seisnevad hüpoglükeemia ja hüperglükeemia  diagnostilised meetmed ja ravivõtted?
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20. KÕHUVALU

Õpieesmärgid

Erakorralise meditsiini tehnik:

• teab kõhuõõne organite tavapärast anatoomiat ja füsioloogiat,

• oskab nimetada ja kirjeldada kõhu- ja seljavalu erinevaid põhjusi,

• teab ja oskab kirjeldada sagedasemate kõhuvalu põhjustavate haiguste sümptomeid,

• oskab kirjeldada kõhu- ja seljavalu erinevate põhjuste ravitaktikat kiirabi etapil,

• oskab nimetada kõhu- ja seljavalu sümptomaatiliseks raviks kasutatavaid ravimeid.

Sissejuhatus

Kõhuvalu on üks sagedamini kiirabi kutsumise põhjus.

Tüüpilised on tugev kõhuvalu, mida patsient oskab täpselt kirjeldada (nt maohaavandi äge-
nemine), või hajus kogu kõhu piirkonna valu (nt üldine peritoniit). Enamasti kaasneb ägeda 
kõhuvaluga kõhukatete kaitsepinge. Keha reageerib kõhuvalule tavaliselt iivelduse, oksen-
damise ja meteorismiga.

Kõhuvalu käivitab neurohumoraalsed regulatsioonimehhanismid, mis omakorda vähenda-
vad ulatuslikult soolte liikuvust.

Lõppkokkuvõttes on häiritud kogu patsiendi üldine tervislik seisund: esineda võivad palavik, 
eksikoos, tahhükardia, vererõhu langus, külm higi, hirm, tasane säästev hingamine.

Terminoloogia

Abdoomen – kõht, alakeha

Kaitsepinge – juba kerge surve mõjul kõhule tõmbuvad kõhukatted pingule ja tekitavad valu

Äge kõht – ägedate, sageli eluohtlike haiguste korral abdoomeni piirkonnas äkki ilmnevad 
sümptomid

Antiemeetikum – oksendamise ja iivelduse leevendamiseks kasutatav ravim

Apenditsiit – pimesoole ussripiku põletik

Iileus – soole parees või soole sulgusest tingitud talitlushäire

Koolik – krambilaadsed, hootised kõhuvalud

Blumbergi fenomen (sümptom) – patsiendi läbivaatamise käigus kõhukatetele vajutava käe 
äravõtmisel tekkiv valu

Mesenteriaalsed veresooned – mesenteeriumis asetsevad veresooned, enamiku sooleosa-
de jaoks ainukesed verevarustuse tagajad
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Mesenteerium – soolekinnisti, soolte ja kõhu tagaosa side

Meteorism – soolegaaside hulga suurenemine

Pankreatiit – kõhunäärmepõletik

Peristaltika – soolte seinte lainetus, mis segab seeditavat toitu ja kannab seda sooles edasi

Peritoniit – kõhukelmepõletik

Somaatiline valu – torkiv, lokaliseeritav (enamasti keha välispinna vigastusega seotud) valu

Ulkus – mao või kaksteistsõrmiksoole haavand 

Vistseraalne valu – pidev (enamasti siseorganite haigusega seotud) valu, mis ei ole täpselt 
lokaliseeritav

Näidisjuhtum

Pärast üht tavapärast kiirabiväljakutse lõppu saabub uus väljakutse koodiga „kõhuvalu“. Sünd-
muskohal võtab teid vastu patsiendi tütar, kes juhatab teid ema juurde.

Avaneb pilk 64-aastasele patsiendile, kes istub  kägaras pingil. Ta hingab raskelt ja oigab aeg-
ajalt vaikselt. Pärast lühikest enese esitlemist alustate anamneesi võtmisega. Samal ajal kont-
rollib Teie kolleeg patsiendi elutähtsaid funktsioone ning paigaldab südamemonitori.

Patsiendi sõnul tekkis tal pärast lõunasööki äkiline tugev kõhuvalu, mis muutus nii väljakanna-
tamatuks, et ta pidi maha istuma ja selle asendi sisse võtma. Peale selle on tal keskmiselt paha 
olla. Kuna valu on väga tugev, siis kõhtu palpeerida ei ole võimalik.

Anamneesi käigus saate teada, et patsiendil oli sarnane kaebus tekkinud ka eelmisel päeval. Pe-
rearst oli talle telefoni teel soovitanud võtta spasmolüütikumi, mille ta aga kohe välja oksendas. 
Siis andsid kaebused ka ilma ravimita tasapisi järele. Seepärast ei võtnud ta eile valuga rohkem 
midagi ette. Eelnevatest haigustest toob ta välja juba aastaid püsiva ravile resistentse kodade 
virvenduse. Peale Marevani ta muid ravimeid parajasti ei tarvita.

Vahepeal ühendatud EKG-monitor näitab kodade virvendust sagedusega 130, saturatsioon on 
97%, patsient saab maskiga 8 liitrit hapnikku, vererõhk on 110/65 mmHg. Pärast kiiret kõhu 
auskultatsiooni teete kindlaks kiirenenud peristaltika.

Vahepeal on Teie kolleeg lükanud – õnneks esimesel korrusel asuvasse – tuppa kanderaami. Ase-
tate patsiendi tema soovitud asendis kanderaamile ja viite kiirabiautosse. Samal ajal kui auto-
juht sõidab haigla poole, paigaldate veel ühe veenikanüüli ja alustate 500 ml füsioloogilise lahu-
se infusiooniga.

Pärast põhjalikumat vestlust patsiendiga lisab brigaadi juht talle 10 mg Tramadoli ja 10 mg Me-
toklopramidi. Valuvaigisti avaldab mõju, patsiendi enesetunne paraneb. Erakorralise meditsiini 
osakonda jõudes antakse patsient vahetuses olevale valvearstile üle. 

Angiograafi a kinnitab diagnoosikahtlust „mesenteriaalne tromboos“, patsiendile tehakse era-
korraline operatsioon. Suur osa soolestikust on juba nekroosis ning eemaldatakse. Teisel operat-
sioonijärgsel päeval intensiivraviosakonda paigutatud patsient sureb.
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Emboolia – veresoone äkiline sulgus

Nekroos – rakusurm, surnud kude

Patsiendi seisundi hindamine, anamnees ja patsiendi läbivaatamine

Põhimõtteliselt tuleb kõhu- ja seljavaluga patsientide puhul selgeks teha kaks asja: esiteks, 
kas patsiendi elu on ohus, ning teiseks, kas sihipärane anamnees ja patsiendi läbivaatamine 
aitavad valu põhjust kindaks teha või vähemalt diagnoosi hüpoteese seada.

1) Anamnees, patsiendi läbivaatamine

Pärast elutähtsate funktsioonide toimimise kontrollimist tuleb teha põhilistest kaebustest 
lähtuv anamnees. Seejuures peaksid esmatähtsal kohal olema valu lokaliseerimine, valu tüü-
bi ja võimalike kaasnevate sümptomite kindlakstegemine.

Algus Äkiline algus? Millega patsient valu tekkimise ajal 
parajasti tegeles?

Provokatsioon/ palliatsioon Mis leevendab või süvendab kaebusi?
Tihti aitab kõhu alla tõmmatud jalgadega ja ettepoole 
painutatud ülakeha valu leevendada, kõhukatete pinge 
väheneb.

Iseloom Kas valu on pidev, terav, kõrvetav, rebestav?

Radiatsioon (kiirgumine) Kust täpselt valutab? Kas valu kiirgub kuhugi?

Tugevus Kas valu on pigem nõrk, keskmine või tugev?
Abiks võib olla see, kui lasta patsiendil valu hinnata 
10-palli skaalal.

Aeg Millal valu algas? Kui kaua see juba kestab?

2) Patsiendi läbivaatamine

Kõhu- ja/või seljavaluga patsiendi läbivaatamine hõlmab inspektsiooni, auskultatsiooni, pal-
patsiooni ja perkussiooni. Juba patsiendile lähenedes on võimalik hinnata tema lebamis- või 
istumisasendit, nahavärvust ja näoilmet. Edasiseks läbivaatuseks tuleb eemaldada rõivad, 
et kõht oleks vaba ega jääks kohti, mis võivad hakata patsiendile sisse soonima. Soolestiku 
tegevuse hindamine auskultatsiooni teel viiakse tavaliselt läbi alles haiglas, sest see nõuab 
rohkem aega.

Palpatsiooni läbiviimiseks peavad käed olema kuivad ja soojad. Kõhtu katsutakse ettevaat-
likult, suure valuga kohta palpeeritakse kõige viimasena. Jälgitakse kaitsepinget, pehmust, 
kõvadust, valutundlikke kohti ja pulseerivaid moodustisi.
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3) Kõhuvalu lokaliseerimine ja võimalikud põhjused

Lokalisatsioon ja valu

Parempoolne ülemine kvadrant:
• koletsüstiit,
• hepatiit, 

• pankreatiit,
• perforeerinud haavand.

Vasakpoolne ülemine kvadrant:
• pankreatiit,
• gastriit.

Parempoolne alumine kvadrant:
• apenditsiit,
• kõhu aordi aneurüsm.

Vasakpoolne alumine kvadrant:
• kõhu aordi aneurüsm,
• divertikuliit.

Epigastriline valu:
• gastriit,
• pankreatiit,
• koletsüstiit,
• kõhu aordi aneurüsm,
• äge koronaarne sündroom (ACS).

Küljevalu:
• neeru- ja kuseteede haigused.

Difuusne valu:
• perforatsioon,
• iileus,
• peritoniit.

NSAP (= non-specifi c abdominal pain):
• umbes 30% juhtudest ei ole kõhuvalu kaebuste põhjust võimalik kindlaks teha. Neil 

juhtudel annavad sümptomid endast tavaliselt nõrgemalt tunda ning kaovad 48 tun-
ni jooksul täielikult.

Kõige sagedasemad ägeda kõhu põhjused:

• apenditsiit 55%,

• koletsüstiit 10%,

• iileus 10%,

• mao- või duodeenumi haavandi perforatsioon 7%,

• äge pankreatiit 5%,

• mesenteriaalne infarkt 4%.
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Seedetrakt Anamnees Läbivaatus

Perforatsioon

Mao perforatsioon Teadaolev haavand, gastriit, 
võimalik kasvaja

Laudkõva kõht, survevalu ülakõhus

Verevarustushäire

Mesenteriaalne 
infarkt

Algab ägeda kõhuvaluga, 
seejärel tihti hooti 
leevenduvad valud

Alguses täiesti tavaline kõht, pärast 
Blumbergi fenomen, peristaltika 
nõrgenemine, võimalikud 
šokitunnused

Soolestiku obstruktsioon

Iileus Oksendamine, võimalik 
roeokse, väljaheite peetus

Koolikutele sarnanev valu, 
meteorism, võimalikud 
šokisümptomid, puuduv või metalne 
auskultatoorne kõla

Põletik

Divertikuliit Teadaolev divertikuloos Valu alakõhu vasakul pool, 
kõhulahtisus või -kinnisus, 
täiskõhutunne

Haavandid, gastriit Teadaolev stresshaavand 
või gastriit

Kindlad sümptomid puuduvad

Pankreatiit Võimalik vallandaja: rasvane 
toidukord või alkoholi 
tarbimine

Tugev valu ülakõhus, osaline valu 
kiirgumine selga, võimalik palavik

Gastroenteriit Iiveldus, oksendamine, 
kõhulahtisus, isutus

Kindlad sümptomid puuduvad, 
tahhükardia

Apenditsiit Tihti ebamäärane valu algus Paremal alakõhul Blumbergi 
fenomen, valu kõndimisel, 
subfebriilne palavik iseäranis lastel

Verejooks

Haavandid, kasvaja, 
söögitoru vaariksid

Veriokse, must väljaheide Šoki tunnused

Kõhuaordi aneurüsm Selja- või küljevalu, võimalik 
teadaolev aneurüsm

Šoki tunnused, käega katsudes võib 
tunda olla pulseerivat moodustist
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Koolikud

Sapikoolikud Iiveldus, oksendamine, 
võimalikud teadaolevad 
sapikivid, võimalik 
vallandaja: rasvane 
toidukord

Ülakõhuvalu, mis ulatub kuni parema 
poole roiete alla, kõht on vajutamis- 
ja koputustundlik

Neerud ja kuseteed

Neerukoolikud Äkiline algus, suurenevad 
valuhood, valu kiirgus 
selga, külgedele, alakõhtu; 
võimalikud teadaolevad 
neerukivid

Valu neerude kohale surudes või 
koputades, võimalik pingul kõht

Uriinipeetus Tungiv vajadus urineerida, 
tugev alakõhuvalu, võimalik 
iiveldus

Häbemeluu kohal on katsudes tunda 
täis põit

Naissuguelundid

Rasedus

Vt peatükki „Rasedus, sünnitusabi ja günekoloogilised 
probleemid“

Emakaväline rasedus

Menstruatsiooniga 
seotud kaebused

Muud põhjused

Äge koronaarne 
sündroom

Vt peatükke „Valu rindkeres“ ja „Südamepekslemine / südame 
rütmihäired“

Kopsuemboolia Vt peatükke „Valu rindkeres“ ja „Teadvusehäired“

Mürgistused Vt peatükke „Meelemürkide kasutamisega seotud probleemid“ 
ja „Ohtlikud ained“

Lülisamba 
degeneratsioon
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Kõhuvaluga patsiendi läbivaatus- ja ravialgoritm

Šokitunnused

Ei

Esmane hinnang patsiendi seisundi kohta

Ülevaade olukorrast

Jah
Šoki ravivõtted, 

vt peatükki „Šokk”, 
kiire transport!

Trauma?
Günekoloogiline probleem?

Rasedus?
Kardiaalne isheemia?

Vt peatükke „Vaagnavigastused“, 
„Kõhutrauma” ja „Valu rindkeres, 
sünnitusabi ja günekoloogilised 

probleemid”

Jah

Ei

Asetage patsient 
mugavasse asendisse

Hapnik, intravenoosne 
juurdepääs, EKG, SpO2, RR

Anamnees, patsiendi 
läbivaatamine

Oletatav diagnoos

Valu leevendav ravi,
infusioon 

(nt kristalloidse lahusega),
transport.

Suukaudselt ei tohi 
midagi manustada!

Kõhuvaluga patsiendi abistamine ja ravi

Tavaliselt leitakse patsiendid eest selles asendis, mille nad on spontaanselt valu leevendami-
seks sisse võtnud. Kui vähegi võimalik, tuleks seda asendit näiteks pehme polstri allapaneku-
ga toetada ning see ka transpordi ajaks säilitada.

Ravivõimalused piirduvad kiirabis valu leevendamise ja infusiooniga. Iseäranis eluohtlikus 
seisundis patsientide puhul tuleks on-scene-time (sündmuskohal viibitud aeg) piirata miini-
mumini ning pidada esmatähtsaks kiiret transporti.

Alati tuleb valmis olla selleks, et patsient võib oksendada. Oksendamise ajal tuleb patsienti 
hoida istuli või küljel ning toetada. Sagedase ja hooti oksendamise korral võib patsiendile ta-
vapärase neerukausi asemel anda midagi suuremahulisemat, näiteks pealt suletava kilekoti.

Patsiendile antakse maski abil hapnikku. Kui patsient oksendab, tuleks valida ninakanüül. 
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Olenevalt vereringe seisundist tuleb paigaldada (võimaluse kohaselt) kas üks või mitu suure 
valendikuga veenikanüüli ning alustada kristalloid- või kolloidlahuse infusiooniga. Valu vai-
gistamiseks tuleks kasutada kas veeni kaudu manustatavaid spasmolüütikume (No-spa) või 
tugevama valu korral analgeetikume (nt tramadooli, petidiini). Kui valu on tugev või väga 
tugev, võib osutuda vajalikuks ka sedatsioon. 

Kõhuvaluga patsient ei tohi süüa ega juua, enne kui opereerimise vajadus on välistatud. Um-
bes 90% ägeda kõhuga patsientidest vajavad kohest erakorralist kirurgilist sekkumist. 

Ilmselt ei tule kiirabi töös ette ühtegi teist nii sagedast diagnoosi kui äge kõht. Määratluse 
järgi hõlmab see mõiste enamasti sümptomite äkki avaldumist, kõhukatete kaitsepinget ja 
üleüldise seisukorra halvenemist kuni šokiseisundini, see tähendab potentsiaalselt eluohtli-
ku seisundini välja. Äge kõht ei ole võrreldav muude tavapäraste kõhupiirkonnas esinevate 
või osaliselt kõhtu puudutavate kergemate kuni keskmiselt raskete haiguspiltidega.

Laste eripärad

Imikutel ja väikelastel võib gastroenteriidi haiguspilt kiiresti eluohtlikuks kujuneda. Juba suh-
teliselt väike vedelikukaotus, mis kaasneb kõhulahtisuse või oksendamise ning infektsioonist 
tingitud joogijanu puudumisega, võib vee- ja elektrolüütide taseme ohtlikult rivist välja lüüa. 
Dehüdratsiooni sümptomid on tahhükardia, kaalulangus, naha pinge (turgor) kadumine kuni 
silmanähtavate voltideni ning kahvatuhallist kuni marmorimustrini varieeruv nahavärvus. Ole-
nevalt haiguse raskusastmest võib laste käitumine erineda karjumisest kuni apaatsuseni.

Laps tuleks transportida võimalikult kiiresti lasteosakonda.

Dehüdratsioon – vedelikukaotus

Ravimid

Vt peatükki „Farmakoloogia“.
• Petidiin, morfi in
• Arnitin
• Cerucal
• No-spa

Kokkuvõte

Kõhuõõnepiirkonna haiguste korral on kiirabi ravivõimalused väga piiratud. Pärast muude 
organisüsteemide haiguste välistamist tuleb korraldada patsiendi kiire transport haiglasse. 
Tegutsemisvõimaluste hulgast on valida monitooring, patsiendi talle mugavasse asendisse 
seadmine, valu vaigistamine, infusioon ja hapniku manustamine. Eesmärgiks on kiirelt ette 
valmistada kirurgiline sekkumine.

VÕTMESÕNAD apenditsiit Blumbergi fenomen iileus
kaitsepinge koolikud pankreatiit peritoniit

ulkus äge kõht

Teadmiste kontrolli küsimused

1. Selgitage ägedate kõhukaebustega patsiendi anamneesi kogumise ja läbivaatamise põhi-
mõtteid.

2. Millisesse asendisse asetatakse kõhuvaluga patsient?

3. Millised on kiirabi eesmärgid ägeda kõhuga patsiendi puhul? 
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21. PEAVALU
Õpieesmärgid

Erakorralise meditsiini tehnik:
• oskab kirjeldada näo- ja ajukolju tavapärast anatoomiat,
• oskab nimetada peavalu erinevaid põhjusi,
• oskab nimetada ohtliku peavalu tunnuseid.

Sissejuhatus

Peavalu tõsidust on raske hinnata, sest võrreldes akuutsete hädaabijuhtumitega on see 
sümptom väga laialt levinud. Praktiliselt igaühel on kunagi pea valutanud ning enamasti on 
see seisund olnud täiesti ohutu ja  möödudnud lühikese aja jooksul kas iseenesest või valu-
vaigistite abil. On ka hulk patsiente, kes kannatavad erinevatest põhjustest tingitud kroonili-
se peavalu all, mis nende elule samuti olulist ohtu ei kujuta. Vaatamata oma ohutusele võib 
peavalu patsiendi täisväärtuslikku elu siiski tõsiselt häirida.

Peavaluga on aga seotud ka rida ohtlikke haigusi, mis vajavad kiirabi ning nõuavad kohest 
tegutsemist. Erakorralise meditsiini tehnik peab oskama taolised olukorrad ära tunda.

Näidisjuhtum

Ühel vihmasel novembrikuu ööl saab kiirabibrigaad väljakutse peavaluga patsiendi juurde. Korte-
ri ukse avab noor naine, kes vabandab: ta tõesti ei teadnud, mida teha, ning palus häirekeskuselt 
nõu. Tema 29-aastane abikaasa ärkas tugeva peavalu peale, mis muutus pärast valuvaigistite 
võtmist vaat et veelgi hullemaks. Nii hull ei olevat olukord veel kunagi olnud!

Patsient on selge teadvuse juures, orienteeritud, ega kaeba muude sümptomite üle kui pidev 
peavalu, mille täpset kohta ei saa öelda, ja kerget iiveldust. Kroonilisi haigusi mees ei põe, muid 
ravimeid peale viimasel ajal vahetevahel võetud peavalutablettide ei võta.

Läbivaatamise käigus selgub, et vererõhk on 160/90 mmHg, südame löögisagedus 85 korda/mi-
nutis, saturatsioon 96%. Patsiendil palavikku ei ole, motoorika on korras. Pead saab küll vabalt 
liigutada, kuid patsiendi sõnul on valu talutavam pikaliasendis lebades, pea rätiga kaetud. Neu-
roloogilisi, liigutuste ja tundlikkusega seotud häireid Te ei tähelda, refl eksid on samuti korras. 
Viite patsiendi haigla erakorralise meditsiini osakonda.

Kaks päeva hiljem saate EMO-st teada, et patsient võeti jälgimisele ning pärast neuroloogi kon-
sultatsiooni ja pea kompuutertomograafi list uuringut pandi lõpuks diagnoosiks subarahnoidaal-
ne verejooks. Vahepeal on patsient läbi teinud eduka operatsiooni.

Tavapärane anatoomia ja füsioloogia

Peavalu ise ei ole haigus, vaid erinevate häirete sümptom. Sagedane peavalu tekitaja on 
näokolju- või kuklapiirkonna lihaste pinge. Erinevates kohtades asuvad valuretseptorid ak-
tiveeruvad ja peavalu teade edastatakse ajju. Põhjustajaid on erinevaid ning need ulatuvad 
kroonilistest lülisambahaigustest kuni psüühikahäireteni välja. Tüüpiline näide seda liiki pea-
valust on pingepeavalu.

Kuigi aju ise valu ei tunne, võivad koljusisesed muutused, näiteks rõhu suurenemine kasvaja taga-
järjel või ka ajuverejooksu tõttu, erinevate struktuuride kaudu endast ajule valuna märku anda.
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Veel üks valu tekkepõhjusi on koljusiseste või -väliste veresoonte laienemine või kontrakt-
sioon, kus peavalu tekitavad veresoonte seintes olevad retseptorid. Sel juhul on valu sageli 
ühepoolne ja pulseeriv, näiteks võib tuua tüüpilise migreeni.

Tugevat peavalu põhjustab aju pehmekelme ärritus kas siis põletikuliste protsesside või seal 
tekkinud verejooksu tõttu. Üks sellega kaasnevatest tüüpilistest nähtustest on refl ektoorne 
kuklapiirkonna lihaste pingestatus. Koos kuklakangestuse, peavalu ja sageli veel valguskar-
tusega (fotofoobia) esinevat sümptoomi nimetatakse meningismiks. Reeglina viitab see 
tõsisele aju patoloogiale.

Kõige viimasena, kuid samuti mitte harva, võivad peavalu tekitada ka hammaste, lõualuu, 
ninakõrvalurke, kuulmekäikude või silmade, nina ka koljupiirkonnas esinevate perifeersete 
närvide häired (ajunärvide kohta vt peatükki „Anatoomia ja füsioloogia alused“).

Kontraktsioon – lihaskiudude kokkutõmme

Migreen – hooti tekkiv peavalu, mis võib kesta tunde või päevi

Peavalu põhjused ja sümptomid

Peavalu võib tekkida väga erinevatel põhjustel. Niisamuti erinevad on ka nende põhjuste 
süsteemsed jaotused ja nimetused. Ülevaate võimalikest põhjustest ja sümptomitest annab 
alljärgnev tabel.

Põhjus Sagedased sümptomid

Pingepeavalu Suruv, enamasti mõlemapoolne, tihti 
stressinähtudega

Migreen Valu ühe- või mõlemapoolne, pulseeriv, tihti 
kaasnevad iiveldus ja oksendamine, võimalik 
aura (nt nägemishäired, parestees)

Subarahnoidaalne verejooks Äkiline algus (nagu löök pähe), fotofoobia, 
kuklakangestus.

Intratserebraalne verejooks Teadvusehäired, pupillide diferents

Meningiit Palavik, fotofoobia, kuklakangestus, Kernigi 
sümptomi esinemine

Hüpertensiivne kriis Ülemäärane vererõhu tõus, teadvusehäired, 
krambid

Preeklampsia (vt peatükki „Rasedus, 
sünnitusabi ja günekoloogilised probleemid“)

Peavalu, silme eest kirju, iiveldus, kõhuvalu

CO-mürgistus Mürgistusallikas! 
Peavalu, iiveldus, pearinglus, õhupuudus

Hammastes või lõualuu, ninakõrvalurke, 
näonärvide ja arterite põletikud 

Valu asjaomases piirkonnas. 
Palpatoorne ja/või perkutoorne valu

Glaukoom Valu, nägemishäired, iiveldus, üks 
silm punane, laienenud ja valgusele 
mittereageerivad pupillid

Vere hüübimishäired (hemofi ilia, varfariini ravi) Kalduvus veritsustele

Subduraalne- ja epiduraalne hematoom Trauma! 
Peavalu, pearinglus, iiveldus, võib esineda 
amneesiat, nägemishäireid
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Aura – epilepsiahoo/migreenihoo tekkest märku andev aisting

Paresteesia – ebatavalised tundmused, nt surin, tundetus

Pupillide diferents – erineva laiusega pupillid

Fotofoobia – valgusekartus

Kernigi sümptom – lamava ja 90º nurga all oleva puusa- ja põlveliigesega patsiendi sääre passiiv-
ne sirutamine põlveliigesest põhjustab valu

Hüpertensiivne – vererõhu tõusuga seotud

Patsiendi seisundi hindamine, anamnees ja patsiendi läbivaatamine

1) Ülevaade olukorrast

Ka peavaluga seotud väljakutsete korral ei ole ettevaatus ja oma ohutuse jälgimine liiast. 
Kui samade sümptomitega on mitu patsienti ning eriti kui nende juures on veel tunda ker-
get suitsu lõhna, on see ohu märk: võimalik, et tegemist on süsinikmonooksiidi (vingugaas) 
mürgistusega!

Ahiküttega elusasemete rajooni teenindavatel kiirabibrigaadidel on vingugaasi andurite 
olemasolu vajalik!

2) Esmane hinnang patsiendi seisundi kohta

Patsient, kes valib peavalu pärast häirekeskuse telefoninumbri, on tema üldseisundit silmas 
pidades kindlasti ohus. Patsiendi seisundile esmahinnangu andmisel on tähtis roll tema tead-
vusseisundil. Kas patsient on teadvusel, selge teadvuse juures, orienteerumisvõimeline? Kas 
ta mõistab kõiki küsimusi ning suudab pingutamata ja selgete lausetega rääkida? Kas ta saab 
silmi vabalt lahti teha või on ta müra- ja valgustundlik? Kas ta saab kõiki oma jäsemeid liigu-
tada, istuli tõusta, püsti seista, kõndida? Kas pead on võimalik vabalt painutada ja pöörata? 
Milline on hingamine, nahavärvus, miimika?

3) Sihipärane anamnees

Peavalule ohtlikkuse hinnangu andmine sõltub peamiselt anamneesist – patsiendi läbivaa-
tamise tähelepanekuid ei pruugi üldse vajagi minna. Anamnees viiakse läbi S-HAREV-skeemi 
järgi, kaasates ka PIRTA-küsimused (vt peatükki „Sündmuskoha ülevaatus, esmane hinnang 
ja patsiendi uurimine“).

Sümptomid: Kas patsiendil on lisaks peavalule veel mingeid sümptomeid? 
(Peapööritus, iiveldus, oksendamine, kuklakangestus, 
topeltnägemine, krambid, palavik?)

Haigused: Milliseid haigusi on patsient varem põdenud?

Allergiad: Millised on teadaolevad allergiad?

Ravimid: Tuleks pärida selliste ravimite või haiguste kohta, millel on vere 
hüübimist pärssiv toime (nt hemofi ilia, maksatsirroos).

Enne erakorralise abi 
vajamist juhtunu:

Enne kiirabi kutsumist toimunu: kas on end viimastel päevadel 
vigastanud?

Viimane: Viimane söök, menstruatsioon. Oluline on küsida, kas patsient 
võib olla rase.
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PIRTA-küsimused valu kohta

Provokatsioon/ 
palliatsioon 

Mis leevendab või süvendab sümptomeid? Kas esineb valgus- ja 
müratundlikkust, millist mõju avaldab peavalule pea liigutamine või 
kehaasendi muutmine?

Iseloom Millist laadi on valu? Ühtlane, pulseeriv?

Radiatsioon 
(kiirgumine)

Kust valu alguse sai? Kas valu kiirgub kusagile? Kus on põhiline 
valupunkt? (Laup, pea tagaosa, ühel või mõlemal pool pead, lõualuu, 
ninakõrvalurke või silmade piirkonnas?) Kas patsient tunneb valu ka 
kuklas või õlavöötme piirkonnas?

Tugevus Kas seekordne valu on erakordselt tugev?

NB! Peavalu ja vere hüübimise probleemidega patsientidel on suur intratserebraalse vere-
jooksu oht.

4) Patsiendi sihipärane läbivaatus

Nagu kõigi kiirabi patsientide puhul, on läbivaatuse eesmärk kõigepealt elutähtsate funkt-
sioonide toimimise, teadvuseseisundi, hingamise ja vereringe kontrollimine. Kontaktivõime-
lisel patsiendil mõõdetakse kõigepealt vererõhku. Isegi normi piiresse jääv vererõhu tõus (nt 
150/90) võib raseduse kolmandas trimestris naiste puhul osutada preeklampsiale (vt peatük-
ki „Rasedus, sünnitusabi ja günekoloogilised probleemid“) ning muutuda ravi mittesaamisel 
kiiresti eluohtlikuks nii emale kui ka lapsele. Edasi otsitakse sihipäraselt neuroloogilisi häireid.

NB! Teadvuseseisundi muutus ja igasugused muud peavaluga seotud neuroloogilised sümp-
tomid võivad tähendada akuutselt eluohtlikku seisundit.

Sihipäraselt tuleks otsida ka kehatemperatuuri tõusu sümptomeid ja kraadida palavikku – 
iseäranis siis, kui patsiendil on kuklakangestus.

NB! Peavalu koos kuklakangestuse ja palavikuga osutab tõenäolisele põletikulisele protses-
sile ajukelmete piirkonnas (meningiit) ja võib seega olla eluohtlik.

Hemofi ilia – veritsustõbi, pärilik verehüübimise häire

Maksatsirroos – maksarakkude kärbumine

Intratserebraalne – ajusisene

Peavalu ohtlikkuse hindamise kriteeriumid

Algus: äkki (nagu löök pähe).
Kvaliteet ja kvantiteet: seni esinenud valudest erinev.
Teadvus: ebaselge või muutlik seisund (inimene on kui oleks keegi teine).
Vererõhk: oluliselt suurenenud (> 200/110; raseduse korral piisab ka väiksest tõusust!).
Motoorika, tundlikkus: mõlemal kehapoolel erinev, kuklakangestus, Kernigi sümptomi esine-
mine.
Muud sümptomid: oksendamine, fotofoobia.
Eelnenud haigused, ravimid: pärsitud verehüüve.
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Peavaluga patsiendi abistamine ja ravi

Suurem osa peavaluga patsientidest sündmuskohal eriravi ei vaja. Veenitee, hapniku manus-
tamine ja monitooring on näidustatud selliste ohtlike sümptomite korral nagu krambid või 
vererõhuhäired. Hapniku andmine on muidugi näidustatud ka süsinikmonooksiidi mürgistu-
se korral. Ohtlike vererõhunäitajatega – iseäranis rasedatel patsientidel – tuleks tegeleda 
juba sündmuskohal. 

Transport lähimasse haiglasse ei ole alati parim lahendus. Intrakraniaalse verejooksu kahtlu-
se korral peaks patsienti olema kohe võimalik üle viia neurokirurgilist võimekust omavasse 
haiglasse. Peavalu ja suurenenud vererõhuga rasedaid tuleks viia naistekliinikusse. Ägeda 
glaukoomijuhtumi korral oleks kõige parem pöörduda silmahaiguste osakonna poole. Sü-
sinikmonooksiidi mürgistuse tagajärjel kahjustatud patsientide puhul tuleks kaaluda baro-
kambrit. Kuigi nakkusohtu võib pidada väga minimaalseks, tuleks meningiidi kahtluse korral 
oma ohutuse tagamiseks kanda kindaid ja näomaski.

Glaukoom - roheline kae, patoloogiline silma siserõhu tõus

Kokkuvõte

Äkiline teke, palavik ja kuklakangestus, vererõhu tõus üle normi, neuroloogilised häired, vin-
gugaasi ekspositsioon ning rasedus on sümptomid, mis osutavad patsiendi peavalu võima-
likule eluohtlikule põhjusele. Samas ei tohi aga mõne vähem silmatorkava sümptomi korral 
kohe vastupidi eeldada, et tegemist on ohutu põhjusega!

Nimetatud kaebustega patsientide puhul on möödapääsmatu hapniku andmine, veenitee 
rajamine ja peavaluga kaasnevate sümptomite ravi. Kiire transport õigesse haiglasse võib 
päästa patsiendi elu. 

Ekspositsioon - organismi mõjutavad välised tegurid

VÕTMESÕNAD epiduraalne 
hematoom

intratserebraalne 
verejooks

peavalu

meningiit migreen subarahnoidaalne 
verejooks

subduraalne 
hematoom

mürgistus meningism

Teadmiste kontrolli küsimused

1. Milliseid  peavalu põhjusi Te teate?

2. Millele tuleks peavalu korral anamneesi ja patsiendi läbivaatamise ajal erilist tähelepanu 
pöörata?

3. Millised sümptomid on eriti ohtlikud peavaluga patsiendil?

4. Näidisjuhtumist võib leida vähemalt kolm põhjust, mis räägivad kohese uuringu poolt. 
Kas Te oskate need nimetada?
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22. IIVELDUS, PEARINGLUS, NÕRKUS
Õpieesmärgid

Erakorralise meditsiini tehnik:

• oskab nimetada iivelduse, pearingluse ja nõrkuse erinevaid põhjusi ning suudab kirjeldada 
nende seoseid,

• teab iivelduse, pearingluse ja nõrkusega kulgevate ohtlike haiguste tunnuseid ning teab 
kuidas neile õigesti reageerida.

Sissejuhatus

Erakorralise meditsiini tehnikud kohtavad oma töös sageli patsiente, kelle kaebusteks on eba-
selged ja ebamäärased „nõrkus“, „pearinglus“ ja „halb olla“. Kuigi kaebused ja nende nimetu-
sed võivad olla erinevad, on nendel sümptomitel tihti täiesti selge põhjus. Ebaselgetes olukor-
dades tuleks igal juhul tõsiste haigusseisundite välistamiseks teha täiendavad uuringud. Era-
korralise meditsiini tehniku jaoks on kõige keerulisem see, kuidas ohtlikud olukorrad nende 
paljude ebamääraste sümptomite seast välja fi ltreerida. Käesolev peatükk peaks andma juhi-
sed selle kohta, kuidas iivelduse, pearingluse ja nõrkuse sümptomitega süsteemselt tegeleda.

Näidisjuhtum

Lõunaaeg. Kiirabi tugipunkti saabumisel tuleb brigaadile uus madala prioriteediga väljakut-
se nõrkusega patsiendi juurde. Sündmuskohale jõudes avab nähtava pingutusega ukse üksik 
83-aastane naisteravas. Naine räägib, et tal käib pea juba mitu päeva hirmsasti ringi ning täna 
ei suutnud ta enam majast väljagi minna, kuigi pidi poes käima. Tema perearst on puhkusel ja ta 
sooviks süsti, mis annaks jõu tagasi.

Vaimselt on patsient virge, pole seni kunagi tõsiselt haige olnud, korrapäraselt ravimeid ei tar-
vita. Pearinglust ei oska ka lähemal küsimisel täpsemalt kirjeldada. Tema korduvaks vastuseks 
jääb: „Pea käib kuidagi ringi ja halb on olla.“ Valusid ei ole, muude sümptomite üle ka ei kurda.

Mõõdetud näitajad on RR 100/60 mmHg, südame löögisagedus 100 korda/min, SpO2 95%. Pea-
le üldise nõrkustunde muid kõrvalekaldeid silma ei hakka. EKG näitab siinusrütmi, ST-segmendis 
selgeid muutusi ei ole.

Küsite väljaheite kohta. Patsient väidab kindlalt, et väljaheide musta värvi ei ole. Tunnistab aga, 
et võtab umbes nädal aega glaubrisoola, sest on kõhust kinni. Vererõhk olevat muide alati nii 
madal olnud.

Katsute veel kõhtu: kõht on pehme, palpatsioon valu ei tee.

Kaalute korraks veenikanüüli paigaldamist, kuid otsustate lõpuks ümber, sest patsiendi üldine 
seisund on hea, ning transpordite patsiendi (pärast temapoolset kerget vastuvaidlemist) rahus 
ja ilma igasuguseid meetmeid võtmata lähimasse haiglasse.

Erakorralise meditsiini osakonnas tuvastatakse raskekujuline aneemia (– kasvaja?) ning üllatusena 
ka raske metaboolne alkaloos, mis põhjustasidki patsiendi nõrkustunde.

Viimase tekitas üleliigne laksatiivide kasutamine, mida patsient esialgu ei tahtnud tunnistada. 
Niisamuti oli ta mainimata jätnud ka kõhukinnisuse tegeliku tõsiduse – seni oli ta ju alati terve 
olnud ...

Veregaasi näitajad said kiiresti normi. Jätkuvad uuringud gastrointestinaalse kasvaja kahtlusega.
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Aneemia – vaegveresus, punaste vereliblede ja/või hemoglobiini vähenemine veres 

Alkaloos – vere vesinikuioonide sisalduse vähenemine aluste ülekülluse või happepuuduse tagajärjel

Laksatiivid – lahtistid

Tavapärane anatoomia ja füsioloogia

Iivelduse, pearingluse ja nõrkusetunde tekkega võivad olla seotud erinevad organisüstee-
mid (vt vastavaid peatükke). Sümptomeid võivad esile kutsuda verevarustushäired, põleti-
kud, kesknärvisüsteemi või sisekõrva haigused.

Kui südame pumbafunktsiooni vähenemise, rütmihäirete või ägeda või kroonilise südame-
puudulikkuse tõttu väheneb südame löögimaht, ei saa koed enam piisavalt energiat. Niisa-
muti vähendab hapnikuvarustust ja kahjustab seega rakkude hingamist erütrotsüütide või 
hemoglobiini vähenemine aneemia korral: tulemuseks on üldine nõrkus ja pearinglus.

Ebamäärase nõrkusseisundi põhjuseks võivad olla ka ainevahetushäired (nt veresuhkru 
kõikumine või neerupuudulikkus), mis viivad aluste ja hapete taseme tasakaalust välja, või 
elektrolüütide taseme kõikumine (nt hüpo-/hüperkaleemia). Samuti mõjutavad üldist tervis-
likku seisundit sageli infektsioonid. Eelkõige tuleb septilist põhjust otsida siis, kui patsiendil 
on palavik.

Iivelduse, pearingluse ja nõrkustunde põhjused

Ebatäpsete sümptomite selge liigitus kindlate häirete järgi ei ole kiirabi situatsioonis tavali-
selt võimalik. Ülevaate tihti esinevate haiguspiltide kohta annab alljärgnev tabel.

Põhjus Sagedased sümptomid
Nõrkus

Süsteemne
Aneemia Jõuetus, pingutuse korral düspnoe
Elektrolüütide taseme kõikumine ja 
ainevahetushäired

Lihaste nõrkus, lihaskrambid, iiveldus, südame 
rütmihäired

Kardiogeenne (südamepuudulikkus, 
müokardiinfarkt, paroksüsmaalsed 
rütmihäired)

Jõuetus, kollaps

Lokaalne
Insult, transitoorne isheemiline 
atakk (TIA)

Kindla kohaga seotud (ühe kehapoole) nõrkus, 
nägemis- ja kõnehäired

Pearinglus
Vertiigo
Perifeerne vestibulaarne põhjus 
(sisekõrvas); (nt neuritis vestibularis, 
morbus Ménière)

Erineva kestusega n-ö karussellitunne, mille 
ajal võib patsient kukkuda või oksendada, 
nüstagm, m. Ménière’i korral ka kuulmishäired 
ja tinnitus

Kesknärvisüsteemiga seotud (nt 
väikeaju haigused)

Koordinatsioonihäired, ebakindlus käimisel

„Peas tühi tunne“
Ortostaatiline Uimasus ja nõrkus, lamavast asendist tõustes 

lööb silme eest mustaks, kollaps
Metaboolne (nt hüpo-/
hüperkaleemia, neerupuudulikkus)

Teadvusehäired; sümptomid sõltuvad 
haigusest
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Toksiline (nt paljude ravimite 
kõrvaltoime, uimastid, 
süsinikmonooksiidi mürgistus)

Teadvusehäired; sümptomid sõltuvad 
toimeainest

Psühhogeensed Erinevates situatsioonides seismisel ja käimisel 
avalduv ebakindlus (nt järjekorras ootamisel, 
rahvarikkas kohas viibimine jt)

Iiveldus („paha olla“)
Infektsioonid Nõrkus, erinevate kehaosade valu
Eksikoos Nõrkus, teadvusehäired

Düspnoe – õhupuudus

Kardiogeenne – südamega seotud

Paroksüsmaalne – äkki tekkiv, hootine

Kollaps – akuutse vereringehäire põhjustatud minestushoog

Transitoorne isheemiline atakk – tserebraalne verevarustushäire; vastupidi infarktile ainult lühi-
ajaline ja mööduv

Vertiigo – pearinglus

Vestibulaarne – tasakaaluelundiga seotud

Nüstagm – kiired rütmilised tahtmatud silmamuna tõmblused

Tinnitus – kohin,vilin kõrvus

Patsiendi seisundi hindamine, anamnees ja patsiendi läbivaatamine

Patsiendi seisundi hindamise eesmärk on leida paljude võimalike põhjuste seast need õiged 
ning teha kindlaks kohese sekkumise vajalikkus.

1) Ülevaade olukorrast

Patsiendi üldisest seisundist saab ülevaate juba patsiendile lähenedes. Kas patsient on pii-
savalt hoolitsetud välimusega? Võib-olla leiate ka mõne viite varasema diagnoosi kohta või 
rohkelt täis või tühje ravimite pakendeid.

2) Esmane hinnang patsiendi seisundi kohta

Nagu ka muude haiguspiltide puhul, on siingi kõigepealt tähtis hinnata patsiendi elutähtsa-
te funktsioonide toimimist. Kas patsient on teadvusel, selge teadvusega, orienteerumisvõi-
meline? Kas ta saab püsti tõusta ja üleliigse pingutuseta kõndida, kas esineb muid kaebusi 
või sümptomeid?

3) Sihipärane anamnees

Pärast põhiliste kaebuste kohta pärimist tuleb anamneesi käigus vastus saada kõigile ül-
distele S-HAREV-skeemi küsimustele. Eriti tähtis on küsida varasemate haiguste ja hetkel 
tarvitatavate ravimite kohta. Sageli on eelnevad haigused sümptomitega otseselt seotud 
(hüpoglükeemia, südame- ja neerupuudulikkus, arteriaalne hüpertoonia, vähk).

NB! Dialüüsipatsientide puhul on kiirelt progresseeruv (arenev) üldine nõrkus tihti märk hü-
perkaleemiast.
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Mis leevendab ja mis süvendab sümptomeid? Kuidas mõjutavad olukorda pealiigutused või 
kehaasendi muutmine? Kas olukord on parem paigal püsides või liikumise ajal?

Milline on nõrkustunne?

Üldise nõrkustunde korral on patsient püsivalt aeglane ja jõuetu. Sellele vastandub nõrkus, 
mis on seotud vaid kindla piirkonnaga – nt ühe käe või ühe kehapoole nõrkus.

Milline on pearinglus?

Kõikumine nagu laeval või keerlemine nagu ringmängus (vertiigo) osutavad sageli tasakaa-
luorgani või ka kesknärvisüsteemi häiretele, samas kui tühi ja kauge sumin peas või silmade 
eest mustaks minek on pigem märk vereringehäiretest.

Kas peale selle esineb veel muid kaebusi? (Oksendamine, kõne- või nägemishäired, palavik, 
valu?) Kas patsiendil on seda sümptomit varem ka ette tulnud?

NB! Eluohtlike haiguste sümptomid esinevad iseäranis eakamatel patsientidel või diabeeti-
kutel sageli varjatud kujul. Nii võib näiteks müokardiinfarkt avalduda ka täiesti ebamääraste 
sümptomitena!

Sihipäraselt uurides tuleks kindlaks teha ka võimalik veritsusallikas. Eelkõige tuleb patsien-
dilt küsida, mis värvi on väljaheide ja oksemassid. Krooniline aneemia võib lihtsalt nõrkustun-
dena pikka aega märkamata jääda.

Niisamuti tähtis on küsida sümptomite avaldumise aja kohta. Kas kaebused on pikema aja 
jooksul üha süvenenud või algasid äkki? Äkiline teke on alati ohumärk!

NB! Ka siis, kui sümptomid on paljudel juhtudel täiesti ebamäärased ning selget põhjust ei 
leita ka uuringute käigus, ei tohi veel kiirustades järeldada, et kaebuste põhjus on ohutu. 
Erakorralise meditsiini tehnik peab oma tegevuses lähtuma sellest, et vajalik on kindlaks 
teha ohu võimaluse olemasolu.

4) Patsiendi sihipärane läbivaatus

Esimesena kontrollitavad funktsioonid on teadvus, hingamine ja vereringe. Võimalikust süda-
me löögimahu vähenemisest ja koe hüpoperfusioonist annab märku kahvatu ja jahedana näiv 
nahk. Hingamislihaste nõrkuse ja seetõttu intensiivsema hingamistöö tõttu võib patsiendil 
esineda ka õhupuudust.

Patsiendi seisundi hindamise lõpetuseks tuleb vaadata patsiendi üldist neuroloogist seisu 
(vrd peatükiga „Sündmuskoha ülevaatus, esmane hinnang ja patsiendi uurimine“).

NB! Iga teadvusehäire põhjuseks võib olla kas toksiline või metaboolne häire. Enne edasiste 
meetmete rakendamist tuleb kõigepealt välistada hüpoglükeemia!

Kontrollida tuleks pupillide laiust ja reageerimist valgusele, samuti silmade liikumist kõigisse nel-
ja suunda. Seejuures võib ilmneda kas spontaanne või liigutusega tekkinud nüstagm, mis on ena-
masti märk tasakaaluelundi talitluse häiretest, kuid võib osutada ka kesknärvisüsteemi haigusele.

Hüpoglükeemia – vere suhkrusisalduse langemine alla normi

Hüperkaleemia – vere kaaliumisisalduse tõus üle normi
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Iivelduse, pearingluse ja nõrkuse sümptomite ohtlikkuse hindamise kriteeriumid

Ohtlikkus sõltub peamiselt sümptomit põhjustavast häirest või elutähtsate funktsioonide 
kahjustuse ulatusest. Nagu ka muude kiirabi väljakutsete korral, osutab siingi ohtlikkusele 
põhiliselt sümptomite tekke ajaline kulg: äkilise tekke korral on ohu tõenäosus alati suurem 
kui aeglaselt halveneva seisundi korral.

Patsiendi käsitlus ja ravi

Teadvusehäired, häiritud hingamine ja vereringe nõuavad kohest sekkumist, nagu eespool 
peatükkides kirjeldatud. Patsientidele tuleks kas näomaski või – kui patsient maski ei talu – 
ninakanüüli abil manustada hapnikku.

Iga teadvuseseisundi muutuse korral tuleb mõõta veresuhkrut. Intravenoosne juurdepääs 
tuleb luua hiljemalt siis, kui on märgata südame löögimahu vähenemist või esimesi märke 
šokist.  Raviks haiglasse transpordi ajal manustatakse füsioloogilist lahust, vajadusel korri-
geeritakse vere suhkrusisaldust.

Võimaliku kardiaalse põhjuse või kardiaalsete sümptomite tõttu tuleb ebaselge nõrkusetun-
dega patsiendil jälgida südamerütmi. Ka täielik EKG on soovitatav teha juba enne haiglasse 
jõudmist. Nii müokardiinfarkt kui ka elektrolüütide kõikumine (iseäranis hüperkaleemia) või-
vad tekitada südame rütmihäireid, millele saab reageerida tunduvalt kiiremini, kui patsien-
dile on paigaldatud südamerütmi jälgimiseks monitor. 

Kokkuvõte

Iivelduse, pearingluse ja nõrkuse ohutuid ja ohtlikke põhjusi on sageli väga keeruline eris-
tada ning paljudel juhtudel ei ole see kiirabi tingimustes võimalik. Kohest tegutsemist ja 
kindlat hospitaliseerimist nõuab esmakordsete sümptomite äkiline avaldumine. Tähelepa-
nuta ei tohi jätta  šokki, müokardiinfarkti ja südame rütmihäireid, insulti, hüpoglükeemiat ja 
hüperkaleemiat.

Suur osa pearingluse ja nõrkustundega patsientidest ei vaja erilist ravi – kuid põhjuse kind-
lakstegemiseks tuleb  teha uuringud haiglas.

VÕTMESÕNAD nõrkus pearinglus insult

peapõrutus transitoorne isheemiline atakk (TIA) iiveldus vertiigo

Teadmiste kontrolli küsimused

1. Milliseid peapöörituse, nõrkuse ja iivelduse põhjusi Te teate?

2. Millele tuleb anamneesis ja patsiendi läbivaatamisel pearingluse, iivelduse ja nõrkustun-
dega patsiendil erilist tähelepanu pöörata?

3. Millised sümptomid pearingluse, iivelduse või nõrkuse korral võivad viidata ohtlikule sei-
sundile?

4. Millised põhjused räägivad meie näite puhul patsiendi haiglasse toimetamise poolt?

5. Arutlege selle üle, kas ja millistel tingimustel võiks patsiendi koju jätta.
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23. VALU JÄSEMETE PIIRKONNAS

Õpieesmärgid

Erakorralise meditsiini tehnik:

• teab perifeerse vereringesüsteemi tavapärast anatoomiat,

• teab ja oskab kirjeldada arteriaalse verevarustushäire sümptomeid,

• oskab kirjeldada jalaveeni tromboosi sümptomeid,

• teab ja oskab kirjeldada ägedate verevarustushäirete korral rakendatavaid kiirabi võtteid.

Üldine sissejuhatus

Jäsemete piirkonna kaebustega seotud kiirabikutseid tuleb ette suhteliselt harvadel juh-
tudel. Sellele vaatamata on tähtis, et erakorralise meditsiini tehnik suudaks eristada neid 
väheseid olemasolevaid eluohtlikke jäsemetehaigusi muudest ettetulevatest väiksematest 
probleemidest.

Ägedad ohtlikud kaebused on peamiselt seotud vereringesüsteemiga. Käesolevas peatükis 
ei keskenduta närvidest põhjustatud häiretele ega nahahaigustele. Vigastuse või putuka- 
või maohammustuse tagajärjel tekkinud vigastuste korral rakendatakse kiirabi võtteid es-
mastele põhisümptomite kohaselt (õhupuudus, šokk jne).

Näidisjuhtum

Teie teeninduspiirkond hõlmab hõredalt asustatud maapiirkondi.

Saate väljakutse ägeda jalavaluga patsiendi juurde. Sündmuspaik on kõrvaline talu, kuhu sõit 
kestab 20 minutit.Eakas taluperemees on pikali voodis, nägu moondunud, väänleb valu käes. 
Parem jalg ripub voodist välja. 78-aastane patsient on valust nii kurnatud, et ei tee Teie tulekut 
märkamagi.

Lähedased räägivad, et seni oli vanaisa põhimõtteliselt terve olnud, aeg-ajalt hakkas ainult süda 
puperdama. Ravimeid ta tarvitanud ei ole. Õues jalutades tekkis järsku tugev valu paremas jalas, 
nii et mees tuli tuppa tõsta.

Kuidas käituksite sellise patsiendi korral?

Brigaadijuhi esmahinnangu kohaselt on tegemist tugevate valudega osaliselt kontaktivõimelise 
patsiendiga. Proovite patsiendiga kõneldes teda rahustada ning ta läbivaatamiseks pikaliasen-
disse panna.

Samal ajal kui Te lähedaste abiga patsiendil riideid seljast võtate, mõõdab Teie kolleeg vererõh-
ku. Ta teeb kindlaks ebaregulaarse südametegevuse, löögisagedus on 116 korda/min, vererõhk 
180/90 mmHg. Samuti kiiresti paigaldatud pulssoksümeeter annab tulemuseks 95%.

Parempoolne säär ja hüppeliiges on tõmbunud valgeks. Varbad on kahvatud, küünte alt sinakad. 
Patsient ei saa varbaid ja jalalaba ise liigutada, samuti ütleb ta, et ei tunne jalalaba piirkonna 
puudutusi. Vasakul jalal on palpeerides pulss tugevalt tunda. Paremal jalal puudub pulss nii jala-
labas, põlveõndlas kui ka reiearteri kohal.
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Brigaadijuhi hüpoteetiline diagnoos: äge parema jala isheemia. Kuna patsiendil on pikemat aega 
esinenud arütmia, oletate, et põhjuseks on  vasakust südamepoolest lähtunud trombembol.

Asetate patsiendi voodis säästvasse asendisse, mässite parema jala pehmelt ja soojalt teki sisse 
ning lasete jalal sügavamale alla rippuda.

Samal ajal kui Teie kolleeg üritab paigaldada perifeerset veenikanüüli, valmistate ette kande-
tooli patsiendi transportimiseks kiirabiautosse. Brigaadijuhi korraldusel manustate patsiendile 
analgeesiaks morfi ini. Veeni kaudu viiakse läbi 0,9% NaCl-lahusega infusioon. Järgmise 10 mi-
nuti jooksul paigaldate patsiendi kiirabiautosse ning seejärel toimetate ta veresoonte kirurgia 
võimekusega haigla EMO-sse.

Emboolia – trombi põhjustatud veresoone sulgus

Analgeesia – valu vaigistamine

Jäsemete akuutse valu põhjused ja sümptomid

Põhjus Ülevaatuse 
tulemused

Anamnees Sümptomid

Arteriaalne 
trombemboolia

Kardiaalne arütmia Äkiline algus Külmad 
jäsemed, pulsi 
puudulikkus, valge 
verevarustushäire

Bypass-operatsiooniga 
loodud 
veresoonteühenduse 
sulgus

Haigel jäsemel 
operatsioonijärgsed 
armid

Äkiline algus Külmad 
jäsemed, pulsi 
puudulikkus, valge 
verevarustushäire

Akuutne arteriaalne 
isheemia 
vahelduvlonkamise 
korral

Anamneesist 
selgub enamasti 
vahelduvlonkamine, 
mis takistab aeg-ajalt 
kõndimist

Külmad 
jäsemed, pulsi 
puudulikkus, valge 
verevarustushäire

Alajäseme 
süvaveenitromboos

Paistes jalasäär St. p. operatsiooni, 
st. p. pikemat 
liikumatust, võimalik, 
et st. p. lennureisi

Sääremarja 
venitusvalu, 
perifeerne 
pulss olemas, 
sinaka värvusena 
avalduvad 
verevarustushäired

Bypass – kunstlikult loodud (operatsioon) arterite vaheline ühendus (šunt)

Vahelduvlonkamine (claudicatio intermittens) – perifeerse arteriaalse sulguse haigus, mis sunnib 
kõndijat aeg-ajalt seisatama säärelihastes tekkiva valu tõttu 

St. p. – status post ehk millegijärgne seisund
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Patsiendi seisundi hindamine, anamnees ja patsiendi läbivaatus

Akuutse jäsemetevalu sümptomite korral on patsiendi seisundi hindamise eesmärk kindlaks 
teha kiirabi ravivõtete ning patsiendi haiglasse transpordi vajadus.

1) Ülevaade olukorrast

Peale iseenda turvalisuse on ülevaade olukorrast tähtis selleks, et saada esmast teavet pat-
siendi seisundi ja sotsiaalse keskkonna kohta. Sageli aitavad kahtlustatavat diagnoosi (nt: 
bypass-sulgust) panna patsiendi lähedastelt saadud esmane teave (nt: „Aasta tagasi oli  sama 
jala operatsioon“) ning esmamulje patsiendist (tugevad valud jalas).

2) Esmane hinnang patsiendi seisundi kohta

Paljud jäsemepiirkonna akuutsete valudega patsiendid põevad arterioskleroosi, see tähen-
dab süsteemset veresoonte haigust. Seega on alati näidustatud kiire elutähtsate funktsioo-
nide toimimise kontroll (teadvusseisund, RR, EKG-monitooring, saturatsioon). Valude korral 
on  vererõhk ja pulsisagedus kõrgemad. Eriti suurt tähelepanu tuleks pöörata kardiaalse 
arütmia esinemise kontrollimisele.

3) Sihipärane anamnees

Tavapäraseid S-HAREV-skeemi järgseid küsimusi (vt peatükki „Ülevaade olukorrast, esmane hin-
nang patsiendi seisundi kohta ja patsiendi läbivaatamine“) võib täiendada järgmiste detailidega.

Sümptomid: Valu on kaasnev sümptom. Seega küsitakse PIRTA-skeemi järgi lisaks

Provokatsioon/ 
palliatsioon 

Iseloom 

Radiatsioon 
(kiirgumine)

Kus valu algas? Kuhu see kiirgub?

Tugevus isheemia valud muutuvad kiiresti peaaegu 
väljakannatamatuks.

Aeg Millal valu algas? Kas suurema koormuse korral 
tekkis ka varem valusid (nt 
sääremarja valulikkus võib osutada 
vahelduvlonkamisele)? Kas sääremarjad või 
jalalabad on varasemalt öösiti valutanud 
(jäsemetele ohtlik) ?

Haigused: Eelkõige tähendab see eelnevate haiguste ja operatsioonide 
väljaselgitamist (arteriaalse veresoonestiku või veenidega seotud 
operatsioonid, ortopeedilised operatsioonid). Suurema operatsiooni 
järgne pikemaajaline liikumatu asend võib osutada sügaval 
asetsevate jalaveenide tromboosile

Allergiad:

Ravimid: Südame rütmihäirete vastased ravimid

Enne erakorralise 
abi vajamist 
juhtunu:

Pikem lennureis.

Viimane:
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4) Sihipärane läbivaatus

Sihipärase läbivaatuse ajal keskendutakse haigele jäsemele. Patsient tuleks läbi vaadata se-
liliasendis, rõivad tuleb eemaldada. Kõigepealt hinnatakse verevarustust.

Haige jäseme seisundi hindamine toimub järgmiste kriteeriumide järgi.

1. Mõlema jala / käe rekapillarisatsiooni võrdlemine (naha roosa värvuse taastumine pärast 
sõrmega vajutust varbaotsale/sõrmeotsale).

2. Varvaste ja jalalaba / käelaba tundlikkus.
3. Varvaste / sõrmede liikuvus (kõverdage varbaid / painutage sõrmi).
4. Perifeerse pulsi katsumine.
5. Sääremarja või küünarvarre kudede tihedus, turse.

Rekapillarisatsiooni võrdlemine

Rekapillarisatsioon annab teavet jäseme perfusiooni kohta. Täieliku isheemia korral on sõr-
med või varbad valged. Ühe poole jäseme viivitusega rekapillarisatsioon osutab verevarus-
tuse vähenemisele, kusjuures ümberkaudne vereringe on säilinud.

Naha temperatuur sõltub suuresti ümbritseva keskkonna temperatuurist ega ole prekliinili-
selt usaldusväärne parameeter jäsemete tegeliku verevarustuse hindamiseks. Jäseme vär-
vus sõltub ka valgusest, mis muudab selle prekliinilistes tingimustes raskesti tõlgendatavaks.

Varvaste ja jalalaba tundlikkus

Täieliku isheemia korral närvide erutusjuhtivus kaob. Seega on akuutse verevarustushäire kor-
ral tekkiv varba- või sõrmeotste tundlikkuse kadumine alati märk vajadusest kiirelt tegutseda.

Varvaste / sõrmede liikuvus

Kui lihased ei saa piisavalt verd, tekivad nende funktsioonihäired. Kui patsient ei saa enam 
sõrmi / varbaid liigutada, tähendab see, et sääre- või käelihastesse pääseb liiga vähe verd – 
sääre või küünarvarre verevarustus on tugevalt häiritud. Varvaste ja jalalaba või käelaba ja 
sõrmede motoorika puudumine on märk vajadusest kohe tegutseda.

Perifeerse pulsi katsumine

Pulssi on võimalik katsuda järgmistest kohtadest:

• Käsi
• Küünarvarre pulss: väljasirutatud küünarvarrel katsutakse küünarnuki siseküljelt 

pulssi sirgete sõrmede abil.
• Randme pulss: kergelt painutatud sõrmedega katsutakse randmelt nii radiaalset 

kui ka ulnaarset pulssi.
• Jalg

• Kubemearteri pulss: katsutakse väljasirutatud sõrmedega keskmise jõuga 2 kuni 4 
sõrmelaiuse kaugusele häbemeluu ja vaagna ühenduse alla vajutades.

• Põlveõndla pulss (poplitea pulss): vajutage mõlema käega patsiendi kergelt kõver-
datud põlve ümbert kinni võttes natuke kõverdatud sõrmega põlveõndlasse ja 
otsige pulssi.

• Hüpeliigese pulss: jalaseljal, vahetult pindluu kõrval (jalaselja arter) või lateraalse 
pekse taga (pahkluu arter).
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Kudede tihedus, turse

Sügava veenitromboosi korral muutub jäse tihedamaks ning läheb suhteliselt tursesse. Näi-
teks sääremarjal on tunda venitusvalu (– tekib siis, kui sääremari jalalaba suure nurga all 
painutades venitusse satub), mis on märk sügavast veenitromboosist.

Peale eespool loetletud meetmete on perifeerse verevarustuse häireid võimalik kindlaks 
teha ka pulssoksümeetri (paigaldatakse sõrmedele või varvastele) mõlema poole jäsemete 
tulemusi võrreldes.

Isheemia – kohalik veretus, verevarustuse puudulikkus

Perifeerne – -äärne, keha pealispinna lähedane

Läbivaatus- ja ravialgoritm

Esmane hinnang patsiendi seisundi kohta

Ülevaade olukorrast

Anamnees 
(S-HAREV, PIRTA),

patsiendi läbivaatamine.

Pain – tugev valu
Paleness – kahvatus 

(puuduv rekapillarisatsioon)
Pulselessness – pulsi kadu

Paraesthesia – tundlikkuse kadu
Paralysis – halvatusKõik 5P 

sümptomit 
positiivsed

Arteriaalse sulguse kahtlus + turse, ödeem,
+ tsüanoos,

võimalik kuumenenud nahk

Rahustamine,
hapniku manustamine, 

intravenoosne juurdepääs 
(mitte haigele jäsemele),

EKG, RR, SpO2 
mõlemal jäsemel (võrdlus)

Haige jäseme pehmelt kat-
mine ja allpool hoidmine,

ülakeha kõrgemale asetamine Venoosse sulguse kahtlus.

Angioradioloogiliste 
võimalustega veresoonte 

kirurgia osakonnaga haigla 
leidmine, viivitamatu 

transport, haigla teavitamine,
valu vaigistamine: 
5–10 mg morfi ini,

Absoluutne liigutamiskeeld,
liikumatu asend,

haige jäseme 
kõrgemaletõstmine.
NB: kopsuemboolia 

Sedatsioon: 5–10 mg 
diasepaami,

valu vaigistamiseks: 
5–10 mg morfi ini,

Kõik 5P 
sümptomit ei 
ole positiivsed
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Kriteeriumid, mille abil saab hinnata jäsemete akuutsete kaebuste ohtlikkust

Ingliskeelses kirjanduses käsitletakse akuutse täieliku verevarustushäire sümptomitena 
järgmist viit sümptomit (5P).

Pain  – tugev valu
Paleness – kahvatus (puuduv rekapillarisatsioon)
Pulselessness – pulsi kadu
Paraesthesia – tundlikkuse kadu
Paralysis – halvatus

Nendele sümptomitele tuleb alati suurt tähelepanu pöörata, sest täieliku isheemia korral on 
vaja kohe tegutseda. Pärast 6-tunnist ebapiisavat verevarustust kahjustuvad lihased pöör-
dumatult, nii et tihti ei aita ka edukas revaskularisatsioon enam jäset päästa.

Kokkuvõte

Põhimõtteliselt tuleks jäsemevalude korral suuta eristada kahte tüüpi sulgusi: arteriaalseid 
(mis eeldavad tihti kiiret tegutsemist) ja venoosseid. Akuutse arteriaalse sulguse korral esi-
nevad 5P sümptomid, venoosset sulgust iseloomustab peamiselt turse.

Akuutne perifeerne veresoone sulgus on üks jäsemevalu võimalikke põhjusi, millele tuleks 
jäsemete kaebuste korral mõelda.

Peale elutähtsate funktsioonide toimimise tagamise tuleb patsient asetada õigesse asen-
disse ning aidata leevendada valu. Sobivate veresoonte kirurgia võimekusega haigla valik ja 
patsiendi kiire toimetamine sinna määravad suuresti edasise ravi tulemuslikkuse.

VÕTMESÕNAD 5P alajäseme süvaveeni 
tromboos 

emboolia

isheemia sinine 
verevarustushäire

valge 
verevarustushäire 

vahelduvlonkamine 
(perifeerse arteriaalse 
sulguse haigus)

Teadmiste kontrolli küsimused

1. Mille poolest erinevad alajäseme arteriaalse veresoonte sulguse sümptomid alajäseme 
venoosse tromboosi sümptomitest?

2. Millised on perifeerse arteriaalse verevarustushäire võimalikud põhjused?

3. Millised S-HAREV- ja PIRTA-skeemi küsimused on oletatava verevarustushäire korral tähtsad?
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24. PALAVIK

Õpieesmärgid

Erakorralise meditsiini tehnik:

• oskab nimetada palaviku peamisi põhjusi,

• oskab kirjeldada palavikuga kaasnevaid sümptomeid,

• oskab kirjeldada tunnuseid mis haiglasse viimise vajadusele,

• oskab kirjeldada palaviku alandamise meetodeid ja nimetada palaviku alandamiseks ka-
sutatavaid ravimeid.

Sissejuhatus

Palavik on sage kiirabi väljakutsumise põhjus. Palaviku sümptomiga võivad esineda nii tava-
lised haigused kui ka eluohtlikud haiguspildid. Palavik on üks peamisi põletikuliste haiguste 
näitajaid, kuid see võib sama hästi tekkida ka kartsinoomi, südameinfarkti või muude hai-
gustega. Palaviku täpne põhjus võib olla ilmne, kuid jääda ka põhjalikele uuringutele vaata-
mata selgusetuks (FUO). Niisiis võib põletikuga kaasneva palaviku eristamine muul põhjusel 
tekkinud palavikust olla tihti ka haiglatingimustes keeruline ning sündmuskohal seega lausa 
võimatu.

FUO – fever of unknown origin ehk teadmata põhjusega palavik

Näidisjuhtum

70-aastane patsient, kes on juba nädal aega palaviku ja kuiva köha tõttu voodis. Perearsti välja 
kirjutatud antibiootikumid märgatavat ravitulemust ei ole andnud. Kiirabi kutsub ta puhkeasen-
dis esineva tõsise düspnoe ning tsüanoosi tõttu. Kiirabi saabumisel hüpotensioon, tahhükardia, 
tahhüpnoe. Patsient on hirmul, palavik 38,8 °C, auskultatsioonil on kuulda pleura hõõrdumist. 
Kas tegemist on kopsupõletiku või kopsuembooliaga, ei ole prekliinilistes tingimustes võimalik 
kindlaks teha.

Puhkeasendi düspnoe – raskendatud hingamine ka puhkeasendis

Tsüanoos – naha ja limaskestade sinakakstõmbumine

Hüpotensioon – madal vererõhk

Tahhüpnoe – kiirendatud hingamistegevus

Pleura hõõrdumine – kopsukelmete üksteise vastu hõõrdumine

Määratlus

Palavikuks loetakse temperatuuri tõusu rektaalselt üle 38,0 °C või aksillaarselt üle 37,3 °C. 
Hommikuti on keskmine suu kaudu mõõdetav kehatemperatuur 36,7 °C (36 °C–37,4 °C), õh-
tuks see tavaliselt tõuseb. Normaalne rektaalne temperatuur on 0,5 °C kõrgem, aksillaarne 
seevastu selle võrra madalam. Tümpaanilise (kõrvast) temperatuuri mõõtmine on küll kiire 
ja kergesti tehtav, kuid selle usaldusväärsus ei ole nii kindel. Standardiks loetakse rektaalse 
temperatuuri mõõtmist.
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Üldiselt tõuseb lastel palavik kõrgemale kui täiskasvanutel. Kindlat diagnoosi ega prognoosi 
ei saa panna ei kõrgele kehatemperatuurile ega ka palaviku kulule. Peale selle on praktika 
näidanud, et patsientidel, kelle organism ei suuda infektsioonile piisava kehatemperatuuri 
tõusuga reageerida, on tavaliselt pigem halb prognoos.

Palaviku võimalikud põhjused:

• infektsioonid (viirused, bakterid, parasiidid);

• süsteemsed haigused (reuma, kollagenoos jne);

• kartsinoom, lümfoom, leukeemia;

• südameinfarkt, ajuinfarkt, ajuverejooks, kopsuemboolia, põletikulised soolehaigused, 
kilpnäärme ületalitlus, verejooksud, kudede vigastused, eksikoos jmt;

• reaktsioon ravimitele või vaktsiinidele, pahaloomuline neurolepsia sündroom;

• teeseldud palavik (Münchhauseni sündroom);

• eelnevast eraldi tuleb välja tuua väline kuumuse mõju (kuumarabandus) ja organismi 
ebapiisavast soojuse äraandmisest tingitud hüpertermia (füüsiline ülepingutamine).

Eksikoos – vedelikupuudus

Neurolepsia sündroom – psühhotroopsete ravimite/ainete kasutajatel esinev raskekujuline kõrge 
palaviku, lihasjäikuse, teadvusehäire ja vegetatiivse närvisüsteemi häiretega kulgev seisund

Münchhauseni sündroom – mitteesinevate kaebuste, valu ja sümptomite kirjeldamine patsiendilt, 
kes soovib haiglasse pääseda või ravi saada

Patsiendi seisundi hindamine, anamnees ja patsiendi läbivaatamine

1) Esmane hinnang patsiendi seisundi kohta

Otsustavaks teguriks on patsiendi kliiniline seisund.

• Kui haige patsient välja näeb?

• Kui hästi näib patsiendi organism palavikuga toime tulevat?

Patsiendi seisundit hinnatakse tema elutähtsate funktsioonide toimimise (vererõhk, süda-
me löögisagedus, hingamissagedus, saturatsioon, kehatemperatuur), neuroloogilise seisun-
di (käitumise muutumine, segaduses olek, letargia, somnolentsus, krambid, kuklakanges-
tus) ning hüpovoleemia (naha turgor, limaskestad, vedelikueritus, mähkmete arv) hindami-
se järgi. Tavaliselt kiirendab palavik südame löögisagedust 10 löögi võrra minutis 0,55 °C 
kehatemperatuuri tõusu kohta. Esimene märk septilisest šokist on südame löögisageduse 
ebapiisav kiirenemine. Kuid ka bradükardia võib osutada eluohtlikule seisundile. Hüpotoo-
nia annab tavaliselt märku palavikus patsiendi suurest vedelikupuudusest (vähene vedeli-
ku manustamine, suur kadu) ning sepsise korral lisaks vedeliku ümberjaotumisest kudedes. 
Tugevat hüperventilatsiooni põhjustab tihti kopsupõletik või tasakaalust väljas ainevahetus 
(atsidoos), kuid ka hüpoventilatsioon võib olla märk patsiendi ohtlikust seisundist.
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Bakteriaalse infektsiooni tunnused on järgmised:

• püsiv palavik > 38,5 °C ja vappekülm

• tüüpilised lokaalsed sümptomid (mädane sekreet, kõrvetav valu urineerimisel).

Sepsise iseloomulikud koosesinevad tunnused on:

• hüpotensioon (süstoolne RR < 90 mmHg);

• tahhükardia (pulss > 90 lööki minutis), tahhüpnoe (> 20 hingetõmmet minutis);

• organite talitlushäired (respiratoorne puudulikkus, tserebraalne puudulikkus, vähe-
nenud uriiniteke, teadvusehäired);

• palavik või hüpotermia (> 38 °C või < 36 °C).

2) Sihipärane anamnees

S-HAREV-skeemi järgi kogutav anamnees peaks hõlmama ka järgmisi küsimusi:

Sümptomid: Kas esineb täiendavaid lokaalseid sümptomeid, nagu peavalu, köha, 
kõrvetav valu urineerimisel, kaelavalu, kõrvavalu jne?
Kas esineb üldiseid sümptomeid nagu nõrkuse tõttu kukkumine, isutus?
Palaviku kestus ja kui kõrge see on, vappekülma esinemine?

Haigused: Teadaolevad kroonilised haigused, nagu diabetes mellitus, krooniline 
neerupuudulikkus,  krooniline südame- või kopsuhaigus, kasvaja, 
immuunsuse supressioon, alkoholism, uimastite kuritarvitamine? 
Rasedus?

Allergiad: Allergiad?

Ravimid: Pidevalt tarvitatavad ravimid, antibiootikumid, palavikku alandavad ja 
valu vaigistavad ravimid?

Enne erakorralise 
abi vajamist 
juhtunu:

Vahetu kokkupuude sarnaste sümptomitega haigetega, välised 
tegurid, reisimine?

Viimane: Viimane söömine/vedelikutarbimine?

4) Patsiendi sihipärane läbivaatus

Süsteemsel kehalisel läbivaatusel on olulised punktid:

• teadvuse seisund, vereringe toimimine;

• nahk (soe/punetav, külm/tsüanootiline, lööve, veritsus);

• lümfi sõlmede paistetus (lokaalne, üldine);

• hingamisega kaasnevad helid (kõlav rägin, urin, striidor, häiritud kõne (vt peatükki „Hin-
gamishäired-düspnoe“));

• südame kuulamisel kostvad kahinad (kas varem esinenud või esmakordne);

• lokaalne või difuusne kõhukatete kaitsepinge (peritoniit, pimesoole põletik);

• suurenenud põrn, eemaldatud põrn (sepsise oht);

• koputamisel valulik neerupiirkond (neeruvaagnapõletik).
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Patsiendi käsitlus ja ravi

1) Palavikulise patsiendi puhul esitatavad küsimused

• Kas patsiendi haiglasse paigutamine on vajalik?

• Kas esineb komplikatsioonide tekke oht (diabetes mellitus, neerupuudulikkus, im-
muunosupressioon, HIV jne) ?

• Kas tegemist on riskirühma haigega (allergia, rasedus vmt) ?
• Kas on märke võimalikust põletikuallikast?

Neile küsimustele vastamiseks on vaja teha süsteemne anamnees ning patsient füüsiliselt 
läbi vaadata.

Tavaliselt patsienti, kelle palaviku põhjustaja on selge ning kellel esmase hinnangu järgi elu-
ohtlikku seisundit ei ole, saab enamasti edukalt ambulatoorselt ravida. Tagada tuleks  arsti, 
ravimite ja toidu kättesaadavus. Septiliste tunnustega patsient või raske põhihaigusega pat-
sient tuleks aga transportida vastava haigla EMO-sse.

Näitajad, mille esinemisel tuleks patsient saata haiglasse:

• letargia, kuklakangestus, varem esinenud krambid;
• naha veritsus, petehhiaalne lööve;
• raskelt haige patsient (hüpotoonia, eksikoos, hüpo- või hüperventilatsioon, tsüanoos);
• vanus < 4 elukuu;
• vanus > 65 eluaasta, diagnoos ebaselge;
• tüüpilised lokaalsed sümptomid (valu neerude kohal, pleura hõõrdumine jne);
• krooniline põhihaigus (diabetes mellitus, südamepuudulikkus jne);
• oksendamine, puuduv hoolitsus;
• perearsti enne välja kirjutatud ravimid ei anna tulemust.

2) Üldised ravivõtted

• Hüpotensiooni korral vedeliku asendamine (lastele veeni kaudu 20–80 ml/kg kristalloid-
set lahust),

• vajadusel šokiravi,
• hapnik,
• hüpoglükeemia korral glükoosi manustamine,
• püsiva krambihoo korral antikonvulsiivne ravi (lastele rektaalselt 0,2–0,5 mg/kg diase-

paami; orienteeruv reegel: kuni 1. eluaastani 5 mg diasepaami rektaalselt, alates 1. elu-
aastast 10 mg; intravenoosselt 0,1–0,5 mg/kg, maksimaalne doos 10 mg; ettevaatust: 
hingamisdepressioon!).

Palaviku alandamine

Palavikus patsiendi korral on esimene reaktsioon anda kohe antipüreetikumi. Abi osutaja ja 
patsiendi jaoks võib see küll rahustavana mõjuda, kuid tegelikult võib palavikualandaja ma-
nustamine haiguse kulu märkamatuks muuta ning edasist diagnostikat viivitada. Ravimite 
abil palaviku alandamise eesmärk on lihtsalt teatud patsientide puhul palaviku negatiivse 
mõju takistamine.
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Palaviku alandamise näidustused:

Absoluutsed: Relatiivsed:

• alla 4-aastaste laste palavikukrambid,
• tserebrovaskulaarne puudulikkus,
• raske koronaarne südamehaigus, 

südamepuudulikkus,
• respiratoorne puudulikkus.

• vanus < 4 eluaasta või > 65 eluaasta,
• subjektiivne koormus organismile 

40°C korral.

3) Potentsiaalselt suure infektsiooniohuga palavikulised patsiendid

Ülikontagioossete haiguste (nt SARS, ebola viirus jne) kindlakstegemine ei ole kiirabi tingi-
mustes võimalik. Kui aga anamneesi põhjal tekib kahtlus, et patsient võib olla sarnasesse 
haigusesse haigestunud (riskipiirkonnas viibimine, kontakt potentsiaalselt või kindlalt naka-
tunud inimestega), tuleks tarvitusele võtta vastavad ettevaatusabinõud (vt allpool). Asjako-
hast teavet leiab internetist terviseameti kodulehelt www.terviseamet.ee või USA haiguste 
kontrolli ja ennetuse keskusest www.cdc.gov.

4) Millele tuleks mõelda nakkusohtlikule patsiendile kiirabi osutamisel?

• Seisundi raskusastme ja hospitaliseerimise vajalikkuse määratlemisel lähtuda CRB skaa-
last (Confusion; Respiratory rate; Blood pressure).

Confusion (teadvus) (GKS 
skaalas):

≤ 8 või ilmuv desorientatsioon 
isikus, ajas ja kohas

Iga sümptom annab 1 
punkti

Respiration 
(hingamissagedus) ≥ 30/min

Blood pressure (arteriaalne 
vererõhk)

süstoolne < 90 mmHg või 
diastoolne ≤ 60 mmHg

Vanus üle 65 aasta

TEGEVUS KRITEERUMID

Viivitamatu hospitaliseerimine intensiivravi võimaldavasse 
haiglasse, kui positiivsed 4 või 3 punkti

Hospitaliseerimine üldhaiglasse 2 või 1 punkti

Võib jääda kodusele ravile 0 punkti

• Patsiendi toimetamine taoliste haigusjuhtumite raviks ette nähtud haiglasse.

• Sihthaigla informeerimine.

• Kogu transpordi jooksul kaitsemeetmete rakendamine.

• Minimaalne nõue: ühekordsed kaitsekindad, suu- ja ninakaitse, silmade kaitse ning pat-
siendile suu- ja ninakaitse.

• Soovituslik nõue: väljahingamisventiiliga FFP-3 mask kiirabibrigaadile ja kirurgiline mask 
patsiendile. Vajadusel kasutab kiirabibrigaad ühekordseid kaitsekitleid.

• Hapniku manustamisel, abistaval ja juhitaval hingamisel kasutada sobilikke bakteritsiid-
seid fi ltreid ( HEPA-fi lter jt).
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• Auto ventilatsiooniõhk suunata seest välja.

• Pärast kontakti käte desinfi tseerimine.

• Kinnaste ning vere ja sekreediga kokku puuutnud mittepuhastatavate materjalide kõr-
valdamine sihthaigla vastavatesse konteineritesse.

• Pärast transporti varustuse ja sõiduki puhastamine tootja ette nähtud puhastusvahendi-
tega, kasutades seejuures kindaid, silmade kaitset ja maski.

• Terviseameti teavitamine.

FFP-3 - hingamisteede kaitsevahendi standard, vt. peatükk „Ohtlikud ained“
HEPA – ingl. high-effi  cency particulate absorptsion – kõrgefektiivse osakeste absorptsioonivõi-
mega fi ltrid

Ravimid

Vt peatükki „Farmakoloogia“.
• Paratsetamool (nt Paramax) – tablett, küünal, siirup.

• Ibuprofeen (nt Ibumetin) – tablett, siirup.

• Diclofenac (nt Dicloberl) – tablett, küünal, ampull.

• Antibiootikumid: kiirabi seisukohalt ei oma tähtsust. 

Kokkuvõte

Palavik on kiirabi töös igapäevane väljakutsete põhjus. Tähtis on kiiresti kindlaks teha seisun-
di eluohtlikus, hinnates patsiendi elutähtsate funktsioonide toimimist, organismi vedeliku-
seisu ja võimalikke riskitegureid, ning rakendada nendest lähtuvalt asjakohaseid meetmeid.

VÕTMESÕNAD FFP-3 mask FUO HEPA fi lter

kehasisene 
temperatuur

Münchhauseni 
sündroom

SARS

sepsis palavik

Teadmiste kontrolli küsimused

1. Milliseid palaviku põhjusi Te teate?

2. Millised on palavikus patsiendi tavapärased sümptomid?

3. Millal tuleks palavikku alandada?

4. Milliseid ravimeid kasutatakse palaviku alandamiseks?
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25. VEREJOOKS NINAST VÕI SUUST

Õpieesmärgid

Erakorralise meditsiini tehnik:

• teab hingamis- ja seedetrakti tavapärast anatoomiat,

• teab ja oskab kirjeldada hingamis- ja seedeelundkonna ülemise osa verejooksu võimalik-
ke  põhjuseid,

• teab kuidas rakendada verejooksu peatamiseks võtteid kiirabis.

Sissejuhatus 

Kurgu-kõrva-nina (LOR) piirkonnaga seotud hädaabijuhtumeid tuleb tihti ette. Seejuures on 
peamiselt võimalik eristada kahte tüüpi kiirabi vajavaid patsiente: esiteks teatud LOR-hai-
gused, mille korral on vaja küll erakorralist meditsiiniabi (nt äkiline kuulmise kadu, perifeer-
se tasakaaluorgani töö häired), kuid olukord ei ole patsiendi jaoks eluohtlik. Teiseks võivad 
LOR-piirkonna haigused ja/või LOR-piirkonna vigastamise tagajärjed ohustada elutähtsaid 
funktsioone ning tekitada sellega kiirabi vajava olukorra.

Suu- ja ninaverejooksu tuleb tihti ette. Enamasti on sel oma tüüpilised tekkepiirkonnad ja põhju-
sed. Verejooks võib tekkida nii äkki kui ka aeglaselt suurenedes. Enamasti hirmutab verejooks pat-
sienti ja ta peab seda eluohtlikuks. Verejooksu põhjustest domineerivad vigastused ja põletikud, 
aga ka kasvajast tingitud verejooksud (pahaloomuliste kasvajate põhjustatud verejooksud). Suu- 
ja ninaverejooks võib olla ka märk eelnenud pea- või ajukahjustusest (vt peatükki „Peatrauma“).

Peale selle esineb suu- ja ninaverejooksu, mille tekkepõhjus jääb väljapoole LOR-piirkonda. 
Üks esineda võivate komplikatsioonide liikidest on operatsioonijärgsed verejooksud. Abista-
misel tuleb tegutseda rahustavalt, sihipäraselt ja kiirelt. See tähendab, et niipea kui sümp-
tom on avastatud, võimalik põhjus ja tagajärjed selgeks tehtud ning haiguse raskusaste hin-
natav, tuleb kohe rakendada erakorralisi ravivõtteid ja patsiendi seisund stabiliseerida.

Terminoloogia

LOR – laryngo-oto-rhino – kurgu-kõrva-nina

Aspiratsioon – (siin) vedelate või tahkete ainete sattumine hingamisteedesse ja kopsudesse

Hematemees – veriokse

Hemangioom – veresooneline sünnimärk, healoomuline veresoonte kasvaja

Hemofi ilia – verehaigus, pärilik verehüübimisfaktori puudumine

Hemoptoe – veriköha, verisülg

Koniotoomia – hingamisteede sulguse korral hädaabi korras tehtav lõige kilpkõhre ja sõr-
muskõhre vahele

Kopsuemboolia – kopsuarterisse sattunud trombi (nt jalaveenidest) tagajärjel tekkinud ve-
resoonte sulgus

Söögitoru vaariksid – maksatsirroosiga kaasnevad söögitoru veenilaiendid

Tonsillektoomia – kurgumandlite eemaldamine

Trahheostoom – kaelalt otse hingetorru paigaldatud kunstlik hingamistee

Tuberkuloos – eelkõige kopsude (aga ka muude organite) bakteriaalne nakkushaigus

Ulcus ventriculi – maohaavand
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Näidisjuhtum

Vesteldes parajasti kolleegiga, saate väljakutse veriköhaga patsiendi juurde. Lähemat teavet Teile 
ei anta.

Sündmuskohal, ühes väikeses esimese korruse korteris, avab ukse keskealine meesterahvas. Ta 
olevat patsiendi vend. Patsiendil tuleb trahhea kanüülist verd. Rohkemat ei oska patsiendi vend 
öelda. Ta teab ainult, et patsiendil on neeluvähk ning et patsient ei saa rääkida.

Patsient lebab voodis, horisontaalses asendis kanüülist jookseb verd. Patsient on suhteliselt tu-
geva kehaehitusega, silmad hirmust pärani, ta köhib kõvasti ja ahmib õhku.

Kuidas käituksite taolise patsiendiga?

Teie esmase hinnangu kohaselt on tegemist tugeva kehaehitusega hirmul patsiendiga. Verejook-
su ja sissehingamise teel kopsu sattunud ning kopsude tööd takistava vere tõttu on patsiendi elu 
ohus. Võtate ühendust häirekeskusega ja saate teada, et ka arstibrigaad on teel.

Esiteks tuleb Teil alustada vabade hingamisteede tagamise võtetega. Kuna patsiendil on varem-
gi verejooksu ette tulnud ning tihti on tal ka bronhid rögaga ummistunud, seisab tema voodi 
kõrval aspiraator. Võtate puhta aspiratsiooni sondi ja puhastate kanüüli ära. Edasine tegevus 
seisneb juba selles, et vahepeal saabunud kiirabiarst eemaldab vana ning sisestab uue trahhea-
kanüüli. Seejärel imetakse kanüül veel kord puhtaks. Pärast uut köhahoogu ja koaguleerunud 
vere väljaköhimist saab patsient jälle paremini hingata. Tema hingamise toimimine on esialgu 
tagatud. Kuna aga kanüülist voolab endiselt verd, tuleb proovida verejooks steriilse tupsutiga  
surudes kas peatada või seda pidurdada. Lisaks sellele luuakse veenitee ja alustatakse 500 ml 
0,9% NaCl-lahusega infusiooni.

Patsiendi seisund on üldiselt paranenud, kuid ta osutab ikka ja jälle kanüülile ja verele.

Arst kahtlustab trahheostoomiga seotud verejooksu, sest suuverejooks puudub. Kui patsient on 
kiirabiautosse paigutatud, üritab ta jätkuvalt trahheostoomi ümber tupsutiga kergelt peale su-
rudes verejooksu kontrolli all hoida.

Koaguleerunud – hüübinud

Patsiendi seisundi hindamine, anamnees ja patsiendi läbivaatamine

Nii nagu hingamishäirete peamised sümptomid (vt peatükki „Hingamishäired – düspnoe“), 
nõuab ka verejooks samasugust kiiret hinnangut olukorra ning raskusastme kohta. Eriti tu-
leb seda silmas pidada seetõttu, et iga verejooks võib tähendada patsiendile potentsiaal-
set eluohtlikku seisundit, mistõttu tuleb ravivõtetega alustada kiiresti. Suurte verejooksude 
korral on alati esimene samm tagada hingamisteede avatus ja hingamise toimimine. See tä-
hendab ühtlasi, et üldiselt tuleb anamneesi kindlakstegemisele ja patsiendi läbivaatamisele 
kulutada võimalikult vähe aega.

1) Ülevaade olukorrast (sündmuskoha ülevaatamine)

Olukorrast ülevaate saamine on tähtis selleks, et saada üldist teavet patsiendi ja teda ümbrit-
seva kohta. Selleks tuleks patsiendi elukohas ringi vaadata. Kas on märgata trahhea kanüüli 
või veriseid taskurätte? Kas leiate ravimeid? Hiljuti opereeritud patsiendi juurest võib leida 
haiglast väljakirjutamise lehe. Alkohoolsete jookide ja alkoholilõhna põhjal võib oletada, et 
on tarvitatud alkoholi ning osutada seega söögitoru vaariksitele. Teistelt juuresviibivatelt 
isikutelt küsitakse patsiendi eluolu ja krooniliste või ägedate haiguste kohta.
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2) Esmane hinnang patsiendi seisundi kohta

Pärast olukorrast ülevaate saamist tuleks patsiendi seisundile anda esialgne hinnang. Kust 
patsiendil jookseb verd? Kui tegemist on ninaverejooksuga, siis kas verd voolab ninast ja/või 
suust? Kas verejooks on suur? Kas patsient köhib seejuures (köhimine osutab aspiratsioonile)? 
Kas patsiendile on tehtud hingetorusse (trahheostoomi-) ava?

Kõigepealt on tähtis teha kindlaks, kust verejooks alguse saab. Kas verd jookseb ninast, suu-
õõnest või alumistest hingamisteedest või seedetraktist? Olenevalt verejooksu raskusast-
mest ja patsiendi üldisest seisundist tuleb esmatähtsale kohale seada verejooksu stabilisee-
rimine ja hingamisteede avatus ja hingamise toimimise tagamine.

Kui hingamisteedesse sattunud veri muutub ohtlikuks või selle hulk hingamisteedes suure-
neb, tuleb teha intubatsioon või koniotoomia. Kui vabad hingamisteed on tagatud, nt intu-
batsiooni teel, või kui püsikanüüliga patsientidel käib trahhea kanüül korralikult läbi, võib 
kogu suupiirkonna täita tutikutega. Pärast võimalikult kiiret transporti haiglasse on enamas-
ti vaja teha operatsioon.

Operatsioonijärgse verejooksu korral (kõige sagedamini pärast tonsillektoomiat) on vaja 
patsient viivitamata haiglasse toimetada. Ka siin tuleb jälgida verejooksu stabiliseerimist.

Verejooksude jagunemine nende alguskoha järgi ja patsientide abistamine

Nii nagu patsiendile mõjub nina- ja/või suuverejooks esialgu dramaatilisena, mõjub see ka 
väljakutse saajale. Sündmuskohale saabudes tuleb peale patsiendi üldist seisundi stabilisee-
rimist kindlaks teha verejooksu põhjus ning eelkõige selle alguse saamise koht.

Põhimõtteliselt võib verejooksud klassifi tseerida nende anatoomilise alguskoha järgi. Sel-
leks võib olla nina, suuõõs, neelu- ja kõrisõlme piirkond, hingetoru ja bronhisüsteem, söögi-
toru ja magu ning erandjuhtudel hingamiseks paigaldatud trahheostoom.

1) Ninaverejooks e epistaksis

Ninaverejooks kuulub LOR-piirkonnas kõige sagedamini ette tulevate hädaabijuhtumite hul-
ka ning on tõenäoliselt ka kiirabile üks sagedamini nähtavaid verejooksu liike. Enamasti on 
tegu patsiendi jaoks ohutu olukorraga, mis võib aga eluohtlikuks muutuda.

Diagnoos ja ravi kiirabi etapil

Nagu eespool kirjeldatud, on õige diagnoosi eelduseks verejooksu allika kindlakstegemine 
ja verejooksu raskusastme hindamine. Seepärast on tähtis teada ninaverejooksu tavalise-
maid põhjusi ning osata neid liigitada.

Veritseva kohaga seotud põhjused Näiteid keerulisemate põhjuste kohta
riniit, trauma, võõrkeha, põletik, kasvaja,
operatsioonijärgne verejooks

hüpertoonia,
hemorraagiline diatees:
• veritsust soodustavad ravimid,
• hemofi ilia

Kõigepealt pannakse patsient kergelt ettekallutatud ülakehaga asendisse istuma. Patsiendil 
palutakse ettevaatlikult nina puhtaks nuusata või veri välja sülitada. Enamasti esineb nina-
verejooks ühe ninapoole veritsusena, kuid samas võib see ette tulla ka mõlema ninapoole 
vahelduva veritsusena või siis ühest ninapoolest teise ülekanduva verejooksuna. Eelkõige 
juhtub see siis, kui verejooks on alguse saanud nina tagumistest osadest. Igal juhul võib üri-
tada verejooksu peatada ninasõõrmete kinnisurumisega. Peale selle võib verejooksu vähen-
damiseks kuklale asetada külma rätiku või jääkuubikuid.
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Paljudel juhtudel piisab verejooksu peatamiseks eesmisest nina tamponaadist (nt marlituti-
kutega). Nina tagaosa verejooksu peatamisega tuleb enamasti tegeleda eriarstil.

Üks nina verejooksu põhjustajaid võib olla kõrge vererõhk. Seepärast tuleks iga ninavere-
jooksu korral kontrollida vererõhku ja see vajadusel langetada. Mõnel juhul võib juba vere-
rõhu langetamine verejooksu peatada.

2) Verejooks suust

Suu verejooksu korral tuleb peamiselt vahet teha hemoptoel (veriköha) ja hematemeesil 
(veriokse). Peale selle tuleb eristada haigusega kaasnevat verejooksu ja trauma tagajärjel 
tekkinud verejooksu.

Suu- ja suu-neelu-piirkonna verejooksu etioloogia

Spontaanne verejooks Trauma tagajärjel tekkinud verejooks

hemorraagiline diatees,
kasvaja läbimurdest tingitud verejooks,
spontaanne kurgumandlite verejooks,
põletik

Operatsioonijärgne (nt tonsillektoomia või 
pärast kasvaja opereerimist),
keeldehammustus,
võõrkeha penetratsioon

Spontaanne verejooks on enamasti seotud kasvajaga. Tavaliselt on tegemist kasvaja läbi-
murdest tingitud verejooksuga, mis on suur, hooti esinev verejooks, tekib iseäranis hilisemas 
staadiumis kasvajaga patsiendil.

Samuti võib verejooks olla tekkinud trauma tagajärjel. Siia hulka kuuluvad eelkõige pene-
tratsioon, keeldehammustus (nt epileptikutel) ja kuulihaavad (nt suitsiidi eesmärgil).

Edasi võivad suuverejooksu põhjustada sügavate hingamisteede ja söögitoru veritsus. Siia alla 
kuuluvad mao- ja söögitoru verejooks. Samuti võib põhjustajaks olla pahaloomuline kasvaja 
(nt söögitoru- või bronhiaalkartsinoom), kopsuemboolia, lahtine tuberkuloos või võõrkeha.

Diagnostika ja ravi kiirabi etapil

Igal juhul tuleb kõigepealt kindlustada vabad hingamisteed. Seejuures võib osutuda vajali-
kuks kas intubatsioon või koniotoomia (hingetoru avamine). Samuti tuleks proovida inten-
siivset verejooksu vähendada kuklapiirkonna külmakompressiga.

Lisaks tuleb rakendada verejooksu peatavad meetmed.

Kui verejooksu allikas on näha, võib sellele suruda pintsettide vahele kinnitatud tutikuga. 
Sageli tuleb taolise verejooksu lõplikuks peatamiseks  teha haiglas operatsioon.

Trauma tagajärjel tekkinud verejooksu korral tuleb trauma põhjustanud võõrkeha (nt puu-
tokk) oma kohale jätta. See eemaldatakse turvalistes tingimustes haiglas.

3) Seedetrakti ja hingamisteede verejooks

Seedetrakti verejooksu korral on enamasti tegemist mao- või kaksteistsõrmiksoole haavandi 
või söögitoru vaariksitega. Pärast äkilist rohke, sageli musta veriokse oksendamist, võib tek-
kida terav rindkerevalu ja äkiline vereringe seiskumine. Seetõttu tuleb nii kiiresti kui võimalik 
võtta tarvitusele vereringet stabiliseerivad meetmed.
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Trahheast ja bronhidest tulev veri on helepunane ja vahune ning verejooksuga kaasneb tih-
ti tugev köhahoog. Muu hulgas esineb seda verejooksu näiteks kilpnäärme, söögitoru või 
bronhi kartsinoomi korral.

Hemoptoe Hematemees

Laarünks ja hüpofaarünks
kasvaja,
trauma,
hemangioom

Trahhea ja bronhisüsteem
kasvaja (trahheaalne, bronhiaalne),
võõrkeha,
infektsioon

Kopsud
kasvaja,
infektsioon,
kopsuemboolia,
vasaku südamepoole puudulikkus,
hemorraagiline diatees

Söögitoru
söögitoru vaariksid,
refl uksösofagiit,
kasvaja,
Mallory-Weissi-sündroom,
hiatus hernia

Magu
Ulcus ventriculi,
kasvaja

4) Operatsioonijärgne verejooks

• Ninast

Pärast ninaoperatsiooni võib kuni kaks nädalat tekkida operatsioonijärgne juhuslik vere-
jooks. Selle verejooksu korral tuleb toimida nagu tavapärase ninaverejooksu korral.

Pärast adenotoomiat (ninaneelu mandlite eemaldamine) võib lastel tekkida veritsus nii ni-
nast kui ka suust. Verejooksuga laps tuleb kohe toimetada haiglasse. Esmatähtsal kohal on 
verejooksu peatamine. 

• Suust

See võib tekkida eelkõige pärast kurgumandlite operatsiooni või adenotoomiat. Lisaks võib 
verejooks tekkida ka pärast igat kasvajaga seotud operatsiooni.

Operatsioonijärgse suu verejooksu korral tuleb patsient kohe pärast kuklale külmakomp-
ressi asetamist ja üldseisundi stabiliseerimise ning muude eespool kirjeldatud meetmete 
rakendamist transportida lähimasse vastava võimekusega haiglasse, sest võimalik, et on vaja 
teha kiire elupäästev operatsioon.

5) Trahheostoomiga patsiendid

Trahheostoom on läbi naha hingetorru paigaldatud kunstlik hingamistee, mida vajavad 
mõnikord näiteks pea-kaela-piirkonna pahaloomuliste kasvajatega patsiendid. Seejuures ei 
pruugi verejooksu korral üldse tegemist olla kasvajast  tingitud verejooksuga. Verejooksu 
võib põhjustada ka trahheiit. Üsna tihti on trahheostoom paigaldatud ka neuroloogiliste hai-
gustega patsientidele.

Diagnoos ja ravi. Põhimõtteliselt tuleb eristada kahte olukorda: veri võib pärineda kas trah-
heostoomi piirkonnast või siis alumistest hingamisteedest, s.t hingetorust või bronhisüstee-
mist (nt bronhi kartsinoom, kopsuemboolia).
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Patsiendi verejooks võib olla alguse saanud ka LOR-piirkonna kasvajast, kusjuures verd võib 
tulla nii kanüüli seest kui ka kanüüli kõrvalt, kuigi verejooksu allikas on hoopis mujal (nt kur-
gumandlite kartsinoom).

Verejooksu saab peatada suuõõne või sellele järgneva kurgu esiosa tamponaadiga kas mar-
liriba või tutikute abil. Seejuures on vaja kindlalt veenduda, et patsiendile on tagatud vaba 
hingamistee. Trahheostoom peab läbi käima.

Esimene võte on tagada hingamisteede toimimine. Trahhea kanüül tuleb puhtaks aspiree-
rida. Väljaõppega meedik võib ilma balloonita kanüüli eemaldada ning selle uue, täispuhu-
tava ballooniga plastkanüüliga asendada või seda tehakse haiglas. Täispuhutava ballooniga 
kanüül aitab ära hoida ülemistest hingamisteedest ja seedetraktist tuleva vere voolamise 
alumistesse hingamisteedesse. Nii saab vältida ka aspiratsiooni.

Riniit – nina limaskesta põletik (nohu)

Tonsillektoomia – kurgumandlite eemaldamine operatsiooni teel

Hemorraagiline diatees – pärilik või kaasasündinud kalduvus veritsusele

Etioloogia – haiguspõhjuse õpetus, õpetus haiguste põhjustest

Söögitoru vaariksid – söögitoru veenilaiendid

Refl uksösofagiit – maomahla tagasivoolu tõttu tekkiv söögitoru limaskesta põletik

Mallory-Weissi-sündroom – limaskesta lõhed söögitoru alumises osas (tihti alkohoolikutel)

Hiatus hernia – vahelihase song

Ulcus ventriculi – mao haavandtõbi 

Trahheiit – hingetorupõletik

Kokkuvõte

Suu- ja ninaverejooksuga patsiente tuleb kiirabil oma igapäevatöös sageli aidata. Kuna on 
vere hingamisteedesse sattumise oht ja suur verekaotus võib vereringe ohtlikult tasakaalust 
välja viia, siis tuleb kiiresti olukorrast ülevaade saada ja vajadusel kohe sekkuda. Esmaabi 
eesmärgiks peab olema saavutada verejooksu  peatamine või vähemalt selle vähenemine. 
Esmatähtsal kohal on hingamisteede avatuse tagamine ning elutähtsate funktsioonide jäl-
gimine ja stabiliseerimine.

VÕTMESÕNAD keeldehammustus ninaverejooks 
(epistaksis)

kasvaja läbimurdest 
tingitud verejooks

söögitoru vaariksite verejooks trahheostoom

Teadmiste kontrolli küsimused

1. Kirjeldage ülemiste hingamisteede ja seedetrakti tavapärast anatoomiat.

2. Millised on nina  ja suu verejooksu kõige sagedasemad põhjused?

3. Milliseid nina  ja suu verejooksu korral rakendatavaid kiirabi meetmeid Te teate?
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26. MEELEMÜRKIDE KASUTAMISEGA SEOTUD PROBLEEMID

Õpieesmärgid

Erakorralise meditsiini tehnik:

• oskab nimetada narkootilise toime eesmärgil kasutatavaid aineid,

• oskab selgitada erinevate uimastite mõju,

• teab ohte, mis võivad kaasneda abi osutamisega uimastite kasutajatele,

• oskab nimetada uimastite kasutajatele rakendatavaid kiirabi ravivõtteid.

Sissejuhatus

Uimastid, kui teadvuse seisundit mõjutavad ained, kuuluvad paljude kultuuride rituaalide 
juurde. Piir religioossete või seltskondlike sündmuste raames uimastite tarvitamise ning ui-
mastite kuritarvitamise vahel, mis muudab aine tarbija lühikeseks või pikemaks ajaks endale 
või teistele ohtlikuks, on üsna ebaselge. Paljud kultuuriruumid on teatud mõnuained n-ö 
seltskondlikeks mõnuaineteks tunnistanud (nt alkohol Euroopas, nikotiin terves maailmas), 
mõistes samas teiste kasutamise kindlalt hukka. Farmakoloogiliselt ei ole seaduslikke ja eba-
seaduslikke aineid alati võimalik üheselt ohutu või ohtliku toimega aineteks klassifi tseerida. 
Uimastite tarvitamise problemaatikat saab vaadelda erinevatest aspektidest: nagu suurema 
osa ravimitegi puhul, võivad ette tulla ägedad mürgistused ning haiguspilt vastab tarbitud 
aine farmakoloogilisele toimele.

Mõnuainete teatud sagedusega tarbimine tekitab enamasti sõltuvuse. Sõltuvus võib olla kas 
kehaline (füüsiline) või psüühiline.

Kehalist sõltuvust iseloomustavad võõrutusnähud, mis tekivad mõnuaine sisalduse vähe-
nedes veres. Need on higistamine, värinad, vererõhu langus, südame pekslemine, sooles-
pasmid, oksendamine, kõhulahtisus, krambihood, valud, unetus, hallutsinatsioonid. See, kui 
tugevad võõrutusnähud on, sõltub manustatud ainest.

Psüühiline sõltuvus väljendub tungivas vajaduses taastada aine meeldiv uimastav mõju. Sa-
geli on uue uimastikoguse manustamise põhjuseks mõnuaine ärajätmisel tekkinud tema toi-
mele vastupidine reaktsioon (unetus, depressioon). 

Kuna narkootikume transporditakse üle riigipiiri kinnisulatatud pakenditena soolestikus, äh-
vardab „narkomuulasid“ transporditava aine suure doosi tagajärjel tekkiv mürgistus. Nii võib 
võimalike narkokullerite esmapilgul seletamatu haiguspildi põhjuseks olla uimasti pakendi 
purunemise tõttu tekkinud mürgistus.
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Näidisjuhtum

Häirekeskus saadab teid hilisel õhtutunnil välja kontaktivõimetu 35-aastase mehe juurde. Sõit 
toimub vilkurite saatel ning lõpeb magalaks kutsutud elurajoonis. Saabudes leiate eest hulga 
inimesi, kes ei näi kõrvaltoas lebavast kaaslasest eriti hoolivat.

Esmapilgul on tegemist alatoitumisega ja suhteliselt lohakalt riides patsiendiga, kellel on tugev 
huulte tsüanoos (sinised huuled). Tema kätel on arvukad kõvastunud ja põletikulised armid, mida 
on näha ka jalaselgadel. Südame löögisagedus on 45 korda/min, vererõhk 60/...  mmHg ja vaevu 
mõõdetav, hingamissagedus 5 korda/min, SpO2 65%. Pupillid on nõelteravad, veresuhkur 5,3 
mmol/l, GKS 3: silmad pahupidi, kõnele ei reageeri, motoorset reaktsiooni ei ole.

Majas viibivate inimeste abil tehtav anamnees suurt edasi ei aita, sest nad väidavad end patsien-
ti üldse mitte tundvat ning annavad teadvusehäirete tekke kohta vastukäivat infot. Kohapeal 
viibivad inimesed on samuti kergelt ebaselges olekus. Ümberringi vedelevad süstlad ja nõelad 
ning narkootikumi töötlemise vahendid. Samuti torkab silma suur hulk tühje ravimipakendeid. 
Viimastele märgitud tekst osutab unerohtude ja rahustitena kasutatavatele ravimitele.

Kuidas taolise patsiendi puhul käituda?

Pärast kinnaste kättetõmbamist ja ohutuse tagamist, mis aitab vältida kiirabibrigaadil kogema-
ta viga saamast, teete patsiendile lisahapnikku andes abistavat maskventilatsiooni.

Seate valmis aspiraatori ja ühendate kardiomonitori (EKG, vererõhk, SpO2). 

Valmistate ette intubatsioonivahendid ja paigaldate veenikanüüli. Ravimitest panete lisaks in-
fusioonile valmis naloksooni (Narcanti). Kõigi nende ettevalmistuste jooksul saab patsient abis-
tavat ventilatsiooni ning tema elutähtsate funktsioonide näitajaid kontrollitakse hoolikalt. Eriti 
suurt tähelepanu pöörate sellele, et Te tunneksite võimalikult varakult ära, kui patsient assistee-
ritud hingamise ajal oksendama peaks hakkama.

Pärast veenikanüüli paigaldamist antagoniseeritakse patsienti naloksooniga. Kuna ravimi toime 
on ebapiisav, teeb arst patsiendile lõpuks intubatsiooni ning patsient transporditakse kunstlikku 
hingamist jätkates haigla EMO-sse.

Antagoniseerima – vastupidise toimega aine mõju kasutama

Ülevaade anatoomiast ja füsioloogiast

Seedetrakti, kopsude, limaskestade või veeni kaudu satuvad uimastid otse vereringesse. 
Nende tarbimise eesmärk on saavutada kiiresti aine suur kontsentratsioon ajus. Seepärast 
peab aine kiiresti jõudma verre ning sealt edasi läbi vere-aju barjääri (vt peatükki „Anatoo-
mia ja füsioloogia alused“) sihtorganisse. Seal tekib kas interaktsioon manustatud aine ja aju 
mediaatorainete  vahel või siis satub aine otse aju retseptoritesse. Nii nagu ravimid, eritab 
organism uimastid kas otse välja (neerud, sapipõis, kopsud) või lagundab need enne (ena-
masti maksas). Olenevalt ainest võivad ka lagundamisel tekkivad kõrvalsaadused olla farma-
koloogilise toimega. Peale selle võivad uimastid lagundatavate ravimitega reageerida ja nii 
nende toimet mõjutada (kas tugevamaks või nõrgemaks muuta). Ravimitevahelist vastastik-
mõju on sageli raske ette teada ja hinnata.
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Patsiendi läbivaatamine

Informatsiooni annab patsiendi ümbrus: tühjad pudelid, ravimite pakendid, narkootikumide 
töötlemise vahendid, nõelad, süstlad, uimastite jäägid, värviplekid rõivastel, lahustite pa-
kendid, tühjad õhupallid.

Sümptom Millele viitab

Teadvus

Agressiivne Fentsüklidiin (PCP), alkohol, kokaiin, disaineriuimastid, 
võõrutamine

Pidurdatud Kanepi alusel valmistatud uimastid, opioidid, suutes kogustes 
alkohol

Hingamine

Sügav, kiirendatud Amfetamiin, alkohol selle mõju alguses

Pindmine, aeglane Opiaadid, alkohol selle mõju lõppstaadiumis, bensodiasepiin

Väljahingatava õhu lõhn Alkohol, keemilised (sissehingatavad) ained

Vereringe

Hüpotoonia Alkohol, opiaadid, bensodiasepiin

Hüpertoonia Kokaiin, alkohol selle mõju alguses

Pupillid

Kitsad Opiaadid

Laiad Alkohol, amfetamiin, kanep

Läbivaatus e tulemused

Nahavärvus Tsüanoos (opiaadid), kollakas, kroonilise alkoholi kuritarvitamise 
korral kahvatu

Nõelatorked Kaenlaalused, jalaseljad, kube, peenis

Caput medusae Maksatsirroosi korral laienenud veenid kõhu piirkonnas

Ettevõlvunud kõht Astsiit (maksatsirroosi tagajärjel kõhuõõnesse tekkinud vesi)

Adekvaatsus, enese ja teiste vigastamine

Uimasteid tarvitavad patsiendid keelduvad mõnikord ravist. Seda nii olukorra tõsisuse mitte-
mõistmise ja reaalsustaju kadumise tõttu kui ka sellepärast, et kardetakse sõltuvust tekita-
vate ainete kasutamisega kaasnevaid karistusi. Mõned uimastid suurendavad agressiivsust. 
Neid tarvitanud patsiendid on ohtlikud lähedal viibivatele inimestele.

Nimetatud patsiendid ei ole sageli  adekvaatsed ega suuda enda olukorda hinnata. Selliste 
haigete sunniviisiline haiglasse toimetamine tähendab alati politsei kaasamist, sest patsiendi 
vastuseisu kadumist ei ole oodata. Kui patsient käitub agressiivselt, tuleb alati enne abi osuta-
mist hinnata kiirabitöötajate ohutust ning kindlasti situatsiooni lahendamisse kaasata politsei.

Kui tekib vähimgi kahtlus elutähtsate funktsioonide toimimise või kaitserefl ekside lakkamise 
kohta või kui anamneesi põhjal on oodata sümptomite süvenemist, tuleb patsient haiglasse 
toimetada. Siin nõuab olukord kiirabilt suurt ettenägelikkust. Sunniviisiliselt suunatakse pat-
sient tavaliselt ravile ainult äärmuslikel juhtudel. 
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Mürgistust põhjustavad ained ja abistamine nende mürgistuste korral

1) Alkohol

Taustinfo 

Meie oludes on alkohol kõige sagedamini kasutatav uimasti. Ligikaudu üheksal protsendil 
kõigist Euroopa haigusjuhtumitest võib põhjust otsida alkoholist. 40–60% kõigist surmaga 
lõppenud vigastusjuhtumitest on samuti seotud alkoholi tarbimisega. Suure osa kiirabi väl-
jakutsete korral on alkohol vähemalt üks mõjutavatest teguritest.

Alkoholi tarbimise mõju väljendub kiirabi jaoks 3 erinevas vormis:

• äge alkoholi intoksikatsioon, joove

• kroonilise alkoholismi põhjustatud tervisekahjustused,

• võõrutusega kaasnev deliirium/krambihoog.

Peale selle hulk situatsioone, kus patsient trauma või haiguse tõttu kiirabi vajades on alko-
holijoobes.

Joodud alkohol imendub tunni ajaga mao ja soolestiku kaudu organismi ning jaotub organis-
mis laiali. Meeste ja naiste keha erineva rasvaprotsendi tõttu jaotub naiste organismis alkohol 
halvemini (st väiksem kogus alkoholi tekitab veres suurema alkoholiprotsendi). 1–2 tunniga 
saavutab vere alkoholitase oma kõrgeima punkti. Alkohol läbib platsentabarjääri. Väike osa 
alkoholist (2–3%) eraldub kopsude kaudu – see võimaldab kaudselt määrata alkoholi kont-
sentratsiooni veres (puhumistest) ja neerude kaudu (1–2%), suurema osa lagundab maks. 

Veres sisalduva alkoholi hulka väljendatakse alkoholi milligrammide hulgaga 100 milliliitris 
veres (promill). Ühe pudeli heleda õlle joomisel tekib 80 kg mehel keskmiselt 0,2‰ joove ja 
50 kg kaaluval naisel 0,4‰ joove. Pudeli veini joomisel vastavalt 1,3 ja 2,1‰.

Kainenemine toimub alkoholi põlemise tempos, keskmiselt 10g puhast alkoholi tunnis.

Akuutsed sümptomid

Olenevalt vere alkoholisisaldusest jälgitakse järgmisi muutusi:

0,5‰ Eufooria, suurenenud enesekindlus, tähelepanu- ja tajuhäired, koordinatsioonihäi-
red, ebakindel kõnnak, täpsemad liigutused piiratud, lihastoonuse langus, piiratud 
vaateväli, sagenenud hingamine, kerge vererõhu tõus, sage urineerimisvajadus, suu-
renenud suguiha, kuid nõrgenenud vastupidavus.

1‰ Pidurdamatus, piiratud analüüsivõime ja vaimne taju, pikenenud reageerimisaeg, kõne-
häired, nüstagm, punetavad silmad, topeltpildi nägemine.

2‰ Hägune teadvus (äratatav), piiratud valutundlikkus, segaduses olek, osavõtmatus, puu-
duv meelespidamisvõime, pupillid kitsad kuni keskmiselt laiad, südame rütmihäired.

3‰ Apaatia, kooma, tahtmatu urineerimine ja roojamine, alajahtumine, šokk, laiad pupillid.

al 4‰ Kooma, puuduvad kaitserefl eksid, hingamisdepressioon, alajahtumine, šokk, pupillid 
laiad ja ei reageeri valgusele, surm.
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Sõltuvalt organismi eripäradest või harjumustest võivad sümptomid ilmneda kas kõrgema 
või suurema alkoholiprotsendi korral. Suure alkoholitaseme korral suureneb hüpoglükee-
mia, sest peaaegu kogu maksa jõudlus kulub alkoholi lõhustamisele. Kui alkoholiga samal 
ajal tarvitatakse ka tsentraalselt toimivaid aineid, siis nende mõju tugevneb, sest nende lõ-
hustamistee on juba hõivatud.

Kroonilised sümptomid

Alkohol on mürgine aine, mis hakkab teatud kogusest alates maksarakke otseselt hävita-
ma. Kahjustunud rakkude taastumisprotsessi tulemusena maksakude moondub ning tekib 
funktsionaalselt piiratud maksatsirroos. Seejuures suureneb värativeeni veresoonestiku 
(portaalsüsteemi) rõhk ning venoosne veri otsib kõrvalist ringlemisteed. Tekivad veenilaien-
did kõhukatete (caput medusae), päraku (hemorroidid) või söögitoru (söögitoru vaariksid) 
piirkonda. Iseäranis söögitoru veenilaiendid kujutavad endast suurt ohtu, sest neist võib tek-
kida ulatuslik surmav verejooks.

Tihti tekib kõhunäärmepõletik (pankreatiit), sest üha uuesti tekkivate mürgistuste tõttu ei 
suuda kõhunääre enam oma funktsiooni täita.

Paljude elektrolüütide tase veres väheneb (nt Mg, fosfaat, K, Ca). Kroonilistel alkohoolikutel 
tekib foolhappe- ja muude vitamiinide puudus. Koos mao ja soolestiku immitseva veritsuste-
ga mõjutab see verepilti (kujuneb aneemia). Aastatepikkuse alkoholi kuritarvitamise tagajär-
jel tekib südamepuudulikkus, tihti esinevad ka südame rütmihäired (kodade virvendus). Kuna 
patsiendi organismi kaitsevõime väheneb, ilmnevad üha sagedamini rasked infektsioonid. 
Alkoholi kuritarvitamine soodustab ka teatud kasvajate teket (keele-, kõri-, söögitoruvähk).

Edasi on märgata muutusi ajus ehk intellektuaalsete võimete vähenemist. Perifeerseid närve 
võib kahjustada polüneuropaatia, kuid samuti võivad patsiendil tekkida ägedad halvatused 
vale kehaasendi tõttu saadud kahjustustest (otsene närvikompressioon joobesoleku ajal).

Pilt 26.1. Kiirabi rattapatrull alkoholijoobes patsienti läbi vaatamas



326

Võõrutus

Mitmepäevase alkoholipruukimise (alkoholisööst) võõrutusega (6–48 tundi pärast viimast joo-
mist) kaasneb terve rida raskekujulisi sümptomeid. Lisaks südame löögisageduse ja vererõhu 
tõusule, käte ja silmalaugude värinatele, iiveldusele, oksendamisele, kõhulahtisusele ja higis-
tamisele domineerivad eelkõige psüühilised sümptomid. Eriti kahjulikud on patsiendi jaoks 
kainuse alguses tekkivad hallutsinatsioonid (deliirium), millega kaasneb enamasti suur hirm.

Täielikus deliiriumis kaob patsientidel orienteerumistaju, nende psüühiline seisund on tu-
gevalt piiratud ning tekib psühhoos. Peale selle esinevad palavik ja kardiaalsed sümptomid 
(rütmihäired). Võõrutuse ajal võivad tekkida ka krambihood.

Ravi

Akuutse intoksikatsiooni ravi eesmärk on elutähtsate funktsioonide toimimise tagamine. Järg-
nev tegevus sõltub eelkõige sellest, kui kaua alkoholi on tarbitud ning milline on vere alko-
holisisaldus (kas vere alkoholitase võib tõusta ja kaitserefl eksid seega halveneda?). Alkoholi 
eemaldamine maost ja soolestikust (maoloputus) on väga vaieldav meetod, sest sellega teki-
tatav kahju (aspiratsioonioht, hemodünaamilised probleemid, söögitoru vaariksite veritsus) on 
suurem kui kasu – kuna sooltest imendub alkohol kiiresti verre, ei piisa ainult maoloputusest. 
Akuutset hüpoglükeemiat ravitakse glükoosi manustamisega (olenevalt teadvuse seisundist 
kas oraalsel või intravenoossel teel). Ägedat alkoholimürgistust ravitakse alati haiglas.

Võõrutuse ajal tekkivat deliiriumit ravitakse sedatiivsete ravimite ning tasakaalust väljas hemo-
dünaamiliste näitajate korrigeerimise abil. Krambihooge ravitakse sõltumata nende geneesist 
ravimitega (bensodiasepiinid; vt peatükki „Krambid“). Seega on meediku jaoks esmatähtis 
ülesanne elutähtsate parameetrite kindlakstegemine, jälgimine ja vajadusel abi kutsumine.

Platsentaarbarjäär – ema ja loote vere vaheline barjäär

Hüpoglükeemia – vere glükoosihulga vähenemine

Nüstagm – silmade tõmblemine, hüplev liikumine pilgu fi kseerimisel

Portaalsüsteem – värativeeni kaudu kõhuõõnest tagasivoolavat venoosset verd koguv veresoonestik

Polüneuropaatia – perifeersete närvide kahjustus

Söögitoru vaariksite veritsus – söögitoru veenide eluohtlik verejooks

Aspiratsioon – vedelate või tahkete ainete tõmbamine või sattumine hingamisteedesse

Hemodünaamiline – vereringega seotud

2) Opiaadid

Taustinfo 

Unimaguna ehk mooni alusel valmistatud aineid kasutatakse erinevates kultuurides juba 
aastatuhandeid. Peale tavapärasel teel saadud ainete (oopium, morfi in, kodeiin) võib turult 
leida ka sünteetilisi opiaate. Unimaguna alusel valmistatud ained on anesteesias üks põhilisi 
vahendeid. Seal kasutatakse neid valu vaigistamiseks.

Kui meditsiinis manustatakse opiaate peamiselt intravenoossel või oraalsel teel, siis aine-
te kuritarvitamisel võidakse neid lisaks veel ninna tõmmata või suitsetada. Sellest grupist 
enim kasutatav uimasti on heroiin (diatsetüülmorfi in; inglise keeles „H“), sest see läbib he-
matoentsefaalbarjääri kõige paremini. Olenevalt manustamisviisist erituvad ained kindla aja 
jooksul kehast välja – kas muutumata kujul või siis pärast ainevahetusprotsessi läbimist mak-
sa ja neerude kaudu.
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Nimetatud ained ise pikemaajalist kahju ei tekita. Raskeid ja tihti surmaga lõppevaid haigusi 
põhjustavad pigem selle manustamis- (ebasteriilsed süstlad, nõela jagamine ehk mitu inimest 
kasutavad ühte ja sama süstlanõela) või valmistamisviis. Heroiin esineb tavaliselt pulbrina, 
mis kuumutatakse happega – enamasti sidrunhappega – kas lusikal või fooliumil vedelikuks 
(mida puhtam aine, seda vähem hapet tuleb sellele lisada) ning süstitakse seejärel veeni.

Kroonilise valuga patsientide seas on üha populaarsemaks muutunud valuvastaste morfi ini-
plaastrite kasutamine. Seetõttu esineb kiirabikutseid, mis on seotud iatrogeense morfi inika-
sutamise tagajärjel tekkinud üledoosiga.

Sõltuvus oopiumist on psüühiline ja füüsiline, tekib vajadus üha suuremate koguste järele 
(doosid muutuvad meditsiinis kasutatavatest doosidest kuni tuhat korda suuremaks).

Akuutsed sümptomid

Tugevale valuvaigistavale toimele soovitakse lisaks saavutada aine rahustav mõju. Aine kiire 
organismi sattumise korral tekib patsiendil enamasti eufooria (harvem depressiivsus). Peale 
selle väheneb aine toimel köharefl eks, aju oksekeskuse talitlus on häiritud, vererõhk alaneb 
ja tekib hingamisdepressioon. Pupillid on kitsad (nõelteravad pupillid). Kuni 24 tunni jooksul 
pärast aine manustamist võib tekkida kopsuödeem.

Üledoosi tagajärjel hingamine seiskub, tekivad hüpoksia (hapnikupuudus), hüpotensioon 
(madal vererõhk), bradükardia ja lõpuks asüstoolia ning sellele järgneb surm.

Isegi kui äge intoksikatsioon iseenesest otseselt surma ei põhjusta, võivad koed hävida ve-
reringet takistavate liikumatute asendite tõttu. Samuti vabaneb hulk lihaste kärbumist põh-
justavaid aineid, mis ummistavad neerud ning mille tagajärjel tekib äge neerupuudulikkus.

Kroonilised sümptomid

Ainete krooniline kasutamine iseenesest otseselt organismi ei kahjusta. Ühe kõrvaltoimena 
tekib obstipatsioon (kõhukinnisus), see esineb ka püsivat valuvastast ravi saavatel patsienti-
del, millega tuleks tegeleda.

Kuna aine tarbimine muudab inimese passiivseks, tõmbutakse enamasti ümbritsevast elust 
eemale. Intellektuaalsete võimete piiratud kasutamine tekitab n-ö vaimse languse. Seda tu-
leb eristada aju kärbumisest, mis võib kaasneda mitme muu aine (kokaiin, sissehingatavad 
ained) kuritarvitamisega.

Hingamispeetusest tingitud hüpoksia põhjustab erinevaid organite kahjustusi. Pideva valu-
vaigisti kasutamine ei lase märgata võimalike haiguste põhjustatud valu ja nende ravi sageli 
hilineb. Narkomaanidel põhjustab sageli kroonilisi haigusi ka nende ohtlik sotsiaalne kesk-
kond. Viimased hõlmavad vere kaudu edasi kanduvaid haigusi (meie oludes eelkõige B- ja 
C-hepatiit ning HIV), millega nakatutakse nõela jagamisel või uimastite saamise eesmärgil 
seksi müümisel. Nagu eespool mainitud, valmistatakse uimasteid sageli ebahügieenilistes 
tingimustes. Selle tagajärjel tekivad nõelatorgete kohtadesse ulatuslikud abstsessid ja fl eg-
moonid, veenipõletikud ning võimalik sepsis. Infektsioonide tekkele aitab omalt poolt kaasa 
nõrgestatud immuunsussüsteem (kesine toitumine, psüühilised tegurid ja HIV).
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Ravi

Äge intoksikatsioon nõuab kiirabi sekkumist. Ravi vajab hingamisdepressiooni tagajärjel tek-
kinud hüpoksia. Enamasti osutub vajalikuks hingamise toetamine (hingamiskotiga ventilat-
sioon), harva kardiopulmonaalne reanimatsioon. Ravimitest aitab opiaatide mõju antagoni-
seerida või kõrvaldada naloksoon (Narcant). Kuna selle ravimi poolestusaeg on tunduvalt lü-
hem kui opiaadil, on patsient vaja mõnikord paigutada haiglasse, et renarkotiseerimise korral 
hingamist uuesti toetada. Toime antagoniseerimise abil on võimalik ka akuutne võõrutus. 
Selle vältimiseks manustatakse Narcanti lahustatud kujul (10 ml) ja fraktsioneeritult (väikeste 
osadoosidena). Ravi eesmärk ei ole mitte täieliku ärkveloleku saavutamine, vaid kaitserefl ek-
side ja spontaanse hingamise taastamine. Invasiivset vabade hingamisteede tagamist tuleb 
rakendada ainult juhul, kui ravimite manustamine ei anna tulemust. Kopsuödeem on ravimi-
tega väga raskesti mõjutatav, mistõttu selle kontrolli alla saamiseks ei jää üle muud kui inva-
siivne hingamise juhtimine (intubatsioon, suur PEEP, suur hapniku kontsentratsioon).

Hüpotooniat ravitakse õige asendi ja infusiooni abil. Südame rütmihäired paranevad ena-
masti selle põhjuseks oleva hüpoksia kõrvaldamisega. Erinevate ainete läbisegi tarbimisest 
tekkinud intoksikatsiooni korral (nt speed + kokaiin) võib vajalikuks osutuda arütmiavastane 
eriravi. Jälgida tuleb seda, kas pikemaajalise ühes kehaasendis olemise tagajärjel on tekki-
nud kahjustusi, ning vajadusel neid statsionaarselt ravida.

Uimastite kuritarvitamisega tihti kaasnevate eespool mainitud haiguste ning vere ja vere-
komponentide nakkusohu tõttu on vaja erilist tähelepanu pöörata enesekaitse meetmetele 
(vt peatükki „Sissejuhatus hügieeni ja nakkusõpetusse“). Eriti ohtlikud on maha kukkunud 
kasutatud süstlanõelad ja verega määrdunud esemed.

Kroonilisi kahjustusi tuleb küll nende iseloomu kohaselt ravida, kuid vajadust rakendada era-
korralisi ravivõtteid tuleb harva ette.

Iatrogeenne – meditsiinilise protseduuri või ettekirjutusega seotud

Flegmoon – etteaimamatult laienev süvakudede mädanik

Sepsis – organismi süsteemne põletikureaktsioon vastuseks infektsioonile

Hematoentsefaalbarjäär – aju veresoonte endoteelirakkude ja närvirakkude jätkete moodusta-
tud barjäär vere ja ajukoe vahel

Kopsuödeem – vedeliku kogunemine kopsukudedesse ja -alveoolidesse

PEEP – positive end-expiratory pressure- väljahingamise faasis positiivse rõhu hoidmine
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Pilt 26.2. Patsient opiaadi (fentanüül) üledoosiga.

3) Kokaiin

Kokaiini tarvitamise kohta kasutatavad väljendid: koka, koks, snow, white stuff .

Esinevad vormid: veeni süstitav või ninna tõmmatav (limaskestade kaudu imenduv) hüdrok-
loriid; free-base kokaiin, mida manustatakse sissehingamise teel (kräkk-kokaiini suitsetamine) 
ja mille organism võtab vastu nii nagu intravenoosselt manustatud ravimeid; psühhostimu-
lant, euforiseeriv aine. Olemuselt taimne alkaloid, kokapõõsa lehtedest valmistatud aine.

Sõltuvus: psüühiline.

Akuutsed sümptomid

Pärast ergutava toime avaldumist tekib hooti vastupidine mõju.

Erutuse sümptomid on kahvatus (perifeersete veresoonte kontraktsioon), kiire hingamine, 
kiirendatud südametegevus (võimalikud rütmihäired), vererõhu tõus, ergastunud olek, vä-
henenud hirm ja võimalikud hallutsinatsioonid (nii optilised kui ka akustilised).

Kehalise aktiivsuse suurenemisega tõuseb ka kehatemperatuur, sest aju temperatuurikes-
kus on erutunud ja keha annab ära vähem soojust (perifeersete veresoonte kontraktsioon). 
Kokku tõmbuvad ka südame pärgarterid, mis võib muidu kaebusteta patsientidel põhjus-
tada südameinfarkti. Infarkti teket soodustavad ka vereliblede kokkukleepumine ja kõrge 
vererõhk. Samuti võib esineda muude organite (soolestiku, aju) isheemiat. Enamasti on neid 
häireid ägeda kõhu ja krampide varjust raske märgata. Krambihood võivad tekkida ka mada-
lama krambiläve tagajärjel.

Kui üleerutus hääbub, tekib üldine neuroloogiliste funktsioonide depressioon. See võib väljen-
duda halvatusest koomani. Peale selle kaasnevad tavaliselt madala vererõhu faasid ja hingamis-
puudulikkus, mis võib tekitada hüpoksilisi kahjustusi. Kokaiinišokk on anafülaktiline reaktsioon.
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Kroonilised sümptomid

Otsene toksilisus kahjustab eelkõige südamelihaseid. Selle tagajärjel võib süda seiskuda või 
südamelihased haigestuda. Limaskestades, mille kaudu neid aineid tavaliselt manustatakse, 
tekib pideva vasokonstriktsiooni tõttu nekroos, mistõttu nina vaheseina tekivad augud.

Võõrutus

Peale paanilise hirmu tekivad võõrutusfaasis ka tugevad agressiivsuse puhangud.

Ravi

Meedik lähtub oma tegevuses patsiendi märatsevast ja agressiivsest käitumisest. Kõige täht-
sam on iseenda kaitsmine. Raskematel juhtudel tuleb enamasti kasutada diasepaami tüüpi 
rahustit. Kardiaalsete kiirabijuhtumite korral tuleb rakendada domineerivatele kaebustele 
suunatud ravivõtteid. Vajalikuks võib osutuda alfa- ja beeta-blokaatorite ning arütmiavas-
taste ravimite manustamine.

Isheemia - kohalik koe hapnikupuudus

Anafülaktiline reaktsioon - allergiaga seotud ülitundlikkusreaktsioon

Vasokonstriktsioon - veresoonte ahenemine

Nekroos - rakusurm, kudede kärbus

4) Kanep

Kanepitaimed sisaldavad erinevas kontsentratsioonis tetrahüdrokannibanooli (THC).

• Hašis (dope, shit) on õisikutest erituv vaik, tume, pruunikasmust ja vaikjas-pude mass, mis 
sisaldab 5–12% THC-d. 

• Marihuaana („rohi“) koosneb emase kanepitaime kuivatatud vartest, lehtedest ja õitest. 
See sisaldab 1–15% THC-d.

• Hašišiõli saadakse orgaaniliste lahustite abil THC eraldamise teel hašišist ja marihuaa-
nast. Selle toimeaine kontsentratsioon ulatub seega kuni 60%-ni.

Kanepist saadud uimasteid tarbitakse enamasti seltskondades. Marihuaanat suitsetatakse, 
hašišit ja hašišiõli lisatakse ka söökidesse ja jookidesse. Soolestiku kaudu organismi imendu-
mise korral on doosi raske hinnata, sest toime avaldub hiljem, tekib siis aga äkitsi ja kestab 
kuni 5 tundi. Veeni süstitakse THC-d väga harva. Sisse suitsetatud THC saavutab oma mak-
simaalse toime 30 kuni 60 minuti jooksul ning hääbub siis aeglaselt. Verest kaob toimeaine 
suhteliselt kiiresti, kuid see ladestub kudedesse, eraldudes kuni 30 päeva jooksul pärast tar-
bimist uriini ja väljaheitega.

Sõltuvus: psüühiline.

Pärast rohket aine tarbimist tekivad kainenemisel jõuetus, teotahte puudus, keskendumis-
häired, rahutus. Subjektiivseid sümptomeid raskendavad unehäired ja isutus.
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Akuutsed sümptomid 

Kanep süvendab selle tarbija valitsevat meeleolu. Enamasti meeleolu tõuseb. Uimastit tar-
binu on lõõgastunud, tema füüsiline ergastus väheneb (passiivsus). Kommunikatiivsus küll 
suureneb, aga sellele vastukaaluks tekivad mõtlemishäired: vähenevad nii keskendumis-
võime, tähelepanelikkus kui ka lühimälu. Tähelepanu on kergesti kõrvalejuhitav, mõte on 
keskendunud kõrvalistele tajudele ja assotsiatiivsetele mõttekäikudele. Vererõhk ja südame 
löögisagedus on kergelt tõusnud, enamasti tekivad bradükardia, silmade punetus, laiene-
nud pupillid ja suurenenud pisaraeritus, värinad, paresteesia (nahal esinevad ebameeldivad 
tundmused), oksendamine ja iiveldus.

Ebatüüpilised või soovimatud reaktsioonid on rõhutud tunne, suurenenud ergastus, rahu-
tus, paanika, hirm, orienteerumistaju kadu, segadus. Need sümptomid võivad süveneda hal-
lutsinatsioonideks või paranoiliseks psühhoosiks, mida on skisofreeniahoost raske eristada.

THC tarbimisega kaasneb patsiendile kaudne akuutne oht tema keskendumisvõime ja reakt-
siooni vähenemise tõttu, mis on eriti ohtlik autoga liigeldes (ohtu võimendab aine tarbimine 
koos alkoholiga). Neil harvadel juhtudel, kui ainet manustatakse veeni süstimise teel, võivad 
peale valutundlikkuse ja väliste ärritajate reageerimise kadumisele tekkida ka hingamisdep-
ressioon ja šokk.

Krooniline mõju

Uimasti pideva ja rohke tarvitamise tagajärjel võib tekkida apaatiaseisund ning ükskõiksus 
ümbritseva maailma vastu. Kõige tähtsamaks muutub uimasti mõju nautimine. Samuti on 
kanepitoodete suitsetajate hingamisteed tunduvalt rohkem kahjustunud kui tubaka suitse-
tajatel, sest aine sisaldab palju rohkem tõrva. Kanepi tarvitamisel tekib ka eelkõige hallutsi-
nogeenide puhul(vt lähemalt asjaomasest punktist) täheldatav tunde- ja mälupildi taastumi-
ne (fl ashback).

Ravi

Erutunud seisundis patsiendi puhul piisab tavaliselt psüühilisest toest, see tähendab temaga 
rääkimisest (talking down). Ravimitest antakse harvadel juhtudel bensodiasepiini tüüpi rahustit. 

Paranoiline – haiglane hirm.

Talking down – intensiivne sõnadega rahustamine, tähelepanu sidumine

5) Sissehingatavad ained

Sissehingatavad ained on laste ja noorte uimastid. Esimest korda tarvitatakse neid tavaliselt 
varases noorukieas. Pidev kuritarvitamine võib kesta kogu noorusaja. Sissehingatavate aine-
te koostisosad on keemiliselt väga erinevad, mistõttu käesolevas peatükis käsitletakse neid 
kokkuvõtvalt vaid selle kriteeriumi järgi, et neid manustatakse sissehingamise teel. Sissehin-
gatavate ainete hulka kuuluvad orgaanilised lahustid, bensiin, gaasid (butaan, propaan, nae-
rugaas) ja nitriidid (amüül – poppers, snappers; butüül – rush, bolt, climax). Need keemilised 
ained on väga odavad ning kõikjal vabalt kättesaadavad. Manustamiseks on 3 viisi:

• sniffi  ng – nina kaudu nuusutamine,

• huffi  ng – suu kaudu inhaleerimine,

• bagging (kõige ohtlikum!) – mõju suurendamine üle pea tõmmatud kilekotiga.
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Ainet hingatakse sisse kas sellega niisutatud lapilt või kilekotist. Gaasilisi aineid tarbitakse 
enamasti õhupallist.

Ained vallandavad reversiivse orgaanilise psühhosündroomi ning lõhustavad samal ajal ise-
äranis närvirakkude rakuseinu. Kui hingamisgaasist tõrjutakse hapnik välja, võib tekkida oht-
lik hapnikupuudus. Mõned ained takistavad ka hapniku transporti veres. Suureneb südame-
lihase tundlikkus katehhoolamiini vastu.

Sõltuvus: harva, psüühiline.

Akuutsed sümptomid

Kohe pärast sissehingamist avalduvad eufooria, optilised ja akustilised hallutsinatsioonid, 
sõrmede värisemine ja silmavärinad (nüstagm). Nendest häiretest võivad areneda koordi-
natsiooniprobleemid, ebaselge taju, psühhoos, krambihood ja kooma. Südames tekitavad 
ained rütmihäireid. Veresoonte laienemisega kaasneb vererõhu langus ja peavalu.

Naha või limaskestaga kokku puutudes tekitavad need ained tugevaid söövitushaavu ning 
neelamisele järgneb mürgistus. Vedelal kujul lahustite sissehingamisel võib tekkida raskesti 
ravitav bensiinipneumoonia.

Kroonilised sümptomid

Kuna sissehingatavad ained hävitavad otseselt rakke, võivad tekkida ajukahjustus ja sügav 
dementsus, perifeersete närvide, vere, maksa ja neerude (neerukivid) kahjustus. Kroonilised 
tarbijad on emotsionaalselt väga ebastabiilsed.

Ravi

Esmatähtsal kohal on enesekaitse meetmete rakendamine, sest aurustunud ainete tõttu 
võib õhk olla tugevalt saastunud (plahvatusoht, sissehingamisel mürgistusoht).

Erakorraliseks raviks enamasti piisab, kui patsient värske õhu kätte tuua. Olenevalt seisun-
dist võib vajalikuks osutuda ka teha abistavat või kunstlikku hingamist hapnikuga. Patsienti 
tuleb kaitsta väliste ärrituste eest, sest tundlikkus katehhoolamiini vastu on suurenenud ja 
kardiaalne äkksurm on kerge tekkima. Kui patsient on erutunud seisundis, võib ta vajada 
rahusteid. Mõnikord tuleb ravimite abil korrigeerida südame rütmihäireid. Hüpotooniasei-
sundit aitab enamasti piisavalt stabiliseerida infusioon.

Kui gaasi plahvatamise või süttimise tagajärjel on tekkinud sekundaarsed kahjustused, tuleb 
esmaabi osutamisel lähtuda nende sümptomitest. Erilist tähelepanu tuleb pöörata hinga-
misteede avatuse ja hingamise toimimise tagamisele ning optimaalsele oksügenisatsiooni-
le, sest tõenäoliselt on hingamisteede piirkond saanud põletuskahjustusi. Suureneb kopsu-
ödeemi tekke ja hingamisteede kiiresti kinnitursumise oht (vajadusel tuleks varakult intu-
beerida). Arsti kaasamine on tavaliselt vägagi näidustatud.

Katehhoolamiin – kehale omane hormoon, näiteks adrenaliin või dopamiin

Oksügenisatsioon – hapnikuvarustus
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6) Sünteetilised uimastid

Taustinfo 

Neid aineid toodetakse keemialaborites teadaolevate uimastite koostist muutes. Enamasti 
lisatakse molekulile juurde kõrvalahel või -grupp. See võib aine mõju etteaimamatult muuta. 
Kuna uusi aineid töötatakse pidevalt välja, ei jõua uimastiseadus nendega sammu pidada 
ning kuni ametiasutuste reageerimiseni tarbitakse aineid karistuseta. Muudetud toime ja 
lõhustumisviisi tõttu ei oska uimastitarbija aine kahjulikkust hinnata. Kuna disainitud uimas-
teid ei kasutata ühelgi kujul ravimitena, puuduvad nende kohta vajalikud katsed ja uuringud 
– mõju proovitakse otse aine tarbijal. Aktiivse uute vormide väljatöötamise tõttu püsib aine 
uimastiturul vaid kuni ametiasutuste reageerimiseni, seejärel paisatakse pidudele juba järg-
mine modifi tseeritud uimasti. Mõnuained on toodetud kolme põhiuimasti alusel: amfeta-
miin, opiaadid ja hallutsinogeenid (enamasti LSD; vt lähemalt vastavast alapunktist).

Amfetamiinid ilmusid turule ergutite ja söögiisu vähendajatena. Psüühiliste kõrvaltoimete 
tõttu nad enam vabamüügis kättesaadavad ei ole.

Amfetamiini alusel sünteesitud ainete põhigruppi kuulub ecstacy (XTC). Sellesse gruppi 
kuuluvate ainete mõju on väga sarnane MDMA (metüleendioksümetamfetamiin), MDEA 
(metüleendioksüetüülamfetamiin) ja MDA (metüleendioksüamfetamiin) mõjule, mida kõi-
ki manustatakse enamasti tablettidena (erineva kuju, värvi ja kirjaga). STP (DOM; serenity, 
tranquility, peace) on samuti valmistatud amfetamiini baasil. Võimalik on manustada ka veeni 
ja nina kaudu.

Pärast suu kaudu manustamist hakkab tableti mõju avalduma umbes 45 minuti pärast. Ole-
nevalt ainetest, millega koos uimastit võetakse ja mis võivad olla nii ilma kõrvalmõjuta kui 
ka sisaldada ohtlikke aineid, erineb samuti uimasti mõju ja selle avaldumine. Kui toimeainet 
on muudetud nii, et selle mõju hakkab avalduma alles hiljem, võidakse uimasti toimet ala-
hinnates neelata veel tablette, mille tagajärjel tekib üledoos. Edasi on doseerimisel ettear-
vamatuks teguriks uimastiga segatud lisaained. Need võivad olla kas organismile ohutud, 
on ise teatud toimeained või toksilised ning mõjuda koos uimastiga täiesti ettearvamatult. 
Kuna uimasteid müüakse avalikel üritustel, on selle vahendaja enamasti võõras ning ostetud 
tablettide kvaliteet teadmatu.

Muundatud opiaadid on enamasti sünteesitud tugevatoimelisest opioidist fentanüülist ja 
nende toime avaldub sageli sajakordselt.

GHB (vedel ecstasy, korgijook) on sünteesitud neurotransmitter GABA-st (gammaaminovõi-
hape), mida kasutatakse anesteesias.

Sõltuvus: harva psüühiline.

Akuutsed sümptomid

Amfetamiinid vähendavad unevajadust ja söögiisu ning suurendavad keskendumisvõimet. 
Samuti võivad need tekitada hirmutunde, vallandada paanikahoo ja põhjustada unetust. 
Avalduda võivad psühhootilised häired. Eufooriatunne ja kerged hallutsinatsioonid takista-
vad ühiskondlike piirangute tunnetamist. Unevajadus on alla surutud, meelte taju (nägemi-
ne, haistmine, kuulmine, maitsmine, kompimine) on intensiivsem.
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Unevajaduse allasurumise ja vähenenud valutundlikkuse tõttu suurenevad jõud ja vastupi-
davus, sest ülepingutuse eest hoiatavaid märke ei tunta enam ära. Mõned uimastid tõstavad 
kohe kehatemperatuuri (aju termoregulatsioonikeskuse töö on häiritud). Organismi jaoks 
halvendavad olukorda dehüdratsioon (janutunde puudumine) ja aktiivne kehaline tegevus 
(tavaliselt pidudel tantsimine). Sellega võib kaasneda šokk, lihaste katabolism või ka vererin-
ge seiskumine. Tekkida võivad ka hüpertensiivne kriis, südame rütmihäired ja ajuverejooks. 
Osad ained võivad põhjustada teatud hetkedel suurenevat ja hirmuga seotud erutust (luu-
lumõte, et keegi jälitab).

GHB mõjub väikeste doosidena rahustavalt. Suuremate koguste tarbimisel tekivad erutus-
seisund ja deliirium, millega kaasnevad üldiselt iiveldus ja oksendamine, aga ka krambihood, 
hingamishalvatus, ajuinfarkt ja kooma.

Opioididest sünteesitud uimasteid on nende ettearvamatu mõju tõttu raske doseerida. See-
pärast esineb nende üledoosi korral eriti palju surmajuhtumeid.

Ravi

Tugeva erutuse korral tuleb patsienti rahustada ja olukorral järk-järgult rahuneda lasta. Seda 
on võimalik teha nii patsiendiga rahustavalt rääkimise (talking down) kui ka väliste tegurite 
kõrvaldamise abil. Kiirabimeeskonna ja patsiendi vahel tuleks luua usalduslik side. Patsienti 
tuleks kõnetada rahulikul hääletoonil juba eemalt. Alles siis tuleks alustada talle lähenemist. 
Abiandja käed peavad patsiendile alati nähtaval olema ning igast liigutusest tuleb enne 
teada anda, et patsient ei tõlgendaks seda valesti. Kui tegemist on ainetega (nt metam-
fetamiin), mis suurendavad agressiivsust, tuleb eriti suurt tähelepanu pöörata enesekaitse 
meetmetele ja  kaasata politsei.

Raskematel juhtudel tuleks kindlasti pärast elutähtsate funktsioonide toimimise tagamist 
patsiendi seisundit monitori abil jälgida. Kohustuslik on mõõta kehatemperatuuri (võimali-
kult tsentraalselt), et varakult ära tunda hüpertermia eluohtlikud komplikatsioonid. Kui pat-
siendi teadvus on häiritud, tuleb ta hospitaliseerida.

Hüpertermia – kehatemperatuuri tõus, sest vaheaju on lõpetanud keha soojuse reguleerimise

7) Hallutsinogeenid

Taustinfo 

Keemilise koostise järgi ei ole neid aineid võimalik ühise nimetuse alla tuua. Inimkonna al-
gusest peale on hallutsinogeene kasutatud kultuslikel eesmärkidel. 1960.–1970. aastatel 
kasutati neid ka psühhiaatrilises ravis. Siia gruppi kuuluvad LSD (lüsergiinhappe dietüüla-
miid), meskaliin, PCP (fentsüklidiin, inglitolm (angel dust)), atropiin, skopolamiin, ketamiin ja 
erinevad looduslikud uimastid (maagilised seened, kärbseseen jne).

Sõltuvus: harva, psüühiline.

Akuutsed sümptomid

Uimastit tarvitanud tajuvad enamasti, et nad on aine mõju all. Teadvus ei ole täielikult väl-
ja lülitatud. Aistingud muutuvad intensiivseks või mõnel juhul segunevad (nähakse helisid, 
kuuldakse värve). Esineda võib ka reaalsustaju kadumist. Paljud patsiendid usuvad, et suuda-
vad lennata. Selle tagajärjel tehakse valesid otsuseid, millega kaasnevad vigastused. Tekkida 
võib õudustunne. Negatiivsete tunnete avaldumine sõltub suuresti uimastitarbija põhimee-
leolust, kuid võib olla seotud ka väliste negatiivsete ärritajatega. Fentsüklidiin muudab ag-
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ressiivseks ja õhutab seega kuritegevusele. Kuna tarbija on uimastijoobes kergesti mõjuta-
tav, kasutavad neid aineid sageli ka ususektid ja muud sarnased grupeeringud.

Kõik hallutsinogeenide rühma kuuluvad uimastid ei pruugi otseselt psühhoosi tekitada, kuid 
võivad selle predisponeeritud tarbijatel kergesti vallandada.

Kroonilised sümptomid

Kroonilist tarvitamist esineb harva. Seega ei ole hallutsinogeenide kroonilised kahjustused 
teada.

Tähelepanuväärne sümptom on fl ashback, mis võib tekkida isegi nädalaid pärast aine tar-
bimist ning mille tagajärjel avaldub uimasti mõju veel kord. Kuna see juhtub ette teadmata 
täiesti suvalisel hetkel, võib see olenevalt situatsioonist kaasa tuua ohtlikke vahejuhtumeid.

Ravi

Harilikult tuleb patsienti rahustada. Kui temaga rääkimne ei aita, peab manustama rahusta-
vaid ravimeid. 

Predisponeeritud – millelegi vastuvõtlikud

Flashback – ajas tagasihüppamine; akuutselt ja vahetult esinev reaalsena näiv mälestus; mõne 
varem toimunud sündmuse uuesti läbielamine

8) Hüpnootikumid

Taustinfo 

Varem kuulusid hüpnootikumid (rahustid ja unerohud) enamjaolt barbituraatide rühma. 
Viimastel aastakümnetel on barbituraadid asendunud vähem toksiliste ainetega. Tavaliselt 
on tegemist bensodiasepiinide rühma ainetega, mida kasutatakse meditsiinis eelkõige une-
häirete ja ärevus- ning paanikahäirete ravimiseks. Ravimi pideva kasutamise tagajärjel tekib 
sõltuvus, sest ilma selleta ei osata enam lõõgastuda. Peale psüühilise sõltuvuse tekib veel 
ka kehaline sõltuvus, millest võõrutamisega kaasnevad rasked sümptomid. Ravimiga harjub 
kiiresti, mistõttu tuleb doosi suurendada. Barbituraatide korral on vaatamata organismi har-
jumisele ravimiga olemas maksimaalne piir, millest alates hakkab avalduma aine toksiline 
mõju. Keha harjub ravimi rahustavate komponentidega kiiremini kui ergutavate komponen-
tidega, mille mõju jääb tavapäraselt alati rahustavatele alla.

Hüpnootikumide rahustava toime tõttu on patsientidel enamasti vaja mõnd lisaravimit, mis 
neid päeval ergastaks. Kui ravimeid kasutatakse suuremas koguses, võib siin tekkida lõpmatu 
rahustamise ja ergutamise ring. 20. sajandi teises pooles kirjutati neid ravimeid välja üsna ker-
gekäeliselt (suhteprobleemid, koolistress jne), mistõttu on paljud inimesed neist sõltuvuses.

Sõltuvus: psüühiline ja füüsiline.

Akuutsed sümptomid

Mõlemat ainerühma iseloomustab und esilekutsuv ja krampe leevendav (antiepileptiline) 
toime. Suuremate dooside korral võib ajutegevus aeglustuda, koordinatsioon halveneda 
(taaruv kõnnak, lalisev kõne) ja võivad tekkida teadvushäired. Barbituraadid avaldavad äge-
dat toksilist mõju maksale, neerudele ja närvisüsteemile. Mürgistuse korral võivad nahale 
moodustuda villid (barbituraadi villid). Peale selle tekivad vaimse tasakaalu häired, segadus, 
orgaanilised psühhoosid.
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Kroonilised sümptomid

Pärast pikka aega kasutamist võib tekkida amotivatsiooni sündroom. Selle sümptomid sar-
nanevad kroonilise kanepitarvitamise sümptomitele.

Võõrutus

Kõige silmatorkavam sümptom on treemor (lihaste värin). Hirmutunde, nõrkuse, iivelduse, 
oksendamise, palaviku, unetuse ja nägemishäirete tagajärjel tekib enamasti kollapsisarnane 
seisund. Madalama krambiläve tõttu tekivad sageli epilepsiahood, aga ka psühhoos. Need 
võõrutusnähud võivad muutuda eluohtlikuks. Bensodiatsepiinist võõrutamine kulgeb ena-
masti kergemal kujul kui barbituuraatidest võõrutamine. Peamised sümptomid on aga mõ-
lemal juhul samad.

Ravi

Ägeda mürgistuse ravi korral on esmatähtsal kohal tagada elutähtsate funktsioonide toimi-
mine ja patsiendi transportimine raviasutusse. Bensodiasepiini mürgistuse korral on olemas 
vajalik selektiivne antidoot (vastumürk): fl umaseniil, mis lõpetab toimeaine mõju silmapilk-
selt. Seejuures kaob aga ka krampe ärahoidev mõju, mistõttu võivad patsiendil tekkida ras-
kesti kupeeritavad krambihood. Nii nagu opioidide antagoniseerimise ravim Narcant, kestab 
ka fl umaseniili mõju tunduvalt lühemat aega kui manustatud bensodiasepiini oma. Seega 
võivad sümptomid uuesti ilmneda.

Antagoniseerimiseks tuleks patsient tingimata hospitaliseerida. Selleks ajaks tavaliselt selge 
teadvuse juures patsient ei pruugi haiglasseminekuga nõus olla.

Kiirabi saab võõrutusnähtusid leevendada (enamasti bensodiasepiini rühma kuuluva) rahusti 
abil. Eelkõige on see näidustatud epilepsiahoogude korral. Nii mürgistussümptomite kui ka 
võõrutusnähtude ilmnemisel on vajalik elutähtsate näitajate täpne monitooring ning vaja-
dusel  arsti kaasamine.

Vasokonstriktsioon - veresoonte ahenemine

Ravimid

Vt peatükki „Farmakoloogia“.
• Naloksoon (Narcanti)
• Diasepaam

Kokkuvõte

Alkohol on meie kultuuriruumis enim tarbitav uimasti, mis kuulub lahutamatult seltskonna-
elu juurde, olles seega paljude kiirabi väljakutsete korral vähemalt üks patsiendi tervist mõ-
jutavatest teguritest. Peale alkoholi kuritarvitatakse massiliselt sünteetilisi uimasteid nagu 
nt ecstasy. Kokaiini- ja oopiumimürgistuste tagajärjel võib haiguspilt kujuneda eriti kiiresti 
eluohtlikuks.

Enesekaitse seisukohast tuleb eelkõige mõelda patsiendi agressiivsusele, teda ümbritsevale 
keskkonnale ja patsiendil esineda võivatele infektsioonidele nagu HIV ja erinevate hepatiiti-
de viirused. Peale psüühilise toe tuleb patsiendile anda ka sümptomaatilist ravi. Erakorralise 
meditsiini tehnik peab tundma levinud uimastite kohta nende tarbijate seas kasutatavaid 
nimesid ja tähtsamaid antagoniste. Uimasti mõju hindamiseks võib ühendust võtta mürgis-
tusteabekeskusega.
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Joobes patsiendi läbivaatus- ja ravialgoritm

Ülevaade olukorrast

Piiratud       või puudub

Anamnees 
(juuresolijatelt)

Teadvus

Hingamine

Vereringe

Arstibrigaadi 
kutsumine,

reanimatsioon

Ebapiisav 

puudub 

Olemas

Piisav

Olemas

Stabiilne külgeasend,
korrapärane 
hingamise 

kontrollimine

Agressiivne?

Kunstlik hingamine / 
toetav hingamine

Jah

• Talking down,
• politsei kutsumine,
• bensodiasepiin, 
neuroleptikum.

Ei

Mioos
(= pupillide 

kitsenemine)

Ei

Jah

Naloksoon

Täiendav diagnostika (temp., 
EKG, RR, HS, veresuhkur),
vajadusel mürgistustea-
bekeskusega konsulteerimine,
sümptomaatiline ravi,
vajadusel fl umaseliin,
diferentsiaaldiagnoosid 
(metaboolne, neuroloogiline)

VÕTMESÕNAD alkoholimürgistus amotivatsiooni 
sündroom

kanep

sünteetiline uimasti fl ashback ecstasy
võõrutus kokaiin GHB hašiš
heroiin meskaliin LSD marihuaana

sissehingatavad ained looduslikud 
uimastid

opiaadimürgistus

Teadmiste kontrolli küsimused

1. Millistele ohutusabinõudele peab kiirabi uimastitega seotud juhtumite korral mõtlema?

2. Kirjeldage ägeda alkoholiintoksikatsiooni sümptomeid.

3. Milliseid uimasteid saab antagoniseerida naloksooniga?

4. Miks tuleb patsiendid mõnikord pärast naloksooni manustamist haiglasse transportida?

5. Teid kutsutakse välja ühele sünnipäevapeole. Tualetist leiate eest väriseva ja segaduses 
ning tugevalt oksendava nooruki. Patsiendi läbivaatuse käigus selgitab nooruki sõber 
Teile, et küpsetatud sünnipäevatordi sees oli hašis. Kuidas sellises olukorras käitute?
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27. RASEDUS, SÜNNITUSABI JA 
GÜNEKOLOOGILISED PROBLEEMID
Õpieesmärgid

Erakorralise meditsiini tehnik:

• oskab kirjeldada tavapärase sünnituse kulgu,

• teab patoloogilisi sümptomeid, mis võivad tekkida raseduse ja sünnituse ajal,

• oskab kirjeldada kiirabi tegevust normaalse raseda ja sünnitaja abistamisel. 

Sissejuhatus

Üks liigutavamaid sündmusi, mis kiirabitöötaja töös võib ette tulla, on sünnitaja abistamine – 
uue inimese ellu aitamine. Rasedus ja sünnitus on normaalsed nähtused. See ei vähenda aga 
naise anatoomia, raseduse ja sünnituse kulu ning sellega seotud riskide tundmise tähtsust.

Näidisjuhtum

Olete kiirabiautoga parajasti tagasiteel ühelt valeväljakutselt, kui saate häirekeskuselt väljakut-
se sõita appi sünnitavale naisterahvale. Sündmuskohta jõudmiseks kulub Teil umbes 20 minutit. 
Saabudes leiate eest umbes 30-aastase naise, kelle looteved puhkesid umbes tunni aja eest. Bri-
gaadi juht teeb kindlaks järgmised elutähtsad parameetrid: pulss 110 korda/minutis, RR 125/80 
mmHg, SpO2 97%. 
Selgitate välja, et tuhud käivad üheminutiliste vahedega ning et naine ootab kolmandat last.
Täiendava läbivaatuse käigus teeb kiirabi kindlaks, et valude vahel ei liigu lapse pea enam tagasi, 
seega on lähimate minutite jooksul oodata sünnitust.
Kiirabibrigaad on sündmuste käiguga arvestades kaasa võtnud oma sünnitusabivahendid ning 
naise istmiku alla lükanud imamisvõimelise steriilse aluse. Naise toetamiseks palutakse tuppa 
ka tema abikaasa. Võimaliku episiotoomia ettevalmistuseks paneb kiirabibrigaadi juht valmis 
steriilse kirurgilise  komplekti ning tõmbab kätte steriilsed kindad.
Mõned minutid ja tänu  perineumi kaitsele tuleb ilma episiotoomiata välja lapse pea. Pärast pea 
sündi teeb laps oma pöörde ja kiirabibrigaadi juht aitab kaasa õlgade sünnile toetades kätega 
lapse õlgu .Esimesena sünnib ülemine ehk sümfüüsi poolne õlg ja seejärel alumine õlg. Pärast 
õlgade sündi väljub kogu keha. Seejärel aspireeritakse lapse hingamisteed aspiraatoriga puhtaks 
ning kontrollitakse tema elutähtsaid funktsioone (Apgari skaala).  Täiesti terve tüdruk aseta-
takse ema rinnale. Kui nabanööris enam pulssi tunda ei ole, kinnitatakse sellele kaks klambrit ja 
õnnelik isa võib nööri läbi lõigata. Nabanööri ots desinfi tseeritakse.
Niinimetatud sünnitusjärgses etapis väljub kerge valuga platsenta. Kiirabibrigaadi juht kontrollib, 
kas platsenta on terve ning toimetab selle koos naisega haiglasse.

Episiotoomia – lahklihalõige

Tavapärane anatoomia ja füsioloogia

Vaagen koosneb neljast omavahel ligamentide ja kõhredega tugevalt seotud luust:
• 2 puusaluud – Ossa coxae, millest kumbki koosneb:

• niudeluust – Os ilium,
• istmikuluust – Os ischii,
• häbemeluust – Os pubis;

• 1 ristluu – Os sacrum;
• 1 õndraluu – Os coccygis.

Naissuguelundite ülesehitust ja funktsiooni vt peatükist „Anatoomia ja füsioloogia alused”.
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Rasedus

Normaalne rasedus kestab 280 päeva ehk 40 nädalat ehk 10 lunaarkuud. Rasedust saab 
arvestada Naegele reegli järgi – viimase menstruatsiooni esimesest päevast järgmise aas-
tani pluss 7 päeva miinus 3 kuud. Veel on tänapäeval olemas nn raseduse arvestamise ket-
tad ning unustada ei tohiks ka ultraheli. Kuid kõigi nende arvestusviiside aluseks on täpselt 
28-päevane tsükkel, mille 14. päeval enne uue menstruatsiooni algust toimub viljastumine. 
Kui tsükkel on pikem, tulevad lisapäevad valemile juurde arvestada. Reeglina on patsiendil 
eelnevatest uuringutest ette näidata eriarsti poolt väljaarvestatud sünnikuupäev.
Enamik lapsi sünnib  ajavahemikus 2 nädalat enne või pärast eeldatavat tähtaega.

1) Komplitseeritud rasedus

• Diabeet
Eeldusel, et kõik näitajad on normis, võivad 1. tüübi diabeediga naised enamasti sünni-
tada probleemideta terve lapse. Kui näitajad on üle normi, võivad raseduse ajal tekkida 
komplikatsioonid ja laps sündida väärarenguga. Tavaliselt on need vastsündinud madala 
veresuhkruga.

• Gestatsioonidiabeet
Kuna raseduse ajal toimuvad ainevahetuses muutused, vajavad rasedad rohkem insuliini. 
Kui kõhunääre ei suuda suurenenud insuliinivajadust täita, siis veresuhkru tase tõuseb. 
Tekib 4. tüübi diabeet (gestatsioonidiabeet), mis enamasti küll pärast rasedust kaob, 
kuid suurendab 2. tüübi diabeeti haigestumise riski.

• Hüpertoonia
Krooniline hüpertensioon: RR > 140/90 mmHg enne rasedust või enne 20. rasedusnäda-
lat ning püsib üle 42 päeva post partum.
Gestatsiooni hüpertensioon: ainult raseduse ajal või lühikest aega pärast sünnitust. Taas-
tumine toimub 10 päeva jooksul post partum.

2) Gestoosid
Rasedus tähendab naise organismile koormuse suurenemist. Kui rasedus koormab organis-
mi üle, võivad erinevad haiguspildid kas tekkida või tugevneda. Neid rasedusest tingitud hai-
gusi nimetatakse gestoosideks. Sõltuvalt tekke ajast räägitakse kas varajastest gestoosidest 
või hilistest gestoosidest (alates 20. rasedusnädalast). 

Varajased gestoosid
Varajase gestoosi tekitab rasedus ning see on märk sellest, et naine ei suuda kehaliselt või 
vaimselt rasedusega kohaneda. Tõenäoliselt on põhjus hormonaalsetes muutustes, eelkõi-
ge HCG hormoonis, mida toodab platsenta. Varajased gestoosid väljenduvad eelkõige iivel-
duse ja päevas mitmekordse oksendamisena. Oksendamise saab omakorda jagada kaheks: 
Emesis gravidarum ehk raseda hommikune oksendamine ja Hyperemesis gravidarum.

• Hyperemesis gravidarum

Umbes 2% kõigist rasedatest muutub hommikune oksendamine püsivaks seisundiks. Lisaks 
hormonaalsetele teguritele oletatakse siin põhjustena ka tõsiseid emotsionaalseid ja psüü-
hilisi probleeme. 

Pidev oksendamine kujutab emale tõsist ohtu. See tähendab suurt vedeliku- ja elektrolüüti-
de kaotust ning ema üldine tervislik seisund halveneb mõne päeva jooksul. Patsient on vaja 
paigutada statsionaarselt haiglasse ning teha infusiooniravi. Psüühiliste probleemide korral 
aitab sageli ka lühiajaline haiglasviibimine. Mõned naised vajavad psühhoteraapiat.
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Hilised gestoosid
Varem nimetati gestoose rasedustoksikoosiks, sest arvati, et selle põhjustajaks on üks kindel 
toksiin. Praegu nimetatakse seda haigust sümptomite ja põhjuste järgi EPH-gestoosiks:
E – edema = ödeem, turse
P – proteinuuria = valgusisaldus uriinis,
H – hüpertensioon = kõrgvererõhk > 135/85.

• PIH = pregnancy induced hypertension ehk rasedusest põhjustatud hüpertensioon. 

Selle gestoosi põhjused ei ole veel päris selged. Haigus esineb eelkõige suure emotsionaa-
lse koormusega naistel. Üheks põhjuseks võib olla ka platsenta puudulik verevarustus. Kõik 
selle gestoosiga naised on stressis ja tunnevad, et neid ei armastata.

• Preeklampsia

Preeklampsia all mõeldakse hilist gestoosi (EPH-gestoosi), mida iseloomustavad sellised täien-
davad kaebused nagu ülakõhuvalu (valu, iiveldus), tugev peavalu, pearinglus, nägemishäired 
(nt silme eest virvendab), üldine rahutus, tugevnenud refl eksid, uimasus ja teadvusehäired.
Vaid kergematel juhtudel on võimalik ambulatoorne ravi kindla toitumise abil. Labetaloli  
püsiinfusiooniga alandatakse ettevaatlikult vererõhku, sest tõenäoliselt on platsenta vere-
varustus juba häiritud. Edasi antakse rasedale diureetikume  ja eklampsia tekke vältimiseks 
sedatiivi ning magneesiumi.
Kuna laps on pidevas ohus, peab sünnitus toimuma enneaegselt. Enamik suuremaid keskusi 
on üle läinud praktikale, et alates 34. rasedusnädalast tehakse keisrilõige.

• Eklampsia

Eklampsia on kõige raskem hilise gestoosi vorm ja eluohtlik haigus. See tähendab krambi-
hoogu ja/või pikaajalist teadvusekaotust. Esimesed sümptomid selle tekkest on tugev otsa-
esise valu, motoorne rahutus ja mõnikord difuusne ülakõhu valu.
Naised, keda see haigushoog on juba tabanud või kellel see parajasti avaldub, tuleb koheselt 
paigutada statsionaarsele ravile. Iga väline ärritus võib hoogu süvendada või selle vallanda-
da. Ka näiteks öösel majaseinalt vastu peegelduv sinine vilkurite valgus on eklampsiahaige 
jaoks suur haigushoo provotseerija. Ravi hõlmab krampide kupeerimist (soovitatavalt lühi-
narkoosi abil), intensiivset psüühilist tuge ning sedatiivi, magneesiumi ja hapniku manusta-
mist. Olemasolevate andmete kohaselt on eklampsia korral emade suurenenud suremus 
2–5%, imikute suremus kuni 20%.

• HELLP sündroom

HELLP sündroomiks nimetatakse ilma krampideta eklampsiat. Tegemist on raskekujulise 
hilise gestoosiga, mida raskendab tõsine maksatalitlushäire, mille tulemusena tekib Coma 
hepaticum.

H = hemolüüs (vere lagunemine)
EL = elevated liver function tests (maksafunktsiooni analüüside tulemuste muutused)
LP = low platelet counts (trombotsüütide vähenenud sisaldus veres)

Arvatakse, et tegelikuks põhjuseks on tromboksaan A2 ja prostaglandiin E2 taseme kõikumi-
ne, millest sõltub veresoonte laienemise juhtimine. Sellel on  kahjulik mõju eelkõige erütrot-
süütidele ja trombotsüütidele. Tulemuseks on kõigi kahjustatud organite, ennekõike maksa 
talitluse lakkamine.
Patsiendid kaebavad tihti iivelduse ja ülakõhuvalu üle. Neil on hüpertoonia (190/110 mmHg), 
ödeem ja umbes 10% juhtudest kollakaks tõmbunud nahk. HELLP sündroomi diagnoosi on võima-
lik panna vereproovi tulemusena (maksa näitajad, trombotsüütide hulk, vere hüübimise näitajad).
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Ravi hõlmab vererõhu langetamist, verehüübe takistamist hepariiniga ning kiiret raseduse 
lõpetamist Sectio abil. HELLP sündroomi korral on vastsündinute suremus üle 50%.

3) Emakaväline rasedus

Munajuha ja kõhuõõne rasedust nimetatakse kokkuvõtvalt emakaväliseks raseduseks. Mõ-
lemal juhul kinnitub viljastatud munarakk väljapoole emakat. Munarakk võib kinnituda eri-
nevatesse kohtadesse väljaspool emakat: nt munajuhadesse, munasarjadesse, emaka vä-
lisseinale või soolestikule. Raseduse varases faasis saab embrüo küll normaalselt areneda, 
kuid reeglina esimese kolme kuu jooksul ta siiski sureb. Kõige tüüpilisemad kaebused on 
ühepoolne alakõhuvalu ja vaginaalne verejooks. Diagnoosi kahtlust kinnitavad positiivne ra-
sedustest ja ultraheliuuring.
Munaraku kinnitumiskohast sõltuvad ka emakavälise raseduse sümptomid. Munajuha rase-
dus lõpeb enamasti loote surmaga arenguks vajaliku ruumi ja verevarustuse puuduse tõttu. 
Platsenta irdub ja munajuha lõhkeb. Sellega kaasnevad tugev valu ja eluohtlik verejooks. 
Kõht on pinges ning puudutustele äärmiselt tundlik. Patsient on kahvatu, hingeldab, pulss 
on kiire, võivad tekkida pearinglus ja oksendamine. Kuna haiguspilt vastab šokisümptomite-
ga täielikult ägeda kõhu haiguspildile, tuleb seda vastavalt käsitleda ja ravida. Vaginaalset 
verejooksu ei pruugi tekkida või siis see võib avalduda määrimisena.

Lunaarkuu - 28-päevane tsükkel

post partum - pärast sünnitus 

HCG - human chorionic gonadotropine ehk koorioni gonadotropiini hormoon 

Sectio (caesaria) - keisrilõige, operatsioon, mille käigus laps väljutatakse emakast kõhukatteid ja 
emakaseina läbistava lõikehaava kaudu

Günekoloogilised verejooksud

1) Märk sünnitustegevuse algusest
Esimese märgina sünnitustegevuse algusest jälgitakse tservikaalse limakorgi eraldumist, 
millega kaasneb enamasti valude alguses limane kergelt roosakas verine voolus.

Järgmine märk on suurem verejooks avanemisfaasi lõpus, sest see on vigastanud tservikaa-
lseid veresooni. Mõlemal juhul ei ole muretsemiseks põhjust – tegemist on täiesti normaal-
sete sünnituse ajal ilmnevate nähtustega.

2) Menstruatsiooniga seotud verejooks
Mõnikord võib suuremaid veritsusi ette tulla ka väljaspool tavapärast menstruatsioonipe-
rioodi. Eriti ohustab see keskealisi naisi. Ka raseduse ajal võib esineda ärajäänud tavapärase 
menstruatsiooni ajal kas määrimist või tugevat veritsust.

3) Kartsinoom
Vulva kartsinoom annab endast veriste muutuste näol juba varakult märku. Tupe kartsinoo-
mi sümptomeid on märgata alles siis, kui on tekkinud juba valulised haavandid. Vesist-verist 
voolust eritub iseäranis pärast vahekorda (suguühte verejooks). Emakakaela või emaka kart-
sinoomiga tihti veritsust ei kaasne.

4) Nurisünnitus
Nurisünnituse (abordi) all mõeldakse raseduse lõppu enne lapse eluvõimeliseks arenemist. 
Peamisteks põhjustajateks on embrüo geneetilised defektid või infektsioonid, hormonaal-
sed häired, emaka või platsenta arenguanomaaliad ning ema veregrupi konfl ikt.
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Abort – iseäranis kuni 16. rasedusnädalani – algab sageli kiskuva valuga, alakõhu krampidega 
– valudega – ja verejooksuga. Diagnoos pannakse ultraheli abil. Kui loote südametegevus on 
muutumata, üritatakse rasedust valusid leevendavate ravimite abil säilitada. Muudel juhtu-
del lõpetatakse rasedus koheselt kas sünnitustegevust soodustavate ravimite manustami-
sega või loote väljakaapimisega.
Ravi: rahustamine, rääkimine, haiglasse transportimine, tõenduseks loote kaasavõtmine.

5) Enneaegne platsenta irdumine
Enneaegne platsenta irdumine tekitab kas nurisünnituse või enneaegse sünnituse. See võib 
juhtuda ka raseduse lõpu poole.
Tavaliselt jääb platsenta lapse sünnini täielikult muutusteta. Kui platsenta – või enamasti 
küll vaid osa platsentast – irdub emakast äärest või keskelt, tekib tugev verejooks ja lapse 
ebapiisav verevarustus. Ohtu lapsele suurendab veel seegi, et ema keha reageerib suurest 
verekaotustest tekkinud šokile ning võtab kõik ained, eelkõige O2 endale.

Sümptomid
Keskelt irdumine: võimalik, et verejooks välja ei ulatu, tunda on aga tugevat valu; lapse süda-
melööke kuuleb vaid nõrgalt.
Äärest irdumine: suur vaginaalne verejooks, ilma valudeta.
Võib põhjustada eluohtlikult suure verekaotuse, millega kaasnevad šokk, vere hüübimise 
häired, äkiline neerupuudulikkus, lootevee emboolia. Tõsine oht nii ema kui ka lapse elule!

Abistamine: šokiseisundi kontrollimine, kiire transport haiglasse (vt allpool).

6) Placenta praevia
Tavaliselt peaks platsenta kinnituma emaka esi- või tagaseina keskele. Kahjuks võib mõni-
kord juhtuda, et platsenta valib kinnitumiseks vale koha – eriti siis, kui ta jääb näiteks lihtsalt 
„alla seisma”. Viimasel juhul kinnitub platsenta emaka alumisse ossa vahetult emakakaela 
kohale.
Esimeste valudega, kui emakakael hakkab avanema, platsentakude rebeneb ning tekib tu-
gev verejooks. Reeglina on see diagnoos enne ultraheliuuringutel kindlaks tehtud.
Placenta praevia korral on näidustuseks Sectio.
Ravi: kiire transport haiglasse, vt allpool.

7) Emaka ruptuur
Esineb peaaegu eranditult juhtudel, kui patsiendile on varem tehtud keisrilõige, eelkõige 
siis, kui platsenta on kinnitunud täpselt Sectio armi kohale.
Ilmne emaka ruptuur: äkki tekkivad tugevad valud, alumise emakaosa väljavenimine ja valu-
likkus, rahutu patsient.
Toimunud emaka ruptuur: valude vähenemine või äkki lõppemine, lapse südamelöökide 
mittekuulmine, šokiseisund, sisemine verejooks.

NB! Äärmiselt eluohtlik nii emale kui ka lapsele. 
Ravi: šokiseisundi kontrollimine, kiire transport haiglasse, vt allpool

8) Atooniline emakas
Sünnitusjärgses faasis on emaka atoonia üks sagedasemaid raskekujuliste verejooksude 
põhjusi. Emaka atoonia korral ei tõmbu emakas pärast sünnitust kas üldse või piisavalt kok-
ku. Pärast platsenta väljumist kaotab patsient enam kui 1000 ml verd.
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Günekoloogilise verejooksu põhjused ja sümptomid
Diagnoos Rasedus Sümptomid Ravi
Abort Esimesel trimestril Alakõhuvalu, vaginaalne 

verejooks
Platsenta 
irdumine

3. trimester Äkki tekkiv kõhupiirkonna 
valu, puuduv või kuni tugev 
vaginaalne verejooks

Infusioon

Placenta praevia 3. trimester Peaaegu alati ette teada, 
äkki tekkiv vaginaalne 
verejooks, valu puudumine 
või kuni tugev valu

Beeta-adreno-
mimeetikumid, 
plasmaasendaja, 
tokolüüs (valude 
leevendamine)

Emaka ruptuur 3. trimester Tugev, kuid järsku lõppev 
valu, puuduv kuni tugev 
vaginaalne verejooks

Tokolüüs, infusioon

Emakakaela ja 
vagiina rebendid

Post partum Tugev vaginaalne verejooks Infusioon

Platsentajääkide 
retentsioon

Post partum Tugev vaginaalne verejooks Infusioon

Atooniline 
emakas

Post partum Tugev vaginaalne verejooks Oxytocin, infusioon

Ruptuur - rebend

Tsüanoos – naha ja limaskestade sinakakstõmbumine

Vena cava kompressioonisündroom
See sündroom avaldub sageli rasedate transportimisel ning väljendub selliste sümptomite-
na nagu õhupuudus, hüperventilatsioon, vererõhu langus, iiveldus, teadvusehäired või tead-
vusekaotus, kahvatus või tsüanoos. Sündroom tekib raseduse lõpus selili asendis lamamise 
tõttu. Loode surub oma raskusega Vena cava inferiorile – alumisele õõnesveenile – ning su-
rub sellega nii ema kui ka enda verevarustuse kinni.
Ravi: küliliasend vasakul küljel, hapnik, mõne aja pärast aeglane istuli tõusmine.

Sünnitus

Maailma Terviseorganisatsioon (WHO) määratleb normaalset sünnitust järgmiselt: Normaa-
lne sünnitus algab iseeneslikult, sünnitus on madala riskiga nii selle alguses kui ka läbi kogu 
sünnituse protsessi. Vastsündinu sünnib pea ees spontaanselt 37.–42. rasedusnädalal. Post 
partum on nii ema kui ka lapse üldine seisund hea.

1) Sünnitusmehhanism
Kogu mehhanismi silmas pidades on sünnitus keeruline „kokkumäng“ ema sünnitusteede ja 
lapse anatoomiliste omaduste  vahel. Sünnituskanal koosneb väikesest vaagnast (pehmete 
kudedega kaetud ja vaagnapõhjaga kaudaalselt seotud ruum) ja pehmete kudedega kana-
list, mille moodustavad emakas, vagiina, vaagnapõhi ja vulva. See kujutab endast nö jätku 
luulisele kanalile.
Kuna 90% sünnitustest algab lapse liikumisega pea ees, on lapse peal sünnitustegevuses 
väga tähtis roll. Lapse pea läbimõõt on reeglina erinevatest telgedest mõõtes 8,5 kuni 10 
cm. Kuna koljuluude luuühendus ei ole veel välja arenenud, saab pea väiksema läbimõõduga 
avast väljamahtumiseks vastava kuju võtta (kuni ühe sentimeetri võrra).
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2) Valud
Raseduse ja sünnituse ajal toimuvaid rütmilisi kokkutõmbeid nimetatakse tuhudeks (valu-
deks). Naisel enne 30. rasedusnädalat tekkivad valud on põhjustatud emaka valulisest tih-
kestumisest. Pärast 30. rasedusnädalat tekivad eelvalud või vajumisvalud, mis avalduvad 
ebakorrapäraselt ning vaid kergelt valulikult. Nende valude ajal vajub lapse esimesena sün-
div kehaosa väiksesse vaagnasse. Valude üleminek tuhudeks toimub sageli sujuvalt. Tuhude 
sagedus ja tugevus suureneb koos emakakaele avanemisega.

3) Kuidas sünnituse algust ära tunda
Sünnituse algusest annavad märku:

• valulised tuhud,
• ja/või emakakaela lühenemine,
• lootevee eemaldumine,
• verine limaeritus

4) Avanemisperiood
Emakakael avaneb tuhude ajal selleks, et umbes 10 cm läbimõõduga lapse pea läbi lasta. 
Selle protsessi kestus on täiesti erinev, arvestada võib 2–10 tunniga. Alguses tekivad umbes 
iga 15 minuti järel ühtlaselt valusad tuhud, millest saavad lõpuks emakakaela avanemise 
hetkeks 1–2-minutiliste vahedega  valulised, umbes terve minuti kestvad kokkutõmbed.
Suuremal osal sünnitajatel puhkevad selles faasis looteveed (= õigeaegne lootevete puhke-
mine). Lootekest rebeneb valutult ning enamasti väljub vaid väike osa looteveest, sest alla 
suruv lapse pea sulgeb ava.
Lootevesi on selge valkjas vedelik, mis muutub last edasi andes häguseks. Rohekasmust loo-
tevesi on märk lapse esimesest väljaheitest (mekoonium = loote roe) ning lapse jaoks ohtli-
kust olukorrast. Mekooniumi sattumisel lapse hingamisteedesse võib tekkida kopsupõletik. 
Kui patsient antakse haiglale üle, tuleb kindlasti kirjeldada ka lootevee värvust.

5) Üleminekuperiood
See on sünnituse kõige tormilisem faas. Sel hetkel naine ei tea, kas tegemist on veel ema-
kakaela avanemise valuga või kas lapse väljapressimisega on veel vaja oodata. See on nii 
kehaliselt kui ka psüühiliselt keeruline sünnitusperiood.

6) Väljutusperiood
Väljumisperiood algab emakakaela täieliku avanemisega ning lõpeb lapse sündimisega. 
Tuhud lükkavad lapse pea vaagnasse. Kui pea on jõudnud vaagnapõhjani, tekitab Plexus 
lumbosacralis närvipõimikule avalduv surve tugeva pressimistungi.

Kui lapse pea tagaosa ilmub häbememokkade vahelt nähtavale (tuhude vahel libiseb pea 
korduvalt tagasi, et uue tuhu alguses väljapääsu natuke laiemaks teha), on järgneva 15 mi-
nuti jooksul sünnitus lõppenud.

Aeg: Maailma Terviseorganisatsiooni avaldatud andmete kohaselt (WHO Pathograph, 1993) 
toimub normaalne emakakaela avanemine 1 cm tunnis. Väljumisperioodi pikkuseks arvesta-
takse kuni 1 tund.
Neisse andmetesse tuleb aga suhtuda kui orienteeruvatesse näitajatesse. Väljaõppinud 
meedikud arvestavad esimeste „õigete” tuhude algusest kuni sünnini umbes 12 tunniga. 
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7) Platsentaarperiood
Platsenta irdumise periood algab lapse sündimisega ja lõpeb platsenta väljumisega. Sünni-
tusjärgsete valude ajal tõmbub emakas järk-järgult kokku tagasi, mistõttu platsenta hakkab 
irduma – reeglina keskelt, kuid harva ka äärest. Kui platsenta on emaka küljest täielikult lahti 
tulnud, eemaldub see naise kaasapressimise abil. Selles sünnitusfaasis ei tohiks verekaotus 
ulatuda üle 500 ml (WHO, 1990). Tervetel naistel tekib elutähtsate funktsioonide häire oht 
reeglina alles > 1000 ml verekaotuse korral. Oxytociniga saab platsenta irdumist toetada ja 
kiirendada. Lisaks saab ravimi manustamise abil tugevdada emaka kontraktsiooni ja vere-
kaotust seega vähendada.
Eraldunud platsentat tuleb kontrollida, veendumaks, et sellest ei ole jäänud tükke emakas-
se, kuna viimased võivad põhjustada tõsist verejooksu või põletikku.

8) Peaseisus loote normaalne sünd
Vaagna sisenemisava on ristipidi vaadates ovaalne. Lapse pea keerab ava juures seega risti-
pidi, selg vaatab üles, kolju noolõmblus vaatab risti. Allapoole liikudes peab laps tegema 2 
pööramist.

1. pööre: läbi ümara vaagnaruumi liikudes lükkub lapse pea üha enam rinna suunas. See 
vähendab pea ümbermõõtu. Laps keerab end 90°, nii et selg ja kukal näitavad  häbemeluu 
poole. Kõige madalamal asetsev punkt on lapse kukal, noolõmblus asetseb pikuti.
Pikkupidi ovaalsest vaagnast väljumise avast väljudes sirutub lapse pea üha enam välja. Toe-
tuspunktiks on ema häbemeluu. Üksteise järel väljuvad lahkliha kaudu kukal, laup, otsaesine, 
nägu ja lõug. Selleks ajahetkeks sobituvad õlad täpselt risti ovaalsesse vaagna sisenemis-
avasse.

2. pööre: õlgade väljumiseks peab laps tegema veel ühe 90-kraadise pöörde, et õlad aset-
seksid vaagna väljapääsuga ühes suunas. Reeglina pöörab laps end tagasi oma esialgses-
se asendisse. Väljastpoolt on näha pea välist pööramist küljele. Lõpuks väljuvad lapse pea 
langetamise abil ülemine õlg, keha tõstmise abil alumine õlg ning seejärel tuleb välja kogu 
ülejäänud laps.

Joonis 27.1. Sündiva pea juhtimine ja lahkliha kaitse



346

Joonis 27.2. Pea ja õlgade sünd

9) Sünnituse vastuvõtmine kiirabiautos

„Kõik kardavad seda, aga sellest hiljem rääkides on suurepärane tunne!”

• Parkige auto ohutusse kohta.  

• Võtke sünnituseks mõeldud abivahendid välja ja tõmmake kanderaamile kate peale 
(kui seda ei ole enam aega teha, siis asetage kate lihtsalt naise istmiku alla). Sünnitus-
abi andjad peavad kindaid kandma. Hingake paar korda sügavalt sisse ja välja – laps 
sünnib nagunii ise (loodetavasti!).

• Ettevalmistuste ajaks peab naine jalast võtma sukkpüksid, aluspüksid vmt.

• Üha enam naisi on sünnituse ettevalmistuskursustel õppinud asendeid, mis lihtsusta-
vad sünnitamist. Enamiku naiste jaoks on mugavam, kui seljatugi on üles tõstetud ja 
ta saab jalad kõrverasse tõmmata. Küliliasend või püstine sünnitusasend hõlbustavad 
pressimist, leevendavad valusid ja vaheliha ning vagiina vigastusi.
Üks eelistatumaid asendeid on käpuli asend. Laske naisel asendit muuta, kui ta seda soo-
vib. Reeglina teab ta ise kõige paremini, millises asendis talle sünnitus kõige kergem on.
Käpuli asendi korral seadke kanderaami peaosa täielikult üles. Naine on põlvedel, toe-
tub kanderaami peaosale, istmik meediku poole. Laps tuleb välja samamoodi nagu 
selili asendi puhul, ainult et lapse nina on Teie poole (sest naine on ju teistpidi). Tava-
liselt on lapse nina alati ema päraku poole.

• Aidake naisel ta tuhude järgi pressida. Oodake, kuni tuhud on hästi tugevad ning 
pressimistung maksimaalne. Laske patsiendil sügavalt õhku sisse tõmmata, kinni hoi-
da, silmad sulgeda ja lõug rinnale toetada. 
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• Järgneb surumine – nagu roojamisel – lihtsalt alla poole. Toetage lahtise peopesa-
ga vasak käsi kindluse mõttes lapse kuklale, et laps ei saaks liiga kiiresti välja tulla. 
Kui õlad ei taha kohe kaasa tulla, oodake järgmise tuhuni. Naine peab tunde järgi 
veel kord natuke pressima. Lükake lapse pead ettevaatlikult ema päraku suunas, kuni 
lapse ülemine õlg tuleb välja. Seejärel tõstke lapse pea ettevaatlikult uuesti, kuni ka 
teine õlg ilmub nähtavale. Seejärel tõstke laps välja.

Mis edasi? Asetage laps ema jalgade vahele ja pühkige ta nägu puhtaks. Kui ninas on väga 
palju lima, võite selle ettevaatlikult aspiraatoriga ära puhastada, kuid ainult mehaanilise as-
piraatoriga. Reeglina hakkab laps karjuma, seejärel hingama ning liigutama. Tema tsüanoos 
väheneb. Siis asetatakse alasti laps kohe ema kõhule ning kaetakse (koos emaga) puhta rä-
tiku ja laste jaoks ette nähtud fooliumiga. Nii saab lima kergesti ninast välja voolata ja lapsel 
on soe olla.
Kui laps ei hakka karjuma ja hingama, tuleb teda hõõrumise või kuivatamise abil stimulee-
rida, aspiraatoriga  hingamisteed puhtaks imeda ja teha hapniku insufl atsioon. Kui sellele 
reaktsiooni ei järgne, tehakse lapsele hingamiskoti ja maskiga kunstlikku hingamist. Pulsi 
puudumisel või kui pulss on alla 60, alustatakse südamemassaažiga (vt peatükki „Taaselusta-
mine kliinilisest surmast”). Vajadusel kaastata kiirabi arstibrigaad.
Pange täpne sünniaeg kirja!

10) Nabanööri läbilõikamise hetk
Nabanöör lõigatakse komplikatsioonideta sünnituse puhul läbi enamasti siis, kui see pulsee-
rimise lõpetab. 

Nabanööri läbilõikamine: 
• Tõstke nabanöör üles, asetage nabanöörile lapsest kahe käelaiuse kaugusele klemm. 
• Tõmmake nabanöör platsentani välja. 
• Asetage teine klemm esimesest klemmist ühe käelaiuse kaugusele ning lõigake see-

järel nabanöör läbi (kahe klemmi vahelt). 
• Desinfi tseerige lapse nabanööri ots ja fi kseerige see nabasidemega kõhu külge.

Nabanööri varajane läbilõikamine peab olema põhjendatud. Teatud riskidega seotud rase-
duse või sünnituse, näiteks reesuskonfl ikti ohuga raseduse või enneaegse sünnituse korral 
võib hiline nabanööri läbilõikamine tekitada komplikatsioone, kuid normaalse sünnituse kor-
ral ei ole põhjust, miks loomulikku protsessi sekkuda.
Kui lähima sünnitushaiglani ei ole liiga pikk maa, ei hakata järelsünnitust (platsenta sündmi-
ne) ära ootama. Kui see asub aga kaugel, oodatakse, kuni platsenta on väljunud, pakitakse 
see sisse (et kontrollida, kas kogu platsenta on väljunud) ja dokumenteeritakse järelsünnitu-
se aeg. Transport toimub Fritschi asendis, st ristatud jalgadega.

11) Kaksikud
Reeglina sünnivad kaksikud 35. kuni 38. rasedusnädalal. Kuna emakalihased on väga välja ve-
nitatud, on rebendid kergemad tekkima, valud on suuremad, emakakael avaneb ja väljuvad 
sünnitust esilekutsuvad hormoonid (oksütoksiin ja prostaglandiin).
50% kõigist kaksikute sündidest toimuvad vaginaalselt. Kuid kaksikute puhul esineb palju sa-
gedamini esimese lapse vale asendit nagu tuharseis või ristseis, mis tingivad keisrilõike tege-
mise. Komplikatsioonid võivad sünnituse ajal tekkida peamiselt sellest, et ühemunakaksikud 
kiiluvad kinni või haakuvad üksteise taha, pärast esimese lapse sündi platsenta irdub, tekivad 
probleemid nabanööriga või pärast esimese lapse sündi muutuvad tuhud liiga nõrgaks. Üld-
juhul peaks teine laps sündima 30 minuti jooksul pärast esimese lapse sündi.
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12) Lahkliha kaitse
Paljudes õpikutes kirjeldatakse lapse pea väljumise ajal lahkliha kaitsmist järgmiselt: ühe käe 
sõrmed (tavaliselt parema käe sõrmed) toetavad lahkliha, samas kui teise käega surutakse 
õrnalt lapse pea peale, et ära hoida pea liiga kiiret väljatulekut ning seega lahkliha vigas-
tamist või siis vigastusi vähendada. Mõnede uuringute tulemused väidavad vastupidist: et 
kuna last püütakse tagasi hoida koondub kogu sünnituse jõud lahklihasse ning tekitab laht-
lihale veelgi suuremaid vigastusi. Seetõttu tuleks lahkliha kaitse võtet kasutada ainult neil, 
kes on teadlikud sellega seotud vastutusest (ämmaemandad, arstid jne).

Lahkliha rebendid tekivad iseäranis esmasünnitajatel. I° rebendeid tavaliselt õmmelda ei 
tule, II° rebendid õmmeldakse kohaliku tuimestusega, III° rebenditel võivad olla tõsised ta-
gajärjed, mistõttu neid tohivad õmmelda vaid eriarstid.

Kaudaalne - patsiendi pikitelje suhtes "saba" pool paiknev

Episiotoomia - lahklihalõige

Apgari skaala

Apgari skaala aitab anda vastsündinu seisundile ühtse hinnangu ning seda rakendatakse 1 mi-
nut, 5 minutit ja 10 minutit pärast lapse sündi. Apgari näitajad tähistavad järgmist hinnangut:

0 1 2

HINGAMINE puudub ebareeglipärane reeglipärane

PULSS puudub alla 100 korra/
minutis üle 100 korra/minutis

LIHASTOONUS ei liiguta loiud liigutused spontaansed liigutused

VÄLIMUS kahvatu ja sinine istmik roosakas, 
jäsemed sinakad roosakas

REFLEKSID puuduvad grimassid karjumine, köhimine

Hinnang ja meetmed

10–8 punkti normaalne Soojas hoidmine

7–4 punkti häire Soojas hoidmine, hapniku andmine, 
hingamisteede uuesti aspireerimine, 

hingamise toetamine, jälgimine (hingamise ja 
südametegevuse kontrollimine)

kuni 4 punkti eluohtlik häire Reanimatsioon, reanimobiil
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Komplikatsioonid sünnitusel

Kõigi nende komplikatsioonide esinemisel tuleb ema ja laps koheselt haiglasse toimetada. 
Kohapealne tegutsemine halvendab sageli olukorda.

1) Nabanööri väljalangus
Nabanööri väljalanguse korral vajub nabanöör pärast edukat lootevete puhkemist lapsest, 
st tema allpool asuvast kehaosast ette poole (0,5% kõigist sündidest). See surub nabanööri 
kokku ja lapse verevarustus halveneb.
Tulemusena tekib vastsündinul hapnikupuudus. Eriti ohtlik on olukord peaasendi korral, sest 
kõva pea surub nabanööri täielikult kinni.
Ravi: hapniku manustamine, vaagna ülestõstmine, võimalike tuhude takistamine ravimite 
abil, raseda rahustamine ja kutsuda appi kiirabi arstibrigaad. Arst üritab lapse pea tagasi 
lükata ja nabanööri õigesse asendisse viia.

2) Vale peaasend
Tavaliselt sünnib laps pea ees. Kõige ees liigub kukal. Pea asetub vastavalt juba suhteliselt 
varakult sünnituse alguses – nimelt enne kui see fi kseerub vaagnaluude vahele.

Peaasendite võimalused:

Kukalseis Väike lõge on kõige ees, nina jääb päraku suunda.

Eespeaseis Suur lõge on kõige ees, nina jääb päraku suunda.

Otsmikseis Otsaesine on kõige ees, nina jääb otsevaates.

Näguseis Nina on kõige ees, esimesena ilmub nähtavale nägu.

Ümberpööratud asend Nina osutab häbemeluu suunas, ükskõik milline asend.

3) Vale kehaasend

• Tuharseis

Tuharseisuks nimetatakse lapse vale kehaasendit, mille puhul laps on küll õiges suunas, kuid 
pea asemel on sünnituskanalisse liikunud kas istmik, väljasirutatud jalad või kõverdatud jal-
gade korral nii jalad kui ka istmik ühe korraga.
5% sünnitustest on laps tuharseisus. Tuharseisuga kaasnevad komplikatsioonid on nõrge-
mad tuhud ja istmiku tõttu sünnituskanali väiksem avanemine. See võib omakorda tekitada 
hilisemaid komplikatsioone pea sündimisel. Esiteks surub kõva pea platsentast nabani ula-
tuva nabanööri kinni ja lapsel tekib hapnikupuudus. Teiseks on peal raske vähe avanenud 
sünnituskanalisse sobituda. Pea sobitumise hõlbustamiseks soovitatakse anda oksütoksiini 
ja hapnikku.

• Ristseis

Ristseis on kas juba eelnevalt ära märgitud raseduskaarti või siis ära tuntav ristipidi ovaalse 
emaka järgi. Lapse südamelööke kuuleb naba kõrguselt.
Tegemist on sünnituseks mittesobiliku asendiga. Kui looteveed on puhkenud ja tuhud ala-
nud, tuleb patsient transportida koheselt haiglasse. Haiglas tehakse rasedale viivitamatult 
keisrilõige.

NB! Kiirabijuhtumina esinev sünnitus on tavaliselt nö välksünnitus – see tuleb ootamatult nii 
lapsele kui ka emale. > 90% juhtumitest kulgeb sünnitus iseenesest. Normaalne (st normaa-
lse kestusega) sünnitus kestab tunde. Selle aja jooksul on sünnitaja reeglina juba haiglas.
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Ravimid

Vt peatükki „Farmakoloogia”.

• Oxytocin

Kokkuvõte

Väljaspool sünnitusmaja toimuv sünnitus on keeruline ülesanne kõigile asjaosalistele. See 
on üks väheseid kiirabijuhtumeid, millel on reeglina väga õnnelik lõpp. Eesmärk on taga-
da nii ema kui ka lapse jaoks ohutu ja komplikatsioonideta sünnitus. Erakorralise meditsiini 
tehniku jaoks on seega tähtis omada teadmisi erinevate sünnitusfaaside ning emal ja lapsel 
esineda võivate komplikatsioonide kohta.

Võtmesõnad eklampsia emakas gestoosid

munajuha rasedus nabanööri väljalangus nurisünnitus platsenta

preeklampsia rasedus sünnitus tsükkel

tuhud vena cava 
kompressioonisündroom

Küsimused teadmiste kontrollimiseks

1. Mis on EPH-gestoos ning milliseid prekliinilisi võtteid selle diagnoosiga patsientide 
puhul rakendatakse?

2. Milliste sümptomite esinemisel tuleks ette valmistada sünnituse vastuvõtmine pat-
siendi kodus või kiirabiautos?

3. Mida Te oskate rääkida vastsündinu nabanööri läbilõikamise kohta?

4. Milliseid võtteid tuleks rakendada, kui vastsündinu pärast sündi ei nuta?

5. Milliseid meetmeid Te rakendate tugeva vaginaalse verejooksu korral?
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28. TAASELUSTAMINE KLIINILISEST SURMAST

Õpieesmärgid

Erakorralise meditsiini tehnik:

• teab vereringe seiskuse vorme ning oskab liigitada neid taaselustamise võimaluste järgi,

• teab ja oskab rakendada esmase taaselustamise võtteid (BLS, ABC),

• teab ja oskab kirjeldada spetsiaalseid taaselustamise võtteid (ALS),

• oskab nimetada kardiopulmonaalsel taaselustamisel (CPR) kasutatavaid ravimeid ja teab 
nende doose

• oskab kirjeldada patsiendi lähedastega suhtlemise põhireegleid.

Sissejuhatus

Südame-veresoonkonna haigused põhjustavad Euroopas üle 40% kõikidest alla 75-aastas-
te surmajuhtumitest. Eestis kutsutakse kiirabi kliinilises surmas inimese juurde ligikaudu 
500-700 korral aastas. Kõigist südameinfarkti saanud inimestest sureb üks kolmandik enne 
haiglasse transportimist, ligikaudu 50% tunni aja jooksul pärast akuutsete sümptomite ilm-
nemist. Umbes 80% äkksurmadest leiab aset kodus, umbes 50% patsientide puhul ilma tea-
daoleva südamehaiguseta, ligikaudu 40% juhtudest ei viibi patsiendi juures sel ajal kedagi. 
Enne kiirabi saabumist rakendatavad esmaabivõtted suurendavad vatsakeste virvendusest 
ellujäävate patsientide arvu kahekordselt. Enamikul surmajuhtumitel on esmaseks vererin-
geseiskuse vormiks vatsakeste virvendus (ventrikulaarne fi brillatsioon – VF) või pulsita vat-
sakeste tahhükardia (ventrikulaarne tahhükardia – VT). Tõhusaim abi mõlema vereringeseis-
kuse vormi korral on defi brillatsioon.

Reanimatsiooni õnnestumises mängib olulist rolli aeg. Rahvusvaheliste soovituste kohaselt 
tuleb põhivõtete rakendamist alustada hiljemalt 3–5 minuti jooksul vereringe seiskumisest. 
Siit nähtub vereringe seiskumise tuvastamise, esmaabi osutaja reanimatsiooni ja häirekesku-
se antavate kardiopulmonaalse taaselustamise (CPR) juhiste tähtsus. Kõrvalseisja õigeaeg-
selt alustatud elustamisvõtted võivad kahekordistada tõenäosuse, et edasine kiirabi poolt 
teostatud taaselustamine on efektiivne. Euroopa Taaselustamisnõukogu (European Resusci-
tation Council, ERC) ja Ameerika Südameassotsiatsiooni (American Heart Association, AHA) 
soovituste kohaselt peavad kõik päästeüksused, mida võidakse välja kutsuda vereringe seis-
kumise tõttu, olema varustatud AED-ga ning meeskonnad peavad olema läbinud vastava 
koolituse.

Peale selle peaksid Public Access Defi brillations (PAD) programmide raames automaatseid 
väliseid defi brillaatoreid kasutatama avalikud asutused, eelkõige ostukeskused, rongijaa-
mad, lennujaamad või spordikeskused. Et esimene defi brillatsioon toimuks võimalikult kii-
resti, juba enne kiirabibrigaadi saabumist, peaksid AED-d võimalusel rakendama esmaseid 
reageerijaid (First Responder) nagu AED-dega varustatud politseinikud, päästetöötajad, tur-
vameeskonnad, vetelpäästjad, vabatahtlikud esmaabi osutajaid.

AED – automated external defi brillator, automaatne väline defi brillaator
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Postulaadid elustamise kohta

• Defi brillatsiooni tulemuslikkuse tõenäosus väheneb iga minutiga 10% võrra.

• 80%-l juhtumitest peaks kiirabibrigaad jõudma sihtkohta vähemalt 15 minutiga.

• Esimene defi brillatsioon (AED) peaks aga toimuma mitte hiljem kui 5 minuti jooksul pä-
rast vereringe seiskumist.

Terminoloogia

BLS – (Basic Life Support); esmased elustamisvõtted, nagu

• A (airway) – hingamisteede avamine,

• B (breathing) – kunstlik hingamine,

• C (cirkulation) – kaudne südamemassaaž, 

• D (defi brilation) – defi brillatsioon AED-ga.

ACLS või ALS – (Advanced (Cardiac) Life Support); spetsiaalsed taaselustamisvõtted, nagu en-
dotrahheaalne intubatsioon, ravimite manustamine, manuaalne defi brillatsioon, kardiosti-
mulatsioon

CPR – Cardiopulmonary Resuscitation; kardiopulmonaalne taaselustamine laiemas mõttes

CA – Cardiac või Cardiopulmonary Arrest; südameseiskus e vereringeseiskus

ASY(AS) – asüstoolia. Vereringe seiskuse vorm, mille korral kodade ja vatsakeste bioelektrili-
ne aktiivsus puudub või esineb kodade rütm vatsakeste seiskumisega

PEA – pulsita elektriline aktiivsus (= EMD). Vereringe seiskuse vorm, mille korral müokardi 
bioelektriline aktiivsus on säilinud, kuid efektiivne vereringe (palpeeritav pulss) puudub

EMD – elektromehaaniline dissotsiatsioon vt. PEA

VT – ventrikulaarne tahhükardia, vatsakeste tahhükardia. Võib kulgeda pulsiga (vereringe 
säilinud) või ilma pulsita (vereringe seiskus). VT erivormiks on vahelduva amplituudiga VT 
(torsades de pointes, VF – ventrikulaarne fi brillatsioon, vatsakeste virvendamine. Vereringe 
seiskuse vorm. Eristatakse kõrgelainelist ja madalalainelist VF-i

4H – lühend vereringe seiskumise võimalike põhjuste kohta: hüpoksia, hüpovoleemia, hü-
perkaleemia/hüpokaleemia, hüpotermia

4T – lühend vereringe seiskumise võimalike põhjuste kohta: perikardi tamponaad, intoksi-
katsioon, tromboemboolia, pingeline õhkrind

AED – automaatne väline defi brillaator

PAD – Public Access Defi brillation; defi brillatioon AED-ga, mida teeb meditsiini erialase ette-
valmistuseta inimene
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Vereringeseiskuse põhjused

Vereringeseiskus võib olla:

• esmane südameseiskus – äkksurm, mille esmaseks põhjuseks on südameseiskus (tingitu-
na südamehaigusest või verekaotusest). Hingamine muutub agonaalseks ja lakkab hiljem;

• esmane hingamisseiskus – äkksurm, mille põhjuseks on hingamisseiskus (näiteks lämbu-
mine). Sellest põhjustatud hüpoksia tõttu tekib mõne minuti jooksul südameseiskus.

Vatsakeste virvenduse (VF) põhjuseks võib olla:

• müokardiinfarkt, müokardiit, kardiomüopaatia;

• ravimid (nt antiarütmikumid, fenotiasiin, erütromütsiin, tritsüklilised antidepressandid, 
digoksiiin);

• atsidoos;

• elektrolüütide häired (nt kaalium, magneesium, kaltsium);

• hüpotermia;

• elektrilöök.

Teadvus, hingamine ja südame-veresoonkonna funktsioon on omavahel tihedalt seotud.

• Hüpokseemia tagajärjel võib tekkida südame ja vereringe seiskumine.

• Esmasele vereringe seiskumisele järgneb umbes 20 sekundi pärast teadvusekaotus ning 
umbes 30–60 sekundi pärast hingamise seiskumine.

Hüpokseemia – vere hapnikuvaegus

Patsiendi seisundi hindamine, anamnees ja patsiendi läbivaatamine, meetmed

Vereringe seiskumine nõuab kiiret diagnoosi ning kohe meetmete kasutusele võtmist. Eri-
nevalt muudest kiirabijuhtumitest ei ole seega põhjalik S-HAREV-skeemi kohane anamneesi 
korjamine ning patsiendi süsteemne läbivaatamine (vt peatükki „Sündmuskoha ülevaatus, 
esmane hinnang ja patsiendi uurimine“) esmatähtsad. Seetõttu tutvustatakse käesolevas 
peatükis ainult vereringe seiskumise esinemise korral vajalikke diagnoosietappe ja meet-
meid. Diagnoosi ja meetmeid kirjeldatakse nii seoses hingamise seiskumise, esmase taas-
elustamise kui ka täiendavate meetmetega.

Esmane hingamisseiskus

1) Hingamisteede sulgus

Hingamisteede sulgus võib olla kas täielik või osaline. Täieliku hingamisteede sulguse korral 
puuduvad hingamisliigutused, patsiendi suust ei tule õhku, patsiendil on tsüanoos. Täielik 
hingamisteede sulgus põhjustab kas refl ektoorselt või sellega seotud hüpokseemia tagajär-
jel kiiresti vereringe seiskumise.

Ka osaline hingamisteede sulgus võib sagenenud hingamise tagajärjel päädida sekundaarse 
hingamisseiskumise, vereringe seiskumise ja hüpoksilise ajukahjustuse või kohese täieliku 
obstruktsiooniga. Stuporoossel või komatoossel patsiendil võib näiteks ülemiste hingamis-
teede stimuleerimise tagajärjel tekkida larüngospasmist tingitud äkiline obstruktsioon.



354

Obstruktsioon võib esineda igal kõrgusel, alates ninast kuni suu kaudu trahhea, pea- või kõr-
valbronhideni välja. Teadvuse kaotanud patsientidel on kõige sagedamini esinev hingamis-
teede  sulguseliik neelupiirkonna obstruktsioon.

Hingamisteede sulguse põhjustajad:

• vähenenud või kadunud lihastoonuse tõttu neelu vajunud keel;

• võõrkeha (nt veri, okse, hambad, toit);

• neelu, kõri, trahhea ja bronhide patoloogilised nähtused (nt spasm, ödeem, põletuse ta-
gajärg, inhalatsioonitrauma, põletik või anafülaksia, larüngospasm, turse, kasvaja);

• suurenenud limaeritus bronhides, limaskesta ödeem, bronhospasm (kopsuödeem, obst-
ruktsioon) või maosisu aspiratsioon.

2) Hingamisteede obstruktsiooni tunnused:

• suurenev rahutus, düspnoe puhkeolekus või rääkimise ajal,

• poomistunne,

• hingamise abilihaste rakendamine,

• hingamisteede täieliku obstruktsiooni korral paradoksaalsed hingamisliigutused, mida 
kirjeldatakse sageli ka tagurpidi hingamisena (sissehingamisel tõmbub rindkere kokku ja 
kõht tõuseb, väljahingamisel vastupidi).

Hingamisteede mittetäieliku obstruktsiooni korral põhjustab sissehingatava õhu vähenemi-
ne tavaliselt järgmisi tüüpilisi helisid:

• Inspiratoorne düspnoe (striidor, kahin, vilin sissehingamisel) tekib siis, kui obstruktsioon 
on ülemistes hingamisteedes (kõri piirkonnas või sellest ülevalpool).

• Ekspiratoorne düspnoe, striidor (kiuned, vilinad väljahingamisel) tekib siis, kui obstrukt-
sioon on alumistes hingamisteedes (bronhid, bronhioolid), mis päädib väljahingamisel 
sageli väikeste bronhide kollabeerumise ja hingamisteede sulgusega.

Muud iseloomulikud kõrvalised helid:
• lõrin – laseb eeldada, et peabronhidesse on sattunud vedelaid või pooltahkeid aineid;

• norin – kui neel on keele või kurgulae pehme osaga osaliselt suletud;

• „kraaksumine“ – larüngospasmi või obstruktsiooni heli.

3) Mida teha, kui teadvuseta patsiendil on hingamisteede sulgus?

• Avage hingamisteed, viies patsiendi pea kuklasse.

• Eemaldage suust nähtavad võõrkehad aspiraatori, sõrmede või Magilli klemmide abil.

• Proovige teha kunstlikku hingamist.

• Kui patsiendile ei õnnestu kunstlikku hingamist teha, istuge ta põlvedele ning tehke kuni 
viis korda Heimlichi võtet.

• Pärast viit Heimlichi võtet proovige suuõõnes olev võõrkeha sõrmega või Magilli klemmi-
dega mehaaniliselt eemaldada.

• Kui võõrkeha eemaldamine ei õnnestu, alustage BLS-i
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Joonis 28.1. Heimlichi võte

4) Kuidas toimida imikute ja laste hingamisteede obstruktsiooni korral

• Imikud

Esmaabi osutaja peaks kas põlvitama või istuma. Imik asetatakse kõhuli küünarvarrele, pead 
toetatakse käega. Imiku pea peab olema tema istmikust allpool. Esmaabi osutaja toetab 
oma küünarvarre vastu reit. Lahtise käega lüüakse viis korda abaluude vahele.
Kui löögid ei anna tulemust, pööratakse imik seljale ning tehakse viis korda sternumi komp-
ressiooni – tugevamini kui südamemassaaži korral. Kui ka see ei anna tulemust, jätkatakse 
löökidega abaluude vahele.
Kui löögid ja kompressioonid ei anna tulemust, alustada BLS-i.

• Lapsed

Vanemate laste puhul toimitakse nii nagu imikutega, kuid laps asetatakse otse esmaabi osu-
taja reiele. Järgnevad löögid õlgade vahele ning vajadusel rindkere kompressioon.
Alates 10-aastastele lastele tehakse Heimlichi võtet nagu täiskasvanutelegi.

Tsüanoos – naha sinakaks muutumine

Obstruktsioon – sulgus, ahenemine

Stuupor – füüsiline ja psüühiline loidus

Heimlichi võte – kannatanul selja tagant ümber haarates tõmbab abistaja seotud kätega jõuli-
selt üles-enda poole, sellega surudes kannatanu diafragmale ja tekitades tema rindkeres ülerõhu 
ja väljahingamise, millega eemaldatakse võõrkeha tema hingamisteedest.

Sternum – rinnak
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Esmased elustamisvõtted (BLS) 

1) Ohud abi osutajale

Enne elustama asumist peab  kindlaks tegema, et sündmuskohal ei oleks otsest ohtu (liiklus, 
libedus, elekter, gaas). Eriti ettevaatlik tuleb olla uppuja päästmisel vees. 

Kui patsient on sisse hinganud mürgiseid gaase, tuleks elustamise ajal kindlasti kasutada  
kaitsemaski. Samuti tuleks rakendada ohutusmeetmeid söövitavate kemikaalide (tugevad 
happed, alkaalid või parakvaadid) või organofosfaatide mürgistuste korral, sest need võivad 
kergesti tungida läbi esmaabi osutaja naha. 

Meditsiinipersonal peaks taaselustamisvõtete tegemisel kandma kindaid ja silmade kaitset. 
Teravate esemete jaoks peaksid olema käepärast eraldi anumad (konteinerid), mida tuleks 
kasutada kohe pärast eseme kasutamist. Elustamise käigus saadud infektsioonide kohta 
andmed puuduvad. Kuid infektsiooni ülekandumise riski vähendamiseks tuleks kasutada 
abinõusid nagu puhastamine/desinfi tseerimine või kunstliku hingamise tegemise maskid 
või ühekordsed näokatted.

2) Baaselustamise võtted

• Teadvuse kontroll

Patsienti kõnetatakse. Rakendatakse õrna mehaanilist ärritamist (raputamine). Kontrollitak-
se reaktsiooni puudutusele ja valule. Kui patsient sellele ei reageeri, käsitletakse teda kui 
teadvuseta patsienti.

• Hingamisteede avamine ja hingamise kontrollimine

Seliliasendis oleval patsiendil viiakse otsaesisest ja lõuast kinni võttes pea kuklasse ning ava-
takse seeläbi hingamisteed. Kui abiosutaja märkab seejuures suuõõnes võõrkeha, eemalda-
takse see. Kindlalt paigal püsivad proteesid jäetakse suhu, sest hammastega lõualuu lihtsus-
tab nii suust suhu kui ka maskiga kunstliku hingamise tegemist. Kui hingamisteed on vabad, 
järgneb vaata-kuula-katsu-meetodil hingamise kontrollimine (vt peatükki „Sündmuskoha 
ülevaatus, esmane hinnang ja patsiendi uurimine“).

Esimestel südameseiskuse järgsetel minutitel võib abistataval esineda agonaalne hingami-
ne – üksikud, korisevad, ebaefektiivsed ja nõrgad hingetõmbed. Ära pea seda normaalseks 
hingamiseks! Hinda hingamise olemasolu mitte rohkem kui 10 sekundi jooksul. Kui kahtled 
normaalse hingamise olemasolus, tegutse edasi nii nagu hingamise puudumisel.

• Hingamisteede avamine lülisamba kaelaosa vigastuse kahtluse korral

Kui kahtlustatakse, et tegemist võib olla kaelalüli vigastusega, ei tohi pead, kaela ja rindke-
ret liigutada. Vajadusel tuleks kasutada Esmarchi võtet (alalõualuu tõstmine) – võimalik, et 
seejuures läheb vaja kolmanda isiku abi.

• Leidke sõrmedega alumise lõualuu nurk.

• Suruge nimetissõrme ja teiste sõrmede abil alumist lõualuud selle tagumise serva 
tagant üles ettepoole, et lõualuud oleks võimalik üles tõmmata.

• Avage pöialde abil ettevaatlikult suu, nihutades lõuga alla.
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• Kunstliku hingamise tegemine 

Kui patsient ei hinga, tuleb talle teha kunstlikku hingamist. Elanikkonna esindajad võivad 
teha oma lähedastele suust-suhu hingamist – patsiendi nina hoitakse kinni, kael on väljasiru-
tatud asendis ning abiosutaja puhub patsiendi suu kaudu talle õhku sisse. Abiosutaja pilk on 
suunatud patsiendi rindkerele, et jälgida, kas see tõuseb ja langeb. Ühe hingamistsükli kohta 
tuleb teha kaks tõhusat puhumist.
Erakorralise meditsiini tehnik kasutab kunstliku hingamise tegemiseks hingamiskotti ja mas-
ki (vt peatükki „Vabade hingamisteed käsitlus“).

• Pulsi kontroll

Karootise (või mõne muu suurema tsentraalse arteri) pulsi puudumine on vereringe seis-
kumise kindlakstegemise kuldne standardmeetod. Kuid karootise pulsi kindlakstegemine 
võtab üsna kaua aega ning üle 50% juhtudest viib see valede järeldusteni (kas pulss on ole-
mas või ei). Seetõttu ei soovitata mittemeditsiinilise taustaga esmaabi osutajatele vereringe 
seiskumise kindlakstegemiseks enam karootise pulsi katsumist. Mittemeditsiinilise taustaga 
abiosutajate jaoks on taaselustusvõtete alustamise märgiks elutunnuste (nt köhimine või 
muud reaktsioonid esmasele kunstlikule hingamisele) puudumine.

Kui pulssi kontrollida, siis mitte rohkem kui 10 sekundi jooksul (koos hingamise kontrolliga). 
Kui kahtled normaalse pulsi olemasolus, tegutse edasi nii nagu pulsi puudumisel.

• Südamemassaaž

Südame kaudse massaaži läbiviimiseks asetatakse patsient kõvale pinnale (nt. põrand) seli-
li. Abistaja asetab oma käed patsiendi rinnakule sternumi keskele üksteise peale. Masseeri-
ja vajutab sternumit otse alla ligikaudu 3 patsiendi sõrmelaiuse jagu (ca 5 cm). Masseerimi-
sel peaks kompressiooni ja dekompressiooni faas olema ligikaudselt sama pikkusega. Mas-
saaži sagedus on 100 korda minutis. Efektiivne on vaid katkematu kaudne südamemassaaž

Südamemassaaži mõju vereringele avaldub kahe mehhanismi toimel:

• otsene südamemassaaž (südame pumpamine),

• intratorakaalse rõhu suurendamine (rindkere pumpamine).

Soovitatav sagedus 100 südamemassaaži minutis kujutab endast kompromissi kiiremat mas-
saaži pooldava teadusliku seisukoha ning esmaabi osutaja tegeliku suutlikkuse vahel, et säili-
tada kõrgem sagedus. Isegi optimaalselt läbiviidud südamemassaaži korral saavutatakse vaid 
kuni 30% normaalsest tserebraalsest vereringest ning kuni 20% koronaarsest vereringest.

3) Esmased elustamisvõtte ühe esmaabiosutajaga

Südame äkksurma esimestel minutitel säilub arteriaalse vere kõrge hapnikusisaldus. Hapni-
ku transport on langenud puuduliku südame minutimahu, mitte hüpokseemia tõttu. Seetõt-
tu on südame äkksurma korral südamemassaaž olulisem kui kunstlik hingamine.

Loomkatsed on näidanud, et südame äkksurma korral on esimestel minutitel ainult süda-
memassaaži tegemine sama efektiivne kui selle kombineerimine kunstliku hingamisega. Kui 
hingamisteed on avatud, võivad elustamise ajal esinevad agonaalsed hingetõmbed ja rind-
kere kompressioon ise tagada minimaalse gaasivahetuse.
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Südame äkksurma korral tuleb:

•         Rindkere kompressiooni teha sagedusega 100 korda minutis

•         Täiskasvanul on oluline saavutada kompressiooni sügavus 4...5 cm

•         Kompressiooni järgselt tuleb rindkerel lasta vabalt ja täielikult sirustuda

•         Kompressiooni ja dekompressiooni ajad peavad olema võrdsed

•         Nii palju kui võimalik, tuleb vältida rindkere kompressioonide katkestamist.

Kui abiandjal on spetsiaalne ettevalmistus ja oskused siis on soovitatav jätkata paralleelselt 
südamemassaažiga kunstliku hingamisega. Sellisel juhul peavad abiandjad suust-suhu hin-
gamisel kasutama nakkusohu vältimiseks vastavaid ettevaatusabinõusid (pocket-mask, jmt). 
Kaasaegse ravijuhise alusel tagab südamemassaaži – ventilatsiooni vahekord 30:2 parima 
kombinatsiooni verevoolu ja vere oksügenisatsiooni vahel. Kui abiandja ei ole suuteline või 
ei soovi teha suust-suhu hingamist, võib jätkata ainult rindkere kompressiooniga.

Elustamist jätkata kuni:

•         Saabub kvalifi tseeritud abi ja võtab tegevuse üle

•         Kannatanul taastub normaalne hingamine

•         Kuni abiandja väsib ja ei ole võimeline edasi tegutsema.

4) Esmased elustamisvõtted kahe esmaabiosutajaga

Kui kohapeal on vähemalt kaks  kogemustega esmaabi osutajat ning kiirabi on juba teavi-
tatud, tuleks eelistada kahe abistajaga CPR-i, kusjuures reanimatsioon toimub samamoodi 
kui ühe abistajaga CPRi puhul: 30 massaaži ja 2 hingamist. Üks abiosutajatest teeb südame-
massaaži, teine kunstlikku hingamist. Kõige parem oleks, kui abiosutajad asetsevad teine 
teisel pool patsienti. Reanimatsioon suhtega 30 : 2 tähendab küll vähem hingamisi minutis, 
aga 30 järjestikust kompressiooni suurendavad arteriaalset rõhku ning parandavad seega 
koronaarset perfusioonirõhku. Üldiselt tohib südamemassaaži katkestada vaid korraks (viis 
sekundit), et teha suust suhu hingamist, maskiga hingamist, intubatsiooni, defi brillatsiooni 
ja (vajadusel) teha rütmi analüüs. Intubeeritud patsiendi puhul südamemassaaži ventileeri-
miseks ei katkestata, see suurendab olulisel määral koronaarset perfusioonirõhku.

5) Varane defi brillatsioon

Võimalikult varakult tehtud defi brillatsioon on väga tähtis nii prekliinilisest kui ka kliinilisest 
seisukohast vaadatuna. Kõiki tervishoiutöötajaid tuleb juhendada tegema varast defi brillat-
siooni.  AED olemasolul tuleb seda rakendada esimesel võimalusel. Pärast vereringesüsteemi 
seiskumist tekivad kolme minuti jooksul tserebraalsed kahjustused. Täieliku neuroloogilise 
taastumise saavutamiseks tuleb vereringe taastada võimalikult kiiresti. Kui defi brillatsioon 
on viivitunud, tuleks esimesel võimalusel alustada esmaste taaselustamisvõtetega (BLS). Pa-
rimal juhul suurendab BLS võimalusi – VF/VT korral on kindlasti vaja defi brillatsiooni. Mida 
lühem on aeg VF/VT alguse ja elektrilise šoki vahel, seda suurem on defi brillatsiooni õnnes-
tumise võimalus, sest see väheneb iga viivitatud minuti kohta 7–10%. AED kasutamist on 
kirjeldatud peatükis „Defi brillatsioon“.
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6) Hingamisteede käsitlus

Kõikidel piiratud teadvusega patsientidel on hingamisteede äkilise sulgumise oht. Hinga-
misteede sulgumise takistamise meetmeid tuleb rakendada sihipäraselt. Veri ja okse tuleks 
hingamisteedest / suu- või neelupiirkonnast välja aspireerida ning patsient – kui vastunäidus-
tused puuduvad – panna külgasendisse. Näidustatud võivad olla ka muud meetmed, nagu 
orofarüngeaalse (S-toru)  või larüngeaalse toru kasutamine ülemiste hingamisteede lahti-
hoidmiseks, endotrahheaalne intubatsioon või äärmuslikul juhul krikotüreotoomia. Õige 
toimimise viisi on kirjeldatud peatüki „Vabade hingamisteede käsitlus“ vastavates osades.

Täiskasvanu BLS-i algoritm

Sündmuskoha ülevaatus

EiJah

Kõnetamine, puudutamine, vajadusel 
valu tekitamine (teadvuse kontroll)

Hingamisteede kontroll, 
vajadusel suuõõne puhastamine

Pea painutamine kuklasse, lõua 
tõstmine (hingamisteede avamine)

Kas rindkere või kõhu liikumist on näha?
Kas hingamist on kuulda?

Kas väljahingatavat õhku on tunda? 
(Hingamise kontroll 10 sekundit)

Stabiilne külgasend Südamemassaaž 
100 korda minutis
30 kompressiooni, 

2 hingamist

Spetsiaalsed taaselustamisvõtted (ALS) 

1) Vereringe seiskuse vormid

Põhireegel: tegelege patsiendi, mitte monitoriga! 

Vereringeseiskusega südamerütmid jagatakse kahte gruppi – defi brilleeritavad ja mittede-
fi brilleeritavad rütmid.

• Defi brilleeritavad rütmid: vatsakeste virvendus (VF) ja pulsita ventrikulaarne tahhü-
kardia (VT).

• Mittedefi brilleeritavad rütmid: asüstoolia (ASY) ja pulsita elektriline aktiivsus (PEA = EMD).
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Vereringe seiskumisega kaasneb alati üks neist neljast rütmist. Nende kahe rütmigrupi ravi-
mise peamine erinevus on VF/VT rütmi defi brillatsioon. Edasine ravi ja tegevus, sealhulgas 
südamemassaaž, intubeerimine ja kunstliku hingamise tegemine, venoosne juurdepääs, ad-
renaliini (epinefriini) manustamine ning muude tegurite kindlakstegemine või ravi on mõle-
ma grupi puhul sarnane.

Infarktist tingitud vereringe seiskumise korral võivad need rütmid esineda tavapärases järje-
korras: pulsita vatsakeste tahhükardia – vatsakeste virvendus – asüstoolia. Pulsita elektriline 
aktiivsus (PEA) on tavaliselt seotud eraldi põhjustega (4H, 4T – vt allpool).

Pulsita vatsakeste tahhükardia (VT) / vatsakeste virvendus (VF)

Esmase vereringeseiskuse korral (cardiac arrest – CA) esineb kõige tõenäolisema vererin-
ge seiskuse vormina just vatsakeste virvendus (> 70%). Parimad ravitulemused/ ellujäämis-
võimalused annab siin varajane defi brillatsioon. Vatsakeste virvenduse (VF) ajal tekib vat-
sakeste lihaste üksikute rakkude juhuslik depolarisatsioon ning kaob igasugune suunatud 
mehaaniline tegevus. Südamerütm näitab kiiret, kaootilist ebareeglipärast mustrit, millel on 
juhuslik sagedus ja amplituud. Vatsakeste virvendus jaotatakse mõnikord kõrgelaineliseks ja 
madalalaineliseks, olenevalt rütmi amplituudi kõrgusest. Madalalaineline VF on asüstooliast 
raskesti eristatav ja ei allu defi brillatsioonile. Hea kvaliteediga elustamisvõtted võivad suu-
rendada fi brillatsioonilaine amplituudi ja muuta rütmi defi brilleeritavaks. Korduvate šokki-
de kasutamine madalainelise VF korral võib põhjustada müokardi kahjustuse nii voolust kui 
kaudse südamemassaaži katkestamisest. 

Joonis 28.2. Vatsakeste virvendus (VF)

Kõrge sagedusega (pulsita) vatsakeste tahhükardia võib esineda lühiajaliselt vereringe seis-
kumise alguses.

Joonis 28.3. Vatsakeste tahhükardia (VT)
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Polümorfse vatsakeste tahhükardia (VT) üks olulisi vorme on torsade de pointes, mille korral 
muutub elektrilise aktiivsuse telg roteeruvalt. Tavaliselt esineb see arütmia pikema QT-in-
tervalliga patsientidel. Vahelduva amplituudiga ventrikulaarse tahhükardia (torsade) soodu-
mus võib olla pärilik, kuid sageli põhjustavad seda ka ravimid (nt arütmiavastased ravimid; vt 
peatükki „Südamepekslemine / südame rütmihäired“). Paljudel torsade-patsientidel esineb 
hüpokaleemia või hüpomagneseemia. Torsade de pointes VT on väga oluline ära tunda, sest 
seda saab tõhusalt ravida (st selle korduvat teket takistada) häiret põhjustavate ravimite 
võtmise lõpetamise, magneesiumiravi või elektrolüütidega korrigeerimise abil. Samuti võib 
vajalikuks osutuda overdrive pacing. Torsade de pointes VT ise võib samuti üle minna vatsakes-
te virvenduseks (ravi: defi brillatsioon).

Joonis 28.4. Torsade de pointes

Asüstoolia

Asüstoolia võib esineda erinevates vormides.

• Päris asüstoolia. Artefakti välistamiseks tuleb alati kontrollida amplituudi seadistusi, 
juhtmete ühendust ja –lülitust käsielektroodidele ning vooluühendust. Täiesti sirge joon 
võib näidata ka ühenduse puudumist.

Mõnikord on raske eristada, kas jälgitav rütm on asüstoolia või madalalaineline vatsakes-
te virvendus. Sellistel juhtudel peaks CPR-i meeskond artefakti ohu vähendamiseks kat-
kestama < 5 sekundiks kontakti patsiendiga. Kui on ebaselge, kas tegemist on asüstoo-
liaga või madalalainelise VF-iga, ära kasuta defi brillatsiooni, vaid jätka südamemassaaži 
ja ventilatsiooniga (vt ALS-algoritm, VF / pulsita VT).

Joonis 28.5. Asüstoolia (ASY)
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• Agonaalne rütm (dying heart, weak action) ehk üksikute, eriti laiade QRS-kompleksidega 
asüstoolia vorm. Agonaalset rütmi iseloomustab väga üksikute laiade QRS-kompleksi-
de esinemine ning võimalik vahelduv morfoloogia. Seda rütmi võib tihti näha edutute 
taaselustamiskatsete hilisemates etappides. Kompleksid muutuvad järjest aeglasemaks 
ja sageli laiemaks, enne kui kaob igasugune äratuntav aktiivsus.

• Kodade aktiivsus. Taoline P-lainete asüstoolia võib pärast vatsakeste seiskumist veel lü-
hiajaliselt jätkuda. Selle äratundmine on tähtis, sest kodade aktiivsuse korral on näidus-
tatud fi kseeritud kardiostimulatsioon sagedusel 100 korda minutis.

PEA/EMD

Pulsita elektrilise aktiivsuse (PEA) all, mida nimetatakse ka elektromehaaniliseks dissotsiat-
siooniks (EMD), mõeldakse sellist pulsita rütmi, mille korral monitori pildi järgi võiks eeldada 
südame tavapärast funktsiooni, kuid tegelikult südamelihas ei tööta ja süda pumbana sei-
sab, järelikult ei ole ka tunda pulssi.. Tavaliselt on see halva prognoosiga, kuna sageli on selle 
põhjuseks tõsine akuutne südameinfarkt. Muudeks põhjusteks võivad olla näiteks (raske) 
südame (perikardi) tamponaad, pulmonaalemboolia, pingeline õhkrind või suur verekaotus 
/ hüpovoleemia või hüpoksia (vt ALS-algoritm – reversiivsed põhjused, 4H ja 4T).

2) Defi brillatsioon ja prekordiaalne löök

Tugev suletud rusikaga löök patsiendi sternumi alumisele poolele vahetult pärast VT või VF-i 
tekkimist võib taastada eelneva normaalse südamerütmi. Prekordiaalset lööki, mis mõjub 
nagu väikseima energiaga defi brillaator, võib kasutada, kui patsiendil tekib monitooringu 
ajal äkiliselt VF / pulsita VT ja defi brillaatorit ei ole kohe käepärast.

Defi brillatsiooniks juhitakse lühike elektriimpulss läbi südamelihase, et samal ajal depolari-
seerida kriitilist südamelihaste massi, eeskätt vasaku vatsakese südamelihaste massi, ning 
seeläbi võimaldada loomulikul teel verd pumpavatel kudedel juhtimine uuesti üle võtta. De-
fi brillatsiooni tegemist kirjeldatakse vastavas peatükis.

Alajahtumise, intoksikatsiooni või uppumise korral ning laste taaselustamisel tuleb kasutada 
lisaks klassikalistele võtetele veel erimeetmeid.

3) Defi brilleeritavad vereringe seiskuse vormid (pVT ja VF)

VT/VF-rütmide esmane ravi on defi brillatsioon. See toimub kolmeses seerias 150–200 J bi-
faasilise vooluga või 360 J monofaasilise vooluga. 

Peale igat defi brillatsiooni taasalusta kohe kaudse südamemassaažiga, sõltumata südame-
rütmi ja pulsi taastumisest. Põhjendused on järgnevad. Juhul kui defi brillatsioon on olnud 
efektiivne ja vereringe taastub, õnnestub väga harva kohe peale defi brilleerimist pulssi pal-
peerida. Samas võib aeg, mis kulub pulsi leidmiseks, halvendada müokardi olukorda juhul, 
kui vereringe ei ole taastunud. Taastunud vereringe foonil ei suurenda rindkere kompres-
sioonid VF tekkimise riski. Elektrišoki järel tekkinud asüstoolia korral võivad rindkere komp-
ressioonid indutseerida VF-i, mis oleks kasulik. Elustamisvõtteid jätkata 2 minuti jooksul, 
seejärel hinnata lühikese pausi ajal südamerütmi kardiomonitoril. Juhul kui VF/pVT püsib, 
tee teine defi brillatsioon. Jätka kohe südamemassaaži ning kunstlikku hingamist 2 minuti 
jooksul. Seejärel tee lühike paus ja hinda südamerütmi kardiomonitoril. Kui VF/pVT püsib, 
tee kolmas defi brillatsioon ja jätka südamemassaažiga.
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Peale kolmest defi brillatsiooniseeriat manusta paralleelselt südamemassaažiga intrave-
noosselt (või intraossaalselt) 1 mg adrenaliini ja 300 mg amiodarooni ning tee (60–90 s pä-
rast) neljas defi brillatsioon.

Juhul kui südamerütmi hindamisel (peale šokki ja 2 minutit kestnud südamemassaaži-kunst-
likku hingamist) tekib uus südamerütm, mis viitab südame elektrilisele aktiivsusele, palpeeri 
pulssi, kas selle rütmiga kaasneb ka vereringlus. Kui jah, siis on patsiendi stabiilne verering-
lus taastunud (ROSC = Restoration/Return of Spontaneous Circulation) ning reanimatsioon on 
lõppenud. 

Kui südamerütm läheb üle asüstooliaks või ebaefektiivseks süstoliks, rakenda ravialgoritmi 
põhimõtteid (vt allpool).

4) Mittedefi brilleeritavad vereringe seiskuse vormid (ASY ja PEA)

Kui esmaseks vereringeseiskuse vormiks on ebaefektiivne süstol või asüstoolia, alusta taas-
elustamist vahekorras 30 : 2 ja manusta 1 mg adrenaliini kohe peale veenitee rajamist. Asüs-
toolia esinemisel kontrolli elektroodide asendit selleks elustamisvõtteid katkestamata.

Mittedefi brilleeritavate rütmide korral on ellujäämisvõimalused suhteliselt väikesed, välja 
arvatud siis, kui selle põhjust on võimalik kindlaks teha ning tõhusalt ravida. Kui näiline asüs-
toolia või PEA tekib kohe pärast defi brillatsiooni, tuleb teha BLS-i vähemalt 2 min, enne 
rütmi analüüsi ja ravimite manustamist. Kahjustatud müokardist tingitud, kohati nõrga sü-
dametöö tõttu ei pruugi pulssi katsudes tunda olla ning on valediagnoosi (PEA) oht. Kui 
asüstoolia või PEA on leidnud 2 min BLS-i järel kinnituse, manustatakse vajalikke ravimeid 
ning elustatakse veel kaks minutit .

Alati kui diagnoosiks pannakse asüstoolia, tuleks kontrollida võimalikku P-sakkide olemas-
olu, sest see rütm võib olla kardiostimulaatorile tundlik. 

Samuti tuleks mõelda prekordiaalsete löökide andmise võimalusele (cardiac percussion, 
percussion pacing või fi st-pacing), mis võib olla vahepealne võte (sagedusega umbes 70/min 
lüüakse VF/VT korral kasutatavast prekordiaalsest löögist väiksema jõuga sternumi alumise-
le vasakule küljele).

Samal ajal BLS–CPRi võtete jätkamisega antakse iga 3–5 minuti tagant adrenaliini. Kõik süda-
me seiskumist esilekutsuvad põhjused (vt ACLS-algoritm, reversiivsed põhjused) tuleks läbi 
kaaluda ning võimalusel neid ravida.

PEA või EMD korral on tegemist vereringe seiskuse vormiga, kus südames on säilinud selline 
elektriline aktiivsus, mis on omane palpeeritava pulsiga rütmile. PEA on sageli põhjustatud 
pöörduvatest teguritest, mis võivad olla kõrvaldatavad. Patsiendi ellujäämisvõimalused sõl-
tuvad põhjuse kohesest kindlakstegemisest ning selle kõrvaldamisest. Nagu algoritmis üles 
loetletud, võib need jagada kahte suurde gruppi (4H ja 4T). Põhjuse kindlakstegemise ajal 
tuleks jätkata BLS-võtetega, hingamisteed vabastada, teha kunstlikku hingamist, luua intra-
venoosne juurdepääs. 

Südamemassaaži ja kunstlikku hingamist tuleks jätkata enne pulsi tekke kontrolli vähemalt 
kahe minuti jooksul. Samal ajal tuleks tagada vaba hingamistee (intubatsioon) ning luua int-
ravenoosne juurdepääs. Adrenaliini manustatakse 1 mg iga 3–5 min tagant
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Elustamise algoritm, ERC (European Resusciation Council)
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5) Ravimite manustamine

Perifeerse veeni kanüleerimine on kiirem, kergemini tehtav ja ohutum. Ravimi manustami-
sele perifeersesse veeni peab kohe järgnema 20 ml vedeliku (0,9% NaCl) süstimine boolu-
sena. Seejärel tõstetakse jäse 10–20 sekundiks, et ravim jõuaks tsentraalsesse vereringesse.

Kui intravenoosse tee rajamine ei õnnestu, rajada intraossaalne tee. Intraossalse infusiooni 
ülekandeks on vaja kasutada survekotti.

Kui intravenoosne ja intraossaalne ravimi manustamine ei ole võimalik, võib ravimeid äärmi-
sel juhul manustada ka intratrahheaalselt. Ravimite plasmakonsentratsioon on sellisel juhul 
ettearvamatu. Optimaalsed ravimite annused ei ole teada.
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CPR-ravimid

• Adrenaliini manustatakse kas intravenoossel või intraossaalsel teel 1 mg. Äärmisel 
juhul manustatakse adrenaliini intratrahheaalselt 3 mg. Adrenaliini intratrahheaalse 
manustamise korral peab see olema lahustatud 10 ml steriilse veega (või 0,9% NaCl-
lahusega). Manustamisele peaks järgnema 5 tugevat kunstlikku hingamist, et ravimit 
bronhiaalsüsteemi laiali saada ning nii paremat absorbeerumist võimaldada. Adrena-
liin avaldab oma alfa-adrenergilise toimega mõju veresoonte ahenemisele, mis suu-
rendab südamelihaste ja aju perfusioonirõhku. 

• Tõenditel, mis räägivad VF/VT korral arütmiavastaste ravimite kasutamise poolt, puudu-
vad põhjapanevad alused – tänaseni ei ole veel leitud arütmiavastast ravimit, mis paran-
daks seisundit nii, et patsient võiks haiglast koju pääseda. Elektrišoki vastu mittetundliku 
vatsakeste virvenduse või pulsita VT korral tuleks peale adrenaliini kaaluda veel amioda-
rooni kasutamist. 300 mg amiodarooni (lahustatud kuni 20 ml glükoosiga) manustada 
juba enne neljandat šokki, tingimusel et sellega ei viivitu šokiandmine. Kui vatsakeste 
virvendus või VT tuleb tagasi või ei taha ära kaduda, võib manustada veel 150 mg. 

• Magneesium (8 mmol e 2g magneesiumsulfaati = 8 ml 25% MgSo4 lahust) on näidus-
tatud torsades de pointes’i korral, kui jääb kahtlus hüpomagneseemiale (nt patsient 
on kasutanud kaaliumi väljaviivaid diureetikume).

• Naatriumbikarbonaadi rutiinne manustamine taaselustamisel ei ole näidustatud. Bi-
karbonaati (50 mmol) võib kaaluda juhul, kui arteriaalne pH-tase jääb alla 7,1 (H+ > 
80 mmol, < –10 üle põhitaseme) ja/või kui südame/vereringesüsteemi seiskumine on 
seotud tritsükliliste antidepressantide kasutamise tagajärjel tekkinud intoksikatsioo-
niga või kui veres on suurenenud kaaliumitase. Edasised bikarbonaadi annused sõltu-
vad kliinilisest seisukorrast ning uute arteriaalse veregaasi analüüside tulemustest. 

NB! Amiodarooni ja bikarbonaati ei tohi anda intubatsioonitoru kaudu.

6) Kopsude kunstlik ventilatsioon

Kopsude kunstlikuks ventilatsiooniks kasutatakse hingamiskotti (ambukott), mida on võima-
lik ühendada näomaski, intubatsioonitoru, kõritoru ja kõrimaskiga. Hingamiskoti kasutamine 
nõuab teatud oskusi.

Parim meetod tagada avatud hingamisteed ja ventilatsioon on endotrahheaalne intubat-
sioon. Protseduur eeldab aga hästi treenitud personali. Reanimatsiooni tingimustes tehakse 
intubatsioon ilma ravimiteta. Selle eesmärk on tagada hingamisteede avatus ning see annab 
meile võimaluse teha ventilatsiooni ilma südamemassaaži katkestamata. Intubatsioonikatse 
ei tohiks katkestada südamemassaaži rohkem kui 5–10 sekundiks. Kehtib reegel: pigem tõ-
hus hingamiskotiga ventilatsioon kui halb intubatsioon.

Heaks ja lihtsamaks alternatiiviks intubatsioonile on kõritoru või kõrimaski kasutamine, mida 
on võimalik sisestada ilma südamemassaaži katkestamata. 

7) Mittedefi brilleeritavate südameseiskuste võimalikud reversiivsed põhjused

Kui reanimatsiooni juures viibivad patsiendi lähedased, võib S-HAREV-skeem (vt peatükki 
„Sündmuskoha ülevaade, esmane hinnang ja patsiendi uurimine“) aidata jõuda vereringe 
seiskumise võimalike põhjusteni. Reanimatsiooni ajal tuleks arvesse võtta võimalikke põhjusi 
ning haigust raskendavaid tegureid, mille ravimiseks on eri võimalusi. Kergemaks meeldejät-
miseks on need raskendavad tegurid jaotatud kahte gruppi: 4 H-d ja 4 T-d (vrd algoritmiga).
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Neli H-d

• Hüpoksia riski vähendab see, kui patsiendi kopse ventileeritakse ühtlaselt 100% hapniku-
ga. Jälgige, et rindkere tõuseks korrapäraselt ning et mõlema poole kopsus oleks hinga-
miskahin kuulda. Jälgige, et intubatsioonitoru oleks tingimata õiges asendis.

• Hüpovoleemiast tingitud PEA-t põhjustab tavaliselt suur verejooks: trauma, mao/soolte 
verejooks, perforeerunud aordi aneurüsm. Elupäästev ravi on infusioon ja võimalikult 
kiire operatsioon.

• Hüperkaleemiat/hüpokaleemiat, atsideemiat ja muid ainevahetusprobleeme võib kaht-
lustada patsiendi anamneesi (nt puuduliku neerutalitluse) põhjal, kinnitab laboraroorne 
analüüs Sellega seoses võib aidata 12-lülituseline EKG. Kui tegemist on hüperkaleemia, 
hüpokaltseemia (või kaltsiumikanali blokaadiga üledoosi tagajärjel) või hüpermagnesee-
miaga (nt preeklampsia ravi käigus iatrogeenselt tekkinud), on näidustatud intravenoos-
ne kaltsiumkloriidi manustamine.

• Hüpotermiat (alajahtumist) tuleks kahtlustada kõigi uppumisega seotud elustamiste 
korral. Kui võimalik, tuleks alati kasutada madalaid temperatuure mõõtvat termomeet-
rit. Eristatakse nõrka (35 kuni 32 °C), keskmist (32 kuni 30 °C) ja tugevat (alla 30 °C) hü-
potermiat. Üldiselt kehtib põhimõte „Nobody is dead until he is warm and dead“(keegi 
ei ole surnud enne, kui ta on soe ja surnud). Seepärast tuleks iga akuutselt alajahtunud 
patsient – kui vastunäidustused puuduvad – üles soojendada, kuni on võimalik otsustada 
elustamise lõpetamise üle. Alla 30 °C kehatemperatuuri korral ei soovitata manustada 
adrenaliini ning ka defi brillatsioon ja stimulaatori impulsid võivad jääda tulemuseta. Pi-
kemaajalise taaselustamiskatse ajal võib patsient, kellel oli vereringe seiskumise alguses 
normaalne temperatuur, alajahtuda.

Neli T-d

• Perikardi tamponaadi on raske diagnoosida, kuna tavapärased sümptomid (vere juurde-
voolu takistus ja hüpotoonia) jäävad südame seiskumise tõttu varjatuks. Perforeerunud 
rindkeretrauma muudab diagnoosi tõenäoliseks. Suunatud perikardi punktsiooni abil 
võib esmaabi korras üritada tamponaadi leevendada.

• Toksiinid (mürgid) on < 40-aastaste patsientide üks sagedasemaid surma põhjusi, laste 
puhul domineerivad intoksikatsiooniga seotud õnnetused. Eriti sageli esineb mürgistus-
te korral aspiratsiooni. PEA, mis tekib sageli südame erutusjuhtivust pärssivate ainete 
tagajärjel (nt beeta-blokaatorid, rahustid jne) ning see on tunduvalt parema prognoosiga 
kui PEA, mis on tekkinud pärast esmast kardiaalset vereringe seiskumist.

• Tromboemboolia. Kopsuemboolia moodustab suure osa esmastest vereringe seiskumis-
test ning seda ei ole sageli võimalik kindlalt eristada kardiaalse põhjusega seiskumisest. 
Liikumatu asend näiteks pärast hiljuti toimunud ortopeedilist või õnnetusega seotud 
kirurgilist operatsiooni või pikamaalend annab aluse seda põhjustajat kaaluda. Kopsu-
emboolia kahtluse korral tuleks varakult mõelda trombolüüsile, mis on sel juhul ainuke 
põhjuslik ravi.

• Pingeline õhkrind, inglise keeles Tension Pneumothorax, võib olla üks PEA põhjusi. Võib 
tekkida trauma või näiteks tsentraalveenikateedri paigaldamise katsete ajal. Raviks pleu-
radreen.

Polümorfne – erikujuline
Overdrive pacing – kõrgsagedusega kardiostimulatsioon
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Reanimatsiooni piirid

Kliinilise surma korral alustatakse alati reanimatsiooniga, välja arvatud juhul, kui on olemas  
bioloogilise surma tunnused (eluga kokkusobimatud vigastused, koolnukangestus).

Praegusel ajal jätkuvad diskussioonid üle 30 minuti kestnud elustamise efektiivsusest. Eran-
diteks  peetakse hüpotermiat, elektritraumat ning mürgistust barbituraatidest. Kiirabi eta-
pil võib ebaefektiivse elustamise lõpetada juhul, kui vaatamata täismahus elustamisvõtete 
rakendamisele püsib asüstoolia või tekivad tagasipöördumatud surma tunnused. Enamasti 
tohib elustamise lõpetamise otsuse teha arst.

Sellele vaatamata on otsus lasta kellelgi surra niisama julge otsus kui otsus alustada reani-
matsiooni. Mitte mingil juhul ei tohiks ükskõik kumma otsuse korral puududa kohene omaste 
nõustamine ning suhtlus lähedastega. Ka õnnestunud reanimatsiooni korral ei tohiks prog-
noosi kohta teha ennatlikke avaldusi. Prognoos on võimalik alles siis, diagnoos on lõplikult 
selge ja kõik vajalikud manipulatsioonid läbi viidud. Seega tuleks abiosutamise käigus kohe 
dokumenteerida kõik tähtsad faktid (nt abi maht enne kiirabi saabumist, kiirabi saabumise 
ajad, reanimatsioonivõtete kestus, esmane vereringeseiskuse vorm jne) ning mitte pelgalt 
nentida, et tehti reanimatsioon. Eestis on vastav protokoll kiirabi jaoks kohustuslik.

Kõigi elupäästmise ja tervise säilitamise pingutuste juures ei tohiks siiski unustada, et inime-
sel on õigus surra.

Mõtteid teema kohta „Surm ja suremine“ leiate vastavast peatükist.

28.1. Vastsündinute ja laste reanimatsiooni eripärad

Lapse taaselustamine tekitab stressi ja ebakindlust ka kogenud meditsiinipersonalile. Põhju-
seks ei ole mitte ainult see, et lapse taaselustamist tuleb harva ette, vaid ka lapspatsientide 
erinevus.

Laste normväärtused

Vanus Määratlus Kaal Südamelööki-
de sagedus 

(minutis)

Hingamis-
sagedus 
(minutis)

Hüpotoonia 
(vererõhk 

mmHg)

Vastsündinu Kuni mõned tunnid 
pärast sündi

3000 g 130 30 < 50

Imik Kuni 1 aasta 3–10 kg 130 30 < 70

Laps 1–8 aastat 10–25 kg 100 20 < 80

Nooruk > 8 eluaastat > 25 kg 80 16 < 90
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1) Vastsündinu reanimatsioon

5–10% lastest vajavad sünni ajal toetavaid meetmeid alates stimulatsioonist (silitamine, 
hõõrumine) hapniku andmise ning kunstliku hingamiseni välja. Ligikaudu 0,01–0,12% vast-
sündinutest vajavad täismahus kardiopulmonaalset reanimatsiooni.

Pärast lapse sündimist mähitakse ta kuiva rätikusse ja hoitakse soojas, nabanöör pigistatak-
se klambriga kahest kohast (lapsest umbes kahe käelaiuse kauguselt) kokku ning lõigatakse 
klambrite vahelt läbi. Kui laps ei hakka spontaanselt karjuma, siis:

A – hingamisteed. Hingamisteede vabastamine: pea sirutamine ehk nn. nuusutamisasend, 
puhastamine (suu, nina max 5 sekundit, mitte väga sügavalt aspireerida!). Stimulatsioon 
(selja/käte/jalgade hõõrumine, jalataldade masseerimine). Kui laps hingab: hapnikudušš.

B – hingamine. Kui 30 sekundi möödumisel on hingamine nõrk: 30 sekundit hingamiskotiga 
kunstlikku hingamist (õrnalt, kuni rindkere tõuseb).

C – vereringe. Südame löögisageduse hindamine (nabanöör / südame auskultatsioon 10 
sek), naha värvus.

Kui apnoe, hingamispuudulikkus või südame löögisagedus alla 100 korra minutis ei kao, tu-
leb 30 sekundi jooksul teha hingamiskoti ja maskiga kunstlikku hingamist. Enamasti piisab 
lühiajalisest maskiga hingamisest, misjärel hakkab laps ise hingama. Kui südame löögisage-
dus jääb pärast 30 sekundit tõhusat kunstlikku hingamist alla 60 löögi minutis, alustatakse 
südamemassaažiga. Massaaži ja hingamise suhe on 3  : 1, südamemassaaži sagedus umbes 
120 korda minutis, mis tähendab, et kokku tehakse minutis umbes 90 kompressiooni ja 30 
hingamist. Rindkerele surutakse 2 sõrme või 2 pöidla tehnikaga. Südame löögisagedust kont-
rollitakse iga 30 sek järel, jätkata massaaži, kuni südame löögisagedus on > 60 korda/min.

NB! Perifeerne tsüanoos on füsioloogiline.

Vastsündinu erakorraline intubatsioon on harva vajalik ning seda tohiks teha ainult pädev 
isik. Kehtib sama reegel mis täiskasvanute puhul: pigem tõhus hingamiskotiga kunstlik hin-
gamine kui halb intubatsioon. Vajadusel intubeeritakse toruga suuruses 2,5 kuni 3,5; intuba-
tsioonitoru sisestamisel on abiks väikesed Magilli klemmid.

2) Lapse reanimatsioon

Laps ei erine täiskasvanust mitte ainult väiksema keha poolest, vaid eelkõige oma vanusele 
vastava arengu ning anatoomiliste ja füsioloogiliste eripärade poolest (suur keel, kitsad hin-
gamisteed, kõrgemal asetsev kõri, elastsem rindkere, diafragmast sõltuv hingamine, kiirem 
põhiainevahetus ning seetõttu suurem energia- ja hapnikuvajadus, väiksem kompensatsioo-
nivõimalus). Vereringe seiskumise põhjuseks võib olla õnnetuste (kolju-/ajutrauma, uppu-
mine, lämbumine), infektsioonide (pneumoonia, meningiit), mürgistuste ja SIDS-i (sudden 
infant death syndrome) tagajärjel tekkinud hingamise seiskumine. Hingamise seiskumise või 
vedelikukaotusest tingitud šoki (kõhulahtisus/oksendamine, verejooksud, veremürgistus) 
tagajärjel tekib vereringe seiskumine. Eespool nimetatud esmane kardiaalne põhjus (VT/VF 
< 15%) on põhjuseks harva. Muud põhjused võivad olla hüpoksia, hüpotermia, AV-blokaad, 
mürgistus või südameoperatsiooni järgne seisund.

Rohkem teavet ravimite manustamise, intubeerimise ja defi brilleerimise kohta leiate nime-
tatud teemasid käsitlevatest peatükkidest.

Laste elustamine on kokkuvõtvalt toodud peatüki lõpus olevas algoritmis.
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3) Ravimid

Valmistage enda jaoks ette tabelid vanuste ja kaalude ning ravimite kogustega (mg/ml), et Teil 
oleks õige ravimidoosi valimiseks vaja küsida või hinnata ainult lapse kaalu. Peast arvutamisele 
ei tohiks reanimatsiooni olukorras lootma jääda. Ühte tabelit kandke endaga kaasas, koopiat 
hoidke ravimkohvris. Abiks võib olla ka enne ettevalmistatud laste esmaabikomplektid, mille 
erivärvilised märgistused osutavad õigetele seadmete suurustele ja ravimidoosidele.

Ravimid
Vt peatükki „Üldine 

farmakoloogia“

Manustamisviis Doseerimine 
vastsündinu 

reanimatsiooni 
korral

Doseerimine 
lapse 

reanimatsiooni 
korral

Adrenaliin Intravenoosne 
(vastsündinu puhul 

nabaveen), intraossaalne, 
endotrahheaalne 

(intubatsioonitoru kaudu)

0,01–0,03 mg/kg iga 
3–5 minuti tagant

0,01 mg/kg

Amiodaroon Intravenoosne, 
intraossaalne

– 5 mg/kg

Naatriumbikarbonaat 
NaBic 8,4%

Intravenoosne, 
intraossaalne 

(vastsündinu puhul 
nabaveen)

Ainult 
prolongeeritud 

reanimatsiooni korral 
(>10 min tulemuseta 

südamemassaaži 
/ adrenaliini 

manustamist) 0,5 ml/
kg 

sama

Naloksoon Intravenoosne 
(vastsündinu puhul 

nabaveen)

0,1 mg/kg sama

Infusioon
NaCl 0,9%

Ringeri lahus

Intravenoosne, 
intraossaalne

10–20 ml/kg sama
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Laste elustamise algoritm

Sündmuskoha ülevaatus

Ei Jah

Teadvuse kontroll:
kõnetamine, käte-jalgade liigutamine

Hingamisteede avatus 
(kontroll, avamine)

Ei hinga normaalselt?

Kunstlik hingamine:
viis korda

Kui eelnev ei anna tulemust, on võimalikud arütmiavastased 
ravimid järgmised: amiodaroon, magneesium.

Kontrollige reeglipäraselt intubatsioonitoru asendit, hapniku
juurdevoolu, venoosset juurdepääsu, elektroodide asendit.

Võimalikud reversiivsed põhjused:
- Hüpoksia   südame tamponaad
- hüpovoleemia   intoksikatsioon
- hüpotermia   trombembooliad
- hüpo-/hüperkaleemia pingeline-õhkrind
    ja ainevahetushäire

Vatsakeste virvendus,
vatsakeste tahhükardia 

Vereringe kontroll:
- pulsi katsumine (max 10 s),
- monitori/defi brillaatori ühendamine
- halb perfusioon, hüpotoonia?
- teadvusehäired?

< 1. eluaasta, südame löögisagedus < 80
1.– 8. eluaastat, südame löögisagedus < 60 Pulss puudub

Bradükardia:
CPR

adrenaliin
kardiostimulatsioon

Vatsakeste virvendus, vat-
sakeste tahhükardia:

esialgu 3 x CPR
(defi brillatsiooni 4 J/kg + 2 
min CPR-i)
+
Adrenaliin 0,01 mg/kg iga 
3-5 min tagant
+
defi brillatsioon 4 J/kg iga 2 
min tagant

Asüstoolia, pulsita ele-
ktriline aktiivsus:

CPR
iga 3-5 minuti tagant 

adrenaliin
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Kokkuvõte

Vereringe seiskumine kujutab endast suurimat logistilist, meditsiinilist ja inimlikku väljakut-
set kogu kiirabisüsteemile ning selle personalile. Mitte ühelgi muul kiirabi väljakutse liigi 
puhul ei ole aeg ja kiire tegutsemine nii kriitilise tähtsusega. Reanimatsiooni juhtimist tuleb 
koolitustel korrapäraselt läbi mängida ning meeskonniti harjutada. Teoreetilised teadmised  
professionaalselt tehtud reanimatsiooni üks aluseid. Teooriat täiendab järjepidev teadmiste 
rakendamine ning olukordade läbimängimine.

VÕTMESÕNAD A(C)LS (Advanced 
[Cardiac] Life 

Support)

BLS (Basic Life 
Support)

 (elektromehaaniline 
dissotsiatsioon = 

PEA)

vereringeseiskuse 
põhjused

intubatsioon Heimlichi võte hingamisteede 
käsitlus

esmane 
hingamisseiskus

hingamisteede 
sulgus

PEA (pulsita 
elektriline aktiivsus) 

= EMD

pulsi kontrollimine

vereringe 
seiskumine

VF (ventrikulaarne 
fi brillatsioon, 

vatsakeste 
virvendamine)

VT (ventrikulaarne 
tahhükardia, 
vatsakeste 

tahhükardia)

ASY (asüstoolia)

südamemassaaž 4H / 4T

Teadmiste kontrolli küsimused

1. Milliseid esmase südameseiskuse vorme tead?

2. Millised neist on defi brilleeritavad?

3. Miks peab defi brillatsioon toimuma enne intubeerimist? 

4. Selgitage üldist reanimatsiooni algoritmi!

5. Milliseid ravimeid kasutatakse reanimatsiooni korral?

6. Millised on peamised põhjused mittedefi brilleeritavate südameseiskuste tekkeks?
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29. SISSEJUHATUS HÜGIEENI JA NAKKUSÕPETUSSE 

Õpieesmärgid 

Erakorralise meditsiini tehnik:

• oskab kirjeldada vajalikke meetmeid, mis aitavad vältida kiirabitöö käigus saastumist ja 
nakatumist;

• tunneb  isikliku hügieeni põhireegleid;

• oskab nimetada peamisi nakkushaiguste tekitajaid;

• oskab kirjeldada keha kaitse- ja immuunsüsteemi põhialuseid;

• teab kiirabis sagedamini esinevaid ohtlikke nakkushaiguseid (nt gripp,  AIDS, hepatiit, 
tuberkuloos, siberi katk (antraks), kopsupõletik, SARS), nende nakkusteid, sümptomeid 
ja kulgu;

• teab nakkushaigete transpordi reegleid;

• teab kuidas käituda kui erakorralise meditsiini tehnikul endal on tekkinud nahkaläbiv 
vigastus.

Sissejuhatus 

Hügieen pole haiguste ravi käsitlev teadus, vaid neid ennetav distsipliin. Hügieeni eesmär-
giks on säilitada tervis ja ära hoida nakkushaigusi. Kiirabiteenistuses on eriti oluline töötada 
hügieeniliselt, seda kindlasti ka patsientide huvides. Kuid peale patsientide on hügieeni-
nõuetest kinnipidamine oluline ka erakorralise meditsiini tehnikute endi ja nende perede 
jaoks. Nii hoiate ära kutsumata külaliste töölt koju toomise. 

Nakkushaiguste põhialused

Nakkushaiguse tekkimise aluseks on kolm peamist tegurit:

1) haigustekitaja (nakkusallikas),

2) edasikandumine (nakatumistee),

3) nakkuse sihtmärk (peremeesorganism).

Nakkuse allikas (nt patsient) on kiirabiteenistuse tööpäeva lahutamatu osa. Nakkusallikaid ei 
saa selles töös täielikult välistada, kuid neid on võimalik kontrolli all hoida. 

Nakatumistee on see, millele tuleb haigete inimestega töötamisel tähelepanu pöörata, sest 
just nakatumisteed on siin võimalik katkestada.
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Haigustekitajad: 

1) Bakterid 

Bakterid on väikesed, alati üherakulised elusolendid. Neil on kindel rakukest, kuid puudub 
rakutuum, seega asub nende DNA rakus „alasti“. Selle omaduse tõttu nimetatakse baktereid 
prokarüootideks ehk eeltuumseteks. Bakterid paljunevad lihtsa pooldumise teel. Kui palju-
nedes on piisaval hulgal baktereid tekkinud, siis avalduvad esimesed haiguse sümptomid. 
Bakterite hulgas on tuntud haigustekitajaid nagu näiteks katku tekitaja (Yersinia pestis), kan-
gestuskramptõve ehk teetanuse tekitaja Clostridium tetani ja salmonellad (Salmonella ente-
ritidis),  aga nende hulka kuuluvad ka meie mao mikrofl oora olulised liikmed. Bakteriaalseid 
nakkusi ravitakse enamasti antibiootikumidega.

2) Viirused

Erinevalt bakteritest on viirused väljaspool peremeesorganismi nakatamisvõimelised vaid 
lühikest aega. Viirused koosnevad ribonukleiinhappest (RNA) või desoksüribonukleiinhap-
pest (DNA) ning proteiinkapslist. Kuna viirused koosnevad ainult pärilikkuse informatsioo-
nist ning ei suuda ise paljuneda, siis peavad nad paljunemiseks peremeesrakku kasutama. 
Selleks tungivad viirused peremeesraku sisse ja kasutavad selle ensüümide süsteemi. Pere-
meesraku elutegevus või rakuorganid programmeeritakse ümber selliselt, et rakk hakkab 
ainult viiruse heaks töötama. Kui viirus on peremeesraku sees piisavalt paljunenud, siis rakk 
lõhkeb ja vabanevad uued viirused. Kõige levinumateks viirushaigusteks on herpes, hepatiit 
ja gripp, aga ka AIDS ja ajukelmepõletikud.

Kuna antibiootikumid viirustele ei mõju, siis on viiushaiguste korral sageli võimalik ravida 
ainult selle sümptomeid. Küll aga on olemas mitmete viirushaiguste-vastased vaktsiinid, mis 
loovad nende suhtes immuunsuse.

3) Seened 

Seente hulka kuuluvad mitte ainult metsas kasvavad kübarad, vaid ka sellised, mis inimes-
tel mükoose põhjustavad. Sellised seentest põhjustatud haigused (seenhaigused e mükoo-
sid) võivad nakatada nahka või limaskesti, aga ka sise-elundeid. Mükoosidest on kõige enam 
ohustatud need inimesed, kellel on nõrgenenud immuunsüsteem, näiteks elundisiirdamise 
järel taastuvad patsiendid või omandatud immuunpuudulikkuse sündroomiga (AIDS-iga) ini-
mesed. Seenhaigusi ravitakse antimükootikumidega. Ka antibiootikumide tarvitamise kõr-
valtoimena võib tekkida mükoos.

4) Parasiidid

Parasiitide all mõistetakse loomseid organisme, kes osaliselt või täielikult peremeesorganis-
mi kulul elavad. Parasiidid võivad kaasa tuua paljusid nakkushaigusi, neist kõige tuntumad 
on malaaria, toksoplasmoos ja unitõbi.
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Immuunsüsteem

Meie elukeskkonnas on tohutult baktereid, viirusi, seeni ja parasiite, kes võivad eluohtlikke 
haigusi põhjustada. Et end selliste haiguste eest kaitsta, on inimese organismil arenenud 
kaitsesüsteem. Meie immuunsüsteemi saab laias laastus jagada kaheks peamiseks osaks: 
mittespetsiifi line ehk loomulik immuunsus ja spetsiifi line ehk omandatud immuunsus. 

Esimene neist tegeleb eranditult kõigi sissetungijatega, ilma et peaks nendega kunagi va-
rem kokku puutunud olema. Selle näiteks võib tuua toiduga organismi sattuvad haigusteki-
tajad, mis tehakse kahjutuks maomahla abil. 

Spetsiifi line ehk omandatud immuunsus põhineb meie organismis toimuval kogu elu kest-
val õppimisel. Esmakordsel kokkupuutel mingi haigustekitajaga reageerib meie immuunsüs-
teem viivitusega. Samas talletatakse kõik antikehade vormid, mida organismi kaitsesüsteem 
pidi tootma, et sissetunginud antigeen kahjutuks teha. Järgmisel kokkupuutel sama anti-
geeniga reageerib immuunsüsteem kohe, eritades suurel hulgal spetsiifi lisi antikehasid, mis 
just selle antigeeni kiiresti kahjutuks teevad.

Nakkuse kulg

Nakkushaiguse ilmnemise vorm sõltub suurel määral sellest, kuidas inimese immuunsüs-
teem antigeenile reageerib. Võimalikud reaktsioonid ulatuvad vaiksest võitlusest (ilma hai-
gusnähtudeta) kuni põletikulise protsessini. Vahel tekkib ebaratsionaalne ülereageerimine 
(anafülaktiline reaktsioon), mis võib saada organismile endale saatuslikuks.

29.1. Levinumad nakkused

1) Gripp

Gripp (infl uentsa) on äge viiruslik haigus, mida tekitavad ortomüksoviiruste (Orthomyxovi-
ridae) sugukonda kuuluvad gripiviirused. Haiguse tundemärkideks on kõrge palavik, peava-
lu, kuiv köha ja/või nohu, väsimus ja nõrkus, lihase- ja liigesevalu. Väikelastele, eakatele ja im-
muunpuudulikkusega inimestele võivad gripp ja selle tüsistused olla eluohtlikud. Gripiviirusi 
on kolm perekonda: A-, B- ja C-gripiviirus. A-gripiviirused nakatavad inimesi,linde ja loomi. 
A-viirusel on võime kiiresti muutuda ja levida ning seega põhjustada massilisi haiguspuhan-
guid. B-gripiviirused on vähemuutlikud ning põhjustavad inimeste seas lokaalseid puhan-
guid. Virioni ehituse alusel A- ja B-gripiviirust eristada ei saa. C-gripiviirus on vähelevinud ja 
põhjustab üksikuid haigusjuhte, seda on leitud inimestelt, koertelt ja sigadelt. Eestis C-grippi 
diagnoositud ei ole. Virioni pinnal moodustuvad torujad valgulised struktuurid hemagluti-
niin ja neuraminidaas, mille abil virion kinnitub raku pinnale. Hemaglutiniin vastutab viiruse 
seostumise eest raku retseptoritega ja viiruse rakku sisenemise eest, neuraminidaas aga vii-
ruse nakatunud rakust vabanemise ja edasikandumise eest. Hemaglutiniini ja neuraminidaa-
si alltüüpe on vastavalt 16 ja 9, niisiis on võimalikud 144 erinevat pinnavalkude kombinat-
siooni. Inimestel on leitud hemaglutiniini alltüüpe H1,H2, H3, H7 ja H9 ning neuraminidaasi 
N1, N2, N3 ja N7. 
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2) SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome) 

SARS ehk ebatüüpiline kopsupõletik on hingamisteede nakkushaigus, mis levib piisknakku-
se teel. Selle sümptomid sarnanevad tavalise kopsupõletikuga, kuid lisaks võivad ilmneda 
peavalud, kaelavalud, lihasjäikus, isupuudus, iiveldus, nahalööve või kõhulahtisus. Kõik need 
sümptomid on seni kirjeldatud juhtudel tekkinud u 10-päevase peiteaja järel. Haigestumise 
alguses on sümptomid väga sarnased gripile, hilisemas staadiumis aga meenutavad kopsu-
põletiku täielikku haiguspilti. 

Ravi

Tekkepõhjuste ravi ei ole veel võimalik, kuid vaevuste sihipärase leevendamise teel saab 
seda haigust efektiivselt ravida. 

3) Tuberkuloos 

Tuberkuloos on kroonilise kulgemisega nakkushaigus, mis levib piisknakkuse teel. Haigus-
tekitajateks on bakterid ja nakkuskoldeks esmajoones kopsud, kuid vereringe kaudu võib 
nakkus levida ka teistesse elunditesse (ajukelmesse, luudesse, kuseteedesse, seedetrakti, 
kopsukelmesse, nahka).

Haiguse kulg

4–6-nädalase peiteaja järel ilmnevad mittespetsiifi lised sümptomid nagu kurnatus, isupuu-
dus, palavik, kaalulangus ja üldine nõrkus. Kopsutuberkuloosi korral võib tekkida verise rö-
gaga köha.

Ravi

Kuna tuberkuloosi tekitavad bakterid, siis ravitakse seda haigust antibiootikumidega. Nak-
kusohtlikus faasis haiguse põdeja tuleb  isoleerida, vältimaks teiste inimeste nakatumist.

Kiirabiteenistuses on tuberkuloos oluline teema siis, kui tuleb transportida haiget inimest. 
Vajalikud ettevaatusabinõud personali ja sõiduki ettevalmistamiseks on ära toodud allpool 
nakkushaigete transportimise kirjelduses.

4) Kopsupõletik

Kopsupõletik ehk pneumoonia on kõige sagedasem surma põhjustav nakkushaigus. Eriti 
ohustatud on imikud, väikelapsed ja vanurid. Laste ohustatus tuleneb nende veel täielikult 
väljakujunemata immuunsüsteemist, vanuritel aga sellest, et nende immuunsüsteem ei ole 
enam nii võimekas kui noortel.

Haigustekitajateks võivad olla nii bakterid, viirused kui ka seened ja parasiidid. Harvadel juh-
tudel võivad kopsupõletikku esile kutsuda ka mürkained.

Kõige sagedasemad kopsupõletiku põhjustajad on pneumokokid (bakterid). Pneumokokki-
dega nakatumisel tekivad kopsupõletiku sümptomid väga äkitselt ja ägedalt.
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Haiguse kulg ja sümptomid

Kopsupõletiku kulg ja sümptomid võivad väga erinevad olla, kuid mõned sümptomid esine-
vad enamikul haigetel:

• kõrge palavik;

• vappekülm;

• köha (algul kuiv, hiljem rögane);

• hingamisel valud rinnus;

• õhupuudus või hingamisraskused;

• hapnikuvaegus (tsüanoos).

Ravi

Kopsupõletiku ravi sõltub peamiselt sellest, milline haigustekitaja on nakkuse põhjustanud. 
Bakteriaalsete nakkuste korral kasutatakse antibiootikume, kasu on ka köharavimitest (rö-
galahtistitest) ja valuvaigistitest. Eriti raskekujulise kopsupõletiku korral on võimalik, et pat-
sient paigutatakse hingamisaparaadi alla. Kiirabi poolt esmadiagnoositavana kuulub selline 
haige kindlasti kohesele hospitaliseerimisele erakorralise meditsiini osakonda.

5) Hepatiit 

Tänaseks on teada 8 erinevat hepatiidiviirust, mida nimetatakse tähestikuliselt: A-hepatii-
dist kuni G-hepatiidini. Kiirabis on personali ja patsientide jaoks olulised kolm hepatiiditüüpi 
– A-, B-, C-hepatiit. 

• A-hepatiit

See viirus levib fekaal-oraalselt (st roojas leiduvate pisikutega, mis uuesti seedekulglasse 
satuvad). 90% juhtudel kulgeb nakkus varjatult, ilmneda võivad ainult isupuudus, palavik, 
üldine haige olemise tunne ning lihas- ja liigesevalud. Haiguse ägeda kulgemise korral pole 
välistatud ka ikteruse teke ja surutisvalu paremal pool kõhus. A-hepatiit ei ole krooniline hai-
gus, seda saab alati välja ravida ja selle läbipõdemisel tekib organismil vastusena eluaegne 
immuunsus. 

A-hepatiit nimetatakse ka nn reisihepatiidiks ja selle vastu saab end kaitsta vaktsineerimise-
ga, mis peab toimuma piisava aja võrra enne reisi. A-hepatiiti esineb palju mitte ainult lõuna-
poolsetes maades, vaid ka Euroopas.

• B-hepatiit

B-hepatiiti tekitab B-hepatiidi viirus (HBV). Selle haiguse peiteaeg on 1 kuni 6 kuud ning 90% 
juhtudest paraneb inimene ka B-hepatiidi nakkusest ja saab eluaegse immuunsuse. Ülejää-
nud 10%-l patsientidest aga muutub haigus krooniliseks, kusjuures eristatakse kahte tüüpi 
kroonilist kulgu:

• krooniline püsiv hepatiit,

• krooniline aktiivne hepatiit.
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Kui esimene vorm on leebe kulgemisega ja sellest võib ka paraneda, siis aktiivne vorm areneb 
50%-l juhtudest maksatsirroosiks. Sellest omakorda 15%-l tekib maksarakkude kartsinoom. 

B-hepatiidi vastu saab vaktsineerida. Kuna B-hepatiit levib peamiselt vere kaudu, siis on kiir-
abiöötajatel soovitatav end vaktsineerida. Vaktsineerimine koosneb kolmest süstist ja an-
nab pikaajalise (ligikaudu 20 aastat)  immuunsuse.

• C-hepatiit

C-hepatiiti nimetati varem mitte-A-mitte-B-hepatiidiks. See nakkus levib peamiselt vere ja 
vereproduktide kaudu. 4–12-nädalase peiteaja järel tekib umbes 30% patsientidest äge he-
patiit koos kõigi selle juurde kuuluvate sümptomitega nagu ikterus, iiveldus ja oksendamine, 
üldine haige olemise tunne, kurnatus, liigese- ja lihasvalud. Ülejäänud 70%-l kujuneb nakkus 
krooniliseks ja tekitab pikas perspektiivis maksatsirroosi või maksakartsinoomi. 

Kuna C-hepatiidi vastu ei ole veel vaktsiini ega tõhusat ravimeetodit, on seetõttu soovitatav 
vere ja vereproduktide ning haigetega tegelemisel olla ettevaatlik ja rakendada sobivaid 
kaitsemeetmeid. Vere kaudu C-hepatiiti nakatumise oht on umbes kümme korda suurem kui 
nakatumise oht HI-viirusega saastunud vere korral. 

6) HIV – AIDS  

HIV on lühend nimest Human Immunodefi ciency Virus (inimese immuunpuudulikkuse vii-
rus), AIDS on lühend nimest Acquired Immune Defi ciency Syndrome (omandatud immuun-
puudulikkuse sündroom) ja see tekib HIV nakkuse tagajärjel.

HI-viiruse edasikandeteed:

• heteroseksuaalne suguline kontakt (kogu maailmas nakatub enamik inimesi just sel teel),

• homoseksuaalne suguline kontakt,

• veri,

• saastunud süstlad,

• pre- või perinataalselt (enne sündi või sünni ajal).

Nakkuse areng: 

• Äsjase HIV-nakatumise (ägeda nakatumise) korral ilmnevad vahel gripitaolised sümpto-
mid (palavik, liigese- ja lihasvalud), mis aga lühikese aja järel taas kaovad.

• Üldjuhul tekivad 4 kuni 12 nädalat pärast nakatumist HIV-vastased antikehad.

• Sellele järgneb enam-vähem sümptomiteta aeg, mis võib teatud tingimustel kesta palju 
aastaid. Patsient tunneb end sel ajal täiesti tervena, kuid on potentsiaalselt nakkusohtlik, 
s.t ta võib teisi inimesi nakatada.

• Haiguse järgmises staadiumis ilmnevad ainsa muutusena lümfi sõlmede tursed ( lümfi a-
denoomi sündroom).
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• Kaugelearenenud HIV-nakkuse korral tekivad esimesed sümptomid (palavik, kaalulan-
gus, kõhulahtisus, kurnatus, higistamishood). Samuti ilmnevad nüüd muutused haige ve-
res (T-lümfotsüütide vähenemine). 

• Mida kauem aega nakatumisest möödub, seda sagedamini leitakse patsientidel HIV-nak-
kusele tüüpilisi pahaloomulisi kasvajaid ja/või oportunistlikke nakkusi. 

Ravi

HIV-nakkusest terveks ravivaid preparaate ei ole tänaseni suudetud luua. Küll aga on olemas 
ravimeetodid, mille tulemusena viiruste arv veres väheneb ja lümfotsüütide arv tõuseb. Sel-
line kombinatsioonravi (kasutatakse mitme ravimi kombinatsiooni) pikendab sümptomiteta 
aega ja leevendab tekkivaid sümptomeid.

Ennetamine

Kiirabiteenistuses on patsientidega tegeledes vaja rakendada ohutu käitumise reegleid, et 
nakatumist ära hoida. Samas tuleks siinkohal rõhutada, et tavaline inimestevaheline kokku-
puude HI-viiruse kandjaga või AIDS-haigega ei ole mingil moel ohtlik. Juhusliku nakkumise 
korral (nt torgates ennast patsiendi verega saastunud süstlanõelaga) on kiire profülaktiline 
ravi andnud häid tulemusi ja nakkumist ei ole toimunud.

7) Siberi katk (antraks)

Siberi katk, mida nimetatakse ka antraksiks ja põrnatõveks, on viimasel ajal palju tähelepanu 
saanud seoses võimalike terrorirünnakutega, kus võidakse kasutada selle nakkuse kandjaid. 
Tegemist on bakterite Bacillus anthracis põhjustatud nakkushaigusega. Põrnatõve nimetus 
tuleneb sellest, et haiguse ajal suureneb põrn tugevasti ja muutub mustjaspunakaks. Siberi 
katku haigustekitajad on kogu maailmas levinud ja elavad mullas.

Haiguse vormid

Inimene nakatub tavaliselt kokkupuutest loomade või loomsete produktidega. Samas aga 
võivad ka tolm, loomakarvad või vill nakkust edasi kanda, kui neid sisse hingatakse. Veel on 
võimalik nakatuda saastunud toidu kaudu.

Neist nakatumise viisidest tulenevad kolm haigusvormi:
• nahavorm (nakatumine toimub naha pisivigastuste kaudu),

• kopsuvorm (nakkuskandjad sisenevad hingamisteede kaudu),

• soolevorm (nakkus saadakse toiduga).

Kuna Siberi katku tekitajaid on lihtne suurtes kogustes toota ja nad püsivad eostena kaua 
nakatamisvõimelistena, siis on võimalik kasutada neid bioloogilise relvana. Antraksi nakatu-
mine on inimesele ohtlik ainult siis, kui teda ei saa kohe pärast nakatumist ravida.

8) Gaasgangreen

Gaasgangreeni tekitavad klostriidid. Need on anaeroobsed bakterid, kes moodustavad eo-
seid ning eritavad aktiivses elufaasis toksiine ja agressiivseid ensüüme. Gaasgangreeni juh-
tumeid tuleb harva ette, kuna tänapäeval on haavade hooldamise preparaadid efektiivse-
mad ja haavad paranevad enamasti kiiresti. 
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Kui aga selline nakkus ikkagi tekib, paistetab nakatunud ala tugevasti üles. Ensüümide la-
gundatav kude omandab sinakasrohelise kuni pruunika varjundi ja sellest imbub määrivat 
vedelikku. Nakatunud kudedes, nt lihaskoes, tekivad gaasimullid, millest levib anaeroobse-
tele bakteritele omast halba lõhna. Need gaasimullid on palpatoorselt tuvastatavad ja neid 
näitab ka röntgen. Esimeseks haigusnähuks on tavaliselt tugevad valud haava piirkonnas, 
millele järgneb massiivne turse (ödeem). 

Ravi

Gaasgangreeni ravi eeldab kohe kirurgilist sekkumist, mis tähendab, et nakatunud ala ava-
takse laialt ja surnud (nekrootilised) koed eemaldatakse. Seejärel tuleb patsient viia ülerõ-
huga hapnikukambrisse (barokambrisse). Seal ei suuda haigustekitajad ellu jääda, sest need 
bakterid sõltuvad anaeroobsest keskkonnast. Gaasgangreen ei ole nakkav ja pole seega ka 
kiirabiteenistuse töötajatele ohtlik. 

Varjatult – sümptomiteta või vaid väheste sümptomitega

Peiteaeg – periood alates nakatumisest (haigustekitajate sissetungimisest) kuni esimeste sümp-
tomite ilmnemiseni

Maksatsirroos – maksarakkude asendumine sidekoerakkudega, maksa kärbumine

Maksakartsinoom – maksast leviv vähkkasvaja

T-lümfotsüüdid – valgete vererakkude hulka kuuluvad peamiselt immuunkaitset teostavad rakud

Oportunistlik – vastanduv

Fekaal-oraalne tee – nakkus, mis levib ühe isendi väljaheitega teise seedekulglasse

Eosed – (ka spoorid) paljude organismide (seened, bakterid jm) erilised paljunemisrakud.

Toksiin – mürk

Ensüüm – bioaktiivne aine, mis kiirendab või reguleerib biokeemilisi protsesse

Palpatoorselt – kompimise teel

29.2. Nakkushaigete transportimine

Nakkushaigete transport tuleb alati spetsiaalselt korraldada ja see eeldab väljasõidueelset 
korralikku instrueerimist. Sõiduki meeskond on ideaaljuhul kolmeliikmeline: üks (autojuht), 
kes tegeleb transpordi korraldusega, ja kaks meedikut, kes hoolitsevad patsiendi eest. Au-
tojuhi ülesandeks on võimalikult lühikest teed mööda sündmuskohale ja tagasi sõita. Samuti 
peab ta endale juba ette selgeks tegema liikumistee alates sõidukist väljumisest kuni haig-
lasisese sihtkohani. Optimaalselt peaks transporti teostavat kiirabibrigaadi haiglas saatma 
kohapeal orienteeruv haiglatöötaja. 

Autojuhi ülesannete hulka kuulub ka autouste väljastpoolt avamine ja sulgemine, et autot 
mitte seestpoolt nakkusetekitajatega saastata. Enne patsiendi asukohta või tema palatis-
se sisenemist peab personal selga panema sobiva kaitseriietuse ja kaitsevahendid, nimelt 
kapuutsiga kombinesooni, kindad, jalatsikatted ja suukaitse (nt hingamisteede kaitsemaski 
FFP3). Mõnel juhul on vaja ka kaitseprille kanda.
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Enne nakkushaige patsiendi transportimist tuleb sõiduk ette valmistada. Kõik selle reisi jaoks 
mittevajalikud esemed tuleb patsiendiruumist eemaldada. Juhiruum tuleb võimaluse korral 
patsiendiruumist eraldada (nt. lükandaken sulgeda). Kui juhiruumi ei ole võimalik eraldada, 
ei tohi transporti teostav personal liikuda juhiruumi ja patsiendiruumi vahel. Samuti peab 
autojuht kasutusele võtma isikukaitsevahendid.

Patsiendiga tegeledes tuleb jälgida, et ta ei hakkaks end äratõugatuna tundma, sest õige 
kaitseriietuse korral ei ole mingit põhjust patsienti normaalsest inimlikust kohtlemisest ilma 
jätta. 

Samuti tuleb silmas pidada, et piisknakkusesse (nt kopsutuberkuloosi) haigestunud nakkus-
haigele tuleb juba enne transpordi alustamist suu ja nina kattev kaitsemask ette panna. 

Patsientide ohutuse huvides ei tohiks kiirabi töö jaoks rakendada personali, kellel on endal 
mingi nakkushaigus, olgu see siis kuitahes tavaline.

Pilt 29.1. Kaitsevarustuses kiirabitöötajad õppusel PANDORA

29.3. Kaitsemeetmed kiirabitöötajatetele

Isiklik hügieen väljaspool tööaega

Võimalusel käige iga päev vannis või duši all. Seejuures on eelistatud dušš, sest vannivees on 
mikroorganismidel lihtne kogu kehapinnale levida.

Soovitatav on kasutada nahahooldusvahendeid, et naha liigset kuivamist vältida.
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Isiklik hügieen tööajal

1) Käed

Kiirabis on peamiseks haigustekitajate edasikandumise vahendiks käed. Seetõttu on käte de-
sinfi tseerimine üks tõhusamaid meetmeid, millega haigustekitajate kaasaviimist ära hoida.

Eeldused õigeks käte desinfi tseerimiseks:

• sobiv desinfi tseerimisvahend (alkoholil baseeruv käte desinfektsioonivahend, mis täidab 
EN1500 standardi nõudmised vms);

• õige kogus (tootja juhiste järgi);

• õige toimeaeg (tootja juhiste järgi),

• õige kasutusviis, sissehõõrumise võtted (standard EN1500).

Kui käed saastuvad vere, rooja või muude kehaeritistega, tuleb enne käte desinfi tseerimist 
käed puhtaks pesta, kui selleks on võimalus. Alles pärast seda tohib käte hügieenilise desin-
fi tseerimisega alustada. Muidu võib desinfi tseerimisvahendis leiduv alkohol mustuse naha-
pinnale kinnitada. Kui käsi ei ole võimalik vee ja seebiga pesta, tuleb kasutada alkoholipõhist 
käte antiseptikumi.

Kuna käte nahk saab töö käigus suure koormuse osaliseks, siis ei tohiks ka kätehooldust 
tähelepanuta jätta. Sobivaid kätepiimasid ja hoolduskreeme pakuvad tavaliselt käte antisep-
tikumide tootjad.

2) Sõrmeküüned

Kiirabitöötajate sõrmeküüned peavad olema lühikesed ja seda järgmistel põhjustel:
• oht patsiente ja ka teisi töötajaid vigastada;

• oht ühekordse kasutusega kaitsekindaid kahjustada (läbi torgata);

• mustuse kogunemine küünte alla.

Küünelakist tuleb hoiduda, sest:

• küünelakk varjab küünte alla koguneda võiva mustuse,

• desinfi tseerimisvahend võib küünelaki üles sulatada,

• küünelaki pragunemise kohtadesse kogunevad pisikud.

3) Juuksed

• Haigustekitajad jäävad juustesse ja seetõttu on juuksed patsientidele potentsiaalne nak-
kusallikas.

• Pikkade juuste ringilehvimise vältimiseks tuleb need töö ajaks kinni panna.

• Juukseid on soovitatav  pesta iga vahetuse eelselt ja –järgselt.
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4) Ehted

Töö ajal ei tohiks kätel ja allpool küünarnukke mingeid ehteid kanda (nt sõrmused, käekel-
lad, nähtavad piercing-kehaehted), sest kiirabiteenistuses põhjustavad ehted:

• patsientide jaoks kõrgendatud nakkusohtu,

• patsientide ja ka teiste töötajate vigastamise ohtu,

• pisikute kogunemist ehetele ja nende alla.

5) Riietus

• Tööriietuse tohib selga panna alles töökohal.

• Erariideid tuleks võimalusel tööriietest eraldi hoida.

• Puhtaid ja saastunud tööriideid tuleb eraldi hoida.

• Nakatunud tööriided ei tohi erariietega kokku puutuda.

6) Jalatsid

Tööjalatsid peavad olema siledast materjalist, mida saab desinfi tseerimisvahendiga üle pühkida.

7) Vaktsineerimine

Kiirabiteenistuse töötajatel on suurem oht nakkusi saada, seetõttu peaksid nad ka vaktsi-
neeritud olema.

29.4. Kokkupuutumine  nakkusohtlike ainetega

1) Meetmed nahkaläbivate vigastuste korral

Esmaabimeetmed vigastuse tekkimisel

Nahka läbivate vigastuste korral:

a) uhtuda vigastuse kohta jooksva vee all, lastes oma verel vabalt haavast väljuda (mitte 
pigistades haavapiirkonda);

b) seejärel pesta vigastuse koht pesuvahendi ja veega ning loputada jooksva veega.

Edasised tegevused

Pärast esmaseid tegevusi tuleb minna nakkushaigusi ravivasse tervishoiuasutusse. Vigastus 
tuleb registreerida ja dokumenteerida (kindlustuskaitse jaoks). Samuti tuleb anda vereproov 
nii patsiendil kui vigastatud töötajal. Kui potentsiaalset ohtlikku nakkust kandvat patsienti ei 
ole võimalik uurida (nt narkomaan lahkus sündmuskohalt), tuleb tema isikuandmete alusel 
kontrollida võimalikku nakkuskandlust nakkuskeskuses. Ideaaljuhul peaks see toimuma 1–2 
tunni jooksul – seda on vaja, et õigel ajal alustada HIV-profülaktikaga (kolme ravimi kombi-
natsiooniga). Optimaalne oleks alustada kombinatsiooniravi preparaatide manustamist esi-
mese 1–2 tunni jooksul, aga igal juhul hiljemalt 48–72 tundi pärast vigastuse tekkimist. 
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2) Veenikanüülide õige käsitsemine

Kuna kiirabitöötajad teevad peagu iga päev patsientidele invasiivseid protseduure, siis on 
möödapääsmatult vaja teatud hügieeni- ja enesekaitsestandarditest kinni pidada. Veenika-
nüülide paigaldamisel tuleb samuti rakendada ettevaatusabinõusid, mis kaitsevad töötajat 
ennast ja ka patsienti ning hoiavad ära nakkuste leviku. 

a) Õiged töövõtted

Enne punkteerimist peab hügieeniliselt desinfi tseerima käed ja seejärel punkteerimiskoha. 
Seejuures tuleb silmas pidada desinfi tseerimisvahendi nõutavat toimeaega. Pärast punktee-
rimist tuleb kanüül steriilse plaastriga kinni katta ja fi kseerida. Kindlasti tuleb vältida punk-
teerija naha saastumist patsiendi verega. Protseduuri tegemisel tuleb kanda kaitsekindaid. 

b) Trokaari / manrääni utiliseerimine

Trokaari / manrääni tohib ära visata ainult selleks ettenähtud kogumisanumasse (nt terava-
te instrumentide anum Sharp-safe). Sellised anumad peavad vastama nõutavatele normidele 
(vedelikukindlad, suletavad, läbipaistmatud, torkekindlad). Kogumisanum peab olema protse-
duuri tegemise ajal käepärast, et oleks võimalik kasutatud troakaarid kohe sinna sisse panna.

Ärge kunagi laske kogumisanumal üle täituda ning ärge hakake kogumisanumat mujale üm-
ber kallama või tühjendama. Samuti ei tohi anumast midagi välja võtma hakata ega sinna 
jõuga sisse suruda.

3) Desinfi tseerimine ja puhastamine 

Kiirabiteenistuses on desinfi tseerimise ja puhastamise eesmärgiks hoida töövahendid hai-
gustekitajatest vabad. Õigesti valitud desinfi tseerimisvahend, mida kasutatakse õigesti 
(nõutavas koguses ja nõutava toimeajaga), põhjustab haigustekitajate jääva inaktiivseks 
muutumise või suremise. Et personalil oleks lihtsam paljude erinevate instrumentide ja pin-
dade desinfi tseerimiseks sobivad võtted valida, peaks igas kiirabikeskuses olema hügieeni- 
ja puhastusplaan. Taolisest plaanist on kasu ka kvaliteedi tagamisel. Samuti peaks vajadusel 
olema kiirabi tugikeskuses piisavalt ruumi kõiki kiirabitöös vajalikke mitmekordse kasutuse-
ga vahendite puhastamiseks ja desinfi tseerimiseks, kusjuures nendes ruumides tuleb jär-
gida kehtivaid hügieenistandardeid, mis nõuavad, et puhtaid ja mittepuhtaid (saastunud) 
materjale käideldaks eraldi. 

4) Steriliseerimine 

Materjalide steriliseerimiseks kasutatakse termilist, keemilist ja gammakiirgusega töötlust.
Steriliseerimisega saavutatakse pisikute vähendamine astmeni 6 lg10 ehk praktiliselt piskute 
puudumise.
Steriliseeritakse:

•sidumismaterjali, mis vahetult haavadega kokku puutub;
•kõiki invasiivsetes protseduurides kasutatavaid vahendeid (nõelad, troakaarid jne);
•kirurgilisi instrumente.

Aste log10 – üks miljondik

Troakaar / mandrään – terava otsaga instrument, juhtevarras

Invasiivne –  kehasse sissetungiv
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Pilt 29.2. Kiirabi varustuse ettevalmistusruum Tallinna Kiirabis 

Kokkuvõte

Hügieen kui ennetav distsipliin on kiirabiteenistuses kesksel kohal. Olukordades, kus tuleb 
kiiresti tegutseda, on eriti oluline, et hügieenilised töövõtted oleksid sisse harjunud, välti-
maks patsientide ja personali ohtuseadmist. Sündmuskohal antud edukat esmaabi ei tohi 
hooletusest tingitud nakkusega nullida.

VÕTMESÕNAD desinfi tseerimine fekaal-oraalne hügieen

kaitsemeetmed nakkus peiteaeg püsiv

nakkuste 

edasikandumise teed
steriliseerimine varjatud virulentsus

Teadmiste kontrolli küsimused

1. Kirjeldage saastumise ja nakatumise vastaseid ettevaatusabinõusid kiirabiteenistuses.

2. Nimetage nakkushaiguste kitajate tüüpe. 

3. Kirjeldage  immuunsüsteemi toimimise aluseid.

4. Nimetage järgmiste haiguste nakkusteed: gripp AIDS, hepatiit, tuberkuloos, siberi katk 
(antraks), kopsupõletik, 

5. Nimetage meetmed mida rakendatakse nakkushaigete transpordil  nakkusohu vältimiseks.

6. Kirjeldage tegevusi, mida tuleb teha, kui tekib nahka läbiv vigastus.
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30. KANNA TANU PÄÄSTMISE PÕHIPRINTSIIBID

Õpieesmärgid

Erakorralise meditsiini tehnik:

• teab  kiirabis kasutatavat kaitsevarustust,

• oskab selgitada erakorralise meditsiini tehniku rolli patsiendi päästmisel,

• teab ohu vältimise võimalusi päästetööde ajal,

• oskab kirjeldada päästmise erinevaid faase.

Sissejuhatus

Päästmise all mõistetakse eluohtliku seisundi kõrvaldamist elupäästvate meetmetega ja/
või inimese vabastamist eluohtlikust sundolukorrast, kust kannatanu ei suuda end ise vabas-
tada. Kiire tegutsemine sündmuskohal on patsiendi jaoks elulise tähtsusega, seetõttu on 
oluline luua patsiendi päästmiseks optimaalsed tingimused. Kiirabi osutatakse sageli eba-
soodsates ja rasketes välitingimustes. Sageli ei ole meditsiiniline abi ilma tehnilise abita  või-
malik. Seetõttu on väga oluline tunda tehnilise päästmise rakendamise võimalusi, et osata 
sündmuskohas ohtusid ennetada või neid kõrvaldada. Sündmuskohas peavad töötama koos 
vaim ja mõistus. Avatud silmade, kõrvade, ninaga tuleb registreerida kõik, mis võib aidata 
olukorrast selget pilti saada. 

Kiire päästmise läbiviimiseks on oluline töötada kindla tegevuskava kohaselt. See tege-
vuskava võimaldab päästmise protsessi mõnevõrra standardida, et nii ka kõige raskemate 
juhtumitega toime tulla. Päästetööde tegevuskava on raske üldkehtivalt paika panna, kuid 
protsessi saab jagada üksikuteks sammudeks, mis korduvad iga operatsiooni ajal. Põhimõt-
teliselt saab korrektse kiirabilise päästetöö protsessi jagada seitsmeks faasiks:

1) kohalejõudmine ja vaatlus (luure),

2) ohtude hindamine,

3) ligipääs patsiendini,

4) meditsiiniline abi kannatanule,

5) kannatanu vabastamine,

6) transpordiks ettevalmistamine,

7) transport haiglasse.

Sundolukord – olukord, kuhu kannatanu on sattunud õnnetuse või haiguse tõttu ja mis ilma 
kõrvalise abita kujutavad otsest ohtu kannatanu elule (nt kinnikiilumine avariilisse  sõidukisse, 
luumurru või insuldi tõttu liikumisvõime kaotamine jne).
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Kohalejõudmine ja vaatlus

Päästmine algab hädaabikõnele vastamisega. Päästmise edasise kulu jaoks olulised otsused 
langetatakse juba helistaja esmase küsitlusega. Kiirabi jaoks on igasugune teave oluline, et 
saaks juba sõidu ajal end mõttes olukorraks ette valmistada. Juhtiv kaebus või õnnetuse liik 
ja õnnetuse mehhanism annavad kiirabitöötajale olulisi vihjeid sündmuskohal eesootavast 
olukorrast. Samuti peavad kiirabile antavas esmases infos sisalduma patsiendi vanus (laps, 
täiskasvanu), kannatanud isikute arv, teadvuse tase, hingamine, erinevad detailid sündmus-
koha olemuse, asukoha või juurdepääsutee kohta. Ka tuleks teada anda, milliseid abijõudu-
sid on teavitatud või kes on veel teel sündmuskohta.

Nende teadete põhjal tuleb kiirabil valida sõidumarsruut ja juurdepääsutee. Selle teabe põh-
jal saab ka ohtusid ette näha ja läheneda sellele sündmuskohale sobiva kiirusega. Esimesed 
meetmed ja vajalikud kaitsevahendid saab juba sõidu peal läbi arutada ja valmis seada. Sõit 
sündmuskohale ei tohi toimuda üldise ohutuse arvelt.

Sündmuskoha äratundmine võib vahel raskusi valmistada – eriti siis, kui õnnetus on juhtu-
nud kõrvalises kohas või kui on jõutud arvatavale sündmuskohale, aga seal pole kedagi; ma-
janumbrit ei õnnestu leida või kui õnnetus on juhtunud kõrghoones või ostukeskuses ja abi 
andjaid ei oota ükski teejuhataja. 

Sündmuskohta jõudes tuleb sõiduk parkida nii, et hiljem ei tekiks ärasõidul raskusi ja on 
tagatud  teiste (pääste)autode sisse- ja väljasõit. Kiirabiautot ei tohi mingil juhul parkida 
ohualasse. Päästesõidukid (kustutusautod, seadmete või varustusega sõidukid, mis aitavad 
patsienti vabastada) peavad hoidma sündmuskohale võimalikult lähedale, kuid säilitama siis-
ki piisava vahemaa, et patsiendi tegelikku päästmist mitte takistada. Eriti häiriv on tohutu 
lärm, mida tekitavad rohked erinevate päästmisseadmetega sõidukid. Ka kasutuses olevate 
sõidukite heitgaasid võivad patsiendile liiga lähedal paiknedes järgnevat negatiivselt mõju-
tada. Päästeteenistuse rasked sõidukid peaksid peatuma sündmuskoha ees, et seda täien-
davalt kindlustada. Kiirabiautod peaksid võimaluse korral sündmuskohast (nt avariide korral) 
mööda sõitma ja parkima põikiasendis, et oleks võimalik segamatult kannatanud ükshaaval 
kiirabiautodesse paigutada ning sündmuskohalt ära sõita.

Sündmuskohale jõudes tuleb luua endale esimene täpne ülevaade sündmuskohas valitse-
vast olukorrast. Hinnake õnnetuse mahtu ja -olemust, ohvrite hulka ja võimalikke ohte. And-
ke hinnang tegelikule olukorrale. Kas päästmiseks on piisavalt vahendeid ja ressursse?

Peale päästevahendite on sündmuskohas järgneva tegevuse jaoks olulised tegurid kellaaeg, 
ilmastikuolud ja asukoht. Bussiõnnetus paljude kannatanutega, tulekahju kõrghoones, õn-
netus merel ja muud erinevad olukorrad võivad päästmiseks nõuda erilisi sõidukeid ja spet-
siaalset varustust. Millised ressursid on olemas, milliseid tuleb juurde tellida?

Võtke teiste organisatsioonide (päästeteenistus, politsei) vastutavate isikutega ühendust 
ja vahetage infot. Häirekeskusele tagasisidet andes tuleb mainida õnnetuse pilti (kirjelda-
ge lühidalt kohta), vigastatute arvu, probleemi olemust (nt õnnetuste korral kinnikiilumine 
mootorsõidukitesse või masinatesse), täiendavaid ohte, nõuandeid teiste kiirabibrigaadide 
kohalesõiduks ja parkimiseks.
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Ohtude hindamine

Ohtudel võivad olla tagajärjed inimestele, loomadele, keskkonnale ja materiaalsele varale. 
Päästeoperatsioon püüab neid ohtusid vähendada. Selleks peavad aga erakorralise meditsii-
ni tehnikud iseennast võimalike  ohtude eest kaitsma. Enda ohutus on kõigi päästetöötajate 
kõrgeim prioriteet. Pöörake erilist tähelepanu oma meeskonna iga üksiku liikme isiklikule 
kaitsevarustusele. Ühiselt tegutsemine tagab kõrge efektiivuse ja vastupidi – ühe töötaja 
lohakus võib temast ohu olukorras kiiresti teha uue patsiendi ja kogu päästetöö nurjata. 

Vajadusel tuleb päästetöödel kasutada kaitsemeetmeid kõigi osaliste jaoks (päästeteenis-
tus, kiirabi, õnnetuse osalised, uudishimulikud pealtvaatajad). Igapäevaselt kasutatavale 
kaitseriietusele (signaalvärvides helkurribadega joped või vestid) lisaks on vaja vahel kasuta-
da kaitseülikondasid, kaitseprille ja kiivrtit. Lisaks ühekordsetele kinnastele on mõningatel 
sündmustel vajalikud ka paksemad töökindad.

Teatud sündmusel tuleb kasutada plahvatuse esilekutsumise eest kaitstud (EX-kaitsega) 
seadmeid. Kui EKG-aparaat, raadiosaatja, mobiiltelefon või muu taoline pole sellise kaitseta-
semega, võib neid kasutada ainult väljaspool ohuala. Välistada tuleb võimalikud süüteallikad 
(uudishimulikud sigaretiga, ketaslõikurid jmt). Üldiselt tuleb kinni pidada järgnevast prot-
seduurist: kindlustada sündmuskoht,  kindlustada avariiline ese, tagada põlengu vältimine. 
Vahetus ohualas tuleb kasutada abilisi nii palju, kui vaja, aga nii vähe kui võimalik.

Sündmuskohas varitsevaid ohtusid saab kirjeldada järgneva tabeliga: 

Oht Näide Täpsem info
Ohu levimine Põlengu levik, õli veekogudel, 

tagant sissesõitmised
j selle peatüki lõik „Üldised 
ohud sündmuskohas“

Sissehingatavad 
mürgised ained

Ammoniaak, broom, 
vesinikkloriid, süsinikdioksiid jne

j peatükk „Ohtlikud ained“

Agressioon Vägivald inimeste ja loomade 
poolt, joove, paanika, 
psüühikahiretega patsiendid jne

j peatükid „Vägivald kiirabis“, 
„Psühhosotsiaalsed probleemid 
patsientidel“

Kiirgus Saastatud laohoone, ohtlike 
ainete transport jne

j peatükk „Ohtlikud ained“

Keemilised või 
bioloogilised ained

Ohtlike ainetega seotud 
õnnetus, kriminaalkuritegu, 
terrorirünnak

j peatükk „Ohtlikud ained“

Varinguoht Tulekahju tagajärg, plahvatus, 
õnnetused maa-alustes ehitistes 
jne

j selle peatüki lõik “ Üldised 
ohud sündmuskohas“

Plahvatus Tulekahju tagajärg jne j selle peatüki lõik „Üldised 
ohud sündmuskohas“

Elekter Õnnetus raudteel, õnnetus 
kõrgepingeliinide piirkonnas.

j peatükid „Elektri-ja 
välgutraumad“, „Õnnetused 
raudteel“

Masinaõnnetused jne j selle peatüki lõik „Üldised 
ohud sündmuskohas“

Haigestumine Nakkushaigused jne j peatükid „Sissejuhatus 
hügieeni ja nakkusõppetusse“, 
„Palavik“
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Kui õnnestub kõrvaldada primaarne oht, on sellega eemaldatud ka kõik sellest tulenevad 
ohud. Eelkõige on oluline kindlustada oma töötajate, kõrvaliste isikute ja õnnetuses kanna-
tanute turvalisus. Alles siis on võimalik päästa inimesi, kes on sundolukorras.

Üldised ohud sündmuskohas

Liiklusõnnetuse korral tulenevad ohud rusudest, kildudest, happest (aku), kütusest ja sead-
metest, mida kasutatakse tehniliseks päästmiseks (hüdraulilised päästevahendid, kaablid, 
voolikud, prožektorid). Väljavalgunud kütused moodustavad kõrgendatud ohupotentsiaali. 
Nende oht seisneb plahvatuse või tulekahju vallandamises, sissehingamisel ja nahaga kokku-
puutumisel mürgistuse põhjustamises.

Ka auto enda kaitsesüsteemid kujutavad endast teatavat ohtu. Turvapatjade käivitusmehha-
nismid ja turvavöö pingutamise süsteemid võivad seada päästjad patsiendi juurde tee raja-
misel ohtu. Vanemate sõidukitüüpide puhul on võimalik, et turvapadjad vallanduvad pärast 
õnnetust hilinemisega. Sellisel juhul on oluline sõiduk otsekohe elektripinge alt vabastada 
(päästjad võtavad akuklemmid lahti), samuti tuleb  turvapadjad   välja lülitada.

Tööstusetevõtetes masinatega juhtunud õnnetuste korral on suureks ohuks eelkõige sead-
mete taaskäivitamine kolmanda isiku poolt. Seadmestiku väljalülitamine on eluliselt tähtis 
nii kõigi päästjate kui ka kannatanu jaoks. Päästmisel liftiseadmetes on abistajatel suur kuk-
kumisoht. Kui liftikorvi tuleb liigutada läbi mitme korruse, peab inimesed saatma iga lifti-
ukse juurde, sest peatuskohtadest läbisõidul võib õnnestuda uksi lukust lahti saada. Kõik 
potentsiaalsed ohud tuleb maandada kas arusaadavate siltide, tõkete või füüsilise valvega.

Maa-alustes ehitistes toimunud õnnetuste korral on eelkõige võimalik, et pinnas või ehi-
tusmaterjal variseb uuesti alla. Alles pärast sündmuskoha ja ligipääsutee kindlustamist on 
võimalik patsiendile ohutult läheneda ja ta vabastada. 

Elevaatoreid ehitatakse erineval kujul erinevate varude hoiustamiseks. Ka siin võib järeleli-
bisev materjal ohtlik olla. Olenevalt elevaatoriliigist ja hoiustatavast materjalist võivad tek-
kida gaasid, aurud või tolmud, mis tekitavad hapnikuvaegust või põhjustavad plahvatuse. 
Sisenemine ilma hingamisaparaadi ja nöörkinnituseta on eluohtlik ja keelatud (j peatükk 
“Õnnetused põllumajanduses“).

Jäta meelde:

• Ärge seadke ennast ohtu! Vaid see, kes ise ohu ära tunneb, saab pakkuda teistele piisa-
vat abi.

• Kohandage oma kaitsevarustust olukorrale vastavaks!

• Küsige julgelt juurde lisajõude!

• Võtke vajadusel kasutusele täiendavad ohutusmeetmed!
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Pilt 30.1. Kannatanu vabastamine avariilisesest autost väljalõikamise teel

Ligipääs patsiendini

Sündmuskohal kaose vältimiseks tuleb väljakutsel olles töötada kindla meetodi alusel. Sünd-
muskohal  moodustatakse kaks tööringi-perimeetrit. Esimene perimeeter kulgeb umbes 5 
m kauguselt ümber sündmuskoha. Selles liiguvad ainult päästjad, keda on vaja patsiendi 
vabastamiseks. Teine perimeeter tekib 10 m kaugusel ringis. Seda tööringi võib visuaalselt 
märgistada tähiskoonustega. Seal paiknevad kõik meditsiinilised ja tehnilised abivahendid, 
mida on vahetult vaja kannatanute abistamiseks. Sellise tööviisi korral on patsiendi vahetu 
ümbrus ülevaatlikum ja korrastatud, väheneb komistamine päästevarustuse kaablite, hüd-
raulikavoolikute või kühvelraami otsa. Kui päästevarustust läheb vaja, suundub päästja sead-
mega sündmuskohta ja kasutab seal vajalikke meetmeid.

Kui erakorralise meditsiini tehnik peab patsiendile abi andma, astub päästja koos seadmega 
tagasi teise tööringi, kuni teda patsiendi vabastamiseks vajatakse. Kõik teised abilised sei-
savad väljaspool teist (10 m raadiusega) tööringi ning vajadusel toetavad patsiendi juures 
olevaid abistajaid.

Kui on välja uuritud, millises olukorras patsient on, tehakse kindlaks, milliseid meetmeid tu-
leb rakendada, et talle ligi pääseda. Autovrakis paikneva patsiendi juurde võib esimese tee 
luua suhteliselt kiiresti mõne ukse, pagasiluugi või tagaakna kaudu. Kui aga tegemist on auto 
teelt väljasõiduga, võib patsiendini esimese juurdepääsu loomiseks kuluda märkimisväärselt 
enam aega. Elevaatorites või vundamendisüvendites varingu alla jäämisel, masinate vahe-
le kinnikiilumisel ei ole alati võimalik lühikese ajaga patsiendi juurde läbi murda. Sageli on 
vaja spetsiaalset seadet (tööriista, ketaslõikurit, tõstepatja, hüdraulilisi päästevahendeid), 
et luua esimene juurdepääs patsiendi juurde.

Kiirabi jaoks on peale objekti (sõidukivraki, lifti, masinate) kindlustamise eelkõige oluline 
teada, milline oli õnnetuse kulg ja sellest tulenev õnnetuse mehhanism. Selle põhjal saab 
teha olulisi järeldusi vigastuste raskusastme ja olemuse kohta.
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Meditsiiniline abi sündmuskohal

Kui sündmuskoht on kiirabile ohutu ja patsiendile juurdepääs tagatud, asub kiirabi uurima 
patsiendi seisundit.

Kannatanu seisundi esmaseks hindamiseks peab kiirabi brigaadijuht pääsema patsiendi pea 
juurde. Elutähtsad funktsioonid kontrollitakse üle ja vajadusel rakendatakse elupäästvaid 
meetmeid. Kannatanut kõnetatakse, nii saab brigaadijuht esmase ettekujutuse tema tead-
vusseisundist. Kui kinnijäänu vastab kõnetamisele, võib ta valusid kirjeldades anda juba tea-
vet ka vigastatud kehapiirkondade kohta. Brigaadijuht saab kohe pakkuda ka esmast psüh-
holoogilist toetust, patsienti rahustada ja teda järgnevatest päästmiseks ette võetavatest 
meetmetest teavitada.

Patsiendi seisundi esmane hindamine toimub peatükis „Sündmuskoha ülevaatus, esmane 
hinnang ja patsiendi uurimine“ toodud kirjelduse kohaselt. Hingamise esmase kontrolli käi-
gus antakse hinnang hingamisteede avatusele, hingamissagedusele ja rindkere liikumisele. 
Kas hingamisteed on vabad ja kas patsient hingab spontaanselt, kas lülisamba kaelaosa tu-
leks fi kseerida? Katsutakse ja hinnatakse karotiid- ja radiaalpulssi (tuntav? sagedus? kvali-
teet?). Kontrollitakse kapillaarreaktsiooni ja hinnatakse nahka (tsüanoos, temperatuur, niis-
kus). Kui hingamisteed on kinni ja/või hingamine on ebapiisav, tuleb otsekohe püüda avada 
hingamisteed (vajadusel tagada hingamisteede avatus kõritoruga/intubeerimisega), eelne-
valt kaela fi kseerides. Eluohtlikud verejooksud tuleb  peatada haavale otsest survet osuta-
des või rõhksidet kasutades. Kui õnnestub ligi pääseda mõnele jäsemele, rajatakse vähemalt 
üks veenitee (suure diameetriga kanüül) ja alustatakse isotoonilise lahuse infusiooniga. 

Selles töölõigus püütakse eelkõige stabiliseerida eluliselt tähtsaid funktsioone, et võita 
aega  päästmiseks. Stabiliseerimise põhiliste meetmete hulka kuuluvad hingamisteede ava-
tuse kindlustamine (vajadusel intubatsiooniga), infusioon (kahe veenikanüüliga), valuvaigis-
tamine, mahajahtumise vältimie ja rahustamine. 

Kui esimesel vaatlusel ilmneb kinniolijat ähvardav suur oht elule ja piisav stabiliseerimine 
päästmisel pole võimalik (mitte kõrvaldatavad ohud elule), viiakse läbi kiirpäästmine. Kiir-
päästmisel kasutatakse meetmeid, mis on võimalikult kiired ja efektiivsed, kuid toimivad 
teatud tingimustel turvalisuse arvelt. Kinnijäänud inimese täiendavat vigastamist ei ole sel-
lisel juhul võimalik välistada. Kiirpäästmise tüüpilised tööetapid liiklusavariide korral on nt. 
roolisamba tõmbamine, A-sammaste laialiajamine, sõidukiosade küljest ära tõmbamine jm. 
Kiirpäästmise kasuks otsustatakse sageli liiga kiiresti, kuid ennatlik kiirpäästmine võib seada 
ohtu nii päästjad kui ka patsiendid!

Päästmise igas etapis on päästetööde juhi ja kiirabi vastutava meediku omavaheline suhtlus 
väga oluline. Meditsiinilise abi ja tehnilise päästmise kooskõlastamine on tingimata nõutav.

Tsüanoos – naha sinakaks värvumine

Kannatanu vabastamine 

Kui päästjad on loonud esimese ligipääsu ja ruumi meditsiinilise abi osutamiseks, võib kokku-
leppel päästetöötajate ja kiirabiga kannatanu vabastada. Kannatanu vabastamise tüüpilised 
töösammud liiklusavarii korral on näiteks terve autokatuse eemaldamine, suur avavus auto 
allosas ja suur külgava. Patsiendi vabastamiseks tehtavate tööde ajal jälgitakse patsienti pi-
devalt (monitooring) ja vajadusel tehakse täiendavaid samme patsiendi seisundi stabiliseeri-
miseks. Päästmise selles etapis on oluline kaitsta kinniolijat tekkide, presendi või spetsiaalse 
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fooliumiga kildude, metalli- ja plastikuosade eest. Võib kasutada pea kaitsmiseks kiivrit, kus-
juures tuleb tagada, et kiiver ei ohustaks patsienti (nt peatrauma korral). Soojuskao vältimi-
seks on kohustuslik tekk. 

Olenevalt oludest ja oletatavatest vigastustest kasutatakse säästvaks päästmiseks KED-la-
hast, samuti ka seljalauda või kühvelraami. Kiirabi kohustus on kindlaks teha, et patsient on 
valmis sündmuskohalt äraviimiseks, ilma et ta seejuures rohkem viga saaks. Auto rusude va-
hel kinnijäänute puhul on nii pidevaks meditsiiniliseks jälgimiseks kui ka inimlikuks toetuseks 
eriti oluline, et kiirabibrigadi üks liige viibiks pidevalt patsiendi vahetus läheduses.

KED-lahas– Kendrick Extriction Device ehk seljalahas

Pilt 30.2. KED lahasega patsiendi tõstmine õppusel

Transpordiks ettevalmistamine

Kui patsient on sundolukorrast vabastatud, paigutatakse ta ettevalmistatud kanderaamil 
olevale vaakummadratsile. Kannatanu toimetatakse võimalikult kiiresti eelnevalt soojenda-
tud kiirabiautosse, kus ta lahti riietatakse (vajadusel täielikult). Uuesti mõõdetakse elutäht-
sad parameetrid ja patsient vaadatakse peast jalgadeni läbi (j peatükk „Sündmuskoha hin-
damine, esmane ülevaatus, patsiendi uurimine“). Esmase ülevaatuse tulemusi võrreldakse 
teisese ülevaatusega ning ravi sobitatakse ja jätkatakse. Luumurrud lahastatakse. Patsien-
dile antakse nüüd kõiki vigastusi arvestav sobiv asend. Vedelike ülekandeks tuleks kasutada 
vähemalt kahte suure läbilaskevõimega veenikanüüli. Jälgige seejuures kanüüli kinnitust, 
vältimaks selle tahtmatut väljatõmbamist tõstmisel. Intubeerimata patsientide puhul pöö-
rake tähelepanu adekvaatsele hapnikuravile. Vererõhu, südame rütmi, pulssoksümeetria, 
pulsisageduse ja CO2-väärtuse jälgimine (kunstliku hingamisega patsientide puhul) kuuluvad 
standardmonitooringu juurde.
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Transpordiks ettevalmistamine lõpeb viimase kontrolliga kõigi vahendite, meetmete ja süs-
teemide üle. Seejuures on olulised järgmised küsimused:

• Kas elutähtsad funktsioonid on piisavalt stabiliseeritud?

• Kas asend on sobiv, luumurrud korrektselt lahastatud?

• Verejooksud peatatud?

• Haavade eest on piisavalt hoolt kantud?

• Veenikanüüle piisavas koguses ja hästi kinnitatud?

• Sobiv infusioonravi?

• Intubatsioonitoru asend kontrollitud? Toru asjakohaselt kinnitatud?

• Kunstliku hingamise parameetrid on õigesti valitud?

• Narkoosi sügavus ja analgeesia õigesti valitud?

• Monitooring piisav ja toimiv?

• Haiglat on saabuvast patsiendist teavitatud?

• Dokumendid vormistatud?

Kui nendele küsimustele on saadud rahuldav vastus, tuleb alustada säästva transpordiga. 
Sihthaiglat peab teavitama õigel ajal ja ära tuleb mainida eluliselt tähtsad parameetrid, trau-
mamehhanism, vigastused, patsiendi hinnanguline vanus ning sugu. Edastada tuleb ka umb-
kaudne haiglasse saabumise aeg.

Intubatsioon – toru viimine trahheasse hingamiseteede avatuse ja hingamise säilitamiseks.

Transport haiglasse

Kui vigastatu elutähtsad funktsioonid on stabiilsed ja ravivõimalused piisavad, tuleb patsient 
säästvalt haiglasse transportida. Säästvalt tähendab seda, et autojuht sõidukiga liugleb, s.t 
väldib äkilisi pidurdus- ja kiirendusmanöövreid ning kasutab sireeni ainult siis, kui liiklusolu-
kord seda tingimata nõuab. Seetõttu tuleb valida ka sobiv sõidukiirus. 

Alustatud abistamise meetmeid jätkatakse sõidu ajal pidevalt ja kontrollitakse kogu aeg pat-
siendi seisundit. Kui patsiendi seisund halveneb transpordi ajal järsult, tuleb vajaduse korral 
peatuda, et meeskond saaks alustada vajalike ravimeetmetega (nt defi brillatsioon), et vigas-
tatu uuesti stabiliseerida (j peatükk „Käelised oskused“).

Kiire transport on näidustatud, kui tegemist on massiivsete sisemiste verejooksudega, ke-
reosa läbivate vigastustega ja patsienti ei õnnestu stabiliseerida või kui tegemist on sügava 
hüpotermiaga. Vajadusel tuleb kaaluda arstibrigaadi kutsumist teele vastu.
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Algoritm 

Kohalesõit

Ei

Jah

Ohud teada või tajutavad 
(näha, kuulda, haistetavad, tunda, …)

Kohalesõit/ parkimine 
ärasõiduvõimaluse tagamisega

Kaitsevarustuse selgapanek 
(kiiver, eraldusvest, töökindad, …)

Ümbruse kontroll
(patsiendi asendi hindamine ja 

turvalisuse analüüs)

Oht kiirabibrigaadile 

Oht patsiendile

Lähenemine patsiendile, 
esmane ülevaatus

Mittekõrvaldatav oht elule

Päästmine (lülisamba kaelaosa immobi-
lisatsioon, kühvelraam, vaakummadrats, 

vajadusel korral KED)

Ei

Ei

Jah

Jah

Kiirpäästmine 

Jah
Teade häirekeskusele, 

päästeteenistuse 
järelekutsumine

Parkimine 
ohutus kohas

Taganemine 
õnnetuskohalt
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Kokkuvõte

Päästmise seitse etappi on: 
1. Kohalejõudmine ja olukorraga tutvumine
2. Ohtude kontroll
3. Ligipääs patsiendini
4. Meditsiinilise abi osutamine
5. Kannatanu vabastamine 
6. Transpordiks ettevalmistamine
7. Transport haiglasse

Ohuallikate kontrollnimekiri 
• Tänavaliiklus/ piirded?
• Alla- või sissekukkumisoht?
• Tule-, plahvatuseoht?
• Elekter?
• Kokkupuude mürkidega?
• Välised ilmastikutingimused?

Kiirpäästmise kontrollnimekiri 
• Vahetu väline oht?
• Mittekõrvaldatav oht elule?

Kiire transpordi kontrollnimekiri 
• Massiivsed sisemised verejooksud?
• Kere läbiv vigastus?
• Sügav hüpotermia?

VÕTMESÕNAD plahvatus Päästmise seitse etappi:
1) kohalejõudmine ja olukorraga tutvumine,
2) ohtude kontroll,
3) ligipääs patsiendile,
4) meditsiiniline abi,
5) kannatanu vabastamine,
6) transpordiks ettevalmistamine,
7) transport haiglasse

meditsiiniline abi liiklusõnnetus

kiirpäästmine õnnetus masinatega

Teadmiste kontrolli küsimused

1. Milliseid kaitsevahendeid kasutab kiirabi liiklusavarii juures tehtavatel päästetöödel?

2. Kui kaugel kannnatanust asub kiirabi varustus kannatanu vabastamisel kinnikiilunud autost?

3. Mida sisaldab eelteade haiglale, kui sõidate sinna raskes seisundis haigega?
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31. VIGASTUSTE TEKKIMISE MEHHANISMID 
Õpieesmärgid

Erakorralise meditsiini tehnik:

• oskab selgitada turvavöö ja turvapadja elupäästvat toimet;

• teab millised kokkupõrke liigid on liiklusõnnetuste korral ja millised vigastsued võivad 
nende tagajärjel tekkida;

• teab millele tuginevalt hinnata kõrgusest kukkumise mõju ja selle võimalikke tagajärgi;

• teab kuidas õige anamneesi kogumise abil hinnata penetreeriva vigastuse võimalikke tagajärgi;

• teab millised on plahvatuse primaarse, sekundaarsed ja tertsiaarsed tagajärgjed patsiendile.

Sissejuhatus

Liiklusõnnetused, kukkumine suurtelt kõrgustelt, õnnetused erinevatel spordialadel või 
laske- ja torkerelvade vigastused tekitavad kannatanule sageli tüüpilisi vigastusi. Seejuures 
võib õnnetuse ajal vallandunud ja patsiendile mõjunud väliste jõudude hindamine aidata 
võimalikke vigastusi oletada juba enne, kui need väljenduvad kliiniliste sümptomitena. Era-
korralise meditsiini tehnik saab vigastuse mehhanismi hindamise ja patsiendile süstemaati-
lise meditsiinilise abi andmisega hoida trauma tagajärjel tekkinud kahjustused kontrolli all. 
Kui meditsiinilist abi osutatakse ilma vigastuste tekkimise mehhanismi arvestamata, siis võib 
esineda võimalus, et varjatud või veel väljendumata vigastus jäetakse tähelepanuta. 

Vigastuse mehhanismide põhiprintsiipide tundmine ja suure energiaga vigastuste tekke-
mehhanismide analüüsimine võimaldab ära tunda varjatud vigastusi ja säästa traumade ra-
viks kuluvat aega. 

On olemas palju vigastuse tekkimise mehhanisme, kuid suurema osa traumade põhjuseks 
on liikumise tagajärjel tekkinud kahjustused.

NB! Vigastuse mehhanismi silmas pidades mõelge alati varjatud vigastustele seni, kui need 
on välistatud haiglas täpsemate diagnostiliste uuringute abil.

Näidisjuhtum

Psühhiaatriahaiglasse kutsutakse kiirabi. Kohapeal leitakse 35-aastane patsient, kes on alla hü-
panud 3. korruse lahtisest aknast ja kukkunud hooneesisele kõvale pinnasele. Patsient on kon-
taktivõimeline ja juuresoleva arsti sõnul stabiilse vereringega. Patsiendil olevat ainult kannaluu-
murrud. Patsiendi seisundi stabiilsusest hoolimata otsustab brigaadijuht allahüppamise kõrgust 
silmas pidades kutsuda täiendavalt appi arstibrigaadi. Juuresolnud psühhiaatriahaiglas töötav 
arst peab seda ülereageerimiseks, kuid laseb kiirabibrigaadil oma tahtmist mööda toimida. Pat-
siendi täpsem uurimine annab vigastustest järgmise pildi: peas on põrutushaav ja hematoom, 
lülisamba nimmeosa ja vaagnaluu külgmises piirkonnas palpeerimisel valu, luumurru tunnused 
parema randme piirkonnas, kannaluumurru tunnused. Saabuva kiirabibrigaadi arst liigitab ta 
polütraumaga patsiendiks. Patsient viiakse järgnevaks raviks aju-koljutrauma, lülisamba nim-
meosa vigastuse ja vaagnaluu murru kahtlusega kõrgema astme haigla erakorralise meditsiini 
osakonda.
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31.1. Vigastuste põhjused

1) Liiklusõnnetused 

Vaatamata seaduslikult reguleeritud meetmetele, nagu kiivri kandmise ja turvavöö kasuta-
mise kohustus, ja liiklusvahendite paremale kaitsesüsteemile (blokeerumisvastane piduri-
süsteem, turvapadi jne), on liiklusõnnetused endiselt suurema osa vigastuste põhjustajateks 
liiklussageduse ja -tiheduse pidevalt suureneva tendentsi tõttu. Ilmastikuoludel, kellaajal ja 
teetingimustel on suur seos liiklusõnnetustega.

Peamised tegurid

Mootorsõidukitega toimuvad liiklusõnnetused võib jagada teatud kategooriatesse kaasne-
vate tüüpiliste vigastuse alusel. Võimalike vigastuste tekkemehhanismi põhikontseptsioon 
on ühesugune: liikumise kineetiline energia  absorbeeritakse ja selle energia absorbeerimi-
ne ongi sõidukis viibinud inimesele vigastuste põhjustaja.

Liiklusõnnetus on kõige sagedamini esinev õnnetuse liik, kus toimub frontaalse kiiruse vähe-
nemine. Seejuures kehtib Isaac Newtoni esimene liikumisseadus: liikuv keha liigub sirgjoone-
liselt seni, kuni sellele ei mõju väline jõud. Sõiduki kineetiline energia absorbeeritakse järsu 
peatamisega ja iga sõidukis paikneva osa kiirus vähendatakse nullini.

Liikumiskiiruse vähenemisel võib toimuda neli erinevat kokkupõrget.

1. Sõiduki kokkupõrge – sõiduk põrkab kokku objektiga.

2. Keha kokkupõrge – sõidukis viibija põrkab kokku sõiduki sisemusega.

3. Elundi kokkupõrge – sõidukis viibija siseorganid põrkavad kokku kehaõõne siseküljega ja/
või eralduvad ümbritsevast koest.

4. Vabalt liikuvad esemed sõidukis võivad sõidukis viibijat tabada.

Näide: sõiduautojuht sõidab kiirusega 60 km/h auto esiosaga vastu betoonmüüri. Kõige-
pealt põrkab sõiduk vastu müüri, murdosa sekundist hiljem liigub keha vastu ees paiknevat 
rooliratast, kehas põrkavad elundid ettepoole liikudes vastu kolju-,rinna- ja kõhuõõne ees-
seina. Seejärel liigub keha jälle tagasi vastu istet.

Eeldatavad vigastused selle õnnetuse mehhanismi puhul on ajutrauma, lülisamba kaelaosa vigastus, 
südame kontusioon või tamponaad ja erinevad rindkere- ja kõhuõõneorganite ning luu-lihaskonna 
vigastused. Lahtised esemed ja kinnitamata turvavöödega kaassõitjad võivad põhjustada täienda-
vaid traumasid.

Sündmuskoha hindamisel tuleb silmas pidada kolme tegurit:

1) sõiduki deformatsiooniaste (tõend rakendunud jõududest),

2) sõiduki kabiini osade (sisemuse, esiklaasi) deformatsioonid (viide keha löögikohale sõidukis),

3) patsiendi vigastused (tunnused, millised kehaosad on otse vastu pindasid põrganud).
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Pilt 31.1. Auto deformatsiooni järgi saab hinnata õnnetuse toimumise mehhanismi

Põhimõtteliselt tuleks lähtuda sellest, et tugevalt deformeerunud sõidukitega (väljarebitud 
mootoriplokk, mitmekordsest üle katuse rullumisest sissemuljutud kere jne) kaasnevad ka 
raskelt vigastatud reisijad.

Pärast selliseid õnnetusi tuleb ka õnnetuses vigastamata isikuid käsitleda kui potentsiaal-
seid abivajajaid, kuni pole tõestatud vastupidist (mida on enamasti võimalik teha alles haig-
las). Sageli tekivad selliste tugevate jõudude mõjul rebendid siseelundites (maks, põrn), 
kusjuures paljudel juhtudel pole patsiendil näha väliseid vigastuse tunnuseid (põrutusjäljed, 
verevalumid). Seetõttu on patsiendi viimisel haiglasse oluline anda edasi ka teave liiklusõn-
netuse ulatusest ja raskusest, et vältida vigastuse alahindamist.

Õnnetuspaigal tuleks hinnata turvavarustuse olemasolu (peatoed, turvavööd, turvapadjad, 
kaitsekiiver jne) ja hinnata, kas sõiduki turvavarustust kasutati õigesti. 

• Kas peatoed on olemas (sageli nimetatakse neid ekslikult kuklatugedeks) ja õigel kõrgusel?

Peatoed peavad olema reguleeritud nii, et nende ülemine serv on kõrvade kõrgusel. Ku-
kal on laupkokkupõrke korral küll kaitstud, kuid siiski võib tekkida venitus. Liiga madalaks 
reguleeritud peatoe või mitte küllaldaselt pingul turvavöö korral võib turvapadja avane-
mine pea taha rebida. Seetõttu on vaja lülisamba kaelaosa immobiliseerida kaelalahase 
vmt toe abil, kuni vigastuse kahtlus on haiglas kõrvaldatud.

• Kas turvavööd olid kinnitatud? Mis liiki turvavöid kasutati (kahe- või kolme kinnituspunktiga)?

Sõidukis viibijad, kelle turvavöö on kinnitatud, saavad palju väiksema tõenäosusega kok-
kupõrkes surma kui kinnitamata turvavöödega sõitjad. Sellele vaatamata võivad esineda 
teatud vigastused.

Vöörihm ehk kahe punkti kinnitusega turvavöö (õnneks veel vaid harva kasutusel) takis-
tab sõidukis viibija väljapaiskumist õnnetuse korral, kuid laupkokkupõrkel painutab keha 
kokku nagu liigendnoa. Kompressioon, mis kiirel kokkusurumisel tekib, võib põhjustada 
kõhuõõnes asuvate organite vigastusi (eelkõige kui vöörihm oli valesti üle kõhu aseta-
tud) või vigastusi lülisamba nimmeosas. Veel võivad tagajärjeks olla näo-, lülisamba kae-
laosa ja koljuvigastused.
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Kolmepunkti turvavööd tagavad turvalisust oluliselt rohkem. Sellise turvavööga fi kseeri-
takse nii kõht kui vaagen ning eluohtlike vigastuste oht nendes piirkondades on oluliselt 
väiksem. Kuni kiiruseni 55 km/h on rindkere hästi kaitstud, suurematel kiirustel toimu-
nud kokkupõrgetes on võimalikud roide- ja rangluumurrud. Kaitseta jäävad pea ja kukal, 
võivad esineda aju-koljutraumad ja eelkõige lülisamba kaelaosa vigastused. Veel on või-
malikud sisemised vigastused organite rebendite tagajärjel.

• Kas auto turvapadi/turvapadjad on avanenud?

Turvapadjad on gaastäitega kotid või padjad, mis laupkokkupõrkel avanevad. Õhuga 
täidetud padi kaitseb kokkupõrke hetkel pead ja rindkere. Kiiruste juures kuni 60 km/h 
puudub praktiliselt pea- ja rindkerevigastuste oht, suurema kiirusega kokkupõrgetel on 
vigastuste tõenäosus kuni 80% väiksem.

NB! Turvapadi avaneb 5/100 sekundi möödumisel pärast laupkokkupõrget, 12/100 se-
kundi pärast on ta jälle tühi. Mitmekordsete kokkupõrgete korral, see tähendab õnne-
tustes, kus toimub kokkupõrge mitme objektiga, kaitseb turvapadi seetõttu ainult esi-
mesel kokkupõrkel. Kui abistatakse inimesi turvapadjaga varustatud sõidukitest, kus 
kokkupõrkel turvapadi ei ole avanenud (näiteks defekti või külgkokkupõrke tõttu), siis 
esineb turvapadja vahetu avanemise oht (avaneb abi osutamise ajal). Seejuures võidakse 
abistaja suruda avanenud turvapadjaga vastu patsienti või autot, tulemuseks võivad olla 
lülisambavigastus ja kuulmiskahjustused abistajal.

Seetõttu on soovitatav toimida järgmiselt:

• Süüde välja lülitada.

• Sõiduki aku mõlemad poolused (klemmid) lahti ühendada – see takistab turvapadja 
elektrilist avanemist.

• Töötamisel ei tohi pea ega ülakeha olla turvapadja avanemise potentsiaalses piirkonnas.

• Kui päästjatel on vaja töövahendiga minna roolisamba piirkonda, siis tuleb arvestada süs-
teemi mehaanilise avanemisega.

NB! Turvapadjas paiknevad söövitava toimega kemikaalid. Söövituse ja mürgituse ärahoid-
miseks tuleks vältida turvapadja läbitorkamist. Kui läbitorkamine on möödapääsmatu, peab 
seda tegema ohutusmeetmeid järgides päästetöötaja.

a) Laupkokkupõrge

Kokkupõrkavate objektide kiiruste summa annab tulemuseks kogukiiruse, mis kokkupõrke 
jõudu mõjutab. 

Vigastusi põhjustavad peamiselt sõidukiosad (eelkõige kinnitamata turvavöödega sõitjatel): 
esiklaas, rool ja armatuurlaud.

Sündmuskohal kokkupõrke hindamisel peaks vaatama, kas esineb järgnevaid tunnuseid:

1) sõiduki kokkupõrge: deformeerunud sõiduki esikülg;

2) keha kokkupõrge: ämblikuvõrgumuster esiklaasil, esiklaas väljapoole kumer;

3) elundi kokkupõrge: koljutrauma, lülisamba kaelaosa ja näokolju vigastused, siseorganite 
vigastused.
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Roolist ja armatuurlauast põhjustatud vigastused

Eelkõige kinnitamata turvavöödega autojuhtidel esineb roolist, armatuurlauast ja esiklaasist põhjus-
tatud vigastusi. Rooliseade koosneb kõvast roolirattast ja roolisambast. Kui on näha rooli deformee-
rumist, tuleb peale nähtavate vigastuste mõelda eelkõige rindkere- ja kõhuvigastustele, mis sageli 
ilmnevad alles hiljemal kliinilisel uurimisel. Tihti tekib õhkrind või järsk vererõhulangus sisemise ve-
rejooksu tagajärjel alles transportimise ajal või haiglas. Seda enam on selliste vigastuse korral vaja 
patsienti pidevalt jälgida (monitooring).

Tüüpiline õhkrinna tekkimise mehhanism on nagu paberkotiga paugu tegemine : õnnetuse ohver 
tajub, et kokkupõrget ei saa enam vältida, ehmub, hingab intensiivselt sügavalt sisse ja hoiab õhku 
kinni. Kokkupõrkel lähevad kopsude struktuurid lõhki nagu täispuhutud paberkott. 

Kinnitamata esemetest põhjustatud vigastused

Lendavad kinnitamata esemed, nagu kotid, raamatud ja vihmavarjud, aga ka turvavööga kin-
nitamata sõitjad või koduloomad võivad laupkokkupõrke korral muutuda ohtlikeks lendke-
hadeks.

b) T-kujuline ehk külgkokkupõrge

Külgkokkupõrkel on kaks põhimõttelist kulgu: sõiduk jääb oma kohale ja selle sisemus su-
rutakse kokku või see liigub kokkupõrkekohalt eemale. Sedamööda esinevad ka erinevad 
vigastused. 

Kui sõiduk jääb pärast külgkokkupõrget seisma, põhjustab kokkupõrke-energia sõiduki de-
formatsiooni. Olenevalt mõjuvate jõudude ulatusest (tugevusest) surutakse sõidukikere 
sõiduki kabiini (sisemusse). Tavaliselt on selle tagajärjeks kompressioonvigastused kehatü-
ve külgmises piirkonnas ja jäsemetes: peavigastused külgkokkupõrke tõttu vastu uksepolst-
rit või külgakent, roidemurrud, kopsupõrutus, maksa ruptuur (kokkupõrkekoht kaassõitja-
poolsel küljel), põrna ruptuur (kokkupõrkekoht juhipoolsel küljel), rangluumurd, vaagna- ja 
reieluumurd.

Kui sõidukit lohistatakse kokkupõrke tagajärjel sündmuskohalt eemale, mõjub see sõitjatele 
nii, nagu oleks sõiduk äkki nende alt ära tõmmatud. Kehatüvi surutakse alguses kokkupõr-
kepoolselt küljelt eemale, kohe seejärel tõmmatakse pea kuklast kaasa. Seejuures mõjuvad 
lülisamba kaelaosale külgmine fl eksioon ja rotatsioon. Kahe jõu kombinatsioon võib põhjus-
tada raskeid lülisamba kaelaosa vigastusi, sidemete venitustest ja rebendeist kuni lülisam-
balülide murdudeni vastavate neuroloogiliste tagajärgedega. Tuleb silmas pidada, et kokku-
põrge võib tekkida ka kõrvuti istuvate sõitjate, peamiselt nende peade ja õlgade vahel, mille 
tagajärjeks on vastavate kehaosade vigastused.

c) Tagant otsasõidul toimunud õnnetus

Tagant otsasõidul toimunud õnnetus on liikuva sõiduki (A) otsasõit tema ees seisvale või 
aeglaselt liikuvale sõidukile (B). Mida suurem on erinevus kahe sõiduki liikumiskiiruse vahel, 
seda tugevam on jõud, mis mõjub purustavalt sõidukile ja selles viibijatele. Kui sõiduk A kii-
rusega 70 km/h sõidab otsa 30 km/h liikuvale sõidukile B, on liikumiskiiruse vahe 40 km/h, 
niisiis vallandub vähem jõude kui siis, kui sõiduk A kiirusega 70 km/h põrkaks vastu seisvat 
sõidukit B.

Sõidukis A viibijatele rakenduvad laupkokkupõrke mõjud. Sõidukis B viibijatele saab osaks 
kiiruse järsk tõus, mis surub sõitjad tahapoole vastu istmeid (jõu primaarne mõju). Selliste 
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kokkupõrgete tüüpiline tagajärg on lülisamba kaelaosa hüperekstensioon, eelkõige peatu-
gede puudumisel või kui need pole sõitjate kehapikkuse järgi õigesti reguleeritud.

Seejärel paisatakse sõitjad veel ettepoole. Jõud on suurem, kui sõiduk omakorda põrkab 
vastu objekti või kui juht järsult pidurdab (jõu sekundaarne mõju). See toob kaasa ülevenitu-
se lülisamba kaelapiirkonnas ning laupkokkupõrkele omased vigastused.

Et hinnata jõu tagajärgede ulatust patsientidele, tuleb silmas pidada esi- ja tagakülge, juhi-
kabiini ja peatugede asendit.

d) Sõiduki rullumine üle katuse

Sõiduki rullumisel üle katuse saavad sõidukis viibijale osaks jõu mõjud kõigist võimalikest 
suundadest. Seetõttu võivad esineda kõige erinevamad vigastused. Tüüpilisi vigastusi nagu 
teiste õnnetuste korral pole võimalik nimetada. Üldiselt võib aga öelda, et eeldatavad vi-
gastused on seotud deformeerunud kohtadega sõidukil. Üle katuse rullumise sagedasim 
tagajärg on patsiendi osaline või täielik väljapaiskumine sõidukist ja kinnikiilunud kehaosad. 
Inimestel, kes sõidukist välja paisati, esineb statistika kohaselt letaalsust 25 korda enam kui 
teistel õnnetuseohvritel.

e) Rotatsiooniõnnetus

Rotatsiooniõnnetusega on tegu siis, kui sõiduki nurk põrkab kokku liikumatu objektiga, aeg-
lasema objekti või vastutuleva objektiga ja seejuures pöörleb ümber kokkupõrke punkti. 
Newtoni esimese seaduse järgi pannakse seisma sõiduki see osa, kus esmakokkupõrge toi-
mus, samal ajal liigub ülejäänud osa nii kaua edasi, kuni energia on täielikult ära kulutatud. 
Seejuures tekkivad vigastused on kombinatsioon laup- ja külgkokkupõrkele omastest tüüpi-
listest vigastustest.

Kontusioon – põrutus

Letaalsus – haiguse või vigastuse surmavus

Ruptuur – rebend

Fleksioon – painutus

Rotatsioon – pöörlemine

Hüperekstensioon – ülevenitus

2) Traktoriga seotud õnnetused

Umbes kolmandik kõigist surmaga lõppenud õnnetustest põllumajanduses on traktoriga 
seotud õnnetused. Traktoritel on väga kõrge raskuspunkt ja seetõttu suur ümberminemise 
oht. Enamikul uutest traktoritest on juba olemas eeskirjade kohane juhti kaitsev turvakabiin, 
mis ümbermineku korral hoiab ära juhi kinnikiilumise traktori ja maapinna vahele. Turvaka-
biini puudumisel on juhil traktori küljelevajumise korral teatud tingimustel veel võimalus 
alla hüpata või paisatakse ta küljelevajumisel traktorist võimalikult kaugele. Kui aga traktor 
vajub taha, siis kiilutakse juht kinni traktori ja maapinna vahele.

Tekkivad vigastused põhinevad keha või kehaosade muljumisel. Veel on võimalikud vigastu-
sed, mida on põhjustanud väljavoolanud kütus, õlid ja akuhape.
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Pilt 31.2. Päästetööd ümber läinud traktorist juhi vabastamiseks

3) Õnnetused mopeedide, mootorrataste, kolmerattaliste sõidukite ja mootorsaanidega

Nimetatud sõidukite puhul ei paikne juht kaitstud kabiinis ega ole ka turvavööga kinnitatud. 
Õnnetuse korral kaitseb ainult kiiver ja kaitseriietus. Tüüpilised õnnetuse mehhanismid on 
laupkokkupõrge, külgkokkupõrge ja sõiduki väljapaiskumine sõiduteelt. 

Laupkokkupõrke korral peatab stabiilne objekt sõiduki edasiliikumise. Juht paiskub ette vas-
tu juhtrauda ning võivad tekkida vigastused pea-, rinna- või kõhupiirkonnas olenevalt sellest, 
millise kehaosa ta vastu juhtrauda lööb. Kui juhi väljasirutatud jalad surutakse samal ajal jala-
tugedele ja reied vastu juhtraua käepidemeid, tekivad sageli mõlema reieluu murrud.

Külgkokkupõrke korral põrkub sõiduk küljega vastu objekti. Seejärel kukub sõiduk juhi jalale, 
libiseb ja võib tekitada vigastusi kogu jala ulatuses. Siinjuures on sageli tegu lahtiste vigas-
tustega.

Kui juht kokkupõrkes sõidukist välja paisatakse, lendab ta, olenevalt kiirusest kokkupõrke 
ajal, nii kaua läbi õhu, kuni põrkab vastu muud objekti (puu, sõiduk, tee jne). Primaarselt 
vigastatakse neid kehaosi, mis põrkuvad otse objekti vastu; sekundaarselt puudutab vigas-
tuste oht kogu keha, kuna keha absorbeerib kokkupõrke energia. Sageli on tagajärjeks crush-
sündroom – sügavad pöördumatud nekroosid ja muljumised lihaste piirkonnas ja parenhü-
matoossetes organites. Isegi kui murde pole, vajavad sellised patsiendid kiiret infusioonite-
raapiat, et vältida püsivaid neerukahjustusi (crush-neer).

NB! Ka siis, kui mootorratturil puuduvad luumurrud, võib ta sisemiste vigastuste tõttu olla polütrau-
maga patsient.

Parenhümatoossed organid – maks, põrn, neer, pankreas jne

4) Õnnetus jalakäijaga

Õnnetus jalakäijaga on jalakäija kokkupõrge liikuva objektiga. Võib esineda erinevat tüüpi 
vigastusi, olenevalt sõiduki suurusest, sõiduki tüübist, kiirusest ja sellest, kas patsient on 
täiskasvanu või laps.
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Seejuures pole erisused seotud mitte ainult kehamassi suurusega. Täiskasvanud püüavad 
end kaitsta keha ärapööramisega, kui nad märkavad, et sõiduk hakkab neile otsa sõitma. 
Lastel on kalduvus ohu korral seista nagu paigale naelutatud. See tekitab sageli tüüpilisi 
laupkokkupõrkeid jalakäija ja sõiduki vahel.

Täiskasvanud

Täiskasvanuid tabab tavaliselt kõigepealt kaitseraud vastu sääri, jalad surutakse vaagnast all-
pool kehast eemale. Tibia ja fi bula murrud, põlvepiirkonna murrud ja põlvesideme rebendid 
on primaarsed vigastused. Järgnevalt põrkab patsient vastu sõidukit ning radiaatorikatte 
esikülg tabab vaagnat ja reite ülaosa. Kõht ja rinnakorv põrkuvad vastu radiaatorikatet. See 
teine kokkupõrge võib kaasa tuua reieluu-, vaagnaluu-, roide- ja lülisambamurde, samuti rin-
na- ja kõhupiirkonna sisemisi vigastusi.

Pea- ja näovigastused tekivad pea kokkupõrkel vastu radiaatorikatet või esiklaasi. Seejärel 
paisatakse keha enamikul juhtudest autost eemale, vastu maapinda, kusjuures vigastuste 
oht puudutab veelkord eelkõige puusi, õlavööd ja pead.

Vigastuse mehhanismi analüüsides tuleb silmas pidada, kui kaugele patsient sõidukist uuesti 
eemale paisati, kas mõni muu sõiduk põrkas patsiendiga kokku või sõitis temast üle.

Lapsed

Tingituna väiksemast kasvust tabab löök lapsi algselt kõrgemal kehapiirkonnas kui täiskas-
vanuid. Kaitseraud põrkab vastu reisi ja vigastab reisi ning vaagnat. Seejärel toimub teine 
kokkupõrge: radiaatorikate tabab tohutu jõuga rindkeret, see surutakse taha, pea lüüakse 
samal ajal ette vastu mootorikatet. Kolmas jõu mõjumine võib kulgeda erinevalt. Seda juh-
tub harva, et sõiduki paiskab lapsed eemale, tavaliselt veetakse keha alla sõiduki ette ja lo-
histatakse kaasa. Kui laps kukub kõrvale, sõidavad esirattad alajäsemetest üle. Kõige suurem 
oht tekib sellisel juhul, kui patsient kukub löögist täielikult pikali, rattad sõidavad temast üle 
ja ta lohistatakse kaasa.

Selline õnnetuse mehhanism võib tagajärjena kaasa tuua kõik võimalikud vigastused. Kõige 
raskemad vigastused tekivad pea-, rindkere- ja lülisambapiirkonnas. Last, kellele sõiduk otsa 
sõitis, tuleks vaadelda kui polütraumaga patsienti nii kaua, kuni see on välistatud haiglas 
täpsemate diagnostiliste uuringute abil.

Tibia – sääreluu

Fibula – pindluu

5) Vaba langemine – kukkumine kõrgustest

Vabalt liikuva keha püstloodis allapoole suunatud liikumist, mille põhjustab Maa gravitat-
sioon, nimetatakse vabaks langemiseks. Langeva keha kiirus kasvab proportsionaalselt ajaga 
ja langemise kiirendusega. Inimene saavutab vabal langemisel umbes seitsme sekundi pä-
rast lõppkiiruse ligikaudu 200 km/h.
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Pärast kukkumist teatud kõrgusest on vigastuse mehhanismi analüüsimisel olulised neli 
küsimust:

1. Milliselt kõrguselt kukuti?

2. Milline kehaosa sai kõigepealt löögi?

3. Milline on pinnas, kuhu patsient maandus (pehme, kõva, tasane või ebatasane)?

4. Kas oli pidurdavaid mehhanisme (nt oksad kukkumisel puu otsast või kukkumisel põõsasse)?

Vigastuste raskusaste tõuseb kukkumise kõrguse kohaselt. Eriti rasked kukkumised on selli-
sed, kus kukkumise kõrgus on kolm korda nii palju kui patsiendi kehapikkus või sellest enam.

Lastel on näiteks pärast aknast allakukkumist sagedased ajutraumad, kuna pea on lapse ras-
keim kehaosa ning puutub seetõttu esimesena maapinna vastu. 

Täiskasvanud püüavad kõigepealt maanduda jalgadele. Kui jalad on maas, painutatakse keha 
veel liikumises oleva pea, kehatüve ja vaagna kaaluga taha. Seejuures surutakse lülisammas 
kokku ja patsiendi tahapainutamisel venitatakse see üle. Lõpuks kukub patsient istmikule ja 
väljasirutatud kätele. Võimalikeks vigastusteks on kandluumurrud, vaagnavigastused, lüli-
samba kompressioonmurrud või fl eksioonvigastused ja randmeluumurrud.

Kui patsient ei maandu algselt jalgadele, vaid maandub pea peale, tuleb analüüsida energia 
jaotumist pärast kokkupõrget peast allapoole. See mehhanism on tüüpiline vigastustele, 
mis tekivad pärast madalasse vette hüppamisel peaga vastu põhja põrgates. Kõige sageda-
mini esinevad sel juhul aju-koljutraumad ja lülisamba kaelaosa vigastused, kuna need keha-
osad peavad absorbeerima kogu kehakaalu ja primaarse kokkupõrke kiiruse.

6) Teravatest esemetest põhjustatud vigastused – penetreerivad vigastused

Traumad, mida põhjustavad teravad esemed või tulirelvade laskemoon, nimetatakse penet-
reerivateks vigastusteks. Seejuures omab tähtsust energia jäävuse seadus. Kui näiteks kuul 
tabab inimese keha, muundatakse kuuli liikumise energia: a) energiaks, mis purustab lööklai-
nega rakud; b) energiaks, mis surub rakud kuuli teest eemale; c) soojuseks. 

Pilt 31.3. Kuul on jäänud kinni koljusse (lahangumaterjal)
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a) Laskevigastus

Et hinnata laskevigastuse ulatust, tuleks välja selgitada järgmised patsiendist sõltumatud 
tegurid:

• Mis liiki on relv?

Laskerelvad jagatakse kuuli liikumise kiiruse järgi väikese, keskmise ja suure kiirusega rel-
vadeks. Nool ja vibu jäävad väikese kiirusega relvade hulka. Püstoleid ja revolvreid loetak-
se keskmise kiirusega relvadeks (kuuli liikumise kiirus umbes 400 m/s), vintpüssid on suure 
kiirusega relvad (umbes 1500 m/s). Mida suurem on kuuli liikumise kiirus, seda suurem on 
laskekanal ja trauma ümbritsevale koele.

• Milline kaliiber?

Kaliiber on laskerelva toru siseläbimõõt või selle juurde kuuluva laskemoona läbimõõt. Olene-
valt relva tootjariigist tugineb see läbimõõdule millimeetrites või tollides. Nii on näiteks Amee-
rika püstolil kaliibriga 0,32 kuuli laius 32/100 tolli, ümberarvestatult 8,1 mm (1 toll = 2,54 cm). 
Mida suurem on laskerelva kaliiber, seda suurem on välimine ja sisemine laskehaava kanal.

• Kui kaugelt tulistati?

Patsiendile meditsiinilise abi andmine ja tema transportimine ei tohi nende küsimuste sel-
gitamise pärast kunagi viibida. Te võite paluda juuresolevat politseid saata see teave kohe 
pärast väljaselgitamist haiglale, kuhu patsient viidi.
Laskehaava analüüs võib anda olulist teavet vigastuse ulatusest. Kas kaks laskehaava pat-
siendi kõhus tähendavad, et tegu on sisenemis- ja väljumiskohaga või on need kaks erinevat 
laskehaava? Laskehaav koosneb kolmest osast: sisenemishaav, väljumishaav, sisemine haav.

Sisenemishaav

Kuuli sisenemisel surutakse nahk vastu selle all paiknevat kude. Kuul pöörleb nahka tungi-
misel ümber oma pikitelje ja tekitab ühe- kuni kahemillimeetrise kitsa, enamasti musta värvi 
marrastuse haava ümber. 

Kui relva toru on tulistamisel surutud vastu nahka, tungivad vabanenud gaasid ümbritsevas-
se koesse. Sellise koe katsumisel on enamasti tunda krepitatsiooni. Viie kuni seitsme senti-
meetri raadiuses on nahk põlenud, 25 cm raadiusega alal haava ümber on näha punktikujuli-
si, maksimaalselt kahe millimeetri suurusi musti püssirohu tekitatud „tätoveeringuid“.

Väljumishaav

Alati ei pea väljumishaava olema. Väikese energiaga kuulidel nende energiast sageli ei piisa, 
et väljumiseks nahka teistkordselt läbida; kuul jääb naha alla ja on seal kombatav. Mõnikord 
võib aga kuuli killunemise või luude purunemise tõttu esineda mitu väljumishaava. Väljumis-
haav on tavaliselt suurem kui sisenemishaav. Väljumishaava nahal pole all toetavat kude ja 
seetõttu kujuneb see tähekujuliseks.
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Pilt 31.4. Laskevigastuse sisenemishaav (laibal)

Sisemine haav

Väikese kiirusega kuulid põhjustavad vigastusi peamiselt kuuli otseses kokkupuutepiirkon-
nas. Suure kiirusega kuulid ei purusta mitte ainult laskekanali piirkonda, vaid põhjustavad ka 
sekundaarseid vigastusi kineetilise energia ülekandmise teel ümbritsevasse koesse. Väikese-
kaliibrilised kuulid, mis pole võimelised luud purustama, võivad luuga kokku põrgates mitu 
korda suunda muuta ja niiviisi hulgaliselt sisemisi elundeid vigastada.

Trauma ulatus sõltub järgmistest teguritest:

• lööklainest;

• ajutisest õõnsusest, mis tekib kuuli laskekanali ümber ja on umbes 3–4 korda nii suur kui 
kuuli läbimõõt;

• ajutises õõnsuses tekitatud vibratsioonist, mis põhjustab ümbritsevas koes muutusi;

• tabatud koe füüsikalisest tihedusest – väga tihedad kehaosad, nagu luud, lihased või 
maks, saavad raskemalt vigastada kui vähem tihedad osad, nagu näiteks kopsud;

• kuuli rotatsioonist kehas: kiilukujulise kuuli raskuspunkt asub taga; kui kuuliots tabab ta-
kistust, siis kiirus väheneb ja kuul pöörleb ümber oma raskuspunkti, seejuures põhjustab 
kuuli külgserv suuremaid vigastusi kui otse läbiva lasu korral, mil kuul ei hakka roteeruma;

• killunemisest: pehmete, õõnestatud või mahaviilitud otstega kuulid (dumdumkuulid) pu-
runevad sissetungimisel kehasse ja paiskuvad suuremale alale laiali. Haavlipüssi haavlite-
radel on sarnane mõju;

• kuuli kiirusest: see oleneb kasutatud relva tüübist, erinevus seisneb rõhulaine tõttu tek-
kiva ajutise õõnsuse ja sellest püsiva laskekanali suuruses.
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Sagedamini kasutatavad kuulid:

Relv Mass (g) Algkiirus (m/s) Algkiirus (km/h)

Püstolid, revolvrid (lühikese toruga relvad)

7,65 mm Browning 4,7 300 1080

9 mm Browning lühike 6,1 300 1080

375 Magnum 10,2 440 1584

Püstolkuulipildujad

9 mm Luger Para 8,0 380 1368

45 Auto (ACP) 14,9 290 1044

Jahipüssid

Kaliiber 7,62 × 51 9,7 870 3132

Kaliiber 8 × 57 12,7 800 2880

Ballistika mõõdab kuulide algkiirust meetrit sekundis. Näitlikustamiseks on tabelis toodud 
algkiirus (m/s) ka ümberarvestatuna kilomeetriteks tunnis (km/h).

Algkiiruse väärtus väheneb kasvava laskekauguse kohaselt. Ballistikud võivad selle välja ar-
vutada iga konkreetse juhtumi jaoks.

b) Torkevigastused

Torkevigastused noa, kääride või sarnaste esemetega tekitatakse väikese kiirusega ja see-
tõttu on sekundaarsed vigastused väikesemad kui laskevigastuste korral. 

NB! Nii nagu iga muu võõrkeha puhulgi, ei tohi patsiendi kehas asuvat nuga enne haiglasse viimist 
eemaldada.

Torkehaavad võivad sageli välja näha väga väikesed, nõrgalt veritsevad ja seega tunduvad ohutud. Ärge 
usaldage seda muljet. Et vigastuse ulatust õigesti hinnata, on vaja analüüsida järgmisi kriteeriume.

Pilt 31.5. Torkevigastused kääridega rindkerel ja kaelal (laibal)
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•Milliseid kehaosi vigastus võib puudutada?

Eriline oht esineb rinna-, kõhu-, pea- selja- ja kuklapiirkonnas ning kubemepiirkonnas olevate 
vigastuste korral.

•Mitu torkehaava on?

Ärge lähtuge kunagi oletusest, et patsiendil on ainult üks torkehaav. Patsient tuleb üleni 
riidest lahti võtta ja pealaest jalatallani läbi uurida. Näiteks võib olla tekkinud täiendavaid 
haavu käte kaitseliigutuste tõttu. Olenevalt tera suurusest ja tabatud kehaosast võib esine-
da ka väljumishaav.

• Kui pikk oli tera?

Kui relv eemaldati pärast teo sooritamist, on eriti oluline küsida tera pikkust.

NB! Kõhupiirkonna torkehaava tagajärjeks võib olla ka rindkere piirkonna vigastus. Igal nel-
jandal penetreeriva kõhuvigastusega patsiendil on ka rindkere vigastus ning torkevigastus 
allpool neljandat roidevahemikku võib olla vigastanud kõhuõõne organeid.

•Milline oli torkenurk?

Sellele küsimusele vastamisel võib abiks olla, kui küsite teo toimepanija sugu. Naised hoiavad 
nuga enamasti nii, et väike sõrm on terale kõige lähemal, seetõttu löövad nad sageli ülalt 
alla. Mehed kasutavad nuga pigem nii, et pöial on tera lähedal, nad löövad alt ülespoole.

• Kas pärast sissetorget nuga patsiendi kehas pöörati?

c) Vigastused võõrkeha sissetungist vaagnapiirkonna elunditesse 

Selliseid vigastusi tekitavad kehatüvesse altpoolt sissetungivad esemed, nagu torud, varred, 
vardad. Põhjuseks on enamasti kukkumine istmikule või seksuaalne väärkohtlemine. Vigas-
tuse mehhanismi hindamine sisaldab küsimusi eseme pikkuse, selle omaduste ja sissetungi-
mise nurga kohta.

NB! Kui ese on sisse tunginud otse aanuse või vagiina kaudu, siis on võimalik, et väliselt pole 
vigastusi näha.

Tegutsemise taktika

Enamikul juhtudest kaasneb penetreerivate vigastuste korral politseiuurimine. Esmase täht-
susega on kahtlemata alati meditsiinilise abi osutamine patsiendile. Mõned lihtsad tegevu-
sed võivad tunduvalt kergendada politseil andmete kogumist.

• Viivitamatult tuleb teavitada politseid.
• Relvi ei tohi kunagi nende leiukohast eemaldada, välja arvatud juhul, kui see on möö-

dapääsmatu enda ja patsiendi ohutuse tagamiseks. Tulirelvi ja lõhkeaineid tohivad lahti 
võtta ja eemaldada ainult pädevad isikud.

• Patsiendi esemed ja riided tuleb alati säilitada.
• Patsiendilt riiete eemaldamisel ei tohi läbi lõigata laske- või torkeauke.
• Kohalesaabumisel tuleb täpselt dokumenteerida patsiendi olukord ja kirjeldada situat-

siooni. Dokumenteerimisel pidage silmas, et Teie vormistatud dokumenti/protokolli või-
dakse kasutada uurimistegevuses, samuti võidakse teid hiljem küsitleda, kui tunnistajat.
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Ballistika – õpetus ülesvisatud või tulistatud kehade liikumisest

Krepitatsioon – krudin

7) Plahvatusest põhjustatud vigastused

Gaasid, kütused, pommid, ilutulestiku vahendid või keemilised ühendid on sagedasemad 
plahvatuste põhjustajad. Seeläbi põhjustatud vigastused tekivad kolmes spetsiifi lises faasis.

Primaarne vigastus

Primaarseid vigastusi põhjustavad plahvatusel tekkivad rõhulained. Eelkõige tabavad need 
kehaosi, mis ise õhku sisaldavad ja mis suurenenud rõhu tõttu kokku surutakse.

Tüüpilised vigastused on:

• kuulmekäigu vigastused, kaasa arvatud trummikile rebend;
• ninakõrvalurgete vigastused;
• kopsuvigastused, nagu õhkrind, verejooks parenhüümi piirkonnas, alveoolide rebend 

järgneva õhkembooliaga;
• perforatsioonid seedetraktis;
• erineva astmega põletused.

NB! On võimalik, et patsiendil küll puuduvad välised nähtavad vigastused, kuid ta elu on ohus.

Sekundaarne vigastus

Patsient saab teistkordse trauma, kui ringilendavad esemed teda tabavad. Need põhjusta-
vad näiteks murde, põletusi või erinevaid haavasid.

Tertsiaarne vigastus

Kolmandased ehk tertsiaarsed vigastused tekivad, kui patsient õhku paisatakse ja ta seejärel 
vastu maapinda või mingit objekti põrkab. Selle trauma liik sõltub kokkupõrkepunktist. Esi-
nevad sarnased vigastused nagu kukkumisel suurtest kõrgustest.

NB! Sekundaarsed ja tertsiaarsed vigastused on kõige silmanähtavamad ja seetõttu tegeldakse nende-
ga enamasti esmajärjekorras. Tegelikult on aga primaarsed vigastused patsiendi elule kõige ohtlikumad.

5) Spordivigastused

Spordiliikide suur hulk ei võimalda üksikute tüüpiliste vigastuse üksikasjalikku selgitamist 
selle materjali raamides. Mõned üldprintsiibid vigastuste hindamisel.

•Millised jõud mõjusid vigastatule?

• Kuidas need jõud mõjusid?

•Millised vigastused on nähtavad?

• Kuhu suunati energia kehas edasi?

•Millised muud vigastused võivad olla tekkinud sellest energia ülekandmisest?

•Millised kehaosad on kokkusurutud, ülevenitatud või ülepainutatud?

•Millised vigastused võivad olla seeläbi tekkinud?
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• Kui suur oli pidurdus või kiirendus?

• Kas teiste õnnetuses osalenute vigastustest saab järeldada patsiendi vigastusi?

• Kas kannatanu on põrkunud vastu objekti: kas see on deformeerunud? Kus, mis kõrgu-
selt, kui sügavale, kui laialt?

•Millised deformatsioonid on vigastatu spordivahendil?

•Millist kaitsevarustust kannatanu kasutas?

• Kas trauma oli terava ja/või tömbi mõjuga?

Kokkuvõte

Lihtsate füüsikaliste põhialuste tundmine koos hoolika andmete kogumisega õnnetuspaigas 
on õnnetuse mehhanismi potentsiaalsete mõjude õige hindemise eelduseks. Liiklusõnne-
tustel, kukkumisel suurtest kõrgustest, torke-, laske- ja plahvatusest põhjustatud vigastus-
tel on igaühel oma tüüpiline tekkemehhanism, mille tagajärjeks on spetsiifi lised vigastused. 
Seejuures ei tohi kunagi usaldada pilti patsiendi hetkeseisundist, vaid peab oma teadmiste-
ga õnnetuse liikide kohta õigel ajal oletama sellega seotud vigastusi ja rakendama vastavaid 
terapeutilisi ja oma tööülesandega seotud taktikalisi meetmeid.

VÕTMESÕNAD ballistika elundi 
kokkupõrge kokkupõrge

keha kokkupõrge kukkumine (suurtest 
kõrgustest) kuul laupkokkupõrge

laskevigastus mootorrattaõnnetus peatoed plahvatusest põhjustatud 
vigastused

rotatsiooniõnnetus spordivigastus sõiduki 
kokkupõrge

sõiduki rullumine üle 
katuse

tagant otsasõidul 
toimunud õnnetus

T-kujuline ehk 
külgkokkupõrge torkevigastus traktoriõnnetus

turvapadi turvavöö vigastuse 
põhjustaja õnnetus jalakäijaga

Teadmiste kontrolli küsimused

1. Milliseid kokkupõrkeliike esineb liiklusõnnetustes? Kuidas need kokkupõrkeliigid on seo-
tud vigastuste tekkemehhanismiga?

2. Millised deformatsioonid liiklusvahenditel viitavad seal sees olnud/olevate inimeste vi-
gastustele? Millistele vigastustele?

3. Selgitage vigastuste tekkimise mehhanismi tagant otsasõidul toimunud õnnetuses. Miks 
on oluline asetada sellisele patsiendile kaelalahas lülisamba kaelaosa immobiliseerimiseks?

4. Sõiduauto kiirusega umbes 100 km/h rullus üle katuse. Teie kohale saabudes seisab juht 
tee ääres ja teatab, et ta pole vigastatud.  Kuidas käitute? Põhjendage oma otsust.

5. Selgitage erinevaid vigastuse mehhanisme kokkupõrgetel: a) laps ja sõiduk ning b) täis-
kasvanu ja sõiduk.

6. Miks on plahvatuse primaarsed tagajärjed eriti ohtlikud?
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32. PEATAUMAD

Õpieesmärgid

Erakorralise meditsiini tehnik:

• oskab kirjeldada peaaju anatoomiat ning selle seost meeleelundite, aju ja seljaajuga, 
kraniaalnärvide ja oluliste veresoontega;

• teab aju verevarustuse põhialuseid ning selle seost vererõhu ja veregaasidega (vere 
transporditud hapnik ja süsihappegaas);

• teab peatrauma põhjusi ja oskab kirjeldada trauma mehhanisme;

• teab ja oskab kirjeldada peatraumale ja ajutraumale omaseid sümptomeid; 

• teab, milliste kaasnevate vigastustega tuleb pea- ja ajutrauma korral arvestada;

• oskab kirjeldada, millised tegevused olenevalt peatraumast või ajutrauma raskusets 
on esmatähtsusega ja kuidas anda haiglaeelset erakorralist abi; 

• teab, milliseid ravimeid pea- ja ajutrauma korral kasutatakse.

Sissejuhatus

Peatraumasid, sh ajutraumasid, esineb kõigis raskusastmetes alates kergest peapõrutusest 
kuni surmani. Peatraumad jaotatakse koljutraumadeks ja ajutraumadeks. Kuni 40-aastaste 
liiklusõnnetusohvrite surmajuhtumitest üle poole on põhjustatud ajutraumast.

Põhisümptom: teadvusetus

Umbes 50%-l kõigist ajutraumadest tekib juba õnnetuse hetkel rakukahjustus. Kuid see ei 
määra ära lõplikku vigastuse ulatust. Esmane kahjustus vallandab dünaamilise protsessi, mis 
määrab ära lõpliku kahjustuse ja mille kulgu on võimalik adekvaatse raviga mõjutada. Olu-
line roll sekundaarse ajukahjustuse tekkel on hingamis- ning vereringeorganite normaalse 
töö häirumisel.

Ajutrauma põhisümptom on teadvushäire või teadvusetus, kuid mitte iga teadvusetus või 
teadvushäire pärast õnnetust pole tingitud ajutraumast. Esmane diferentsiaaldiagnoos on 
seetõttu niisama suure tähtsusega kui trauma raskusastme õige hindamine, edasise kulu 
jälgimine ja õigeaegne ravi.

Sageli esineb koos peatraumaga ka lülisamba kaelaosa vigastus, mis ajurauma olemasolul ja  
sümptomite esinemise tõttu võib kergesti kahe silma vahele jääda. Patsiendid, kes on tead-
vusel, stabiliseerivad lülisambavigastuse järel refl ektoorselt lülisamba kaelaosa oma kaela-
lihaste abil, teadvuseta patsiendid seevastu mitte. Seetõttu varitseb eriti neid teisaldamisel 
ja transportimisel oht saada sekundaarne seljaaju- ja/või närvijuurte vigastus.
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Terminoloogia

Teadvusetus – täielik teadvuse puudumine, pole kontakti väliskeskkonnaga

Teadvushäire – teadvuse hägustumine (unisus, aeglus, desorienteeritus ajas/kohas/enese 
isikus/situatsioonis)

Epiduraalne hematoom – verevalum väljapool aju kõvakelmet

Ajuvapustus – ajuvigastus mööduva teadvusetusega ilma makroskoopiliselt nähtavate muu-
datusteta ajukoes

Ajupõrutus – ajuvigastus nähtava vigastusega (turse, verejooksud)

Kooma – sügav teadvusetus, võimalik et koos vegetatiivsete häiretega (hingamise ja vere-
ringe kahjustus)

Ajutrauma – peavigastus, mille korral on vigastatud aju

Koljuluumurd – luumurd pea piirkonnas

Peapõrutus – põrutus peapiirkonnas, ilma aju mõjutamata

Subduraalne hematoom – verejooks aju kõvakelme ja aju vahele 

Näidisjuhtum

Pereliikmed kutsusid kiirabi 57-aastasele mehele, kes on eelmisel ööl tulnud välismaalt puhku-
sereisilt. Nüüd on tal kõhulahtisus ja ükski vedelik sees ei püsi. Meditsiiniliselt informeeritud pe-
reliikmed soovivad, et ta saaks infusioonravi, kuid perearst pole hetkel kättesaadav. Pereliikmed 
ei usalda lasta patsiendil ise oma autoga haiglasse sõita. Omaksed juhatavad kiirabibrigaadi 
vannituppa, kus patsient istub toolil. Ta olevat mõned minutid tagasi ilmselt kollabeerunud, põ-
randale kukkunud. Kui nad seda kuulsid ja talle appi ruttasid, püüdis ta parajasti end omal jõul 
püsti ajada ja vannitoatoolile istuda. Mees tundus omastele uimasemana kui varem.

Mida Te teeksite selle patsiendi heaks?

Te sisenete vannituppa ja püüate saada kiiret ülevaadet, kas patsiendi haardeulatuses on gaasi- 
või elektriseadmeid, kas on näha kukkumise välist põhjust, näiteks libe põrand, kas patsient on 
end kukkumisel nähtavalt vigastanud, mis ulatuses on vannitoas võimalik patsienti uurida ja kas 
vajaduse korral on võimalik patsiendi ravi.

Te pöördute patsiendi poole sõbralikult, esitlete ennast ja küsite temalt, kas ta suudab kukkumist 
meenutada ja kas ta komistas, libises või kukkus kokku. Ta eitab kukkumist ja ütleb pahuralt, et 
tal läheb hästi ja et tal pole mingit abi vaja. Tal on niisiis ilmselt mälulünk ehk amneesia. Tõrju-
vatest vastustest oma järgmistele küsimustele puhkuselt naasmisele järgnenud aja ja kõhulahti-
suse kohta saate Te aru, et ta on desorienteeritud. Vaadates tema silmadesse, märkate pupillide 
erinevust, vasak pupill on laiem kui parem ja ei reageeri valgusele.

Samal ajal mõõdab Teie kolleeg vererõhku. See on 200/100 mmHg, pulsisagedus on aeglane, 
52 lööki minutis, sagedaste ekstrasüstoolitega. Küsimustele talle teadaoleva kõrge vererõhu, 
diabeedi, muude haiguste ja ravimite tarvitamise kohta vastab patsient eitavalt. Te teavitate 
pereliikmeid oma kahtlusest ajutrauma kohta. Nüüd fi kseerite oma leiu kiirabikaardile. Oluline 
on leid ajalises dünaamikas, mis eeldab kellaaegade märkimist kiirabikaardile.
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Et edasised meetmed kitsas vannitoas tunduvad ebaotstarbekana, asetate kiirabiraami esikusse. 
Enne patsiendi liigutamist paigaldate talle kahekesi kaelalahase. Kuigi patsient näib üha unisem, 
selgitate talle enne protseduuri selle olemust. Peale kaelalahase paigaldamist kannate Te koos 
oma kolleegiga patsiendi toolil istuvana esikusse, kus asetate ta istuvas asendis kiirabiraamile 
ja kinnitate ohutusrihmad. Pärast seda, kui olete kindlaks teinud, et patsient on paremakäeline, 
asetate vasaku käe väikese sõrme otsa pulssoksümeetri, millega mõõdate vere hapnikuga küllas-
tatuseks  92%. Vaatamata oletatavale vedelikukaole leiate Te vasakul käel nähtavad veenid. Kui 
Te seda veel teinud pole, siis panete kaitsekindad kätte. Te paigaldate veenikanüüli ja alustate 
infusioonravi vähese hulga füsioloogilise lahusega.

Seejärel teete kiire pealaest jalatallani kontrolli ja avastate tagumises parietaalses piirkonnas 
vasakul valulise muhu. Patsient on nüüd silmad sulgenud ja täidab Teie korraldust avada sil-
mad ja pigistada samal ajal mõlemat kätt viivitusega. Seejuures torkab Teile parempoolsetes 
jäsemetes silma teatud kohmakus, käte ja jalgade passiivse liigutamise juures tunnete paremal 
pool veidi suurenenud vastuseisu. Te kompate ka ettevaatlikult patsiendi kõhtu. Tema vastused 
Teie järgmistele küsimustele on seosetud. Te fi kseerite seisundi halvenemise jälle kirjalikult koos 
kellaajaga. Te fi kseerite patsiendi teadvuse seisundi halvenemise Glasgow` kooma skaala (GKS) 
järgi esialgselt 14 pallilt 12-le. Te konsulteerite kiirabiarstiga, andes lühidalt ülevaate patsiendi 
haigestumisest, patsiendi pupillidiferentsist, parema kehapoole nõrkusest ning teadvusseisundi 
halvenemisest, samuti patsiendi elulistest näitajatest. Enne kohalekutsutud arstibrigaadi saabu-
mist mõõdate veresuhkru, mille väärtuseks saate 5,7 mmol.

Kui kiirabiarst 12 minutit pärast Teie esimest helistamist saabub, on patsient magama jäänud ja 
teda on võimalik ainult valuärritusega äratada, kusjuures tema suust tuleb arusaamatuid häälit-
susi, ta avab korraks silmad ja teeb suunatud tõrjuvaid liigutusi. Kuna teadvuse seisund on GKS-i 
järgi mõne minuti jooksul halvenenud, 12-lt 9-le, otsustab kiirabiarst patsiendi intubeerida. Sel-
leks manustab ta sedatiivseid ravimeid ning vajadusel relaksanti ja intubeerib patsiendi. Peale in-
tubatsiooni tagab ta patsiendile kopsude mehaanilise ventilatsiooni hingamiskotiga hingatades. 

Patsient hospitaliseeritakse neurokirurgilise ravi võimekusega haiglasse, kus tehakse vajalikud 
uuringud ja ravi. Erakorralise meditsiini osakonnas tehakse kohe kompuutertomograafi line uu-
ring, mille abil diagnoositakse patsiendil vasakpoolne subduraalne hematoom. Edasi viiakse 
patsient operatsioonituppa, kus neurokirurg hematoomi eemaldab. Kiirabikutse esmaseks põh-
juseks olnud kõhulahtisuse tõttu tekkinud vedeliku- ning elektrolüütide kaotus korrigeeritakse 
operatsioonijärgse infusioonraviga. 

Epiduraalne – kõvakelme peal

Subduraalne – kõvakelme all

Oluline anatoomia ja füsioloogia

j peatükk „Anatoomia ja füsioloogia“ ja „Inimkeha funktsionaalsed süsteemid“ (närvisüsteem).

Aju paikneb ujuvana ajuvedelikus ehk liikvoris luude ja aju kõvakelme moodustatud kolju õõnes.

Löögi korral vastu pead või liikumise ootamatu aeglustumise korral, millega aju oma massi 
inertsuse tõttu ei suuda kaasa minna, võib aju põrkuda vastu oma luist ümbriskesta ja tekita-
da kokkupuute piirkonnas ajupõrutuse (contusio cerebri, mitte segi ajada contusio capitis’ega, 
süütu peapõrutusega!). Ajupõrutus nagu iga põrutus võib kaasa tuua lokaalse turse, aga ka 
suuremad või väiksemad verejooksud ajju. Otsesele mehaanilisele jõule allunud piirkonna 
vastas asuvas piirkonnas rebenevad sageli arachnoidea õrnad koesidemed, vahel ka väikesed 
veenid, mis asuvad aju pinnal, mis omakorda põhjustab verejooksu. Sellise mehhanismiga vi-
gastust nimetatakse kontrakuubiks (contrecou). Veenide, harvem arterite rebenemise tõttu 
põrutuse kohas tekivad kõvakelmealuses ruumis verejooksud, mida nimetatakse subduraa-
lseteks hematoomideks.
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Joonis 32.1. Peaaju piirkonnad

Koljuluu ja aju kõvakelme vahel kulgevad lisaks veenidele ka ajukelme arterite harud. Kui 
selles kihis tekib verejooks, enamasti koljumurru tagajärjel (eriti ohustatud on a. meningica 
media), tekivad epiduraalsed hematoomid. Need verejooksud on aeglaselt areneva kliinilise 
pildiga ning on parema prognoosiga kui subduraalsed hematoomid, kuid nad võivad sümp-
tomite hilisema tekke tõttu kergemini märkamata jääda. 

Mahu suurenemist koljuõõnes kompenseeritakse ainult liikvori suurenenud äravooluga mi-
nimaalses koguses . Kuna vastupidi gaasidele pole vedelikud kokkusurutavad, toob iga mahu 
suurenemine kaasa logaritmilises kõveras kasvava koljusisese rõhu tõusu. Seejärel surutak-
se aju sedamööda, kust mahu suurenemine lähtub, enamasti algul vastu aju kõvakelmete 
läbipääsuavasid – niisiis vastu sirpi (falx celebri) ja telki (tentorium) – ja lõpuks kiilutakse  kin-
ni ajutüve elutähtsate keskuste piirkonnad ehk ajutüvi pitsub. Mõne kraniaalnärvi kaitse-
ta asend koljupõhimikul teeb võimalikuks nende väljalangemise, mis on iseloomulik teatud 
koljuvigastuste korral. Nii võivad eesmiste koljupõhimikumurdude korral saada kahjustatud 
eelkõige haistmisnärvikiud, halvimal juhul ka nägemisnärv. Silmalihaste närvid reageerivad 
väga tundlikult rõhu suurenemisele, seetõttu on nende väljalangemine oluline kliinilises 
diagnostikas (j peatükk „Inimkeha funktsionaalsed süsteemid“).

Eelkõige otsmikupiirkonnas ja eesmises basaalses koljupiirkonnas asuvad (nina)kõrvalurked 
on õhukeseseinalised ja võimalik, et bakteritega asustatud (vt joonist all). Murrud selles piir-
konnas toovad sageli kaasa avatud ühenduse väliskeskkonna ja kolju siseruumi vahel. Neid 
iseloomustab liikvori eritumine, mõnikord ka õhu sisenemine ning nad kujutavad endast 
suurt infektsiooniohtu kolju siseruumile. Algselt on väljuv liikvor alati segatud verega ning 
pole sellisena äratuntav. Kahtlus tekib mitte lõppeda tahtvast verise vedeliku edasinirisemi-
sest. Lamavatel patsientidel niriseb see alati läbi neelu!
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Joonis 32.2. Kolju-urgete anatoomia

Äkilised kiirendusjõud (nt auto laupkokkupõrkel, tagant otsasõidul), mis mõjuvad inimese 
suhteliselt raskele peale, toovad kaasa väga suure koormuse lülisamba kaelaosale. Selline  
vigastus tabab 15%  kõigist aju-koljutraumadest. Motoorsed juhteteed suurajukoore ja sel-
jaaju vahel lähevad piklikajus suures osas risti vastaspoole. Peaajutrauma järel tekib seetõttu 
halvatus vigastuse suhtes vastaskehapoolel, seljaajuvigastuse korral aga samal kehapoolel. 

Aju on meie keha kõige energia-nõudlikum elund. Aju verevool (cerebral blood fl ow, CBF ) on 
ca 60 ml 100 g ajukoe kohta 1 minutis, see teeb 1 liiter verd minutis (20% südame minutima-
hust puhkeolekus (SMM))! Lastel on vajadus vanuse kohaselt veel suurem (väikelapsel 106 
ml 100 g kohta 1 minutis), raugaeas vajadus mõnevõrra väheneb. Miinimumkogus SMM-st 
puhkeolekus, mida aju nõuab, on 13%. CBF alla 10 ml 100 g kohta 1 minutis ei taga enam aju 
elutegevust.

Aju vajab 5 mg glükoosi 100 g ajukoe kohta 1 minutis, see on 20% kogu glükoosist. Sellest 
90% lagundatakse aeroobselt (O2 osalusel) eluliselt tähtsa energia saamiseks. Kui energia-
käive langeb alla 50%, tekivad aju funktsioneerimishäired, kui see langeb alla 15%, tekib 
ajurakkude surm. 

Ajul pole hapnikusalvestit, seetõttu on lakkamatu hapniku juurdevool talle eluliselt oluline. 
Kui hapniku osarõhk ( pO2  ) kopsualveoolides langeb alla 40 mmHg, tekivad kriitikameele 
kadu ja muud teadvusehäired, kui alla 30 mmHg, siis teadvusetus. Anoksia korral tekivad 5 
sekundi pärast teadvusehäired ja hiljemalt 15 sekundi pärast teadvusetus, 3 minuti pärast 
pöördumatud ajurakukahjustused, 5 minuti pärast ajusurm.

Paiknemise tõttu jäigalt ümbritsetud ruumis on aju küll mehaaniliselt kaitstud, aga igasugu-
ne ajumahu suurenemine, olgu see tursest või vedeliku juurdevoolu suurenemisest, avaldab 
aju verevarustusele kahjulikku mõju. Mahu suurenemisega tõuseb, nagu juba mainitud, kol-
jusisene rõhk (ICP) ja seetõttu väheneb perfusioonirõhk (CPP) ja aju verevarustus (vt skee-
mi). Kui aju perfusioonirõhk langeb, väheneb aju verevool (CBF), aju veremaht (CBV) kasvab 
vere seisaku ja venoosse äravoolu raskenemise tõttu ja seega suureneb ka aju maht. Koljusi-
sene rõhk kasvab edasi, raskendab edasi ajuperfusiooni jne.
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MAP = keskmine arteriaalne rõhk
CPP = aju perfusioonirõhk 
CBF = aju verevool
CBV = aju veremaht
ICP = koljusisene rõhk

ICP \

CBV \ CPP \

CBV \

MAP

Aju perfusioonirõhk sõltub ka vererõhust ja nimelt keskmisest arteriaalsest rõhust (median 
arterial pressure, MAP). Rõhu mittelineraarse tõusu tagajärjel diastoli ja süstoli vahel ei ole 
MAP vererõhu 120/80 mmHg juures mitte 100, vaid ca 90 mmHg. Terve aju suudab auto-
regulatsiooni tõttu hoida aju verevoolu konstantsena teatud vererõhu piirides. Autoregu-
latsioon saab teoks kapillaaride-eelsete arterioolide ruumala muutumise abil. See ei toimi 
pärast traumat, O2 puuduse, O2 ülejäägi korral ega narkoosis.

NB! Tuleb arvestada sellega, et pärast ajutraumat langeb autoregulatsioon välja ning aju 
perfusioonirõhk sõltub täielikult süsteemset vererõhust. Aju verevool (CBF) muutub veres 
lahustunud O2 ja CO2 osarõhu kohaselt. Vähenev O2 juurdevool mitteküllaldase hingamise 
tõttu toob algul, kui pO2 on 40 mmHg, kaasa suureneva hüpereemia, et glükoosi ainevahe-
tust säilitada. Seevastu muutub CBF peaaegu lineaarselt CO2 osarõhuga. Kui normaalne CO2 
osarõhk 36 mmHg väheneb poole võrra, siis väheneb ka CBF poolel võrra; kui see tõuseb 
mittepiisava hingamise tõttu kuni 80 mmHg, siis suureneb CBF 100%.

Ajule vajaliku energia tagamiseks on niisiis normaalne aju verevarustus olulise tähtsusega, nii 
nagu normaalsele aju verevarustusele on olulise tähtsusega piisav vereringe ja piisav hingamine. 

Mitteküllaldase spontaanse hingamise korral ei takista O2 annused ilma kunstliku hingami-
seta CO2 suurenemist ja seega aju hüpereemia ning ajuturse tekkimist. Hüperventilatsioon 
(nt kopsude mehaanilise ventilatsiooni korral) põhjustab seevastu aju veresoonte kokku-
tõmbumise ning ajuisheemia. Peatraumast põhjustatud primaarseid vigastusi ei saa olema-
tuks teha, sekundaarseid vigastusi saab siiski võimalikult varajase normaalse hingamise ja 
normaalse vereringe säilitamisega või taastamisega vältida.

Arachnoidea – ämblikvõrkkest, paikneb kõva- ja pehmekelme vahel 

Contusio – põrutus

Cerebrum – aju

Caput – pea

Contrecoup (pr) – tagasilöök, mõeldud on aju põrkumisest edasi-tagasi liikumise tõttu löögile 
vastasasuva kolju seina vastu.
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Hüpereemia – liigveresus.

Ajuisheemia – aju verevähesus.

CBF – cerebral blood fl ow, aju verevool

SMM – südame minutimaht 

pO2 – hapniku osarõhk, hapnikurõhu osa kogu gaasirõhust, normaalne 100 mmHg

Anoksia – hapnikupuudus

ICP – intracranial pressure, koljusisene rõhk

CPP – cerebral perfusion pressure, aju perfusioonirõhk

CBV – cerebral blood volume, aju veremaht

MAP – median arterial pressure, keskmine arteriaalne rõhk

Patsiendi seisundi hindamine, anamnees ja uuring

Patsiendi seisundi hindamise eesmärk aju-koljutrauma korral on kindlaks teha, kas teadvus-
häire põhjuseks on üldse ajuvigastus ning hinnata vigastuse raskusastet (oht elule?) ja eriti 
selle kulgemise tendentsi (halvenemise, paranemise suunas?). Vahetu ohu korral elule on 
elupäästvad meetmed prioriteetsemad täpse traumamehhanismi väljaselgitamise ja kiire 
dokumenteerimise ees.

Pilt 32.3. Raiehaav peas (laibal)

1) Sündmuskoha ülevaatus (erakorralise abi andmise koha ülevaatus)

Milline väline asjaolu, milline sündmus põhjustas patsiendi vigastuse või tema praeguse 
seisundi? Kas selle mõju kestab ja kas kiirabibrigaad sündmuskohal on seeläbi või mingite 
muude väliste asjaolude tõttu ohustatud? Selline kiire sündmuskoha analüüs on rutiin iga 
õnnetuse või vägivallaga seotud väljakutsel. Kui kiirabibrigaadi liikmeid tabab sama õnnetus, 
halvenevad patsiendi väljavaated kiirele abile ja halvimal juhul ellujäämisele ja paranemise-
le! Teiseks  tuleb selgitada, kas  patsiendi teadvusetusel võib olla mõni muu põhjus? 
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2) Patsiendi seisundi esmane hinnang

Kas patsient on teadvusel? Kas ta tajub Teid, räägib Teiega? Kas ta orienteerub ja kas ta 
suudab meenutada, mis temaga juhtus? Küsige nii, et ta ei saaks ainult vastata „jah“ või „ei“ 
ja küsige temalt lähemaid üksikasju, ka neid, mis puudutavad aega vahetult enne õnnetust. 
Mälulünk seoses õnnetuse kuluga ja ajaga vahetult enne õnnetust (retrograadne amneesia) 
on ajuvapustuse põhisümptom. Püüdke teada saada õnnetuse pealtnägijatelt, kas patsient 
oli teadvuseta ja kui kaua teadvusetus kestis.

Kui patsiendil on Teie saabumisel teadvushäire või ta on teadvuseta, hinnatakse teadvus-
häire sügavusastet Glasgow’ kooma skaalal punktide süsteemi järgi, kusjuures hinnatakse 
silmade avamist, motoorikat ja sõnalist reaktsiooni (j peatükk „Sündmuskoha ülevaatus, 
esmane hinnang ja patsiendi uurimine“).

GKS
Silmade avamine Motoorne reaktsioon Sõnaline reaktsioon
Spontaanne 4 Täidab korraldusi 6 Orienteeritud 5
Häälele 3 Reageerib valuärritusele 

sihipäraselt
5 Segased vastused 4

Valule 2 Eesmärgitu valu tõrjumine 4 Ebaadekvaatsed 
sõnad

3

Puudub 1 Painutab vastusena 
ärritusele

3 Arusaamatud 
häälitsused

2

Sirutab vastusena 
ärritusele

2 Puudub 1

Liigutused puuduvad 1

15 punkti:  normaalne teadvus
8 punkti või vähem: (intubatsiooni ja) toetava/juhitava hingamise vajadus
3–7 punkti:  kooma

Ühelt poolt piisava gaasivahetuse olulisuse tõttu ja teiselt poolt oksendamise ja aspiratsioo-
ni (sagedase) ohu tõttu ajutrauma korral on ka hingamise hindamine ja stabiilne küliliasend 
esmase tähtsusega. Intubeerimise ja kunstliku hingamise vajadus tuleneb ajutrauma korral 
mitte ainult hingamise seiskumisest või mitteküllaldasest hingamisest, vaid ka teadvusetu-
se sügavusastmest. Kui tekib kahtlus ajutraumale (vt „Vigastuse põhjused“), on pulsi ja ar-
teriaalase vererõhu mõõtmine ning veresuhkru määramine teadvusetuse muude põhjuste 
välistamiseks esmajärgulise tähtsusega.

3) Sihipärane anamnees

Kui patsient on võimeline enda kohta andmeid andma: Kas Te suudate õnnetust meenuta-
da? Mis täpselt juhtus? Millal? Mida Te vahetult enne õnnetust tegite? Kas Teil on valusid? 
Kas iiveldab? Küsitlemine jätkub S-HAREV-skeemi järgi, valude korral PIRTA-skeemi järgi (j 
peatükk „Sündmuskoha ülevaatus, esmane hinnang ja patsiendi uurimine“).

Ajuutraumaga patsientide enda antud andmed pole sageli usaldusväärsed, seetõttu tuleks 
küsitleda ka:
1) õnnetuse tunnistajaid: Kas nägite õnnetust? Mis täpselt juhtus? Millal? Kas vigastatu oli 

teadvuseta? Kui kaua? Mis on pärast õnnetust siiani temaga toimunud?
2) pereliikmeid patsiendi eelnevate haigestumiste kohta (S-HAREV, PIRTA): eelkõige tuleb 

küsida sünkoopide, südamehaiguste, vererõhuprobleemide, suhkruhaiguse (hüpoglü-
keemiad!), hüübimishäirete kohta.
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4) Sihipärane süsteemne läbivaatus

Pärast esmast ülevaatust (teadvus-hingamine-vereringe) võib sihipärane patsiendi uurimine 
anda tulemuseks järgmist.

Kehaosa Tähelepanek Millele sümptom viitab

Pea

Nägu, pea 
üldiselt

Muhk, nahamarrastus/haav 
Survetundlikkus

Nüri / terav välise jõu mõju
Pehme osa vigastus / luumurd

Silmad Verevalum ühe / mõlema silma ümber
Lau emfüseem

(Eesmise) koljupõhimiku murd 
Ninakõrvalurke seina murd 

Silmamunade 
asend Erinev, kahekordselt nägemine Silmakoopapõhja murd 

Silmamunade 
liikumine

Paralleelne (spontaalselt liikumine 
„traumakolde suunas”) 

Kuni GKS 6, prognoos veel hea 

Spontaanne, dissotsieeritud 
(„vajuvad laiali”) Alla GKS 5, prognoos halb

Pupillid

Üks lai, ei reageeri valgusele, teine 
reageerib valgusele kohe

Silmaliigutajanärvi halvatus, 
koljusisene verejooks

Mõlemad kitsad, reaktsioon valgusele loid

GKS 7–8: vaheaju vigastus; 
NB! Võimalik muu kooma 
põhjus (mürgistus, 
metaboolne häire...)

Mõlemad keskmise laiusega,
laiuse spontaanne muutmine , 
puudub reaktsioon valgusele

GKS 6: tagumine keskaju 
vigastus 

Mõlemad keskmise laiusega, erineva 
laiusega, ümarad, puudub reaktsioon 
valgusele

GKS 5: kogu keskaju vigastus

Mõlemad nööpnõelapea suurused, 
liikumatud

GKS 4: sild vigastatud
NB! Võib olla metaboolne, 
toksiline põhjus

Mõlemad laiad, liikumatud, võivad olla 
erineva laiusega GKS 3: ajusurm

Nina Verejooks vigastatud nina korral Ninaluu murd

Verejooks terve nina korral Luumurd eesmises 
koljupõhimikus

Suuõõs Lõualuude krepitatsioon, on võimalik 
verejooks Näo luude, lõualuude murd

Kael
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Lihasepinge, kõver kael Lülisamba kaelaosa vigastus

NB! Puudub koomas ja alajäsemete halvatuse korral.

Tundlikkuse häired / jäsemete halvatus Närvijuure-/seljaajuvigastus, 
alajäsemete halvatus

Rindkere

Hingamise puudumine Lülisamba kaelaosa kõrge 
murd (C4 ja kõrgem) 

Hingamise halvatus, on võimalik õhku 
ahmiv hingamine

GKS 3, piklikaju sündroom

Pinnapealne, kiirenenud hingamine GKS 3, sillasündroom

Hüperventilatsioon GKS 3, keskaju sündroom

Cheyne-Stokes’i hingamine GKS 4, vaheaju sündroom

Puudub köharefl eks GKS < 5

NB! Hingamine pole piisav

Rindkere seina sissevajumine 
sissehingamisel (paradoksaalne segment)

Roiete hulgimurrud (–> 
peatükk „Rindkerevigastused“)

Kõht

Tähelepanu! Teadvusetus, šokk Kõhuõõnesisene suur 
verejooks

Jäsemed

Tundlikkuse häire, kerge halvatus Samaaegne närvijuure-/
seljaaju vigastus, vastaspoole 
ajutrauma algstaadiumis

NB! Luumurrud
 

Sünkoop – minestus

Ajutrauma raskuse hindamine polütrauma korral

• Teadvusetuse sügavusaste ja kulg
Lühike, pidevalt korratav hindamine GKS-i järgi, mis on vaja kirjalikult dokumenteerida jälgi-
mise objektiivseks hindamiseks, näitab, kas esineb tendents seisundi paranemisele või hal-
venemisele.

NB! Sekundaarselt tekkiva turse tõttu toovad paljud ajutraumad endaga kaasa kahes eraldi 
ajalises faasis kulgevad protsessid, s.t et pärast primaarset teadvusetust tekib selginemine, 
sageli isegi täielik teadvuse selgus, millele järgneb uus ähmastumine kuni koomani. See võib 
tekkida minutite, aga ka tundide möödudes, harvemini isegi mitme päeva pärast ja seda ei 
tohi jätta tähelepanuta!
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• Primaarse ajuvigastuse raskusaste
Mida suurem oli primaarselt mõjunud jõud, seda raskem on primaarne ajuvigastus, mida 
võib eeldada. Lahtine koljumurd aju muljumisega või aju väljumisega, aga ka laskevigastus 
või kukkumine suurest kõrgusest põhjustavad enamasti raskema ajuvigastuse kui komista-
mine ja kukkumine vastu kastiserva.

NB! Primaarse vigastuse mehhanismide alahindamise ja kahes eraldi ajalises faasis kulgeva-
te protsesside mittetundmise tagajärjed võivad olla patsiendi surmaga lõppevad.

• Hingamise ja vereringe seisund
Primaarne ajuvigastus ei ole oluliselt kiirabi etapil ravitav, haige seisund sõltub suurel määral  
aju verevarustusest ja gaasivahetusest, millel omakorda on suur mõju aju energiarustusele 
(vt eespool). Ebapiisav ja/või mitte piisavalt kiire normaalse hingamise ja vereringe seisundi 
taastamine suurendab ohtu, olenemata aju-koljutrauma esialgsest raskusastmest (vt ees-
pool) – see aga on kiirabi etapil parandatav.

• Kaasnevad vigastused
Aju spetsiifi lise vereringe talitluse tõttu (vt eespool) on vaja osata ära tunda hingamist (rindke-
revigastused) ja vereringet (verekaotused) kahjustavad vigastused ja neid õigeaegselt ravida.

• Teadvusetuse kestvus - ajutrauma raskuse indikaator
Teadvusetus alla 1 tunni järgneva selginemisega = kerge ajutrauma, teadvusetus 1–24 tundi 
= keskmise raskusega ajutrauma, teadvusetus üle 24 tunni = raske ajutrauma.

Polütrauma  e hulgitrauma -  mitmete kehapiirkondade erineva sügavusega, tihedusega ja tuge-
vusega kudede ja organite vigastused, mis on põhjustatud mehhaanilise teguri poolt.

Peatraumaga patsiendi abistamine ja ravi

Stabiilsed patsiendid kerge ajutraumaga (s.t lühikest aega kestva teadvusetusega, teadvuse 
taastumisega, GKS üle 12) ja kellel kaasnevad vigastused puuduvad või on ebaolulised, tuleb 
viia lähimasse kompetentsesse haiglasse järgnevaks diagnoosi täpsustamiseks ja raviks. Aju-
trauma raviks peab kompetentsel sihthaiglal olema kompuutertomograafi a ja kirurgilise ravi 
võimalus ööpäev läbi. Kui patsient on GKS-ga 12 punkti ja vähem, siis tuleb hospitaliseerimi-
se osas konsulteerida erakorralise meditsiini arstiga või vajadusel kutsuda appi arstibrigaad. 

Pärast patsiendi kõnetamist tuleb kõigepealt kindlaks teha elulised parameetrid: kui hingami-
ne ja vereringe on olemas, määrata ka GKS-i punktid. Lülisamba kaelaosa vigastuse võimaluse 
tõttu peatrauma korral tuleb enne igat järgnevat meedet kaaluda kaelalahase paigaldamist. 

Kui patsient tuleb ohutuse huvides trauma tekkekohast kiiresti eemaldada ja kui see on või-
malik ühe minuti jooksul, toimetatakse ta kõigepealt ohutusse kohta ja siis vajaduse korral 
stabiliseeritakse. Kui see pole võimalik, tuleb esmane ravi korraldada kohapeal. Algselt ase-
tatakse patsient lamama kühvelkanderaamile. Kunstlik hingamine tagatakse algselt hinga-
miskoti  ja maski abil. Kui kunstlik hingamine on ajutrauma korral vajalik, siis tuleks patsient 
nii kiiresti kui võimalik intubeerida või kasutada kõritoru. 

Lahuste ja ravimite manustamiseks rajatakse suureläbimõõdulise kanüüliga juurdepääs pe-
rifeersesse veeni. Ajutrauma korral on võib olla esmaselt vajalik small volume resuscitation 
250 ml 5,8% NaCl (hüperosmolaarne, hüperonkootiline infusioonilahus), kuna sellega tõm-
matakse koest lühiajaliselt välja rakuväline vedelik ja viiakse vereringesse ning hoitakse seal. 
Infusiooni jätkatakse isotoonilise lahusega (NaCl 0,9%).
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Patsiendi transport toimub 20º–30º tõstetud ülakehaga, et parandada venoosset verevoolu 
ajust, (kui ei esine vererõhu langust (hüpotoonia)). Kui transportimiseks on vajalik sedatsioon, 
tehakse seda midasolaami (Dormicum) või fentanüüliga (ainult arst).

Peatrauma eripärad lastel

Kasvava lapse ajul on koljus väiksem ruumivaru kui täiskasvanul, s.t kitsas subarahnoidaalne 
ruum. Lapse ajukude vajab ca 50% tugevamat verevoolu kui täiskasvanu. Seda suurem on ka 
püsiva kahjustuse oht puuduliku verevarustuse ja häiritud gaasivahetuse tagajärjel. Lisaks 
säilitab lapse aju paremini vedelikku kui täiskasvanu oma, seetõttu võib kergesti tekkida ve-
deliku ülekoormus. Verejooksud esinevad pärast traumasid harva, esiplaanil on üldine turse. 
Rõhu tõusu kompenseerib lapse aju kauem sümptomiteta, dekompenseerudes läheb selline 
patsient aga väga kiiresti koomasse (kuni GKS 4). Seetõttu on vajalikud kiirabi tegevused: 
panna võimalikult kiiresti õigesse lamamisasendisse veidi tõstetud ülakehaga, teha vajadu-
sel kunstlikku hingamist, vedeliku manustamisega olla ettevaatlik.

Peatraumaga patsiendi uurimise ja ravi algoritm

HINGAMISE TAGAMINE

Patsiendi seisundi esmane hinnang:
Teadvuse-hingamine-vereringe

(GKS!)

Sündmuskoha ülevaatus, enda ohutuse kindlustamine

Teadvusetuse 
kestvus

(väline anamnees)

Puudub 

Erineva 
suurusega ja 
ei reageeri

Iga 5 minuti järel 
kontrollida, 

dokumenteerida!

Olemas

Õnnetuse mäletamine

Hingamisteed 

Puudub Olemas

Muud elulised parameetrid

CPR (BLS)

Avatud Suletud  

Vabastada  

Puudub primaarne 
ajuvigastus, 

puudub ajutrauma 

TEADVUS

Puudub Olemas

Lülisamba kaelaosa 
immobiliseerimine

GKS < 9

Intubatsioon ja 
kunstlik hingamine

250 ml kolloidi,
järgnevalt kristalloidi

Analgeesia, 
sedatsioon

GKS > 8

Kiirabiautosse asetamine,
peaalus tõstetuna 20-30 °

Ühesugused 
ja reageerivad 

valgusele

Pupillid 

Kontrollida 
kohe GKS-i

Õnnetuse mehhanism, 
pealaest jalatallani uuring, 

kaasnevad vigastused

Transportimine 
sihthaiglasse



424

Ravimid

j peatükk „Farmakoloogia“
• Fentanyl
• Dormicum (midasolaam) 

Kokkuvõte

Ajutraumaga patsiendi (eriti teadvuseta) seisundi hindamisel on väga oluline selgitada välja 
trauma mehhanism. Teadvuse seisundit tuleb hinnata korduvalt ja see tuleb kirjalikult doku-
menteerida kellaajaliselt. 

Ajutrauma korral on vaja taastada nii kiiresti kui võimalik piisav gaasivahetus kopsudes, piisav 
aju verevarustus ja sellega piisav energia juurdevool ajju, et vältida sekundaarseid kahjustu-
si. Traumatunnuste ilmnemine pärast ajutraumat kahes eraldi ajalises faasis teeb vajalikuks 
pideva ja pikaajalise (48h) järelevalve.

Kõige ohtlikum kaasuv vigastus peatrauma korral on lülisamba kaelaosa vigastus, kuna seda 
pole teadvusetu patsiendi juures märgata, kuid seda tuleb sageli ette. Muud kaasuvad vigas-
tused omavad eelkõige siis tähtsust, kui neil on mõju hingamisele ja vereringele.

Lastel esineb pärast ajutraumat rohkem ajuturset kui koljusisest verejooksu. Seisundi halve-
nemised jäävad pärast rasket laste ajutraumat kauaks sümptomiteta, kuid viivad siis kiiresti 
sügavasse koomasse.

Iga ajutrauma korral on patsiendi hospitaliseerimine ja arsti konsultatsioon kohustuslik.

VÕTMESÕNAD CBF 
(cerebral blood fl ow)

kraniaalnärvid CBV 
(cerebral blood volume)

ICP 
(intracranial pressure)

ajutrauma raskusaste cerebrum MAP 
(median arterial pressure)

subduraalne A. meningica media contusio tagasilöök (contrecoup)

A. vertebralis CPP (cerebral perfusion 
pressure)

arachnoidea caput

epiduraalne GKS 
(Glasgow’ kooma skaala)

Teadmiste kontrolli küsimused

1. Mis on epiduraalne hematoom, mis on subduraalne hematoom?

2. Millistest osadest koosneb aju, millistes ruumides kolju sees need asuvad ja millega on 
need ruumid üksteisest eraldatud?

3. Millised tegurid mõjutavad aju verevarustust?

4. Kuidas liigitatakse teadvushäireid, milline on teadvuse skaala?

5. Millised neuroloogilised sümptomid tuleb ajutrauma korral kindlaks teha?

6. Millised tegevused on ajutrauma korral esmajärgulise tähtsusega?

7. Millised eeldused peavad olema sihthaiglal, et ta saaks üle võtta ajutraumaga patsiendi?

8. Millele tuginevlt hinnatakse ajutrauma raskusastet polütrauma korral?
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33. RINDKEREVIGASTUSED

Õpieesmärgid

Erakorralise meditsiini tehnik:

• teab milliste trauma mehhanismide korral kahtlustada rindkerevigastuse võimalust,

• teab kuidas hinnatakse vigastuse raskust ja selle tagajärgi,

• teab kiirabi poolt rakendatavaid meetmeid rindkerevigastuste korral,

• teab milline transportimise vahend valida patsiendile.

Pilt 33.1. Lõikehaav rindkeres

Sissejuhatus

Umbes 10%-l kõigist traumaga patsientidest ja 75%-l kõigist polütraumaga patsientidest 
esineb rindkerevigastus, kusjuures 50% surmaga lõppevatest õnnetustest on seotud rind-
keretraumaga. Rindkerevigastusega kaasnevat kaelavigastust esineb harvem. Kui on tegu 
vägivalla kasutamisega teis(t)e poolt või iseenda kallal (suitsiidikatsed), tuleb sageli arves-
tada penetreerivate vigastusega. Rindkeretrauma letaalsuseks märgitakse kirjanduses 62%, 
penetreeriva südamevigastuse letaalsuseks 88%. Rindkeretraumade korral on  kuni 20% 
juhtudest paralleelselt haaratud ka kõhu piirkond.

Tömpide traumade korral esineb sageli olukorra valesti hindamist ning vigastuste mõju ala-
hindamist. Seetõttu tuleb rindkeretraumaga haiget põhjalikult uurida. Alati tuleb silmas pi-
dada vigastuste mehhanismi  ja seda uuritavate leidudega kõrvutada.
Põhisümptomid: valu hingamisel, õhupuudus, piiratud hingamisliigutused, nähtavad vigas-
tuste tunnused, valu rindkere palpeerimisel.
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Terminoloogia

Tömp rindkeretrauma – jõumõju ilma kehapinda sissetungimata

Penetreeriv rindkerevigastus – rindkere läbiv vigastus, võõrkeha on tunginud rindkere õõnde

Roiete hulgimurd – mitu roiet on murtud

Mitmekordsed roiete murrud – roided on mitmest kohast murtud

Ebastabiilne rindkere e paradoksaalne segment – mitmekordsete roiete murdude tõttu on 
rindkere sein ebastabiilne ja hingamisel piiratult kasutatav: hingamisel liigub üksa osa muu 
rindkerega vastupidiselt

Pneumotooraks – pleuraõõnes on vaakumi asemel õhk

Pingeline pneumotooraks – ventiilimehhanismi tõttu tekib vigastatud pleuraõõnes hingamisel 
ülerõhk

Hemotooraks – pleuraõõs on täitunud verega

Pilt 33.2. Tömp rindkeretrauma liiklusavariist (laibal)

Näidisjuhtum

Tööl raielangil kukub üks metsatööline traktoriga pöörates ümber. Seejuures murdub rooliratas ja 
roolirattarumm puurib läbi parema rinnakorviseina. Mobiiltelefonil puudub levi, kolleeg jookseb 
lähimase tallu, et abi kutsuda. Umbes 35 minutit pärast õnnetust saabub kiirabibrigaad. Mees-
kond sammub raskelt täisvarustusega mööda metsanõlva üles. Sündmuskohta jõudes leiavad 
nad eest uimase, respiratoorselt ja hemodünaamiliselt ebastabiilse patsiendi tugevate valudega.

Mida Te selle patsiendi heaks teeksite?
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Vigastus on potentsiaalselt eluohtlik. Peale selle, et on kaasatud suured veresooned, ei ole vä-
listatud muud sisemised vigastused. Kõik haiglaeelsed otsused on seetõttu ajaliselt väga kriiti-
lised. Patsient seatakse kõigepealt tema jaoks mugavasse asendisse ja talle antakse maskiga 
hapnikku. Teda rahustatakse sõnadega ja pärast perifeerse veenikanüüli asetamist alustatakse 
infusioonraviga. Kiirabibrigaadi juhtiv liige otsustab kasutada aeglast infusiooni, sest selles olu-
korras ei tohi provotseerida vererõhu tõusu (vererõhu suurenemine võib põhjustada verejooksu 
suurenemist, mille peatamine pole haiglaeelselt võimalik).

Siis pannakse paika transportimise loogiline ahel, et vältida igasugust liigset patsiendi ümbera-
setamist. Kuna vahepeal on lähedalasuvast talust saabunud mõned abistajad, siis otsustatakse 
kanda patsient vaakummadratsil mööda metsateed kiirabiautoni, tehes väikese ringi. Metsaser-
val, kus ümbritsevad tingimused on veidi paremad, viib kiirabiarst patsiendi narkoosi ja endot-
rahheaalse intubatsiooniga juhitavale hingamisele, seejärel paigaldab  pleuradreeni.

Patsiendi transport toimub vahejuhtumiteta. Haiglas järgneb kopsuröntgenile kohe torakotoo-
mia, kopsuvigastuse kinniõmblemine ja kahe mitmekordse roidemurru osteosüntees. Patsient 
kosub kiiresti, tema raske vigastus paraneb tüsistusteta.

Oluline anatoomia ja füsioloogia

j peatükk „Liikumis- ja tugiaparaat“, „ Hingamiselundid“

Rindkeretraumade põhjused ja sümptomid

Põhjused Sündmuskoha 
ülevaatus

Anamnees Uuring

Penetreerivad 
vigastused

Ehitusplats, 
spordiväljak, avalik koht. 
Torkavad esemed 
(käärid, nuga, 
ehitusteras jne)
Sissetorge, kuuli 
sissetungimine, 
haavad, rebimis- 
muljumishaavad

Allakukkumine? 
Küsitleda õnnetuse 
pealtnägijaid

Võõrkehade otsimine, 
uurida ka vastaskülge 
ja kõhtu
Mõelda läbitorgatud 
kehaosadele ja 
kehatüvele
Otsida kehapinna 
vigastusi
Vaatamine, kuulamine, 
palpatsioon 
(õhupuudus? 
pneumotooraks? 
hemotooraks? 
krepitatsioon?)

Tömbid 
vigastused

Põrutusjälg, 
latseratsioon, 
rindkereseina 
ebastabiilsus 
(paradoksaalne 
hingamisliikumine), 
naha emfüseem

Kukkumine, löök, 
auto üle katuse 
rullumise trauma 

Latseratsioon – marrastus

Krepitatsioon – krudin

Emfüseem – õhk kudedes
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Kaasuvad vigastused rindkeretrauma korral:

Võib esineda:
• hüpovoleemia,
• pinges kõht (äge kõht),
• pneumotooraks ja/või hemotooraks (emfüseem), pingeline pneumotooraks,
• hingamispuudulikkus,
• südame(pauna) tamponaad (perikardi tamponaad), südamepõrutus e südame kontu-

sioon, südamevigastus
• roiete hulgimurrud,
• mitmel joonel roiete murrud,
• vahelihase rebend,
• aordiruptuur.

Hüpovoleemia

Kopsukoe nüri vigastus ja/või kopsusiseste veresoonte vigastus kuni suurte veresoonte re-
benditeni toovad kaasa halvasti ohjeldatava (kopsuverejooks) või enam mitte peatatava ve-
rejooksu (aordirebendi korral).

Ka kõhukoopasisene kaasvigastus võib olla seotud suure, mitte enam peatatava verejooksuga 
(põrnarebend, maksarebend).

Äge kõht

Tekib kõhukoopasiseste elundite isoleeritud kaasvigastuse tõttu (näiteks põrna-, maksa-, 
peensoolerebend jne) või vahelihase või retroperitoneaalse ruumi elundite vigastuste tõttu. 
Sageli pole verejooksu allika haiglaeelne väljaselgitamine võimalik isegi rindkere drenaaži abil. 

NB! Alumised roided ümbritsevad südamest, kopsust ja vahelihasest allpool ülakõhu elun-
deid, eelkõige parenhümatoosseid maksa ja põrna. Need on alumiste rindkerevigastuste 
korral suuresti ohustatud! Esineb peaaegu lineraarne seos murtud roiete arvu ja kõhuõõne-
siseste vigastuste vahel.

Pingeline pneumotooraks

Lekke tõttu normaalses kopsustruktuuris tekib iga hingetõmbe või iga hingamistsükli ajal 
õhu juurdevool pleuraõõnde. Vigastusest tekitatud ventiilimehhanism takistab õhu taga-
sivoolu ja loob seetõttu vigastatud poole pleuraõõnes ülerõhu. Spontaanselt hingaval pat-
siendil esineb pingelist pneumotooraksit harva, juhitaval hingaval patsiendil helikopteris või 
kiirabiautos võib aga pingelise pneumotooraksi tõttu tekkida väga kiiresti eluohtlik seisund.

NB! Juhitaval hingamisel tõuseb rõhk vastupidi spontaansele hingamisele intrapleuraalselt ja intra-
torakaalselt. Spontaansel hingamisel saavutatakse tsükli lõpus rõhk 0 cm H2O. Paratamatult kasvava 
hingamisrõhu korral peab ka intrapleuraalne rõhk suuresti kasvama (kuni 55 cm veesammast pole 
haruldus), tagajärjeks on suur takistus venoossele tagasivoolule.

Pneumotooraksist võib väga kiiresti areneda pingeline pneumotooraks. Pleuraõõne drenaa-
ži panemine on seega väga soovitatav, kiire sekkumise võimaluse eeldatava puudumise kor-
ral peaaegu kohustuslik.
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Hingamispuudulikkus

Esineb juba varem kahjustatud kopsu korral (näiteks bronhiaalastma, pneumoonia). Iga ta-
kistus hingamismehhanismis, stress hingamisel jne põhjustab hingamispuudulikkuse. Tekita-
jatena tulevad kõne alla roidevigastuste, bronhiaalsete rebendite või vahelihasevigastuste 
põhjustatud valud. Ka iga vahelihase kõrgseis, näiteks kõhukoopa verejooksudest tingitud, 
põhjustab hingamishäireid.

Põrutusjälgede või naha emfüseemi olemasolu ja eelkõige pneumotooraksi kliiniline pilt, 
mille korral pleuraõõne drenaaž ei anna hingamise ja vereringe parameetrite paranemist, 
viitavad suure tõenäosusega trahheobronhiaalpuu vigastusele (osaline või täielik rebend).

Südamepõrutus, südamepauna/perikardi tamponaad

Üks pigem harva esinevaid komplikatsioone nüri rindkeretrauma korral on südamepauna/
perikardi tamponaad, mille juures tekib verejooks südamepauna sisse ja selle tagajärjel sü-
dame kompressioon. Südamepauna tamponaadi kliinilised sümptomid on tugevalt paisuta-
tud kaelaveenid (sissevoolu paisutus) ja raske hemodünaamiline šokiseisund (kardiogeen-
ne šokk). Sagedasemad on südame põrutused, mida haiglaeelselt ei eeldata ja mis haiglas 
kergesti kahe silma vahele jäetakse. Erakorralise EKG korral võivad silma jääda arütmiad ja 
infarktisarnased pildid.

Paradoksaalne segment

Mitmel joonel roiete murrud või rinnakulähedaste roidemurdude korral liigub osa rindkere-
seinast vastassuunaliselt ülejäänud rinnakorvi suhtes. Seeläbi on negatiivse rõhu tekkimine 
pleuraõõnes takistatud ja seega hingamismehhanism oluliselt häiritud. Efektiivse abina on 
soovitatav teipimine ja endotrahheaalne intubatsioon ülerõhuga kunstliku hingamisega.

Vahelihase rebend

See vigastus ei ole  kiirabi etapil enamasti diagnoositav. Pneumotooraksi  drenaaži juures 
tuleks kaaluda, kas võib esineda vahelihase rebendit. Nii võib ka näiliselt rindkere drenaažist 
tühjenev hemotooraks osutuda kõhukoopasisese verejooksu vorm, mis voolab vigastuse 
tõttu läbi rindkere.

Aordirebend

Äkilise kiirendusega või pidurdusega seotud õnnetused (näiteks pärast kõrgusest kukkumist 
või autoõnnetusel) võivad inertsi tõttu põhjustada aordi seina rebendeid selle erinevates 
osades. 

Järgmiste vigastuse liikide juures tuleb alati mõelda aordi vigastuse kaasumisele (trauma 
mehanism!):
• kombineeritud trauma kiiruse järsust aeglustumisest ja kompressioonist: nt sõiduki laup-

kokkupõrkel juhi paiskumisel vastu roolisammast,

• vertikaalne kukkumine kõrgusest: kukkumine suurest kõrgusest tingib rindkere elundite 
kokkupõrke ja väga kiire pidurduse,

• otsene rindkere kompressioon või põrutus: nt plahvatusest, rõhulainest põhjustatud vi-
gastused,
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• kukkumine seljale: kukkumine kõrgusest,  trampliinilt jne.
Peale vigastuse mehhanismide võivad järgmised võimalikud aordirebendi sümptomid juha-
tada õigele teele: seljavalud, hüpovoleemiline šokk, ülajäsemete hüpertoonia, pulsi vahe 
jäsemetel, hingeldus, hääle kähedus, hemotooraks.

15%-l surmaga lõppevate liiklusõnnetuste korral esineb aordirebend. Kuid ainult 27%-l kõi-
gist aordivigastusega patsientidest esineb väliseid sümptomeid rindkere osalemise kohta 
(tüüpiliseks näiteks on noor patsient, kes pärast kokkupõrget istub esialgu täiesti kõnevõi-
melisena rooli taga ja mõne minuti pärast sureb hüpovoleemilisse šokki). 

Südame(pauna) tamponaad / perikardi tamponaad – südamepauna  täitumine verega

Aordiruptuur – aordirebend

Pilt 33.3. Võõrkeha rindkeres

Patsiendi seisundi hindamine, anamnees ja uuring

Patsiendi seisundi hindamise eesmärk rindkeretrauma korral on kindlaks määrata vigastuse 
raskus ja selle mõjud patsiendi seisundile. Patsientide puhul, kelle elu on ohus, on esiplaanil 
kiired stabiliseerimismeetmed ning anamneesi ja uurimise täpsus on alguses tagaplaanil. 
Mingil juhul ei tohi jätta tähelepanuta kõhu (verejooks) või lülisamba kaelaosa või kolju (hin-
gamise puudulikkus) vigastusi.
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1) Sündmuskoha ülevaatus (erakorralise abi andmise koha ülevaatus)

Nagu iga kiirabi väljakutse korral, on esimeseks sammuks sündmuskoha ülevaatus. Seejuu-
res tehakse kindlaks, kas sündmuskoht on kiirabibrigaadile ohutu ning kogutakse üldist in-
formatsiooni patsiendi ja juhtunu kohta. 

2) Patsiendi seisundi esmane hinnang

Pärast sündmuskoha ülevaatust toimub patsiendi seisundi lühike esmane hindamine. Kas 
patsiendi hingamisteed on kahjustatud, kuidas ta hingab? Kas tekkiva hingamise puudulik-
kuse põhjuseks on ainult trauma, kas esineb  kaasnevaid haigusi, kas kõhu  vigastus on välis-
tatav (j peatükk „Hingamishäired - düspnoe“)?

Rindkeretraumaga patsiendi kohene endotrahheaalne intubatsioon ja juhitavale  hingami-
sele üleviimine on vajalik järgmiste näidustuste korral:

• kardiopulmonaalne reanimatsioon,

• hüpoventilatsioon/apnoe (pCO2 > 60 mmHg),

• hingamise funktsionaalne seiskumine (agonaalne hingamine ja ebapiisav hapnikuga va-
rustamine),

• hüpokseemia (pulssoksümeetrial SpO2 < 85),

• hingamismehhanismi häire, nt mehaaniliste takistuste või rindkereseina vigastuste tõttu,

• kombinatsioonis ajutraumaga ( GKS < 9 ),

• hüpovoleemia.

3) Sihipärane anamnees

Teadvusetult või teadvusehäirega patsiendilt, kellel esineb rindkeretrauma, on  juhtunu 
kohta informatsiooni kogumine raske või lausa võimatu.  Kui aga patsient on teadvusel, on 
talle enamasti võimalik esitada suletud küsimusi, millele ta saab vastata jaatava või eitava 
pealiigutusega. Vajaduse korral saavad õnnetuse tunnistajad anda informatsiooni (j pea-
tükk „Suhtlus ja interaktsioon patsientide ja nende lähedastega“). Olgu veelkord rõhutatud, 
et vigastuse raskust (kukkumine, kokkupõrge jne) algselt tihti alahinnatakse ja mõned ke-
hatüve või kolju kaasnevad vigastused jäetakse kahe silma vahele. Õnnetuse mehhanismi 
ja vigastust põhjustanud jõudude arvestamine aitavad vältida vigu vig astuste äratundmisel 
ning päästeahelas (arstibrigaadi järelekutsumine, transport, sihthaigla).

Küsitlemine toimub S-HAREV skeemi järgi, valude korral kasutatakse lisaks PIRTA-skeemi 
(jpeatükk „Sündmuskoha ülevaatus, esmane hinnang ja patsiendi uurimine“).

4) Sihipärane süsteemne läbivaatus

Nagu kõigi erakorraliste patsientide puhul kontrollitakse rindkeretraumaga patsientidel 
elulisi funktsioone: südamerütmi, pulssi, vererõhku, hingamissagedust ja hapniku küllastust 
nende korduva mõõtmisega (j peatükk „Sündmuskoha ülevaatus, esmane hinnang ja pat-
siendi uurimine“).
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Kehaosa Tähelepanek Mille võimalik sümptom

Kael Täitunud kaelaveenid Pingeline pneumotooraks, 
südamepauna tamponaad, 
südamepuudulikkus

Krudisev nahk Pneumotooraks, 
roiete hulgimurrud

Rindkere
 

Hingamisel kaasatud 
abilihased 

Kurnatus, kaasnev haigus 
(nt bronhiaalastma jne)

Häälekas hingamine Võõrkehad hingamisteedes

Paradoksaalne segment Ebastabiilsed mitmel joonel 
roiete murrud

Rangluu deformatsioon Luumurd, proksimaalse 
õlavarreluu dislokatsioon. 
Mõlema puhul võimalikud 
ülemised roidemurrud ja seega 
kopsupõrutuse suur tõenäosus. 

Naha emfüseem, 
krudisevad nahapiirkonnad, 
krepitatsioon

Pneumotooraks, 
roiete hulgimurrud

Puudub hingamiskahin, 
ebatüüpilised 
hingamiskahinad        

Pneumotooraks, 
vahelihase rebend

Kõht Laudkõva, 
ettevõlvunud kõht 

Verejooks kõhuõõnde, 
vahelihase rebend

Uurimiskäik:

• trauma tekke asjaolud (koht, aeg, liik);

• rindkere, kaela ja kõhu uurimine;

• hingamisliigutuste jälgimine;

• auskultatsioon;

• kaela, rindkere ja õlaliigeste palpatsioon;

• kõhu palpatsioon;

• eluliste näitajate määramine (vererõhk, pulssoksümeetria);

• eluliste näitajate dünaamika jälgimine.

Paradoksaalne segment – sissehingamisel rinnakorvi osa tõmbub paisumise asemel sisse
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Seisundi raskuse indikaatorid rindkeretrauma korral

• õhupuudus, hingamise abilihaste rakendamine, ninatiibade hingamine, kõnevõimetus;

• paradoksaalne segment, naha krudisemine;

• teadvusehäired, teadvusetus (GKS-i järgi hinnata!);

• kahvatus, hüpovoleemiline šokk, tsüanoos, süvenev hingamispuudulikkus;

• rindkeretrauma polütrauma raames.

Intratorakaalsed vigastused raske rindkeretrauma korral:
50% kopsupõrutused,

40% pneumotooraks,

32% hemotooraks,

20% südamepõrutus/südame kontusioon,

10% suurte veresoonte vigastused,

10% kopsurebendid,

1% bronhirebendid.

Kõhu osalemist nüri kõhukoopavigastuse tähenduses võib rindkeretrauma korral esineda 
20% juhtudel. Eraldi rindkeretrauma letaalsus on umbes 5%, see suureneb polütrauma raa-
mes 50%-ni ja üle selle. Kombineeritult ajutraumaga on letaalsus 60% ja üle selle. 

Šoki võimalikud põhjused penetreerivate rindkerevigastuste korral
36% kops,

25% süda,

14% suured veresooned, 

10% roietevahelised veresooned.

NB! Iga penetreeriv vigastus vasakul pool medioklavikulaarjoonte vahel (joon, mis poolitab 
rangluu) kehtib südamevigastusena, kuni pole tõestatud vastupidist.

Iga vigastus rindkere ja kõhukoopa vahelisel piirialal (rinnanibude ja naba vahel) kehtib mõ-
lema piirkonna vigastusena, kuni pole tõestatud vastupidist.

Patsiendi käsitlus ja ravi

Rindkerevigastusega patsient tuleks pärast eluliste näitajate hindamist ja vajadusel taas-
elustamist paigutada talle mugavasse ja kindlasse asendisse. Ta saab hapnikku reservuaari-
ga maski abil, kui ta seda ei talu, ninasondi kaudu. Kahe suureläbimõõdulise intravenoosse 
juurdepääsu rajamine ja analgosedatsioon pärast täielikku läbivaatust. Hüpoksiast, hüper-
kapniast ja GKS-ist ning polütraumast tuleneb näidustus endotrahheaalse intubatsiooni ja 
kunstliku hingamise tegemiseks. Pingeline pneumotooraks on  näidustus pleuraõõne dre-
naažiks. Seda viiakse läbi Monaldi järgi kolmandas interkostaalses roidevahemikus (interkos-
taalses ruumis, ICR) medioklavikulaarjoonel, kombineeritud hemo-pneumotooraksi korral 
Bülau järgi viiendas ICR-is eesmisel aksillaarjoonel. Protseduur tehakse võimalikult kiiresti 
pärast endotrahheaalset intubatsiooni. Vigastatud küljele lamama asetatakse rindkeretrau-
made korral ainult need patsiendid, keda pole viidud juhitavale hingamisele. 
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Igale rindkeretraumale (penetreerivad vigastused, veresoonte vigastused, bronhide vigas-
tused jne) tuleb kasuks kiire lõplik ravimine haiglas. Igasugune ajakaotus kahjustab lõpptu-
lemust.

Hüperkapnia – süsinikdioksiidi liig veres.

Rindkeretrauma eripärad lastel

Lastel on rindkere- ja kõhukoopavigastuste eraldi kindlaksmääramine haiglaeelselt veel ras-
kem ega anna tegelikult tulemusi. Imikutel ja vastsündinutel esineb ebaproportsionaalsus 
kehasuuruse ja kehapinna vahel, teatud elundite ebaküpsus ja suhteline vedeliku defi tsiit. 
Lapsel on oma kehapinna kohta, võrreldes täiskasvanuga, suurem vedelikuringe väikesema 
veremahu juures. Kui täiskasvanu kaotab 500 ml-ga vaevalt 8% kehas ringlevast vedeliku 
kogumahust, siis nelja-aastase juures on see juba 42% ringlevast mahust. 

Lastel on intensiivsem üldainevahetus tugeva kalduvusega metaboolse atsidoosi tekkeks 
ja ainult väike kompenseerimisruum pärast traumat. Suurte koekahjustuste ja nahamarras-
tuste korral tekib kiiresti atsidoos. Aju on hüpoksiale ja hüperkapniale väga vastuvõtlik ning 
väga lühikese ajaga tekib ajuturse ja hingamishäire. 

Isoleeritud rindkerevigastuste letaalsus lastel on 4–12%. Täieliku hinnangu andmine vigas-
tusele on lapse puhul eriti raske. Penetreerivate vigastuste korral pole sageli välistatud mõ-
lema kehaõõne – rindkere ja kõhukoopa osalemine samal ajal. Laste puhul kehtib see ka 
nüride traumade kohta, seega tuleb olenevalt trauma tekkest pigem arvestada mõlema ke-
haõõne osalemisega.

Roidemurde esineb lastel harvemini kui täiskasvanutel, lapse rinnakorv on väga elastne, mis 
võimaldab suurt kompressiooni, kuid pakub seeläbi ka selle all paiknevatele kõhu- ja rindke-
reelunditele vähe kaitset. Sellega on seotud ka sagedane bronhirebendite esinemine lapse-
eas. Rinnakumurde, mis täiskasvanutel on sagedased otsese kokkupõrke korral, esineb lap-
seeas harva. Trahhea ja bronhide vigastusi esineb 3%-l surmaga lõppevatest õnnetustest. 
Nüri rindkeretrauma, mis põhjustab rindkere tugeva kompressiooni, toob kaasa ka rõhu suu-
renemise rindkere organites. Võimalik sümptomaatika on varieeruv ja ebaspetsiifi line ja võib 
hõlmata tsüanoosi, striidorit, hingeldust ja/või emfüseemi. 

Samasugust mõjuvat pilti pakub Perthese sündroom, mille põhjustab rinnakorvi tugev 
kompressioon. Perthese sündroomi tähendab seda et rõhu suurenemine kapillaarides kut-
sub rebenemise tõttu esile naha pinnal petehhiaalsed verejooksud, mis esinevad peamiselt 
pea- ja kaelapiirkonnas.

Suhteliselt sageli esineb kõhupiirkonna tömpide traumade järgselt kõhukoopa õõneselundi-
te vigastusi, lastel on ohustatud eelkõige kaksteistsõrmiksool.

NB! Erinevad uurimused on näidanud, et hinnang lapse kõhule on 50% juhtudest vale posi-
tiivne ja 15% juhtudest vale negatiivne.

Tsüanoos – naha või limaskestade sinakaspunane värvus.

Striidor – vilistav hingamiskahin.

Metaboolne atsidoos – ainevahetuslik happeliig veres.

Petehhia – nahal või limaskestal esinev koesisesest verejooksust põhjustatud nahapinnast mitte 
kõrgemale ulatuvad punktitaolised punased täpid - täppverevalum.



435

Kokkuvõte

Rindkeretrauma ohtlikkus tuleneb intratorakaalsete  ja kõhukoopasiseste organite vigastus-
test, mis võivad kiiresti kaasa tuua ühelt poolt eluohtliku verekaotuse, teiselt poolt ohtlikult 
kasvava hingamispuudulikkuse. Kogu vigastuse ulatus ja raskus tuleks võimalikult varakult 
kindlaks määrata. Oluline võti seejuures on trauma mehhanismi analüüs. Rindkerevigastus 
raskendab polütrauma prognoosi, eriti kui see esineb koos ajuraumaga. Samal ajal kui hin-
gamispuudulikkust saab parandada varase endotrahheaalse intubatsiooni ja juhitava hinga-
misega, pingelise pneumotooraksi korral täiendava pleuraõõne drenaažiga, ei saa tugevaid 
sisemisi verejookse haiglaeelselt peatada, mistõttu on vajalik kiire transport haiglasse, kus 
on võimalused selliste vigastuste kirurgiliseks raviks.

Lapse rindkere on elastsem kui täiskasvanul. Roidemurde ja kopsuvigastusi perforatsioonide 
tõttu esineb seetõttu harvem, sisemisi vigastusi, eriti parenhümatoossetel kõhuõõneelun-
ditel, esineb sagedamini. Lapsed on verekaotustele oluliselt tundlikumad kui täiskasvanud.

VÕTMESÕNAD kopsupõrutus rindkere drenaaž aordirebend

paradoksaalne 
hingamine

rindkere drenaaž 
Monaldi järgi

bronhirebend pleuraõõs

rindkere 
kompressioon

trauma kukkumise 
tõttu kõrgusest

pleura rindkerevigastus – 
tömp, penetreeriv

hingeldus pneumotooraks emfüseem roiete hulgimurrud

paradoksaalne 
segment

hemotooraks mitmekordsed 
roiete murrud 

perikardi tamponaad   

pingeline 
pneumotooraks

vahelihase rebend südamepõrutus striidor

tsüanoos trahhea rebend

Teadmiste kontrolli küsimused

1. Milles seisnevad rindkeretrauma ohud?

2. Millised on tüüpilised vigastused rindkeretrauma korral?

3. Millised võivad olla nõrgenenud hingamiskahina põhjused?

4. Millised on näidustused intubatsiooni ja kunstliku hingamise tegemiseks rindkeretrauma korral?

5. Millest tunneb ära pneumotooraksi?

6. Kuidas asetatakse omahingamisel olev patsient lamama rindkeretrauma korral?

7. Mille poolest erinevad laste rindkeretraumad täiskasvanute omadest?
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34. KÕHUTRAUMA

Õpieesmärgid

Erakorralise meditsiini tehnik:

• oskab nimetada ja kirjeldada kõhupiirkonna vigastuste põhjusi,

• teab kõhupiirkonna vigastuste tüüpilisi sümptomeid, 

• teab kuidas kõhupiirkonna vigastustega patsiendile osutada abi,

• teab kõhupiirkonna vigastuste korral ravimite kasutamise põhimõtteid.

Sissejuhatus

Kõhupiirkonna vigastused tekivad sageli liiklusõnnetuste tagajärjel, enamasti polütrauma tõttu. Tei-
sed põhjused on kukkumine suurelt kõrguselt ja umbes 10% juhtudel otsesed torke- või löögivigas-
tused. Vahet tuleb teha nüri (kinnise) ja lahtise (perforeeriva, penetreeriva) kõhutrauma vahel. Kesk-
Euroopas on nüride ja lahtiste kõhutraumade suhe 10 : 1.

Terminoloogia

Abdoomenivigastused – kõhuõõneorganite vigastused

Kõhukatete pinge – (lihaste) kaitsepinge kõhukelme ärrituse tõttu

Seedeelundite prolaps – kõhuõõnes paiknevate elundite välja langemine haavast

Abdoomen – kõht, alakeha

Lahtine kõhutrauma – kõhupiirkonna vigastus kõhuõõne avanemisega

Peritonism – kõhukelme ärritus (ja selle tagajärjed: valu, šokk, kaitsepinge)

Peritoniit – kõhukelmepõletik

Retroperitoneaalne verejooks – verejooks kõhukelmeõõne tagusesse ruumi

Tömp kõhutrauma – abdoomenivigastus ilma kõhuõõne avanemiseta

Näidisjuhtum

Politseipatrull helistab häirekeskusesse ühe vigastatu tõttu baaris ja palub kiirabibrigaadi. Um-
bes 50-aastasele mehele olevat noor mees tüli käigus jalaga kõhtu löönud. Nüüd lamavat ohver 
oiates baari põrandal ega suutvat enam püsti tõusta. Politsei on teo toimepanija juba vahista-
nud. Häirekeskus saadab kiirabi sündmuskohale.

Sündmuskohal lamab mees selili, kõverdatud jalgadega, ja teeb valulikke häälitsusi. Mehe lä-
hedal seisavad kaks politseinikku, kellest üks oli kiirabi kutsunud. Küsimuse peale kirjeldab ta 
üksikasjalikult  sündmuste käiku.
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Kiirabibrigaadi juhtiva liikme esmasel uurimisel on patsient kahvatu, kaetud külma higiga, ko-
has, ajas ja olukorras orienteeruv ja kaebab tugeva valu üle kõhus. Kui patsient lahti riietatakse, 
on näha pindmine nahamarrastus vasakul ülakõhu piirkonnas, kõhukatted on katsumisel laudkõ-
vad. Rinnakorvi vasaku poole kompressioon on valuline. Mõlemad pupillid on keskmise laiusega 
ja reageerivad kohe valgusele, käed ja jalad liiguvad mõlemal pool vabalt. Pulsi mõõtmine annab 
tulemuseks 120 korda/min.

Mida Te selle patsiendi heaks teeksite?

Läbiviidud vererõhu mõõtmine annab tulemuseks 90/60 mmHg. Kiirabibrigaadi juhtiva liikme 
korraldusel rajate venoosse juurdepääsu vasaku küünarvarre piirkonna veeni ja alustate 500 ml 
isotoonilise lahuse kiiret infusiooni. Samal ajal paigaldab kiirabibrigaadi juhtiv liige paremasse 
küünarvarre piirkonna veeni samuti 14 G veenikanüüli järgmise 500 ml kolloidlahuse kiireks in-
fusiooniks ja 0,1 mg fentanüüli veenisiseseks injektsiooniks valu vaigistamiseks. Pärast patsiendi 
asetamist kanderaamile kolleegi abiga tõstate kanderaami peaosa 30 kraadise nurga all üles, 
panete kokkurullitud teki (põlverulli) patsiendi põlveõnnalde alla ja alustate 6 l hapniku andmist 
maski abil. Enne patsiendi baarist äratransportimist teete veel vererõhu kontrollmõõtmise.

Seejärel viiakse vigastatu veremahu asendamise ning vereringe, teadvuse ja hingamise pideva 
kontrollimise all kiirabiautoga lähima haigla erakorralise meditsiiniabi osakonda. Seda haiglat 
tuleb nii varakult kui võimalik teavitada patsiendi saabumisest.

Patsiendi vastuvõtul haiglasse on vererõhk 100/60 mmHg, pulss 100 /min, mis näitavad kliini-
liste sümptomite vähest paranemist võrreldes esmase läbivaatusega. Muu hulgas tehtud kõhu 
ultraheliuuring tõestab põrnarebendit ning selget vaba vere olemasolu kõhuõõnes. Kohe seejärel 
tehtava laparatoomia käigus on võimalik põrna elundit säilitades ravida. 

Laparatoomia – kõhuõõnelõikus

Oluline anatoomia ja füsioloogia

• Kõhuõõs

Kõhuõõs piirneb ülevalt (kraniaalselt e peapoolselt) vahelihasega, alt (kaudaalselt e saba-
poolselt) vaagnaluudega koos nende lihaste ja vaagnapõhjaga, eest (ventraalselt e kõhtmi-
selt) eesmise kõhuseinaga ning tagant (dorsaalselt e selgmiselt) lülisamba nimmeosa, rist-
luu ja tagumise kõhuseinaga. Kõhuõõs jagatakse kaheks suureks ruumiks: kõhukelmeõõs 
(peritoneaalne ruum) ja väikseks ruumiks väljaspool kõhukelmeõõnt (ekstraperitoneaalne 
ruum). See ekstraperitoneaalne ruum jaguneb omakorda retroperitoneaalseks ruumiks (ret-
ro-: taga), subperitoneaalseks ruumiks (sub-: all) ja preperitoneaalseks ruumiks (pre-: ees).

• Elundite paiknemine kõhu(kelme)õõnes

Kõhukelmeõõnes asuvad seedetrakti elundid, põrn ja väikese vaagna elundid ( peatükk 
„Inimkeha funktsionaalsed süsteemid (seedesüsteem, eritusorganid, suguelundid“). Üla-
kõhu elundid on maks (hepar) koos sapijuhadega, magu (gaster, ventriculus), kaksteistsõr-
miksool (duodenum), kõhunääre (pankreas) ja põrn (lien). Alakõhus paiknevad kaksteistsõr-
miksoolega liituv peensool ja jämesool kuni pärasooleni. Kõhukelmeõõne kõige alumist osa 
võib pidada väikese vaagna ruumiks, milles asuvad vaagna elundid. Nendeks on mõlemal 
sugupoolel kusepõis (vesica urinaria) ja pärasool (rektum) ning naisel sisemised naissuguor-
ganid: munasari (ovarium), munajuha (tuba uterina), emakas (uterus) ja tupp (vagiina), mehel 
sisemised meessuguorganid: eesnääre (prostata), seemnepõiekesed (vesicula seminalis) ja 
seemnejuha (ductus deferens). Munandid (testis) ja munandimanused (epididymis) asuvad väl-
jaspool väikest vaagnat.
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• Elundite paiknemine retroperitoneaalses ruumis

Retroperitoneaalses ruumis asuvad parem ja vasak neer (ren), parem ja vasak neerupealis 
(glandula suprarenalis), kõhuaort (aorta abdominalis), alumine õõnesveen (vena cava infe-
rior). Neerupealised paiknevad neerude peal paremal ja vasakul. Neerudest väljub nende 
sisemisel (mediaalsel) küljel neeruvaagen (pelvis renalis), mis läheb üle kusejuhaks (ureter). 
Kusejuhad suubuvad väikesesse vaagnasse, kus nad tagant paremalt ja vasakult sisenevad 
kusepõide.

• Elundite paiknemine väikeses vaagnas

Kusepõis asub häbemeluu liiduse taga. Uriin voolab põiest välja kusiti (urethra) kaudu, mis 
naisel kulgeb ventraalselt läbi vaagnapõhja ja avaneb tupeesikusse. Mehel läbib kusiti ees-
näärme, kuhu avaneb purskejuha (ductus ejaculatorius), mis on moodustunud seemnejuhast 
ja seemnepõiekese lõpust. Kusiti läbib seejärel vaagnapõhja ja siseneb peenise kusiti käsn-
kehasse (corpus spongiosum). Seemnejuhad tulevad munandimanustest, mis nagu munan-
didki paiknevad munandikotis (scrotum). Neere, neeruvaagnat, kusejuhasid, kusepõit ja kusi-
tit nimetatakse ärajuhtivateks kuseteedeks.

Naisel asub pärasoole ees tupp (vagiina), siledalihaseline torujas elund, mis pärast vaagna-
põhja läbimist suubub tupeesikusse, mis on ümbritsetud väikeste häbememokkadega. Tu-
pesuudme ja päraku vahel asub lahkliha (perineum). Tupe eesmisse seina suubub emakas 
(uterus) koos emakakaelaga (cervix uteri). Emaka ja pärasoole vahel paikneb kõhukelmega 
vooderdatud pilujas Douglasi õõs. Emakast vasakul ja paremal paiknevad emakamanused: 
munajuhad (tuba uterina), mis suubuvad emakasse ja munasarjad (ovar), mis asuvad väikese 
vaagna külgseinal.

Väikese vaagna külgseinad moodustatakse ees paremal ja vasakul ning all küljel häbemeluu-
dest ja istmikuluudest, üla- ja tagaküljel niudeluudest. Taga asub ristluu, mis on ühendatud 
niudeluudega. Väikese vaagna alumise (kaudaalse) otsa moodustab vaagnapõhi – erineva-
test lihastest ja tugevast sidekoest plaat.

Oluline füsioloogia

Toitaineterikas  venoosne veri mao-sooletraktist kogutakse värativeeni (v. portae) ja juhitak-
se maksa kapillaarvõrgustikku. Sellesse soontevõrku on ühendatud ka põrn, millel on keskne 
roll vananenud punaste vereliblede lagundamisel ja haigusetekitajate hävitamisel. 

Kokku voolab puhkeolekus ligi 30% südame minutimahust läbi mao-sooletrakti veresoonte, 
umbes 1,5 l/min. Nendest tõsiasjadest tingituna on mõistetav, et põrna- ja/või maksareben-
diga (ruptuuriga) kõhupiirkonna trauma korral võib kiiresti tekkida suur verekaotus kõhuõõ-
nes ja sellega kaasnev šoki sümptomaatika.

Neeru veresoontel on iseregulatsioonimehhanism, mis sõltumata süsteemi vererõhust suu-
dab lokaalset rõhku püsivana hoida. Neerude funktsioneerimiseks on tavaliselt vaja vere-
voolu 1  l/min (20% südame minutimahust). Erandjuhtudel (nt veremahu vähenemine) on 
neer üsna vähenõudlik ja võib oma talitust lühiajaliselt miinimumini vähendada. Liiga pika-
ajaline alavarustatus võib aga põhjustada püsiva neerukahjustuse (šokkneer).

Douglasi õõs – kõhukelmega vooderdatud ruum pärasoole ees

Emakamanused – munajuhad ja munasarjad

Ruptuur – rebend

Südame minutimaht – ühe minuti jooksul südame poolt väljapaisatava vere hulk
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Kõhutraumade põhjused ja sümptomid

1) Tömp kõhutrauma

Selle mõiste alla kuuluvad kõik kõhuseina kinnised vigastused ning selle tagajärjel tekkida 
võivad kõhuõõne elundite vigastused. Nüri trauma mehhanism on enamasti  seotud otsese 
jõu mõjust kõhuseinale (nt löök, tõuge, kukkumine, jalahoop, plahvatus). Nähtavate vigas-
tuste puudumine ei välista tõsise kõhutrauma olemasolu.

2) Lahtine (perforeeriv, penetreeriv) kõhutrauma

Taolise vigastuse korral avaneb ka kõhukelme (peritoneum). Lahtise kõhutrauma sagedase-
mad põhjused on torke-, laske- ja võõrkeha sissetungist põhjustatud vigastused. Lahtise vi-
gastuse suurus või asukoht ei anna kindlat tõendit kõhusisese vigastuse raskusastme kohta. 
Sageli esineb vastukäivus välise vigastuse ulatuse (nt torkehaava suurus) ja elundivigastuse 
raskusastme vahel. Avatud kõhukatete tõttu võib esineda kõhuõõneelundite või nende osa-
de väljalangemist (soolestiku prolaps). Perforeerivate rindkere-, istmiku- ja soolevigastuse 
korral tuleks alati mõelda ka abdominaalsetele kaasvigastustele.

3) Elundivigastused

• Põrnarebend

Põrn on nüri kõhutrauma ja vasaku alumise rindkeretrauma (roidemurrud) korral kõige sage-
damini vigastatud elund (kuni 30% juhtudest). Seejuures võib põrnarebend tekkida trauma-
ga samal ajal või hiljem (tunde, päevi, kuni nädalaid pärast traumat). Tüüpilised sümptomid 
on valu vasakus ülakõhus ja/või vasakus küljes, torkav valu vasakus õlas (Kehri sümptom), 
(laud)kõva pinge kõhukatetes, kahvatu nahavärvus, rahutus, tahhükardia, hüpotoonia. Põr-
narebend või põrna kapsli vigastus võib sündmuskohal jääda kliiniliselt märkamatuks.

• Maksavigastused

Maksavigastused tekivad peamiselt parema rindkerekülje ja parempoolse ülakõhu vigastuste 
korral. Raske maksatrauma kujutab endast suurt ohtu patsiendile ja vaatamata erakorralise abi 
andmise ja intensiivravi igakülgsele paranemisele iseloomustab seda kõrge letaalsus. Maksare-
bendeid esineb eriti liiklusõnnetustes ning need on sageli polütrauma osa.

Maksavigastuse sümptomid ulatuvad kergest valust parempoolses ülakõhus ja/või parempoolses 
õlas (Eiselsbergi fenomen) ja lokaalsest pingest kõhukatetes kuni hüpovoleemilise šokini välja.

• Neeruvigastused

Need puudutavad neerukude (neeru parenhüüm) ja/või neeruväratit (sooned, neeruvaagen 
koos kusejuhadega). Neeru põhikoe rebendit iseloomustab verine uriin (hematuuria). Nee-
ruvärati vigastused on eriti rasked, kuna terve kusejuha juures võivad esineda ulatuslikud 
veresoonevigastused ja seetõttu on kliiniliseks pildiks hüpovoleemiline šokk (veresoonte vi-
gastustest) ilma vere esinemiseta uriinis.

• Mao-soolevigastused

Kõhuõõnes asuvate seedetrakti õõnesorganite perforatsiooni korral esineb mao-, soolesi-
su, seedemahlade ja/või vere väljavoolu. Sellest põhjustatud kõhukelme algne kerge ärritus 
(peritonism) ja hilisem põletik (peritoniit) kutsub tavaliselt esile kõhuseinalihaste refl ektoor-
se pinge (laudkõva kõht, kõhukatete pinge). Peale kõhuvalu võib seejuures tekkida teise 
sümptomina, kaasnevast soole halvatusest (sooleparalüüs) tingituna, gaaside- ja vedeliku 
kogunemine mao-sooletraktis koos kõhukatete kerkimisega üle rindkeretasandi (ettevõlvu-
nud kõht), mis annab koputlemisel e perkussioonil trummitaolise heli (tümpaniit).
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• Pankreasevigastused

Pankreasevigastusi esineb suhteliselt harva ja need on põhjustatud enamasti roolist või 
juhtrauast auto- või kaherattaliste sõidukite õnnetustel saadud löögist. Pankreaserebendid 
alguses kõhuvaevusi ei tekita või pole need iseloomulikud, nii et diagnoosi saab kohe panna 
ainult erandjuhul. 12 kuni 24 tunni möödumisel tekivad kliinilised sümptomid kõhukelmepõ-
letiku ja soolehalvatusena (iileus).

• Põievigastused

Põievigastused tekivad täis kusepõiega, alakõhuvigastuste korral, kus põis suurima pinge 
kohalt rebeneb ja uriin voolab vabasse kõhuõõnde (intraperitoneaalne põierebend). Selle 
tagajärjel tekib uriinist tingitud kõhukelmepõletik (uroperitonitis). Teine vigastuse mehha-
nism on kusepõie läbitorkamine luufragmentide poolt vaagnaringimurdude korral. Seejuu-
res ei voola uriin kõhuõõnde, vaid ümbritsevasse koesse (ekstraperitoneaalne põierebend) 
ja kutsub mitteravimise korral esile põletiku subperitoneaalses ruumis.

• Vahelihase rebend

Vahelihase vigastuse kutsub esile nüri või penetreeriv vigastus rindkere piirkonnas. Vasak-
poolsed vahelihaserebendid on sagedasemad kui parempoolsed (maksa asukoht). Akuutses 
staadiumis ei põhjusta vahelihasevigastused enamasti vigastusele omaseid sümptomeid või 
põhjustavad neid vähe. Tüüpilised kaasuvad vigastused on roidemurrud ja põrnavigastused.

• Retroperitoneaalsed verejooksud

Need verejooksud pole haiglaeelselt diagnoositavad, kuid on sageli seotud akuutse ohuga 
elule. Sageli on suurest kiirusest põhjustatud vigastused selliste tugevate verejooksude põhju-
seks, mis võivad kiiresti viia hüpovoleemilise šokini.

Soolestiku prolaps – sooleosa väljalangemine 

Kehri sümptom – valu vasakus õlas põrnarebendi korral vahelihasenärvi vahendusel

Eiselsbergi fenomen – valu paremas õlas maksarebendi korral

Parenhüüm – põhikude

Hematuuria – vere esinemine uriinis

Perforatsioon – läbistamine, mulgustamine; suletud kehaõõne või struktuuri, enamasti õõne-
selundi avanemine 

Intraperitoneaalne põierebend – põierebend põieosas kõhukelme sees

Ekstraperitoneaalne põierebend – põierebend põieosas väljaspool kõhukelmet

Patsiendi seisundi hindamine, anamnees ja uuring

Kõhutraumaga patsiendi seisundi hindamise eesmärk  on kindlaks teha vigastuse raskusaste 
ja selle mõju patsiendi seisundile. Patsientide puhul, kelle elu on vahetult ohus, on esiplaanil 
elupäästvad tegevused. Anamneesi kogutakse ja patsienti uuritakse põhjalikult tema sei-
sundi stabiliseerimise järgselt.
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1) Sündmuskoha ülevaatus (erakorralise abi andmise koha ülevaatus)

Nagu igal kiirabi väljakutsel on esimeseks sammuks sündmuskoha ülevaatus. Selle juures te-
hakse kindlaks, kas sündmuskoht on kiirabibrigaadile ja õnnetuse ohvrile (ohvritele) ohutu. 
Edasi kogutakse üldist informatsiooni patsiendi (patsientide) ja tema (nende) ümbruskonna 
kohta. Milline olukord valitseb patsiendi ümbruses? Kas sündmuskoht asub tiheda liikluse-
ga tänaval või kõrvalises kohas? Kas võimalikud õnnetusega seotud sõidukid, seadmed või 
esemed on vigastatu  vahetus läheduses, kas on õnnetuse tunnistajaid, kas on vaja abijõude 
(päästeteenistus, politsei)? Need on abistavad viited, et patsiendi seisundit paremini hin-
nata. Milline on tema kehaasend Teie saabumisel õnnetuspaika? Kui patsient on võimeline 
kõnelema, seisab või istub, on tema seisund stabiilsem,  kui patsiendil kes lamab ega paista 
kiirabi saabumist tajuvat.

2) Patsiendi seisundi esmane hinnang

Pärast sündmuskoha ülevaatust hinnatakse esmaselt patsiendi seisundit. Kas patsient on 
võimeline kõnelema, kuidas ta hingab, kas patsiendi südame-vereringe funktsioon on taga-
tud (teadvus-hingamine-vereringe-skeem)?

Kas on kuulda hingamisel helisid, nagu norskamine, mõmin või striidor, mis viitavad ülemiste 
hingamisteede tõkestusele? Sel juhul tuleb kohe kindlaks teha, kas selle obstruktsiooni on 
põhjustanud mõni võõrkeha või on sellel muu põhjus. Hingamisteedes olevad võõrkehad tu-
leb kohe eemaldada (j peatükk „Hingamishäired - düspnoe“, „Vabade hingamisteede käsit-
lus“). Kui mitteküllaldane hingamine pole põhjustatud võõrkehast, tuleb patsient intubeeri-
da, panna kõritoru või luua kirurgilisel teel juurdepääs hingetorule (trahheale) (j peatükk 
„Hingamishäired - düspnoe“, „Vabade hingamisteede käsitlus“).

Kui on tagatud vabad hingamisteed, tuleb hinnata hingamispuudulikkust. Kui tõdetakse hin-
gamise seiskumist, tuleb alustada kopsude kunstliku ventilatsiooniga hingamiskoti ja maski 
abil (j peatükk „Hingamishäired - düspnoe“, „Vabade hingamisteede käsitlus“). Enamikul 
juhtudest on vaja endotrahheaalset intubatsiooni või kõritoru panemist.

Seejärel tuleb kontrollida südame-vereringe funktsiooni ning vereringeseiskuse korral alus-
tada kaudse südamemassaažiga (j peatükk „Taaselustamine kliinilisest surmast“).

3)  Sihipärane anamnees

Enamasti on võimalik esitada teadvusel patsiendile küsimusi, millele saab vastata jaatava või 
eitava pealiigutusega. Kui patsient on teadvushäirega või teadvusetu, saavad informatsioo-
ni anda võimalikud  õnnetuse tunnistajad (j peatükk „Suhtlemine ja interaktsioon patsien-
tide ja nende lähedastega“). Kui õnnetuse kulg näib olevat täiesti selgusetu, tuleks liikuma-
tute patsientide puhul võimaliku õnnetuse põhjusena arvestada ka muud haigusseisundit, 
näiteks insulti või hüpoglükeemilist koomat. Eriti laste puhul on õnnetuse kulu teadmine 
otsustava tähtsusega. Siseelundite rasked kahjustused võivad esineda ka ilma naha ja peh-
mete kudede nähtavate vigastusteta.

Anamneesi kogumine toimub nagu tavaliselt S-HAREV-skeemi järgi, valude korral täienda-
valt PIRTA-skeemi järgi (j peatükk „Sündmuskoha ülevaatus, esmane hinnang ja patsiendi 
uurimine“).
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Pilt 34.1. Kõhukatete palpatsioon

4) Sihipärane süsteemne läbivaatus

Nii nagu kõigi kiirabi patsientide puhul kontrollitakse ka kõhupiirkonna vigastustega pat-
sientidel elulisi funktsioone pulsi, vererõhu, südamerütmi ja hingamissageduse korduva 
mõõtmisega. Abdoomenitrauma korral võib verejooksude, mao-soolesisu, sapivedeliku, 
pankreasenõre või uriini väljavooluga kõhuõõnde tekkida vastav sümptomaatika. 

Eriti hulgitraumaga patsientide korral tuleb sageli silmanähtavate  kolju-, rindkere- ja jäse-
mevigastuste kõrval otsida sihikindlalt ka kõhu piirkonna vigastusi (jpeatükk „Sündmusko-
ha ülevaatus, esmane hinnang ja patsiendi uurimine“).

Kehaosa Tähelepanek Mille võimalik sümptom
Pea – –
Kael – –

Rind Põrutusjäljed, verevalumid, haavad
Vahelihase- ja/või põrna- ja/või maksa- ja/
või mao-soolevigastus ja/või neerude ja 
ärajuhtivate kuseteede (urotrakti) vigastus

Kõht

Põrutusjäljed, verevalumid, 
haavad, valu palpatsioonil, 
koputlemisel, liigutamisel, (laud)
kõvad kõhukatted, kõhukatted ette 
võlvunud üle rindkeretasandi

Vahelihase- ja/või põrna- ja/või maksa- ja/
või mao-soolevigastus ja/või neerude ja 
kuseteede vigastus ja/või
sisemiste suguelundite vigastus

Vaagen Põrutusjäljed, verevalumid, haavad Soolevigastus ja/või kuseteede vigastus 
ja/või sisemiste suguelundite vigastus

Selg Põrutusjäljed, verevalumid, haavad
Vahelihase- ja/või põrna- ja/või maksa-  
ja/või mao-soolevigastus ja/või neerude 
ja kuseteede vigastus
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Striidor – sisistav, vilistav hingamiskahin

Obstruktsioon – sulgus

Seisundi raskuse hindamise kriteeriumid kõhupiirkonna vigastuste korral

• (Laud)kõvad kõhukatted, (lihaste kaitse).

• Kõhukatted üle rindkeretasandi (ettevõlvunud kõht)

• Äge kõht: selle põhjustab kõhukelme ärritus ja/või kõhukelmepõletik:

• kahvatus, sinakas nahavärvus,

• janutunne,

• pulss > 100/min

• süstoolne vererõhk < 100 mmHg,

• septiline-toksiline šokk,

• südame-vereringe seiskumine.

• Hüpovoleemiline šokk: selle põhjustab kõhuõõneelundite trauma koos verejooksu ja ve-
delikuvooluga vabasse kõhuõõnde:

• kahvatu nähavärvus,

• külm higi,

• rahutus,

• janutunne,

• pulss > 100/min,

• süstoolne vererõhk < 100 mmHg,

• südame-vereringe seiskumine.

NB! Iga vigastuse korral viienda roidevahemiku ja kubeme vahel tuleb kahtlustada abdoo-
meni- ja/või retroperitoneaalset vigastust. Teadvuseta, alkoholijoobes ja analgosedatsiooni-
ga patsientidel võib abdominaalne sümptomaatika olla ebaselge või üldse puududa.

Kõhutraumaga patsiendi abistamine ja ravi

Põhiline ravi kõhupiirkonna vigastuse korral seisneb hingamise ja vereringe tagamises ja säi-
litamises. Seetõttu tuleb intubatsiooniks ja šoki ravi vajadus määrata varakult, võimalikku 
protsessi dünaamikat arvestades. Kõhu piirkonna uurimine, kas esineb haavu, põrutusjälgi, 
hematoome, valu palpatsioonil (katsumisel) ja koputlemisel, lokaliseeritud või üldist pin-
get ja/või kõhukatete kerkimist, samuti perifeerse motoorika, verevarustuse ja tundlikkuse 
kontrollimine on tingimata vajalik läbi viia enne patsiendi intubatsiooni. 
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Penetreerivate kõhutraumade juures leidub umbes 50%-l mao-sooletrakti vigastusi. Kiirabi-
brigaad leiab sündmuskohta saabudes sellise patsiendi sageli eest kliiniliselt suhteliselt ta-
gasihoidlike sümptomitega. Ka nüri kõhupiirkonna traumaga patsiendid võivad algselt olla 
kliiniliselt tagasihoidlike sümptomitega. Sellest hoolimata tuleb mõelda ka täiesti stabiilse 
vereringeseisundi korral põrnarebendile.

Avatud kõhuvigastuste korral toimub haava steriilne katmine. Haavas leiduvad võõrkehad 
jäetakse puutumata (tamponaadi mõju), et nende eemaldamisega mitte põhjustada kont-
rollimatuid verejookse või soolesisu tühjenemisi vabasse kõhuõõnde (vajaduse korral kutsu-
da päästeteenistus kannatanu vabastamiseks). Kui kõhuõõs on avatud, kaetakse see niiskete 
steriilsete tampoonidega. Väljunud sooleosi või elundeid ei asetata tagasi, vaid asetatakse 
nii, et nende verevarustus oleks võimalikult vähe häiritud.

Kui puudub vajadus patsient teistmoodi asetada, asetatakse kõhutraumaga patsient selili, 
jalad kõverdatult ja pea veidi tõstetud (vajadusel vaakummadratsile). Seeläbi saavutatakse 
kõhukatete pingest vabanemine ning valude vähenemine. Patsiendi tõstmiseks võib kasu-
tada kühvelkanderaami. Nii nagu igal traumapatsiendil tuleb ka kõhupiirkonna vigastustega 
patsientidel läbi viia valuravi ja kaotatud veremahu asendus. Tugeva verejooksu kahtluse 
korral abdoomenis ei tohi kiire transportimisega viivitada, kuna verejooksu sulgemine on 
võimalik ainult kirurgiliste meetmetega. Tugevale verejooksule viitab see, kui pärast kiiret 
2000 ml vedeliku infusiooni ei teki 5 minuti jooksul märgatavat hemodünaamika paranemist 
ja/või kui on märgata kõhuümbermõõdu järsku suurenemist.

NB! Välistada tuleb intubatsioonitoru sattumine makku!

Kõhutrauma eripärad lastel

Lastel võib tekkida põrnarebend, ilma et algul põrnakapsel vigastatud oleks. Sellises faasis 
on patsiendid enamasti kliiniliselt tagasihoidliku sümptomaatikaga. Alles tundide või päeva-
de pärast tekib kapslirebend koos verejooksuga kõhuõõnde ja šoki sümptomaatika. 

Kõhutrauma eripärad rasedatel

Kui rasedal esineb kõhupiirkonna trauma, tekib võrreldes mitterasedatega kergemini äkiline 
rõhu tõus kõhuõõnes. Järgneb rõhu mõju levimine soolele, põrnale, maksale ja vahelihasele. 
Sageli tekib ka emakarebendeid, mis algselt on raskesti märgatavad. 

Ravimid

j peatükk „Farmakoloogia“

• Dormicum (midasolaam)

• Fentanyl

• Isotooniline soolalahus  
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Kõhutraumaga patsiendi uurimise ja ravi algoritm

Sündmuskoha ülevaatus
(erakorralise abi andmise koha ülevatus)

Ei Jah

Patsiendi seisundi hindamine

Hingamise seiskumine, 
südame-vereringe seiskumine

Infusioonilahus (isotooniline, kolloid)
Fentanyl
Dormicum

Kõhutrauma polütrauma korral - inbubeerimine ja kunstlik hingamine

Anamnees 
(S-HAREV, PIRTA), 

patsiendi 
uurimine

CPR (teadvus-hingamine-vereringe)
–> peatükk „Taaselustamine kliinilisest 

surmast“

Vajadusel haava korrastamine, 
transport kiirabiautosse, 

vajaduse korral kühvelkanderaamiga, 
patsiendid selili asendis, jalad 

kõverdatult ja pea veidi tõstetud

Rahustamine, 
hapniku andmine, 

i/v juurdepääs, 
RR, EKG

Kokkuvõte

Kõhutraumaga patsiendile kiirabi osutamisel on oluline patsiendi elule ohtlike vigastuste 
kiire tuvastamine. Sel juhul on vaja kiirelt sekkuda. Patsienti tuleks pärast tema säästlikku 
kiirabiautosse paigutamist ning vigastustele vastavat veremahu asendamist, valu- ja vajadu-
sel rahustite veenisisest manustamist, pidevalt jälgida. Patsiendi kiire transportimine haigla 
erakorralise meditsiiniabi osakonda toimub pideva hapniku andmise ja eluliste funktsioo-
nide jälgimisega.

VÕTMESÕNAD Eiselsbergi 
fenomen 

põrnarebend põierebend

soolekinnisti neerurebend soolerebend Kehri sümptom

pankreaserebend Douglasi õõs maksarebend kõhukelmepõletik
maorebend vahelihaserebend

Teadmiste kontrolli küsimused

1. Milliseid kõhupiirkonna traumade põhjusi teate?

2. Millised on vigastuste sümptomid pärast nüri kõhutraumat?

3. Millal tekib lahtise kõhutrauma kahtlus?

4. Milline on kiirabi taktika kõhutraumaga patsientidele  abi osutamisel?

5. Millised on kõhuõõnesisese tugeva verejooksu sümptomid?

6. Milliseid ravimeid kasutatakse kõhutrauma korral kiirabi etapil? 
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35. VAAGNAVIGASTUSED 
Õpieesmärgid

Erakorralise meditsiini tehnik:

• teab milliste traumade korral võivad tekkida vaagnavigastused,

• teab millised sümptomid on tüüpilised vaagnavigastustele, 

• teab kuidas tuleb osutada abi vaagna piirkonna traumaga patsiendile,

• teab millised ravimeid kiirabi poolt rakendatakse vaagnavigastuste korral.  

Sissejuhatus

Vaagnavigastused tekivad enamasti suure jõu toimel (liiklusõnnetused, kukkumine kõrgu-
sest, liiklusõnnetuse korral üle katuse rullumisest ja muljumistrauma). Umbes 30–40%-l po-
lütraumaga patsientidest on ka vaagnavigastus.

Vaagnavigastuste hulka kuuluvad vaagnaringi luude ja sidemetega seotud vigastused ning 
puusaliigesevigastused. Veel võib (peamiselt noortel) sportimise juures tekkida lihaserebes-
tusi lihaste kinnituskohtades vaagnale. Vaagnaluumurrud võivad nendega kaasneva suure 
verekaotuse tõttu (kuni 5 l) põhjustada otsest ohtu elule. Kõige sagedasemad verejooksu 
allikad on  presakraalne ja prevesikaalne veenipõimik, suuremad vaagna veresooned ja suu-
red luumurrupinnad. Sagedased on kaasnevad kusepõie- ja kusitivigastused, samuti plexus 
lumbosacralis’e vigastused (komplekssed vaagnavigastused).

Põhisümptomid: valu  ristluu-/vaagna piirkonnas, käimisvõimetus, jalgade vale asend.

Vaagnavigastuste erivormi moodustavad tunduvalt harvemini esinevad võõrkeha sissetun-
gimisest põhjustatud vigastused anaal-, perineaal- või genitaalpiirkonnas. Võõrkeha sisse-
tungist põhjustatud vigastused ei käi alati koos vaagnaluuvigastustega, kuid on ohtlikud sa-
geli kaasnevate vaagnaelundite vigastuste tõttu.

Vaagnavigastuste letaalsus on 8%. Koos ümbritsevate pehmete osade ja vaagnaelundite 
kaasnevate vigastustega võib letaalsus tõusta 83%-le.

Presakraalne – ristluu ees

Prevesikaalne – kusepõie ees

Plexus lumbosacralis – nimme-ristluu närvipõimik

Terminoloogia

Acetabulumi vigastus – puusanapa vigastus

Vaagnaelundi vigastus – peamiselt väikeses vaagnas paikneva elundi vigastus

Vaagnaringi vigastus – vigastus (murd, liigeserebend, sümfüüsirebend) koos vaagnaringi 
katkemisega (stabiilne/ebastabiilne, lihtne/kompleksne, kinnine/lahtine vaagnaring)

Võõrkeha sissetungist põhjustatud vigastus – suure võõrkeha (nt oda, teivas) sissetungist, põh-
justatud vigastus, enamasti altpoolt vaagnasse, peaaegu alati koos vaagnaelundite vigastusega

Malgaigne’i murd – kombineeritud vertikaalne vaagnaringi ühepoolne murd (nt häbemeluu 
harud ja niudeluu hari; sümfüüs ja sakroiliakaalliiges), alati ebastabiilne murd
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Näidisjuhtum

Häirekeskus saab erutatud mehelt kõne, et tema naine on uisutamisel jäähallis ühe täiskasvanud 
uisutajaga kokku põrganud ning uisutaja olevat seejärel kukkunud tema jääl lamava naise peale. 
Nüüd ei saavat tema naine enam püsti tõusta. Lähem informatsioon patsiendi seisundi kohta 
helistajal puudub. Häirekeskus saadab kiirabi sündmuskohale.

Õnnetuspaigast leiavad nad eest umbes 40-aastase naise, kes lamab selili jääl. Tal on jalas ui-
sud, pikad püksid, seljas villane džemper ja peas müts. Õnnetuse ohvri pea juures seisavad kaks 
korpulentset närviliselt žestikuleerivat meest, kellest üks osutub kukkuja abikaasaks. Patsiendi 
enda andmetel põrkus ta täishooga kokku tema mehe kõrval seisva uisutajaga. Kukkudes olevat 
ta istmiku vastu jääd löönud ja teine uisutaja oma kehaga tema alakeha peale kukkunud. Nüüd 
lamavat ta juba pool tundi jääl ega suutvat enam püsti tõusta.

Patsient orienteerub ajas, kohas ja iseenda isikus, kaebab tugevate valude üle eesmises vaagna-
piirkonnas ja kubemepiirkonnas ega saa seetõttu püsti tõusta. Mõlemad käed liiguvad vabalt. 

Mida Te selle patsiendi heaks teeksite?

Koos oma kolleegiga asetate Te patsiendi kühvelkanderaami abil vaakummadratsile. Et edasist 
soojakadu vältida, katate enne vaakummadratsi alumiiniumkilega. Soojendatud kiirabiautos te-
hakse patsiendile pealaest jalatallani uuring ja neuroloogiline kontroll. Teie läbivaatus annab 
tulemuseks spontaanse valu ja valu surumisel eesmise vaagnaringi piirkonnas ja vähem ristluu-
õndraluu piirkonnas, millega ta vastu jääd põrkas. Nende valude tõttu pole ka patsiendil võima-
lik jalgu vabalt tõsta ega puusa- ja põlveliigeseid täies ulatuses liigutada, samuti ei talu ta vaag-
na stabiilsuse kontrolli. Varvaste motoorika, verevarustus ja puutetundlikkus on mõlemal pool 
säilinud. Vererõhu mõõtmise tulemus on 130/80 mmHg, pulsi kontroll 90 korda/min, mõlemad 
pupillid on keskmise laiusega ja reageerivad valgusele kohe.

Te ütlete, et kahtlustate vaagnapiirkonna luude vigastust, rajate veenitee, alustate 500 ml keha-
sooja isotoonilise lahuse infusiooni.

Manustate veenisiseselt valuvaigistiks Fentanyli ja alustate teise veenikanüüli abil järgmist in-
fusiooni 500 ml kehasooja isotoonilise lahusega. Seejärel viiakse vigastatu vaakummadratsil,  
vererõhu ja pulsisageduse monitooringuga, haiglasse erakorralise meditsiini osakonda.

Patsiendi vastuvõtmisel haiglasse esineb samasugune kliiniline sümptomaatika nagu uurimisel 
õnnetuspaigas. Röntgeni ja kompuutertomograafi a uuringud vaagnast näitavad häbemeluu lii-
duse rebendit, kuid ilma kusepõie- ja kusitivigastuseta ning vaagnaringi tagumiste struktuuride 
murruta. Häbemeluu liidus stabiliseeritakse kirurgiliselt  järgmisel päeval. 

Vaagna anatoomia

Vaagen piirab kehatüve altpoolt ja ühendab seda alajäsemetega. Selle moodustavad luu-
line vaagen ning lihaste struktuur ja sidemed. Luuline vaagen koosneb puusaluudest (ossa 
coxae), mille moodustavad niudeluu (os ilium), häbemeluu (os pubis) ja istmikuluu (os 
ischii), ning ristluust (os sacrum). Sellele liitub all õndraluu (os coccygis), mis aga ei kuulu 
enam vaagnaringi juurde. Puusaluud asuvad ristluu külgedel ja on sellega ühendatud ristluu-
niudeluu liigese (articulatio sacroiliaca) abil, ees aga häbemeluu liiduseks (symphysis pubica). 
Puusaliigeste külgedel puusanapas (acetabulum) kinnituvad mõlemal pool reieluud. Ristluu 
ülemine osa ja niudeluud moodustavad suure vaagna. Sellest piirjoonega eraldatud alumist 
osa, mis koosneb rist-, õndraluust ning häbeme- ja istmikuluudest, nimetatakse väikeseks 
vaagnaks.
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Vaagnavigastuste korral omavad tähtsust eelkõige vaagnaelundid, nimelt kusepõis (vesica 
urinaria), kusiti (urethra), pärasool (rectum), emakas (uterus), tupp (vagina), samuti suured 
arterid (arteria iliaca communis, arteria iliaca externa, arteria iliaca interna) ja veenid (vena 
iliaca communis, vena iliaca exterma, vena iliaca interna, plexus venosus sacralis, plexus venosus 
prostaticus) ning närviteed (plexus lumbosacralis).

Patsiendi seisundi hinnang, anamnees ja uuring

Patsiendi seisundi hindamise eesmärk vaagnavigastuste korral on kindlaks teha vigastuse ras-
kusaste ja selle mõju patsiendi seisundile. Patsientide puhul, kelle elu on ohus, tuleb esmajärje-
korras stabiliseerida seisund ning anamneesi kogumine ja täpsem uurimise lükata pärastiseks.

1) Sündmuskoha ülevaatus (erakorralise abi andmise koha ülevaatus)

Nagu igal kiirabi väljakutsel on esimeseks sammuks sündmuskoha ülevaatus. Selle juures te-
hakse kindlaks, kas sündmuskoht on kiirabibrigaadile ja õnnetuse ohvrile (ohvritele) ohutu. 
Edasi kogutakse üldist informatsiooni patsiendi (patsientide) ja tema (nende) ümbruskonna 
kohta. Milline olukord valitseb patsiendi ümbruses? Kas sündmuskoht asub tiheda liikluse-
ga tänaval või sellest eemal, kas võimalikud õnnetusega seotud sõidukid, seadmed või ese-
med on vigastatu vahetus läheduses, kas on õnnetuse tunnistajaid, kas Teil on vaja abijõude 
(päästjad, politsei)? Need on mõned abistavad viited, et patsiendi seisundit paremini hinna-
ta. Milline on tema  kehaasend Teie saabumisel õnnetuspaika? 

2) Patsiendi seisundi esmane hinnang

Pärast sündmuskoha ülevaatust toimub patsiendi seisundi esmane hindamine. Kas patsient 
on võimeline kõnelema, kuidas ta hingab, kas patsiendi südame-vereringe funktsioon on 
piisav (teadvus-hingamine-vereringe-skeem)?

Kas on kuulda hingamisel helisid, nagu norskamine, mõmin või striidor, mis viitavad ülemiste 
hingamisteede osalisele sulgusele? Sel juhul tuleb kohe kindlaks teha, kas selle obstrukt-
siooni on põhjustanud mõni võõrkeha või on sellel muu põhjus. Sissehingatud võõrkehad 
tuleb võimaluse korral kohe eemaldada (j peatükk „Hingamishäired – düspnoe“, „Vabade 
hingamisteede tagamine“). Kui ebaefektiivne hingamine pole põhjustatud võõrkehast, tu-
leb patsienti intubeerida, asetada kõritoru või luua kirurgilisel teel juurdepääs trahheale(j 
peatükk „Hingamishäired – düspnoe“, „Vabade hingamisteede tagamine“).

Kui on tagatud vabad hingamisteed, tuleb hinnata hingamisfunktsiooni. Kui tõdetakse hin-
gamise seiskumist, tuleb teha kunstlikku hingamist hingamiskoti ja maski abil (j peatükk 
„Vabade hingamisteede tagamine“) ja siis on enamikul juhtudel vajalik kõritoru panemine 
või endotrahheaalne intubatsioon.

Seejärel tuleb kontrollida südame-vereringe funktsiooni ning südame seiskuse korral alusta-
da kaudse südamemassaažiga (j peatükk „Taaselustamine kliinilisest surmast“).

3) Sihipärane anamnees

Trauma mehhanismi kindlakstegemine on oluline vigastuste mahu ja raskuse hindamiseks. 
Järeldusi vigastuse mehhanismi kohta saab teha juba välise vaatluse põhjal. Enamasti on 
teadvusel patsiendile võimalik esitada mõni suletud küsimus, millele saab vastata jaatava 
või eitava pealiigutusega. Kui patsient on teadvushäirega või teadvusetu, peab infot hanki-
ma võimalikelt õnnetuse tunnistajatelt  (j peatükk „Suhtlus ja interaktsioon patsientide ja 
nende lähedastega“). Kui õnnetuse kulg näib olevat täiesti selgusetu, tuleks teaduvusehäire  
põhjusena arvestada ka kardiaalset või neuroloogilist haigust. 
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Laste puhul, kelle pehme luustik trauma korral sageli kahjustada ei saa, kes aga, vastupidi 
täiskasvanutele, pole võimelised väikese kehamassi tõttu traumat esilekutsuva jõu toimet 
amortiseerima, võivad esineda siseelundite rasked kahjustused ilma naha- ja pehmete ku-
dede nähtavate vigastusteta. Seetõttu on õnnetuse kulu teadmine otsustava tähtsusega.

Anamneesi kogumine toimub nagu tavaliselt S-HAREV-skeemi järgi, valude korral küsitletak-
se sümptomite kohta täiendavalt PIRTA-skeemi järgi (j peatükk „Sündmuskoha ülevaatus, 
esmane hinnang ja patsiendi uurimine“).

4) Sihipärane süsteemne läbivaatus 

Nii nagu kõigi kiirabi patsientide puhul kontrollitakse vaagnavigastustega patsientidel elulisi 
funktsioone pulsi, vererõhu, südamerütmi ja hingamissageduse korduva mõõtmisega (j 
peatükk „Sündmuskoha ülevaatus, esmane hinnang ja patsiendi uurimine“).

Kehaosa Sümptom Võimalik vigastus

Pea – –

Kael – –

Rind – –

Kõht – –

Vaagen

Haavad, põrutusjäljed, verevalumid Lahtine vaagnavigastus

Vaagna ühe poole patoloogiline liikuvus.
Patsiendi  pikaliasendis olles suruda  
mõlema käega vaagnaluu tiibadele 
(surve eest - taha) – igasugune liikuvus 
on ebanormaalne

Ebastabiilne vaagnavigastus 

Verevool pärasoolest, tupest, kusitist
Vigastused lahklihal, välistel 
suguorganitel

Võõrkeha sissetungist
põhjustatud vigastus

Selg Valu istumisel Ristluu-, õndraluumurd 

Alajäsemed

Jala väärasend või lühenemine, jalga ei 
saa aluselt väljasirutatuna üles tõsta Puusaliigese nihestus (murd) 

Liigutamishäired, tuimustunne, 
tundlikkuse puudumine 

Kompleksne vaagnavigastus 
(lumbosakraalse närvipõimiku 
kahjustus)

Puudub perifeerne pulss Arteria iliaca externa või arteria 
femoralis’e vigastused

Ülajäsemed – –
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Pilt 35.1. Reieluu kaela murd: jäse on lühem ja välisrotatsioonis 

Vaagnavigastuste raskusastme määramise kriteeriumid

• Stabiilsus: kui tagumine vaagnaring (ristluu, rist-/niudeluu liigesed, niudeluu) pole vigastatud, 
on enamasti tegu stabiilsete vaagnavigastustega. Neid vigastusi ei peeta nii rasketeks kui  tagu-
mise vaagnaringi murde. Ebastabiilsete vaagna- ja acetabulum’i (puusanapa) vigastuste juures 
esineb umbes 50%-l lumbosakraalse närvipõimiku kahjustusi.

• Kompleksne vigastus: verevool pärasoolest ja/või tupest ja/või kusitist, liigutus- ja tund-
likkushäired alajäseme(Te) piirkonnas.

• Lahtine vigastus, võõrkeha sissetungist vaagnasse põhjustatud vigastus: haavad vaagna- või 
anaal-, perineaal- või genitaalpiirkonnas. Lahtiste vaagnavigastuste letaalsus on üle 50%.

NB! Vaagnaringi vigastuse probleemiks on eelkõige verekaotus. Ebastabiilsete ja kompleks-
sete vigastuste korral tuleb arvestada kiire, kiirabi etapil mitte peatatava, paljudesse liitri-
tesse ulatuva verevooluga pehmetesse osadesse või õõntesse, millele viitab:
• pulss > 100 korda/min ja 
• süstoolne vererõhk < 100 mmHg,

Tulemuseks võib olla hüpovoleemiline šokk ja südame-vereringe seiskumine.
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Vaagnapiirkonna traumaga patsiendi uurimise ja ravi algoritm

Sündmuskoha ülevaatus
(erakorralise abi andmise koha ülevatus)

Ei

Jah

Patsiendi seisundi hindamine

Hingamise seiskumine, 
südame-vereringe 

seiskumine

Infusioonilahus (isotooniline, kolloid) 
Fentanyl, Dormicum

Patsient asetada vaakummadratsile,
vajadusel vaagna fi kseerimine välise 

vaagnafi ksaatoriga,
tõstmine kühvelkanderaami abil

CPR (BLS)
j peatükk „Taaselustamine 

kliinilisest surmast“

Anamnees
(HAREV, PIRTA),

 kannatanu 
uurimine

Rahustamine, 
hapniku andmine, 

i/v juurdepääs, 
RR, kardiomonitooring

NB! Vaagnavigastused koos polütraumaga –> intubatsioon ja juhitav hingamine.

Rasked vaagnavigastused –> kiire hospitaliseerimine!

Vaagnapiirkonna traumaga patsiendi abistamine ja ravi

Vaagnapiirkonna traumaga patsiendid tuleb asetada lamama vaakummadratsile, kusjuures 
ebastabiilisete vigastuste korral võib vaagnaringi kompressioonil abiks olla väline vaagnafi k-
saator või muu vaagnat fi kseeriv side (mitu kokkusõlmitud ja sidemeks vormitud kolmnurkrä-
tikut). Sellega võib saavutada iseenesliku tamponaadi ja vähendada sisemist verekaotust. 
Igal juhul tuleb vältida vaagna mittevajalikke liikumisi, mis võivad viia järgmiste veresoone-
kahjustusteni. Patsienti transporti (liigutamist) teostatakse seetõttu kühvelkanderaamiga 
või selle puudumisel nelja inimese abil.

Suure verekaotuse tõttu tuleb nendel patsientidel juba sündmuskohas alustada šokki enne-
tava raviga.

Perifeerse motoorika, verevarustuse ja tundlikkuse kontrollimine, kõikvõimalike haavade ja 
verevoolu kontrollimine kusitist, tupest või pärasoolest ning vaagna palpatsioon (seljapoolt 
mitte unustada!) on enne patsiendi intubatsiooni tingimata vajalikud. Siiski on esmatähtsu-
sega kiire transport haigla erakorralise meditsiini osakonda või haiglasse, mis omab kirurgi-
list võimekust.
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Eripärad lastel

Laste vaagnavigastusi esineb harva, siiski on laste puhul vaja erilist ettevaatlikkust. Lapse 
vaagnaring absorbeerib oma elastsuse tõttu suurt energiahulka, ilma et esineks nähtavaid 
murde. Seetõttu võivad kliiniliselt stabiilsena näiva vaagna taga peituda eluohtlikud sisemi-
sed vigastused. See kehtib eriti liiklusõnnetustel üle katuse rullumise trauma korral.

Eripärad rasedatel

Vaagnavigastus raseduse ajal kujutab endast äärmiselt tõsist olukorda. Üle 50% juhtudest 
toob vigastus hoolimata turvavöö õigest kasutamisest või turvapadja laitmatust funktsio-
neerimisest kaasa naise või sündimata lapse surma.

Ravimid

j peatükk „Farmakoloogia“

• Dormicum (midasolaam)

• Fentanyl

• Infusioonlahused 

Kokkuvõte

Patsiente, kellel on vaagnasidemete rebend, vaagna luude murd, õndraluumurd ja eelkõige 
mitteeluohtlikud vaagnavigastused (häbemeluu liiduse murrud vanematel patsientidel), esi-
neb erakorralise meditsiini argipäevas sageli.

Oluline on patsiendi elule ohtlike raskete vaagnavigastuste kiire tuvastamine. Sel juhul on 
vaja kiirelt sekkuda. Patsienti tuleks pärast lahastamist (vaakummadratsile kühvelkanderaa-
mi abil) ja veremahu asendamist, valuvaigistite ning vajadusel rahustite veenisisest manus-
tamist pidevalt jälgida hüpovoleemilise šoki tunnuste osas. Paralleelselt hapniku andmise 
ja eluliste funktsioonide jälgimisega vererõhu mõõtmise ja kardiomonitooringu abil, peab 
patsiendi kiirelt transportima haigla erakorralise meditsiini osakonda.

VÕTMESÕNAD vereringe 
seiskumine

istmikuluumurd ristluumurd

õndraluumurd niudeluumurd häbemeluumurd hüpovoleemiline šokk

Teadmiste kontrolli küsimused

1. Kirjeldage vaagnaluu ja vaagnaelundite tavalist anatoomiat.

2. Milliseid vaagnavigastuste põhjusi Te teate?

3. Millised on ebastabiilse vaagnavigastuse tunnused?

5. Milles seisnevad võõrkeha sissetungist vaagnasse põhjustatud vigastuse ohud?

6. Miks on vaagnatraumaga patsientide puhul eelistatud kiire transport haiglasse?

7. Milliseid ravimeid kasutatakse vaagnavigastustega patsiendil kiirabi etapil? 
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36. LÜLISAMBATRAUMAD

Õpieesmärgid

Erakorralise meditsiini tehnik:

• teab milliste vigastuste mehhanismide korral kahtlustada lülisambavigastusi,

• teab millised  sümptomid on omased lülisambavigastustele, 

• teab kuidas osutada abi lülisambavigastustega patsiendile.

Sissejuhatus

Lülisambavigastused tekivad enamasti kehale rakendunud suure jõu mõjul. Tüüpilised põh-
jused on liiklusõnnetused (eelkõige õnnetused kaherattaliste sõidukitega), hüppamine või 
kukkumine suurelt kõrguselt, spordiõnnetused (nt ratsutamisel või ronimisel) ja ujumisõn-
netused (hüpe pea ees madalasse vette). Umbes 20%-l kõigist liiklusõnnetusse sattunud 
patsientidest ja 15–25%-l kõigist polütraumaga patsientidest on lülisambavigastus.

Lülisambavigastuste puhul esineb ühe või mitme lülisambalüli nihe ja/või murd koos selja-
ajuvigastusega või ilma.

Umbes 15%-l kõigist lülisambavigastustega patsientidest esinevad halvatusnähud. 

Põhisümptomid: aju-koljutrauma, kaela-, selja-, niudevalud, tundlikkuse häired, halvatused, 
spinaalne šokk

Terminoloogia

Lülisambavigastus – lülisamba lüli murd või lülide nihkumine

Parees – kehaosa nõrkus, osaline halvatus

Pleegia – täielik halvatus

Parapleegia (-parees) – mõlemapoolne alajäsemete (osaline) halvatus

Tetrapleegia (-parees) – kõigi nelja jäseme (osaline) halvatus

Hemipleegia (-parees) – ühe kehapoole (osaline) halvatus

Spinaalne šokk – vererõhu langus ilma veremahu vähenemiseta ja bradükardia spinaalsete 
sümpaatiliste närvikiudude katkemise tõttu
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Näidisjuhtum

Üks autojuht helistab mobiiliga häirekeskusesse, et mootorrattur on umbes 20 km kaugusel kõr-
valteel õnnetusse sattunud. Lähem informatsioon patsiendi seisundi kohta tal puudub. Häirekes-
kus saadab kiirabibrigaadi õnnetuspaigale.

Seal leiavad nad eest noore mehe, kes lamab selili 10 m kaugusel sõiduteest külmunud põllu-
maal. Tal on seljas nahkkombinesoon ja peas visiiriga kiiver, visiir on kildudeks purunenud, kiivril 
on näha kriimustusjälgi. Tema enda sõnul sõitis ta kiirusega umbes 80 km/h sõiduteelt välja. 
Kukkumisel olevat ta löönud pea ja keha vastu kõva maapinda.

Patsient orienteerub ajas, kohas ja iseenda isikus, kaebab tugevat seljavalu ja saab mõlemaid 
käsi ja jalgu piiramatult liigutada.

Mida Te selle patsiendi heaks teeksite?

Koos oma kolleegiga paigaldate Te kaelalahase ja asetate patsiendi kühvelkanderaami abil vaa-
kummadratsile. Kiirabiautos tehakse patsiendile põhjalik pealaest jalatallani uuring ja neuroloo-
giline kontroll. 

Teie läbivaatus annab tulemuseks tugeva valu surumisel lülisamba alumises rinnaosas ja ülemi-
ses nimmeosas ning võrreldes vastasküljega vähenenud tundlikkuse palpatsioonil alates vasa-
kust alakõhust ja vasakust kubemepiirkonnast kuni vasaku labajalani, samal ajal mõlema ala-
jäseme liigeste piiramatu liikuvusega. Vererõhu mõõtmise tulemus on 130/80 mmHg, pulss 90 
korda/min, mõlemad pupillid on keskmise laiusega ja reageerivad valgusele kohe. Te kahtlustate 
lülisamba rinna-/nimmeosa ülemineku piirkonna murdu koos spinaalnärvide vigastusega vasa-
kul, rajate venoosse juurdepääsu, alustate infusiooni 500 ml isotoonilise lahusega.

Manustate valuvaigistit. Seejärel viiakse vigastatu viivitamatult vaakummadratsil, pideva vere-
ringe, hingamise, teadvuse ja pupillide jälgimisega haigla erakorralise meditsiini osakonda.

Patsiendi vastuvõtmisel haiglasse esineb samasugune kliiniline sümptomaatika nagu uurimi-
sel õnnetuspaigas. Kompuutertomograafi a lülisambast ja koljust näitavad kaheteistkümnenda 
rinnalüli ning esimese ja teise nimmelüli murde koos lülisambakanali ja vasakpoolsete lülideva-
heliste mulkude samaaegse kitsenemisega. Märgid kolju- või ajuvigastusest puuduvad. Haiglas 
vabastatakse kirurgiliselt seljaaju ja närvijuured survest ning stabiliseeritakse murd.

Oluline anatoomia

Lülisammas, telgmine elund, on kere liikuv tugi ja paistab küljelt vaadatuna kahekordse S-ku-
julise sambana. Inimesel koosneb see tavaliselt 33 lülist: 7 kaelalüli (lülisamba kaelaosa), 12 
rinnalüli (lülisamba rinnaosa), 5 nimmelüli (lülisamba nimmeosa), 5 ristluulüli, mis on 15.–20. 
eluea jooksul omavahel kokku kasvanud ristluuks (os sacrum), ja 4 õndralüli, mis moodusta-
vad õndraluu (os coccygis).

Lülisamba lüli koosneb eespool (ventraalselt) paiknevast lülikehast, mis läheb tagapool üle 
lülikaareks. Lülikeha ja lülikaar ümbritsevad lülimulku. Kõik lülimulgud kokku moodustavad  
üksteise peal asetsevate lülide korral lülisamba- või seljaajukanali (canalis vertebralis). Lüli-
kaare üla- ja alaküljel asuvad liigesejätked jagavad lülikaare lülikeha tagaküljele minevateks 
kaarejuurteks või -jalgadeks (pediculi arcus vertebrae) ja tagantpoolt (dorsaalselt) piiravateks 
lamendunud kaareosadeks (laminae arcus vertebrae). Lamendunud tagumiste lülikaareosade 
keskelt algab tahapoole ulatuv ogajätke (processus spiosus). Lülikaarest väljuvad lülijätkete 
kõrguselt kummaltki poolt ristijätked (processus transversus). Kaarejuured on liigesejätkete 
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ees mitte sügavalt kinnitunud ülaküljele ja sügavalt alaküljele. Need kinnitused ja liigese-
jätked täienevad nende peal ja all asuvate lülide kinnituste ja liigesejätketega igaüks kuni 
lülimulguni (foramen intervertebrale), millest kulgeb läbi spinaalnärv (seljaajunärv). Risti- ja 
ogajätked on rinnalihaste alguskoht.

12 rinnalülil paiknevad lülikehade ja ristijätkete külgedel täiendavad liigesepinnad roietele. 
Kahel esimesel kaelalülil on teistsugune kuju kui ülejäänud lülidel. Esimene kaelalüli (atlas) 
on ringikujuline ja teine kaelalüli (axis või epistropheus) kannab oma keha ülemisel pinnal 
(katteplaat) käbikujulist jätket (dens axis). Kaelalülide ristijätketel on mulgud kaelalülisamba-
ga paralleelselt kulgeva kaela lülisambaarteri (a. vertebralis cervicalis) jaoks.

Lülid on omavahel ühendatud lülidevaheliste ketastega (lülivahekettad) ja lülidevaheliste 
sidemetega. Koos lülikeha tagaseinaga lülisambakanalit eestpoolt piiravad lülivahekettad 
koosnevad tugevast kiudkõhrelisest rõngast ja pehmest sültjast tuumast. Lülivaheketta 
funktsioneerimine on võrreldav veepadja omaga, mis jaotab rõhu ühtlaselt ja võimaldab 
pöörata igasse suunda. Lülisamba sidemete süsteem koosneb pikkadest sidemetest (eesmi-
ne ja tagumine pikiside), mis hoiavad lülisammast koos ja lühikestest sidemetest, mis piira-
vad lülisamba liikumisulatust ja kaitsevad seda niiviisi ekstreemsete liigutuste eest.

Lülisammast hoitakse püsti ja liigutatakse seljalihaste abil. Lülisamba liikumine toimub ruu-
mi kõigil tasanditel (liikumine ette ja taha, küljele kallutamine, keeramine).

Patsiendi seisundi hinnang, anamnees ja uuring

Patsiendi seisundi hindamise eesmärk lülisambavigastuste korral on kindlaks teha vigastuse 
raskusaste ja selle mõju patsiendi seisundile. Patsientide puhul, kelle elu on  ohus, on esi-
plaanil  kiire seisundi stabiliseerimine ning anamneesi ja uurimise täpsus on teisejärguline.

1) Sündmuskoha ülevaatus (erakorralise abi andmise koha ülevaatus)

Nagu igal kiirabi väljakutsel on esimeseks sammuks sündmuskoha ülevaatus. Selle juures 
tehakse kindlaks, kas sündmuskoht on meeskonnale ja õnnetuse ohvrile (ohvritele) ohutu. 
Edasi kogutakse üldist informatsiooni patsiendi (patsientide) ja tema (nende) ümbruskon-
na kohta. Milline olukord valitseb patsiendi ümbruses? Kas sündmuskoht asub tiheda liik-
lusega tänaval või sellest eemal, kas võimalikud õnnetusega seotud sõidukid, seadmed või 
esemed on vigastatu vahetus läheduses, kas on õnnetuse tunnistajaid, kas Teil on vaja abi-
jõude (päästjad, politsei)? Need on mõned abistavad viited, et patsiendi seisundit paremini 
hinnata. Milline on patsiendi kehaasend kiirabi saabumisel õnnetuspaika? Kui patsient on 
võimeline kõnelema, seisab või istub, on tema seisund stabiilsem, kui patsiendil kes lamab 
ega paista Teie saabumist tajuvat.

2) Patsiendi seisundi esmane hinnang

Pärast sündmuskoha ülevaatust toimub patsiendi seisundi esmane hindamine. Kas patsient 
on võimeline kõnelema, kuidas ta hingab, kas patsiendi südame-vereringe funktsioon on 
piisav (teadvus-hingamine-vereringe-skeem)?

Kas on kuulda hingamisel helisid, nagu norskamine, mõmin või kopsuvilin, mis viitavad üle-
miste hingamisteede takistusele? Sel juhul tuleb kohe kindlaks teha, kas selle obstruktsiooni 
on põhjustanud mõni võõrkeha või on sellel muu põhjus. Sissehingatud võõrkehad tuleb 
kohe eemaldada (j peatükk „Vabade hingamisteede tagamine“). Kui mitteküllaldane hin-
gamine pole põhjustatud võõrkehast, tuleb patsient intubeerida, asetada kõritoru või luua 
kirurgilisel teel juurdepääs trahheale (j peatükk „Vabade hingamisteede tagamine“).
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Kui on tagatud hingamisteede vaba olek, tuleb hinnata võimalikku respiratoorset puudulik-
kust. Kui tõdetakse hingamise seiskumist, tuleb alustada kunstlikku hingamist hingamiskoti 
ja maski abil (j peatükk „Vabade hingamisteede tagamine“), enamikul juhtudel on siis vaja-
lik endotrahheaalne intubatsioon või nt kõritoru panemine.

Seejärel tuleb kontrollida südame-vereringe funktsiooni ning südame seiskuse  korral alus-
tada südamemassaaži (j peatükk „Taaselustamine kliinilisest surmast“).

3) Sihipärane anamnees

Lülisambavigastused kuuluvad kiirabi töös kõige sagedamini märkamatuks jäävate vigas-
tuste hulka. Seetõttu on trauma mehhanismi kindlakstegemine väga oluline õige diagnoosi 
püstitamise eeldus. Oletusi vigastuste tekke kohta saab teha juba välise vaatluse põhjal. Ena-
masti on teadvusel patsiendile võimalik esitada mõni suletud küsimus, millele saab vastata 
jaatava või eitava pealiigutusega. Kui patsient on teadvushäiretega või teadvusetu, saavad 
võimalikud õnnetuse tunnistajad informatsiooni anda (j peatükk „Suhtlus ja interaktsioon 
patsientide ja nende lähedastega“). Kui trauma mehanism näib olevat täiesti selgusetu, tu-
leks koomas patsientide puhul võimaliku  põhjusena arvestada ka mõnd haigust.

Anamneesi kogutakse nagu tavaliselt S-HAREV-skeemi järgi; valude korral küsitletakse sümp-
tomite kohta täiendavalt PIRTA-skeemi järgi (j peatükk „Sündmuskoha ülevaatus, esmane 
hinnang ja patsiendi uurimine“).

4) Sihipärane süsteemne läbivaatus

Nii nagu kõigi kiirabi patsientide puhul kontrollitakse ka lülisambavigastustega patsientidel 
elulisi funktsioone pulsi, vererõhu, EKG ja hingamissageduse pideva mõõtmisega (j pea-
tükk „Sündmuskoha ülevaatus, esmane hinnang ja patsiendi uurimine“).

Kehaosa Tähelepanek Mille võimalik sümptom

Pea Haavad, põrutusjäljed, verevalumid, 
valud, kaitsev hoiak, pead ei saa tõsta Lülisamba kaelaosa vigastus

Kael Haavad, põrutusjäljed, verevalumid Lülisamba kaelaosa vigastus

Kukal

Haavad, põrutusjäljed, verevalumid,  
valud surumisel, koputlemisel,  
liigutamisel, deformatsioonid (kõver 
kael)

Lülisamba kaelaosa vigastus

Rind Haavad, põrutusjäljed, verevalumid Lülisamba rinnaosa vigastus

Kõht Haavad, põrutusjäljed, (laud)kõvad 
kõhukatted 

Lülisamba rinna- ja/või 
nimmeosa vigastus

Vaagen Haavad, põrutusjäljed, verevalumid, 
valud liigutamisel

Lülisamba nimmeosa 
vigastus

Välised suguorganid Erektsioonis  peenis (priapism) Seljaaju kahjustus

Selg

Haavad, põrutusjäljed, verevalumid, 
valud surumisel, koputlemisel, 
liigutamisel, deformatsioonid (küüru 
teke = gibbus)

Lülisamba rinna- ja/või 
nimmeosa vigastus

Ülajäsemed Liigutamishäired, tuimustunne, 
tundlikkuse puudumine Lülisamba kaelaosa vigastus

Alajäsemed Liigutamishäired, tuimustunne, 
tundlikkuse puudumine

Lülisamba kaela- ja/või 
rinna- ja/või nimmeosa- ja/
või ristluu vigastus
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Lülisambatrauma raskusastme määramise kriteeriumid

• Stabiilne vs ebastabiilne murd. Selline eristamine pole haiglaeelselt tavaliselt võima-
lik. Seepärast lähtutakse kiirabi etapil sellest, et tegu on ebastabiilse lülisambavigas-
tusega.

• Motoorika väljalangemine. Käsi ja jalgu uuritakse, kas pole halvatust, mille vormid 
võivad olla erinevad. Jäseme nõrkust nimetatakse pareesiks ja aktiivse liikumise täie-
likku lõppemist pleegiaks. Kui mõlemad alajäsemed on täielikult halvatud, räägitakse 
parapleegiast, kui halvatus puudutab lisaks ka ülajäsemeid, nimetatakse seda tetra-
pleegiaks. Ühe kehapoole nõrkust või halvatust nagu ajurabanduse korral nimetatak-
se hemipareesiks või hemipleegiaks. Puuduv või nõrgenenud kaitsereaktsioon valu-
ärritusele ning priapism (ilma seksuaalse erutuseta tekkiv kestev, valulik erektsioon) 
on kaudsed viited alumise kehapoole halvatusele.

• Tundlikkuse väljalangemine. Patsiendi kehale märgitakse (nii paremal kui vasakul 
pool) tundlikuse piir, allpool mida patsient ei tunne nahapuudutust.

• Alumise kehapoole sümptomaatika (halvatus) tähistab perifeerse motoorika ja/või 
tundlikkuse väljalangemist pea- või seljaajuvigastuse või -kahjustuse tõttu. Mitte-
täieliku alumise kehapoole sümptomaatika (halvatuse) korral on olemas nõrgene-
nud motoorsed funktsioonid ja vähemalt tundlikkuse jääk. Täielik alumise kehapoole 
sümptomaatika (halvatus) tähistab perifeerse motoorika ja tundlikkuse täielikku väl-
jalangemist.

• Neurogeenne šokk on vigastuse mõju otsene tagajärg seljaajule. Seljaajus paikneva-
te sümpaatiliste kiudude katkemise tõttu tekib seejuures bradükardia ja veresoonte 
laienemine  ohtliku vererõhu langusega ilma veremahu vähenemiseta.  Seda šokivor-
mi on sageli raske eristada veremahu vähenemise šokist.

NB! Iga traumapatsiendi juures tuleb mõelda lülisambavigastuse võimalusele. Sel puhul eel-
datakse alati ebastabiilse vigastuse raskemat astet ning patsienti uurides ning stabiliseeri-
des käitutakse põhimõtte järgi „mitte halvendada juba tekkinud kahju“. Neurogeenset šokki 
ei saa ka hulgalise vedeliku manustamisega edukalt ravida. Ravimite valik sel puhul on Do-
pamin ja Adrenalin. Seda šokiseisundit ei tohi segi ajada hüpovoleemilise šokiga, mis võib 
esineda täiendavate vigastustega samal ajal. Neurogeense šoki puhul on:

• pulss < 100/min, süstoolne vererõhk < 100 mmHg,

• spinaalne sümptomaatika.

Võib lõppeda südame-vereringe seiskumisega.

Priapism – peenise pikaajaline valulik erektsioon, mis tekib ilma füüsilise või emotsionaalse sti-
mulatsioonita
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Lülisamba vigastusega uurimise ja ravi algoritm

Sündmuskoha ülevaatus
(erakorralise abi andmise koha ülevatus)

Ei

Jah

Patsiendi seisundi hindamine

Hingamise seiskumine, 
südame-vereringe 

seiskumine

Infusioonilahus (Ringeri lahus või Ringeri laktaat, kolloid)
Fentanyl, Dormicum
neurogeense šoki korral adrenaliin ja/või dopamiin

Asetada kaelalahas (nt kaelatugi),
transportimine / liigutamine 

kühvelkanderaami abil,
patsient asetada vaakummadratsile

CPR (BLS)
kunstlik hingamine, südamemassaaž

j peatükk „Taaselustamine 
kliinilisest surmast“

Anamnees
(S-HAREV, PIRTA),

 kannatanu 
uurimine

Rahustamine, 
hapniku andmine, 

i/v juurdepääs, 
RR, kardiomonitooring

Lülisamba traumaga patsiendi abistamine

Selgroovigastuse põhiteraapia seisneb hingamise ja vereringe tagamises ja säilitamises. See-
tõttu tuleb vajadusel varakult viia patsient juhitavale hingamisele ja rakendada šokiteraa-
piaks vajalikke meetmeid. Perifeerse motoorika, verevarustuse ja tundlikkuse kontrollimine 
ning lülisambapiirkonna uurimine deformatsioonide, tursete, hematoomide ja palpatoorse 
valu suhtes, on enne patsiendi intubatsiooni tingimata vajalik.

Lülisambavigastuse kahtluse korral (iga teadvusetu traumapatsient, polütrauma, viitav trau-
ma-mehhanism) peab patsienti transportima väga ettevaatlikult. Eelkõige tuleb vältida lü-
lisamba pööramis- (väänamis-), painutus- ega venitusliigutusi, tõstmisel kasutada ühe tüki 
printsiipi (kolju, rinnakorv ja jalad on küljepoolt vaadatuna ühel joonel). Transpordiks sobib 
kasutada kühvelkanderaami.

Kui kühvelkanderaam puudub, tõstetakse  patsienti  vähemalt nelja inimese abil. Lülisamba 
kaelaosa stabiliseeritakse sündmuskohal kaelalahase ja vaakummadratsi abil. Kui reanimat-
sioon pole vajalik, võib patsiendi läbivaatuse ajaks  jätta asendisse, milles ta leiti, ja seejärel 
asetada kanderaamile spetsiaalse tehnika abil (en bloc-asetamine või sandwich’i tehnika küh-
velkanderaami ja kahe vaakummadratsi abil) (j peatükk „Traumavõtted“).
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Üks väga tõhus abivahend on ka angloameerika riikides kasutatavad spineboard’id (selja-
lauad). Nende puidust, alumiiniumist või plastist laudade külge kinnitatakse patsient rihma-
dega. Selline kinnitamine on küll aeganõudvam kui vaakummadratsi puhul, kuid võimaldab 
ka vähem koostöövõimelisi patsiente kindlalt lamama asetada. 

Ülepaisutatud hirm seljaaju kahjustuste ees ei tohi viia selleni, et teadvuseta mootorratturil 
loobutakse kiivri äravõtmisest, sest hingamisteede kontroll, vajadusel nende vabastamine ja 
kindlustamine, on elulise tähtsusega. Kui kasutatakse õiget kiivri äravõtmise tehnikat kahe 
abistajaga ja lülisamba kaelaosa sirutamisega, siis pole karta meetodist tingitud kahjusid 
(j peatükk „Kiivri äravõtmine“).

Nii nagu igal traumapatsiendil, tuleb ka lülisambavigastustega patsientidele läbi viia valuravi  
ja kaotatud veremahu asendus. 

En bloc – koos, tervikuna („ühe tüki printsiip“)

Erakorralise abi eripärad lastel

Laste puhul, kelle pehme luustik sageli kahjustada ei saa, kes aga vastupidi täiskasvanute-
le pole võimelised mõjunud jõudu oma kehaga amortiseerima, on õnnetuse mehhanismi 
teadmine otsustava tähtsusega. Lülisambavigastusi esineb kasvueas patsientidel väga har-
va. Vigastuste raskuspunkt asub lülisamba kaelaosa piirkonnas. Lastel esineb sageli vigastu-
si, mida iseloomustavad neuroloogilised leiud ilma lülisambamurru või sidemete vigastuse 
röntgenoloogiliste sümptomiteta (SCIWORA).

SCIWORA – spinal cord injuries without radiographic abnormalities

Ravimid

j peatükk „Farmakoloogia“

• Adrenalin

• Dopamin

• Dormicum (midasolaam)

• Fentanyl

• Noradrenaliin  
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Kokkuvõte

Lülisamba piirkonna erinevate kaebustega patsiente on kiirabi vajajate hulgas sageli.

Oluline on patsiendi elule ohtlike ja/või alumise kehapoole halvatuse sümptomitega lüli-
sambavigastuste kiire tuvastamine. Sel juhul on vaja kiirelt sekkuda. Patsient tuleks pärast 
lülisamba kaelaosa stabiliseerimist kaelalahasega, asetada ettevaatlikult vaakummadratsile 
(kühvelkanderaami abil) ning vajadusel asendada kaotatud veremaht, viia läbi valuravi ning 
toimetada  hapniku andmise ja eluliste funktsioonide jälgimisega  haigla erakorralise medit-
siini osakonda. 

VÕTMESÕNAD alumise kehapoole 
sümptomaatika 

(halvatus)

en bloc lamama 
asetamine

hemiparees

hemipleegia kaelalahas kühvelkanderaam parees 

paraparees pleegia parapleegia SCIWORA

spinaalne šokk Spineboard (seljalaud) tetraparees tetrapleegia

vaakummadrats ühe tüki printsiip

Teadmiste kontrolli küsimused

1. Kirjeldage lülisamba tavalist anatoomiat.

2. Milliseid lülisambavigastuste põhjusi Te teate?

3. Millised on alumise kehapoole sümptomaatika (halvatuse) tunnused?

4. Milliseid abivahendeid kasutatakse lülisamba stabiliseerimiseks?

5. Millised vahendid ja tehnikad sobivad lülisambavigastustega patsientide transpordiks?

6. Milliseid ravimeid kasutatakse lülisambavigastuste ravimisel? 
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37. JÄSEMETE VIGASTUSED 

Õpieesmärgid

Erakorralise meditsiini tehnik:

• teab millised jäsemevigastute võivad esineda;

• teab millised tüüpilised sümptomid esinevad jäsemete pehmete kudede vigastuse, 
veresoone- või närvivigastuse, luumurru ja nihestuse korral ;

• teab kuidas anda abi haiglaeelselt verejooksude ja amputatsioonide ning luumurdu-
de, nihestuste ja haavade korral; 

• teab  mis ohud võivad kaasneda jäsemevigastustega.

Sissejuhatus

Enam kui 50% traumapatsientidel esinevad erinevad jäsemevigastused: alates pindmisest 
nahahaavast ja pehme koe vigastusest kuni luumurdude, liigesevigastuste ja amputatsiooni-
deni välja. Need tekivad otseste või kaudsete, suuremate või väiksemate jõumõjude tagajär-
jel, lastel sageli kahjuks ka väärkohtlemise tõttu. Enamik jäsemevigastusi on selgelt silmaga 
nähtavad ja neid pole võimalik mitte märgata. Vaid harva esineb otsest ohtu vigastatu elule. 
Siiski on ka jäsemevigastuste korral esmalt oluline eluliste funktsioonide kontroll ja säilita-
mine. Alles seejärel võib alustada jäsemevigastuse väljaselgitamist ja esmast ravi. Erandiks 
on tugevad verejooksud, mis tuleb kõigepealt peatada. Asjatundmatu käsitluse tõttu võivad 
jäsemete algselt mitteohtlikud vigastused muutuda kiiresti eluohtlikeks.

Põhisümptomid: deformatsioon, häiritud motoorika / häiritud verevarustus / häiritud tund-
likkus.

Terminoloogia

Amputatsioon (amputatio) – jäseme või selle osa kehast eraldumine 

Corrosio – söövitus

Combustio – põletus

Congelatio – külmumine

Kontusioon (contusio) – põrutus, mis võib traumajärgse ödeemi või verevalumi tõttu kutsu-
da esile lokaalse turse, kuid mis pole seotud luude, sidemete, kõõluste, lihaste, närvide või 
veresoonte struktuuride katkemisega

Dislokatsioon – murdunud luuotste nihkumine

Distorsioon – venitus, ka nikastus liigese kapsli või sidemete ülevenituse või rebendiga

Ekskoriatsioon – nahamarrastus

Fraktuur – luumurd

Fractura aperta – lahtine luumurd, s.t koos haavaga

Hematoom – verevalum
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Luksatsioon – liigese nihestus
-  Subluksatsioon – liigese mittetäielik (osaline) nihestus
-  Luksatsiooni murd – liigesesisene murd koos samaaegse liigese osalise või täieliku 

nihestusega 

Nekroos – koesurm, eluvõimetu kude 

Repositsioon– õigesse asendisse paigaldamine

Trauma – vigastus

Vulnus – haav
- vulnus laceratum – rebimishaav
- vulnus contusum – põrutushaav
- vulnus incisum – lõikehaav
- vulnus punctum – torkehaav
- vulnus sclopetarium – laskehaav
- vulnus conquassatum – lömastushaav

Näidisjuhtum

Te viibite kiirabiautos tagasiteel haiglast, kuhu Te patsiendi viisite, kui teel peatab teid juhuslik 
mööduja, kes juhib Teie tähelepanu tee ääres istuvale ca 60-aastasele naisele. Ta on silmatorka-
valt kahvatu ja hoiab vasaku käega kramplikult kinni parema käe küünarvarrest. Te lähete naise 
juurde ja kuulete teda ümbritsevatelt inimestelt, et ta olevat äsja kukkunud käe peale ja nendest 
valudest olevat tal halb hakanud.

Mida Te selle patsiendi heaks teeksite?

Te hindate, kas kiirabiauto ei ole möödasõitvate autode poolt või muul viisil ohustatud. Siis pöör-
dute Te kukkuja poole ja küsite, mis juhtus ja miks ta kukkus. Ta ütleb, et komistas konarlikul 
tänaval, parem jalg läks alt ära ja ta kukkus väljasirutatud parema käe peale. Te küsite, kas tal oli 
juba enne kukkumist halb, sellele vastab ta eitavalt. Ta jutustab spontaanselt, et on alati terve 
olnud, et arsti polevat tal rohkem vaja läinud kui oma laste sünnitamisel. Ta olevat olnud teel 
sisseoste tegema.

Vigastatu räägib soravalt, ilma õhupuuduseta. Te katsute vasakul käel pulssi, mis on ca 100 ja 
hästi palpeeritav. Te lasete oma kolleegil tuua kolmnurkrätiku, võtate kannatanu parema küü-
narvarre ilma rannet liigutamata ja seote käe kolmnurkrätikuga talle kaela. Siis küsite temalt, 
kas tal on ka paremas jalas valusid, mida ta pärast liigutamiskatset jaatab. Tal on tagant lahtised 
kingad, parem jalg pole deformeerunud. Te plaanite teda viia viia kiirabiautoni transporditoolil, 
aga küsite enne, kas ta saab ise käia, millele ta vastab: „Ma usun küll.“ Te aitate tal tõusta ja ju-
hatate ta sõiduki juurde, seejuures märkate, et ta veidi lonkab paremat jalga. Te teatate naisele 
oma kahtlusest värske kodarluumurru kohta paremal ja parema hüppeliigese vigastuse kohta ja 
teete talle ettepaneku, et viite ta haiglasse. Ta nõustub.

Nüüd võtate kontakti häirekeskusega, kirjeldate olukorda ja teatate suundumisest lähimasse haig-
lasse. Te ütlete patsiendile, kuhu ta viiakse. Ta on nõus, kuid palub, et teda transporditaks istudes.

Te mõõdate nüüd veelkord vasakul käel pulssi, mis on 88 korda minutis ja vererõhku, mis näitab 
140/90 mmHg. Siis küsite valude kohta paremas küünarnukis ja paremas õlas, mida vigastatu 
pärast liigutamiskatset kolmnurkrätikus eitab. Valusid ei esine ka rinnakorvis, vaagnas ega jal-
gades, välja arvatud paremas hüppeliigeses. Te parandate parema küünarvarre asendit kolm-
nurkrätikus, pannes randmele ajutise lahase. Siis tõmbate ettevaatlikult parema kinga jalast, 
jalga saab vabalt liigutada, kuid pahkluu ümbrus ja sellest altpoolt hakkab tursuma. 
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Ka paremal jalal on pulss tunda. Vigastatu nõusolekul panete talle suhteliselt tugeva 8 cm laiuse 
elastse sideme paremale hüppeliigesele, alates varbavahedest ja iga sidumisringiga väljaspool 
tõusvalt.

Pärast vajalikku dokumenteerimist transpordite vigastatu haiglasse. Röntgeniülesvõtted näita-
vad kodarluumurru operatsiooni vajadust, mistõttu vigastatu võetakse statsionaarsele ravile. 
Hüppeliigesel tehakse kindlaks hüppeliigese piirkonna sidemete vigastus, mida ravitakse konser-
vatiivselt.

Konservatiivne – (siin)  ravi, kus eesmärk saavutatakse ilma organismi terviklikust kahjustamata 
(vastand operatiivsele ravile)

Oluline anatoomia ja füsioloogia

j peatükk „Liikumis ja tugiaparaat“

Järgmised jäsemete ehituse iseärasused peavad erakorralise meditsiini tehnikul olema tea-
da jäsemevigastuste hindamisel.

• Tugiskelett koosneb luudest ja liigestest, kus luud on üksteise suhtes liikuvad.

• Liigeses on liigespinnad kaetud liigeskõhrega (mis on tavaliselt hüaliinne), neist üks on 
kumer, teine nõgus, mida omakorda katab liigeskapsel (liigeskihn = liigeskapsel), sinna 
sisse jääb veel liigesõõs, mida täidab liigesvõie. Liigesed võimaldavad alati ainult piiratud 
liikuvust eelkõige sirutamisel ja painutamisel. 

Ühelt poolt piirab liikumist liigeskapsel, teiselt poolt piiravad sidemed (ligamendid). 
Need koosnevad sidekoest ja on tõmbekindlad, pidurdavad ja suunavad liigutusi. Eran-
diks on õla- ja puusaliigesed, mis võimaldavad liikumisi mitme telje ümber (j peatükk 
„Liikumis ja tugiaparaat“).

• Aktiivsed liikumised liigestes toimuvad lihaste abil, mis algavad enamasti luude pinnalt, 
kulgevad lühemate või pikemate kõõlustega üle ühe või mitme liigese ja kinnituvad lii-
gutatavatele luudele. Vastupidi kõigile teistele anatoomilistele moodustistele jäsemetes, 
mille pikkus on kindlaks määratud, võivad lihasekiud kontraheeruda, s.t aktiivselt kokku 
tõmbuda ja lüheneda, misläbi liigutus teoks saab. Impulsse kokkutõmbumiseks annavad 
perifeersed motoorsed närvid motoorsete lõpp-plaatide kaudu lihaskiududes, selleks va-
jaliku energia annavad glükoos ja hapnik oksüdatiivsete ainevahetusprotsesside kaudu li-
haskiududes. Vabaneva jõu suurenemist lihaste kokkutõmbel piiravad pingul sidekoest va-
heseinad ehk fastsia ruumid. Lihaste kokkutõmbel tekib ajutine rõhu suurenemine fastsia 
ruumides. Kui rõhku paistetuse (ödeem, hematoom) kaudu pidevalt suurendatakse, võib 
tekkida kompartmentsündroom, mida nimetatakse ka lihase suletusrõhu sündroomiks 
(LSS). Lihase suletusrõhu sündroom tekib, kui lihaseloožisisene rõhk ületab lihast läbiva 
arteriaalse verevoolu rõhku. Niisugune seis saab tekkida kinnises ruumis, igas lihaseloožis 
(käel, ülajasemel, kõhus, tuharas, reiel ja jalal), kuid enamjaolt esineb sääre eesmises loožis. 
LSS-i toimel tekib lihase nekroos, jäseme funktsiooni halvenemine ning areneb neerupuu-
dulikkus, mis on tingitud lihaskoe kahjustusest ja selle produktide sattumisest vereringes-
se (rabdomüolüüs). Areneb seisund, mis ravi puudumisel võib lõppeda surmaga.

• Kõõlused, mis  asuvad liigeste juures ja osalevad selle töös, on koondatud kõõlusetuppe-
desse. Suur osa tähtsatest närvidest ja veresoontest asuvad jäsemete sise- või välisküljel. 
Seetõttu on need rohkem ohustatud ülevenitusvigastustest, väliskülgedel on suurem 
oht lahtiste vigastuste tekkeks.
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Hüaliinne – pinnaga vertikaalselt paiknevad kiud

Liigesekapsel – liigese sidekoeline piirang

Lihase fastsiad – lihaste või lihasrühmade sidekoelised vaheseinad

Fastsia ruumid – lihase fastsiatest moodustatud ruumid jäsemetes

Kompartmentsündroom – rõhu tõus fastsia ruumis 

Joonis 37.1. Küünarliigese struktuurid

Vigastuste liigid

Eristatakse lahtiseid vigastusi, s.t vigastusi, mille üheks komponendiks on nahahaav, kuid 
haaratud võivad olla ka sügavamal asuvad koed (lihased, kõõlused, veresooned, närvid, liige-
sed, sidemed ja luud), ning kinniseid vigastusi, mille korral nahk on küll terve, kuid vigastatud 
võivad olla naha all asuvad koed. 

1) Pehmete kudede vigastused

Pehmete kudede vigastused võivad peale naha puudutada ka kõiki sügavamal asetsevaid 
moodustisi (nahaalune kude, fastsiad, lihased, kõõlused, veresooned, närvid, sidemed, liige-
sed), välja arvatud luud. Sügavamate kudede vigastused tekivad otsese nüri jõu mõjul (kok-
kupõrge, löök, muljumine) või kaudselt ülekoormuse tõttu (nt lihase-, kõõluserebendid) või 
ebahariliku passiivse liikumise tõttu üle anatoomiliste struktuuride etteantud piiride (nt si-
demete rebendid, liigesekapslirebendid, liigesenihestus). Kui raskekujulised need on, sõltub 
sellest, milliseid struktuure vigastus puudutas. Paranemise väljavaated sõltuvad vigastuse 
õigeaegsest äratundmisest ja selle asjakohasest ravist.

Akuutne oht elule esineb suurte veresoonte lahtiste vigastuste korral verekaotuses, see-
pärast on selliste verejooksude peatamine esmase tähtsusega kõigi muude meetmete ees.

Kui kinniste vigastuste korral tekivad veresoonevigastused ja tugevad verejooksud, siis on 
see veidi vähem ohtlik, sest hematoomid jäsemete piirkonnas põhjustavad rõhu tõusu koes 
ja sellega verejooksu vähenemise, kuid samal ajal vere põhjustavad juurdevoolu katkemise 
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kudedesse, kompartmentsündroomi koos isheemia ja lõpuks nekroosiga. Ajavahemik koe 
verevarustuse kahjustusteta taastamiseks (reperfusioon) on jäsemete piirkonnas 2 tundi, 
seejärel tuleb juba arvestada kudede isheemiaga. Mida pikem on see ajavahemik reperfu-
sioonini ja mida suurem ajutiselt verevarustusest väljalülitatud jäsemeosa, seda suurem on 
pärast verevarustuse taastamist kogu organismi kahjustumine vabanenud toksiliste aineva-
hetusproduktidega. Kõigepealt tekib eluohtlik neerude isheemia (kahjustus), lõpuks üldine 
elundite tegevuse kahjustumine ja surm, mida saab ära hoida veel vaid vigastatud jäseme 
amputeerimisega.

Haavade korral ilma suuremate veresoonte vigastusteta on ajavahemik maksimaalselt 6 tun-
di (näo piirkonnas kuni 24 h), tugevalt või ohtlikult infi tseerunud haavade korral (nt. prügi-
vedajatel, lihunikel, puremishaavad jm) 3–4 tundi kuni haava kirurgilise töötlemiseni, et ära 
hoida paratamatust bakteriaalsest saastatusest tekkivat infektsiooni.

Nihestused e luksatsioonid põhjustavad tugevaid valusid, kuna liigestuvad pinnad liiguvad 
ebaõigesse asendisse, liigespinna kumerus väljub liigespinna nõgususest, ümbritsevad si-
demed ja liigeskapsel venitatakse välja kuni rebenemiseni. Nihestuse tagajärjed tuleb kõr-
valdada esimesel võimalusel, et liigesele ei jääks püsivat kahjustust. Kui üks nihestatud lii-
gespinnast rõhub suurele veresoonele või närvile, põhjustades funktsiooni seiskumise, on 
lubatud ajavahemik väiksem (2 tundi, vt ülal). Kõigi ülejäänud kinniste pehme osa vigastuste 
korrastamisel ei ole aeg piiratud.

2) Luumurrud (fraktuurid)

Nende tekkimise põhjuseks on otsene jõud (kukkumine, võimalik et vastu serva, löök, hoop 
tugeva esemega) või kaudne jõud (väändumine, paindumine, kokkusurumine) luule, mille ta-
gajärjel tekib selle murdumine. Luumurd võib tekkida ka iseeneslikult luu hõrenemise tõttu 
(patoloogilised murrud). Luumurd võib olla lahtine või kinnine, peale selle liigitatakse luu-
murrud nii murru anatoomilise piirkonna järgi (epifüüs, metafüüs, diafüüs), liigese haaratuse 
järgi (liigesesisesed, liigesevälised), nihkumise, killulisuse ja murru vormi järgi (põiki-, risti-, 
spiraal-, pikimurd). Sageli esineb kombineeritud luumurde. Täpne klassifi tseerimine pole 
niivõrd oluline õnnetuspaigal, kuivõrd meditsiiniasutuses, et otsustada lõplik ravitaktika (ki-
rurgiline, konservatiivne). Otsus tehakse röntgeniülesvõtete ja vajadusel ka kompuuterto-
mograafi lise uuringule tuginedes.

Murru tüübist olenemata omab suuremat tähtsust vigastuse raskuse seisukohalt vigastatud 
pehmete kudede haaratus. Mida rohkem on koos luu vigastusega või ilma vigastatud ka peh-
med koed, seda komplitseeritum ja tüsistusterohkem on kogu vigastuse edasine ravi.

Kui nihkunud luu fragmendid paigaldatakse (reponeeritakse), kõrvaldatakse sellega võima-
lik rõhk veresoontele ja närvidele ning takistatakse pehme osa kahjustuse edasiarenemist.

Murrud põhjustavad esialgu tugevaid valusid. Trauma tagajärjel tekkinud lihaste kokkutõm-
bumine suurendab sageli jäseme väärasendeid murrukohas. Kui murdunud luu tükid on lü-
katud üksteise peale, muutub lihaste tegevus nende eellühendamise tõttu ebapiisavaks. Lii-
kumise piirangute põhjuseks murrust kaugemal on peale valu tõkestamise sageli ka lihaste 
ebapiisavus ja need pole seetõttu alati kaasneva närvi-, lihase- või kõõlusevigastuse tunnu-
seks. Murrufragmentidele repositsiooniga asendi andmine ja mõlema kõrvalasuva liigese 
stabiliseerimine vähendab samuti valusid ja aitab seega kaasa ka valudest tingitud isheemia 
kõrvaldamisele.
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Pilt 37.2. Küünarliigese luksatsioon

Pilt 37.2a. Sama küünarliiges pärast reponeerimist haiglas

3) Amputatsioonid

Täielikust amputatsioonist räägitakse kehaosa (jäseme) täieliku eraldumise korral, osalisest 
amputatsioonist, kui mingi osa pehmete kudede ühendusest on säilinud ja olenevalt vigas-
tuse tõsidusest võib olla võimalik jäse või osa jäsemest säilitada. 

Retransplantatsiooni väljavaated on seda soodsamad: 

•mida perifeersem on amputatsioon, 

•mida lühem on isheemia aeg vereringe taastamiseni,

•mida siledam on eraldumine terava trauma tõttu. 

Amputatsioonidel koe tugeva muljumise ja purunemisega, nagu ketassaevigastused, või 
ärarebimisamputatsioonid pöörlevate osade vahele jäämise tõttu on halvad taastamise väl-
javaated.

Kas retransplantatsioon on mõttekas või mitte, seda ei või kiirabibrigaad sündmuskohal ot-
sustada.

Reperfusioon – verevarustuse taastamine pärast selle katkemist

Reperfusiooni kahjustus – reperfusiooni juures vabanevad toksilised ainevahetusproduktid
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Patsiendi seisundi hinnang, anamnees ja uuring

Patsiendi seisundi hindamise eesmärk on kindlaks teha jäsemevigastuse raskusaste ja selle 
mõju patsiendi seisundile. Patsiendi elule kujutavad ohtu tugevad verejooksud, mille kohe-
ne peatamine on esmatähtsusega. 

Sündmuskoha ülevaatus (erakorralise abi andmise koha ülevaatus)

Kõigepealt tehakse kindlaks, kas sündmuskoht on kiirabibrigaadile ohutu ja milline jõumõju 
on põhjustanud patsiendi vigastuse. Kui ta on näiteks kukkunud libedale jääle, võib mõni 
kiirabibrigaadi liige ise kukkuda või mõni sõiduk sündmuskohale libiseda. Kui patsienti tabas 
allakukkunud ese, võib veel teisi selliseid esemeid alla kukkuda jne. Kui sündmuskoht pole 
ohutu, tuleb patsient nii kiiresti kui võimalik ohualast välja viia.

1) Patsiendi seisundi esmane hinnang

Pärast sündmuskoha ülevaatust toimub patsiendi seisundi esmane hindamine. Kui ta vere-
jooks jäsemevigastuse kohast on tugev, tuleb see kohe peatada. Alles seejärel hinnatakse 
teadvus-hingamine-vereringe-skeemi järgi. Kas patsient on šokis? Kui palju verd võis ta olla 
siiani kaotanud? Kas tulenevalt trauma mehhanismist on võimalikud veel muud vigastused 
peale jäsemevigastuste? Milline on jäsemevigastuse liik ja raskusaste? 

Esmane hindamine toimub motoorika-verevarustuse-tundlikkuse skeemi järgi:

• motoorika vigastusest distaalsemal – sõrmede/varvaste kergest painutamisest ja siruta-
misest piisab;

• verevarustus vigastusest distaalsemal; 
• tundlikkus vigastusest distaalsemal – sõrmede/varvaste puudutamisest ja tundlikkuse 

tuvastamisest esialgu piisab.

Sama skeemi järgi kontrollitakse (võrreldakse) ka tervet kehapoolt.

3) Sihipärane  anamnees

Kas Te suudate õnnetust meenutada? Mida Te täpselt tegite, kui õnnetus juhtus?

Kuidas õnnetus juhtus? Kuidas tekkis seejuures vigastus? Luumurdude korral on sageli kuul-
da raksatust, lihase- või kõõluserebendi korral naksatust või lööki. Ka jäsemevigastuse korral 
ei tohi unustada anamneesi kogumist. Mida on tehtud pärast õnnetust? Kus Teil praegu täp-
selt valud on? Palun näidake sõrmega!

4) Sihipärane süsteemne ülevaatus

• Uurimine algab vaatlemisega. Mida ma näen? Näiteks paistetust, naha värvumist, defor-
matsiooni, sundasendit. Ainult tugevalt veritsevate haavade korral katkestatakse uurimi-
ne verejooksu peatamiseks.

• Lasta aktiivselt liigutada. Kõigepealt vigastuse suhtes distaalselt, siis proksimaalselt. Lii-
gutamise võimalused ja piirangud tulenevad vigastuse tüübist. Alajäsemete vigastuste 
korral küsib erakorralise meditsiini tehnik patsiendilt, kas ta oleks võimeline käima (mitte 
ei kontrolli seda!).

• Alles seejärel puudutab uurija vigastatud jäset. Kontrollitakse passiivset liikuvust, pato-
loogilist liikuvust, kudede vastupanu (tugevust), reageerimist survele, tundlikkust ja ve-
revarustust alati distaalselt ja proksimaalselt vigastuse suhtes.
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Potentsiaalne verekaotus jäsemetrauma korral:

• küünarvarreluu murd 50–400 ml
• õlavarreluu murd  100–800 ml
• sääreluumurd  100–1000 ml
• reieluumurd   300–2000 ml
• vaagnaluumurd  500–5000 ml

Kehaosa Sümptom Võimalik vigastus

Õlad

Valu, kätt pole võimalik tõsta,  lisaks turse või 
nähtav deformatsioon rangluu piirkonnas Rangluu murd

Nähtav aste rangluu  kinnituskohal õlaliigesele Rangluu-õlavarreliiduse 
nihestus

Tugev valu, käsi ripub, ei saa tõsta, liigesõõnsus 
tühi, õlavarreluu pead on kaenlaaluses 
komplemisel tunda

Õlaliigese nihestus

Valu, turse, ei saa kätt liigutada, kuid saab 
küünarvarrest painutada ja kolmnurkrätikuga 
kaela panna. 

Õlavarreluu kaela murd

NB! Kõikide õlavigastustega võivad kaasneda veresoonte- ja närvivigastused. Pidevalt 
kontrollida perifeerset pulssi murrust allpool ning sõrmede liikuvust ja tundlikkust.

Õlavars
Valu, nähtav deformatsioon Õlavarreluu murd
Biitseps lühenenud, paksenenud, alla 
libisenud, palpatoorne valu, käe painutamine 
ja supinatsioon häiritud.

Biitsepsi kõõluse rebend

NB! Õlavarreluu murru korral vigastatakse sageli radiaalnärvi. Kontrollida küünarliigese ja 
sõrmede sirutamist.

Küünarliiges
Valu, ei saa liigutada, lisaks:
- väline deformatsioon
- deformeerunud, turses
- ei saa kätt liigutada

Kodarluu pea või kaela 
murd, küünarnukimurd

NB! Küünarliigese vigastuse korral on eriti ohustatud tagantpoolt üle luu kulgev 
küünarluunärv. Kontrolliks haige käe sõrmede ristamise võime.

Küünarvars
Valu, ei saa liigutada, lisaks:
- väline deformatsioon, käe pööramine ei ole 
võimalik

Küünarvarreluu murd

Ranne
Valu, turse, võib olla deformatsioon, lisaks:
- käe pööramine pole võimalik

Kodarluu tüüpilise koha 
murd

- võib olla turse, käe pööramine ei ole võimalik Lodiluu murd

Labakäsi

Valu, turse, sõrmede liikuvus piiratud, lisaks:

- sõrm(ed) lühenenud,deformeerunud Kämblaluu, 
sõrmeluu murd

- sõrmeliiges deformeerunud Sõrmeliigese nihestus
Pöialt ei saa eemale viia, tundlikus alanenud 
1.-3. sõrmes

N.medianuse vigastus

Sõrmede ristamine ja haraliajamine ei ole 
võimalik, tundlikkus alanenud 4. ja 5. sõrmes N.ulnarise vigastus

Labakäsi „ripub“ randmest N.radialise vigastus
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Puusad

Valu, käimisvõimetus Puusaliigese nihestus
Valu, käimisvõimetus, lisaks:
- jalg pööratud väljapoole, sirget jalga ei tõsta, 
hematoomi reie piirkonnas ei ole Reieluukaela murd

- jalg pööratud väljapoole, lühenenud, turse ja 
hematoom reie ülemises osas

Pertrohhanteerne 
reieluumurd

Reis Valu, käimisvõimetus, jala lühenemine, 
sirge jala tõstmine lamades ei ole võimalik, 
põlveliiges ei liigu, turse, lisaks:
- nähtav deformatsioon reieluu keskosas Reieluu murd

- deformatsioon põlve lähedal Reieluu alumise 
kolmandiku murd

Põlveliiges Valu, painutus/sirutus liigeses takistatud, 
lisaks:
- valu põlveliigeses, vedelik põlveliigeses, 
palpeeritav defekt põlvekedra kohal Põlvekedra murd

- säärt ei siruta, põlvekedra kõrge asend  Patellaarsideme rebend
- patella nihkunud lateraalsele Patella nihestus
- valu, käimisvõimetus, põlved küljepool 
ebastabiilsed, turse, kaebab, et „põlv käib 
liigesest välja“

Ristatisideme rebend

- väline deformatsioon Põlveliigese nihestus

Säär

Valud, käimisvõimetus, paistetus, 
deformeerumine, lühenemine, väändumine Sääreluumurd 

Valud, käimisvõime, kuid varvastele tõus pole 
võimalik, lisaks: 
- sääremari on palpatsioonil valulik. Säärelihase rebend
- lohk kannakõõluses. Kannakõõluse rebend
Valud, käimisvõime, kuid päka tõstmine pole 
võimalik, tundlikkus survele sääreluu serval.

Kompartmentsündroom 
m. tibialis anteriori ruumis

Hüppeliiges, 
kand
 

Valud, käimisvõimetus, paistetus, 
liigutamispiirang, ebastabiilne liiges, lisaks:

Sidemerebend 

- deformeerumine, palpatsioonil valulik Distaalne sääreluumurd, 
pindluumurd

NB! Hüppeliigese murrud on sageli kombineeritud (osaliste) nihestustega 
ülemises hüppeliigeses. Tugeva nihke tõttu tekib kiiresti rõhu tõttu 
seestpoolt naha nekroos, seetõttu ilma õigesse asendisse panemata 
mitte lahastada!

Valud, paistetus pindluu distaalses osas, 
ebastabiilne liiges, aga käimisvõimeline Välissideme rebend

Pöid, varbad
Valud, käimisvõimetus, paistetus, varvaste 
piiratud liikuvus, lühenemine

Pöialuu-/varbaluumurd 

Varba vale asend Varba nihestus

Alajäseme 
närvivigastuste 
näitajad

Pöida ja varbaid ei saa talla poole painutada, 
tundlikkushäire tallas N. tibialis’e vigastus 

Pöida ja varbaid ei saa tõsta, tundlikkushäire 
jalaseljas N. peroneus’e vigastus
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5) Luumurru  ja luksatsiooni sümptomid ning ohud

Sümptomid Ohud 

Luumurd 

• Valu 
• Turse
• Deformatsioon
• Patoloogiline (ebanormaalne, 

vale) liikuvus, s.t liikuvus passiivsel 
liigutamiskatsel, kus jäse peaks 
olema stabiilne.

• Verekaotus, šokk, rasvemboolia, lahtiste 
murdude korral infektsioon.

• Veresoonte, närvide, lihaste või kõõluste 
vigastus murrufragmentide teravate 
servade tõttu.

• Lahtise murru teke kinnisest ebapiisava 
stabiliseerimise/fi kseerimise tõttu.

• Naha nekroosid fragmentide rõhu tõttu 
seestpoolt, eriti täiendava rõhu korral 
väljastpoolt ebaotstarbeka stabiliseerimise/ 
fi kseerimise tõttu (nt pneumaatiline 
lahas õigesse asendisse paigaldamata 
hüppeliigese nihestusmurru korral).

Luksatsioon e nihestus

• Tugevad valud, ka puhkeasendis, ilma 
liigutamiskatseta.

• Vale asend liigeses, eelkõige 
astme moodustumine, nähtav ja/
või palpatsioonil tuntav väline 
deformatsioon. 

• Funktsiooni häire, s.t et ka passiivne 
liikumine pole võimalik.

• Tühi liigeseõõnsus, võib olla 
palpeeritav.

• Veresoonte ja/või närvikahjustused 
nihestunud liigese ebaõigest asendist 
tingitud pikemaajalise surve tõttu 
repositsiooniga viivitamise korral.

Motoorika – aktiivne liikuvus

Jäsemetrauma raskusastme hindamise kriteeriumid

• Lahtiste vigastuste korral, s.t nahahaavaga vigastuste korral hinda esmalt verejooksu 
(kogus, kestvus). Kestva verejooksu peatamine on esmatähtis. 

• Patsiendi šokiseisund. Lõpliku hinnangu andmiseks ainult teadvus-hingamine-vereringe-
skeemist ei piisa. Peale selle tuleb mõõta vähemalt vererõhku ja pulsisagedust.

• Jäseme verevarustuse katkemine vigastatud kohas. Iga jäsemevigastuse korral tuleb 
kontrollida pulssi distaalselt vigastuse suhtes (või vähemalt kontrollida kapillaarset re-
perfusiooni surve abil nahale või küüntele), motoorikat ja tundlikkust.

• Kinniste vigastuste korral võib tegemist olla ka kompartmentsündroomiga.
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Jäsemevigastuste korral abistamine

1) Haavad

Haavad vajavad steriilset, mittekleepuvat sidet. Kõige paremini sobib haava peale esime-
seks kihiks steriilne puhas side või, eriti lahtiste murdude korral, steriilne kile, et haavasidet 
pärast haiglasse saabumist ei peaks haava hindamiseks ära võtma. Tugevam verejooks tu-
leb enamasti vigastatud veenidest, harvemini vigastatud arteritest, mistõttu kinnisidumine 
haavast ülalpool toob kaasa venoosse paisu ja suurenenud verejooksu. Kompressiooniside 
otse haavale toob peaaegu alati kaasa verejooksu peatumise. Kui mõnel harval juhul pole 
sellega võimalik verejooksu peatada, tuleb see peatada kas käe survega haavale või žgutiga 
nii kauaks, kuni on võimalik kirurgiliselt sekkuda.

Pilt 37.3.  Reie rebimishaav

2) Luumurrud

Luumurrud tuleb alati, ka luumurru kahtluse korral lahastada. Täpne diagnoos pole ilma rönt-
geniülesvõtteta võimalik. Deformeerunud jäsemed tuleks reponeerida enne lahastamist. 
See kehtib eriti hüppeliigese nihestusmurru korral, kus õhuke nahk nihkunud luufragmen-
tide kohal muutub väga kiiresti isheemiliseks ja seejärel nekrootiliseks. Selline väärasendite 
kõrvaldamine tõmbe ja vastutõmbega ning lahastamisega toob alati kaasa ka verevarustuse 
paranemise ja kohese valude vähenemise.

Lahtiste murdude korral on repositsioon alati esmatähtis võrreldes võimaliku haava saastu-
misega. Seestpoolt nahale suruvad luumurru fragmendid põhjustavad juba lühikese ajaga 
naha edasist kahjustumist. 

Pehmetele osadele avaldatava surve tõttu on pneumaatilised lahased ebasobivad. Eelista-
da tuleks hästi kohandatavaid ja väga stabiilseid vaakumlahaseid või muid lahasetüüpe, nt 
Aluform. Ülajäseme murdude korral piisab ajutiseks stabiliseerimiseks kuni kirurgilise ravi-
ni enamasti kolmnurkrätikuga fi kseerimisest, vajadusel võib kolmnurkrätikut kombineerida 
vormitava, plastkihiga lahasega (splintlahas) (nt. distaalsele küünarvarrele) või koos teise 
volditud kolmnurkrätikuga, millega fi kseeritakse käsi rindkere külge (nt. õlavarreluu murd).
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Pilt 37.4. Sääreluumurd, lahastatud

3) Nihestused

Nihestusi ei tohiks sündmuskohal reponeerida, kuna varasema võimalikult esineva täien-
dava luuvigastuste väljaselgitamiseta röntgenis võivad seeläbi repositsiooni juures tekkida 
täiendavad kahjustused. Selliseid nihestusi on sageli ka haiglas parem reponeerida narkoosi 
all. Kui haigla EMO-s liigese kinnine repositsioon e paigaldamine ei õnnestu, viiakse patsient 
operatsioonituppa ja reponeeritakse lahtisel meetodil ehk avatakse nahalõike kaudu nihes-
tunud liiges ja paigaldatakse nihestus silma kontrolli all. 

Ainult kiiresti halveneva naha, veresoonte ja närvide olukorra (põlve-, õla- või hüppeliigese 
nihestus) ja pika tee korral lähimasse haiglasse võib harvadel juhtudel osutuda repositsioon 
vajalikuks sündmuskohal. Siiski tuleb nihestused, nagu ka murrud, panna ajutiselt lahasesse, 
ilma et seejuures viidaks reponeerimata liiges veelgi valulisemasse asendisse.

4) Amputatsioonid

Läbilõigatud arter võib tõmbuda oma elastsuse tõttu könti tagasi niivõrd, et verejooks spon-
taanselt peatub. Ajutiseks köndi korrastamiseks võib piisata rõhksidemest ja jäseme kõrge-
male asetamisest.

Žgutti on vaja juhul, kui esineb eluohtlik verejooks, mida pole võimalik rõhksidemega pea-
tada, kuid žguti pikaajaline kasutamine (üle 2 tunni) võib tekitada täiendava reperfusiooni-
kahjustuse. Arterite tagasitõmbumise tõttu ei saa neid ka veresooneklemmidega haarata. 
Klemmide kontrollimatu asetamine toob tihti kaasa täiendavaid koekahjustusi, mis halvimal 
juhul võivad teha retransplantatsiooni võimatuks.

Et lühendada sooja isheemia-aega, transporditakse amputeeritud koeosa retransplantat-
sioonikotikeses jahutatuna. Retransplantatsioonikotikese puudumisel mähitakse amputee-
ritud koeosa steriilsesse niiskesse sidemesse või rätikusse ja pannakse puhtasse plastikkotti, 
mis suletakse veekindlalt. See omakorda pannakse teise plastikkotti, mis täidetakse puhta 
külma veega. Amputeeritud koeosa ei tohi transportimisel kokku puutuda vee ega jääga ega 
mingil juhul jahtuda 0º-ni või allapoole. Selleks võib jahutusveele, kui see tundub liiga soe, 
lisada ainult minimaalses koguses jääd.
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NB! Kuivjää, aga ka jääkuubikud sügavkülmast, tekitavad kohe amputeeritud koeosa kül-
mumise ja selle kasutuskõlbmatuks muutumise ja seetõttu ei tohi neid jahutamiseks mingil 
juhul kasutada! Mitteasjakohase jahutamise ja külmutamise tõttu muutub rohkem ampu-
teerituid koeosi kasutuskõlbmatuteks kui liiga pika sooja isheemiaaja tõttu.

Ka purunenud amputeeritud koeosa tuleb kaasa võtta, kuna selle osi saab vajadusel kasuta-
da köndi korrastamisel.

Reponeerimine – õigesse asendisse paigaldamine

Vaakumlahas – analoogselt vaakummadratsiga kohandatav, õhu väljapumpamisel kõvastuv la-
has jäsemete ajutiseks stabiliseerimiseks

Steriilne kile – steriilne läbipaistev kleepkile operatsioonipiirkonna kaitseks

Kompressiooniside – rõhkside

Transport

Transporditakse haiglasse, kus on ööpäevaringne röntgendiagnostika, operatsioonivõima-
lus ja anesteesia. Amputatsioonide korral peab lisaks olemas olema mikrokirurgiline ravi ja 
retransplantatsioonimeeskond. Vajalik on võimalikult varajane etteteatamine ja ravivõima-
luse kinnitamine.

Eripärad lastel

Laste puhul šokiseisundit tihti alahinnatakse. Tahhükardia ja vasokonstriktsioon aitavad las-
tel kaua säilitada südame minutimahtu (SMM) ja vererõhku, kusjuures hiljem ja äkitselt tekki-
vat vererõhu langust on siis raske ohjeldada. Seega on ähvardava šoki tähtsaks sümptomiks 
tahhükardia. Süsteemseks vedeliku manustamiseks tuleb ebapiisava veenitee korral valida 
intraossaalne juurdepääs.

Lapse kasvav luu on kõhreliste kasvuplaatide (epifüüside liidused) piirkonnas vähem vastu-
panuvõimeline kui väljakujunenud luude piirkonnas, mistõttu paljud laste murrud osutuvad 
epifüüside liiduste eraldumiseks (epifüsiolüüsid). Need on seotud väiksema verekaotuse-
ga kui pikkade toruluude murrud. Peale selle on murru sümptomid epifüsiolüüside korral 
varjatumad (puudub näiteks lühenemine), mistõttu pole neid lihtne ära tunda. Seetõttu on 
käsitlemisel reegliks: stabiliseerida juba epifüsiolüüsi kahtluse korral. Hilinenult või mitteas-
jakohaselt ravitud epifüsiolüüsid võivad põhjustada luu kasvuhäireid.

Intraossaalne - luusisene

Vasokonstriktsioon – veresoonte ahenemine

Kokkuvõte

Jäsemevigastuste käsitlemisel sündmuskohas on esmatähtsusega tugevad verejooksud 
haavadest. Verejooks peatatakse rõhksideme, vajadusel käega surumise või žguti abil. Kin-
niste murdude korral on võimalikud ka verejooksud ümbritsevatesse pehmetesse kudedes-
se ja neid tuleb hinnata paiknemise järgi.
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Üldise seisundi hindamine (teavus-hingamine-vereringe-skeemi järgi) ja kiiresti rakendatav 
šokki ennetav ravi on esmatähtis võrreldes haava korrastamisega, välja arvatud suured väli-
sed verejooksud. Pärast jäsemevigastust on edasisel paranemisel ja hea funktsioneerimise 
taastamisel otsustava tähtsusega mehaaniliselt tingitud verevarustuse takistuse varajane 
äratundmine ja kõrvaldamine (kontroll motoorika-verevarustuse-tundlikkuse skeemi järgi).

Haavad kaetakse steriilse materjaliga, et võimaldada kuni lõpliku kirurgilise ravini nende jäl-
gimist, ilma et neid ohustaks seejuures täiendav kontaminatsioon (saastumine). Lahasega 
stabiliseeritakse ka juba luumurru kahtluse korral. Suurte deformatsioonide korral reponee-
ritakse murrufragmendid tõmbe ja vastutõmbe abil enne stabiliseeriva lahase panemist. Ka 
lahtiste murdude korral on repositsioon esmatähtis, et ära hoida bakterite sügavamale kan-
dumist. Nihestusi ei reponeerita, välja arvatud väga pika transporditee, jäseme isheemiaohu 
ja naha nekroosiohu korral.

Lahas ei tohi verevarustust kahjustada. Pneumaatilised lahased on seetõttu liigsed. Ülajäse 
stabiliseeritakse õlavigastuste ja õlaluumurru korral kolmnurkrätikuga, kombineerituna vor-
mitava lahase (nt SamSplint) või teise kolmnurkrätikuga, alajäse vaakumlahasega või muud 
tüüpi lahasega. 

Pärast amputatsiooni ei otsustata retransplantatsiooni võimaluse üle sündmuskohal. Ka tu-
gevalt purustatud amputeeritud koeosa võetakse kaasa. Amputatsioonikönt korrastatakse 
rõhksidemega. Amputeeritud koeosa transporditakse jahutatuna, kuid mitte otsesel kokku-
puutel jääga. Pikk soe isheemiaaeg kahjustab amputeeritut vähem kui külmumine, viimane 
muudab selle retransplantatsiooniks kasutuskõlbmatuks.

Lastel avaldub ähvardav šokk tahhükardias ja alles hiljem vererõhu languses. Lapse luu mur-
dub sagedamini epifüüside liiduste kui luu piirkonnas. Verekaotus nende epifüsiolüüside 
korral on väiksem.

Pilt 37.5.  Hüppeliigese murd lahases ja peale operatsiooni
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VÕTMESÕNAD epifüsiolüüs fastsia ruumid kolmnurkrätik

kompartmentsündroom kõõluserebend liigesekapsli rebend lihaserebend

luksatsiooni sümptomid murru raskusaste reperfusioonikahjustus repositsioon

subluksatsioon steriilne haavakile vaakumlahas žgutt

Teadmiste kontrolli küsimused

1. Milliseid jäsemevigastuse liike Te teate?

2. Milliseid jäseme pehme osa struktuure Te teate ja mis on nende funktsioonid?

3. Millised meetmed on patsiendi seisundi esmasel hindamisel ja tema vigastuse hindamisel 
esmatähtsad?

4. Millised on luumurru ja millised nihestuse sümptomid?

5. Kuidas korrastatakse värsket haava?

6. Kuidas korrastatakse murde?

7. Miks nihestusi õnnetuspaigas võimaluse korral ei reponeerita?

8. Kuidas stabiliseeritakse / fi kseeritakse ülajäseme ja alajäseme murde?

9. Milliseid meetmeid rakendataske amputatsiooni korral?

10. Miks ei tohi amputeeritud koeosa panna vastu jääd?

11. Millised on laste jäsemevigastuste eripärad?
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38. POLÜTRAUMA

Õpieesmärgid

Erakorralise meditsiini tehnik:

• teab hulgitrauma põhjusi ja selle olemust;

• teab vigastuste sümptomeid ja teab, milliseid ohte need vigastused endast üksikuna ja 
kombinatsioonis patsiendile kujutavad;

• oskab kirjeldada, millised vigastuste kombinatsioonid on hulgitrauma korral tõenäolised;

• teab, milliseid meetmeid tuleb olenevalt trauma mehhanismist ja vigastuse raskusest 
rakendada hulgitrauma korral;

• teab kuidas osutatakse haiglaeelset erakorralist abi hulgitrauma korral;

• teab hulgitrauma korral kasutavaid ravimeid.

Üldine sissejuhatus

Polütrauma on  kombinatsioon kahe või enama elundisüsteemi vigastustest, millest vähe-
malt üks ohustab vigastatu elu. Oht elule lähtub seejuures kas elutähtsate elundite (aju, 
kops, süda-vereringe) funktsioonide kahjustamisest ja/või vigastusega kaasnevast verekao-
tusest. Verekaotusest tekib veremahu vähenemise (hüpovoleemiline) šokk. Siit tulenevad 
kiirabi priooriteedid polütrauma korral.

Põhisümptom: hüpovoleemiline šokk

Polütrauma – sõna-sõnalt ’mitmekordne vigastus’

Terminoloogia

Elundikahjustus – siin: pikemaajalise isheemia järgselt reperfusiooni tekkimisel vabanenud 
toksiliste ainevahetusproduktide mõju elutähtsatele elunditele

Elundipuudulikkus – siin: elundikahjustuse tagajärjel tekkinud elutähtsate elundite funkt-
siooni oluline häirumine või lakkamine

Polütrauma, ka hulgi-, liittrauma – vähemalt kahe elundisüsteemi vigastus, millest üks on 
eluohtlik

Sepsis – veremürgistus üldinfektsiooni tähenduses

Vigastuste kombinatsioonid – koos esinevad vigastused

Tüüpilised vigastuse kombinatsioonid polütrauma korral – vigastuste kombinatsioonid, mis 
on tüüpilised polütraumale

Veremahu vähenemise šokk (hüpovoleemiline šokk) – veremahu vähenemisest tingitud šokk

Reperfusioon – kapillaarse verevoolu taastamine
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Näidisjuhtum

Ühes puittoodete fi rmas, mis müüb erinevaid plaate ja liiste, on juhtunud õnnetus, kohale kut-
sutakse kiirabi. Ühel müüjal olevat tekkinud veritsev kämblaluumurd, kui puitlaastplaatide virn 
alla libises. Kiirabibrigaadi saabudes öeldakse neile, et vigastatu lamab büroos pingil, kuna tal 
hakkas halb, ilmselt ehmatusest koleda haava pärast.

Vasak käsi on fi rma esmaabikastist võetud steriilse sidemega kinni seotud, läbi sideme on immit-
senud verd.

Mida Te selle patsiendi heaks teeksite?

Te sisenete fi rma tööruumi, kus teid tervitab üks töötaja. Kui möödute lõikamisruumist, näete 
virna umbes poolest tosinast risti ja põiki lebavatest suurtest puitlaastplaatidest. Teie küsimuse 
peale vastatakse, et need olid vigastuse põhjuseks. Töötaja näitab riiulile, kust need alla libisema 
hakkasid, kuna müüja olevat neid korraga liiga palju välja tõmmanud. Te sisenete fi rma büroo-
ruumi, kus pingil lamab vigastatu. Te püüate saada olukorrast ülevaate: kas pingi asukoht pole 
ohtlik, näiteks selle kohal oleva riiuli tõttu, kas sellele on hea juurdepääs, puuduvad takistused, 
nagu vaibad, elektri- ja telefonijuhtmed, kas vigastatu asend pingil võimaldab tema uurimist ja 
verest läbiimbunud sideme vahetamist vasakul käel ja kuidas saaks patsiendi toimetada kiirabi-
autosse.

Te tervitate vigastatut sõbralikult, esitlete ennast ja küsite, kuidas õnnetus juhtus. Ta ütleb, et ta 
tahtis plaadivirna veel kinni hoida, kuid plaadid kukkusid maha ja üks seejuures tema käe peale. 
Ta püüab spontaanselt istuli tõusta. Seejuures Te märkate, et ta on kahvatu, otsaesine veidi higi-
ne ning et ta kannatab valu. Te küsite, kas ta on veel kusagilt vigastatud. Alguses ta eitab, siis aga 
ütleb, et püüdis virna veel ka kõhuga kinni hoida, nii et lihased rebenesid. Te olete endale vahe-
peal kaitsekindad kätte tõmmanud ja aitate tal jakki ja särki lahti teha. Vasakul kõhu esiküljel on 
tal roidekaarel marrastus. Tema rääkimisest märkate, et hingamine pole kahjustatud, pulss on 
korrapärane, tahhükardiline. Pulsisageduse mõõtmine annab tulemuseks 120 korda/min ja vere-
rõhu mõõtmine 100/70. Vigastatu on 37-aastane, küsimusele eelnevate haiguste kohta vastab 
ta eitavalt, ta on mittesuitsetaja, mitteallergik ega võta ravimeid. Nüüd palpeerite ettevaatlikult 
rinnakorvi ja kõhtu. Roidekaar on selgelt survele tundlik, kõhu vasak ülaosa ka veidi, kõhukatteid 
ei saa vigastatu vaatamata Teie palvele lõdvestada, Teie käe tagasitõmbamine põhjustab veel-
kord valu.

Te saate aru olukorra tõsidusest ja oletate kõhukoopasisest vigastust vasakpoolses ülakõhus. 
Paigaldate kanüüli G 14 ja alustate 500 ml isotoonilise lahuse kiiret infusiooni. Siis asetate koos 
oma kolleegidega patsiendi vahepeal kohaletoodud kiirabiraamile ja teete veelkord kiire kont-
rolli pealaest jalatallani, mille juures Te rohkem vigastusi ei märka. Ka vigastatud käe sõrmi saab 
patsient läbi valu veidi liigutada ja need ei ole tundetud. Nüüd eemaldate verest läbiimbunud 
sideme, katate haava rõhksidemega. Uus pulsimõõtmine annab tulemuseks 136 korda/min ja 
vererõhu mõõtmine 90/65.

Paigaldate teise veenikanüüli, manustate 500 ml kolloidlahust (gelofusiin) ja panete patsiendi 
näole hapnikumaski pealevooluga (kiirusega)  6 l/min.

Haiglas ei anna laparotoomia tulemuseks eeldatud põrnarebendit, vaid rebendit peensoole üla-
osas suhteliselt tugeva verejooksuga sooleveenist. Lahtist kämblaluumurdu opereeritakse. 

Laparotoomia – kõhuõõnelõikus
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Oluline anatoomia

j peatükid „Anatoomia ja füsioloogia alused“, „Peatrauma“, „Rindkerevigastused“, „Kõhut-
raumad“, „Vaagnavigastused“, „Lülisambatraumad“ ja „Jäsemete vigastused“.

Iga vigastuse jaoks vajalikku anatoomiat selgitatakse vastavates peatükkides. Polütrauma 
diagnoosi juures on mõned anatoomilised selgitused siiski olulised.

Järgmised vigastused esinevad sageli kombinatsioonis: 

• mitu vigastust samal küljel,

• aju-koljutrauma + lülisamba kaelaosa trauma,

• lõualuumurd + koljupõhimiku murd + lülisamba kaelaosa trauma,

• aju-koljutrauma + rindkeretrauma,

• rangluumurd/õlavarreluumurd/õlaliigesenihestus + soonepõimiku (närvipepleksuste) 
vigastus,

• roidemurrud paremal + maksarebend,

• roidemurrud vasakul + põrnarebend,

• põrutusjäljed/nahamarrastused kõhul + sooleperforatsioonid,

• reieluumurrud + vaagnaluumurrud (+ põie rebendid),

• lülisamba nimmeosa murrud + kandluumurrud (+ aordiseina rebendid raske kukkumise 
korral kõrgusest),

• rinnakumurrud + rinnalülide murrud.

Mitte kõik nimetatud vigastuste kombinatsioonid ei pea vastama eelpool käsitletud po-
lütrauma / hulgi-/liittrauma määratlusele, kuid võivad tugeva verejooksu korral kaasa tuua 
sama patoloogia. Samuti võib vastavaid isoleeritud traumasid oma mõju poolest hulgi-/liitt-
raumaga võrdsustada, nagu näiteks kiiresti samal ajal kulgev maksarebend või põrnarebend. 

Siiski on olemas hulgi-/liittrauma diagnoosiks tüüpilised vigastused:

• roiete hulgimurrud täiendava intratorakaalse vigastusega,

• roiete üksikmurrud koos paradoksaalse rindkere segmendiga,

• lahtised rindkerevigastused,

• ebastabiilsed, nihkunud vaagnaringi murrud,

• kahe kehaõõne vigastused (puudutab kaht kehaõõnt),

• alajäseme kahe toruluu murd (reieluu + sääreluu),

• proksimaalsed amputatsioonid.

Paradoksaalne segment – roiete hulgimurdude tõttu vajub osa rinnakorviseinast sissehingamisel 
sisse. Rinnakorv muutub sissehingamisel väiksemaks, mitte suuremaks, hingamine on ebaefektiivne
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Oluline patofüsioloogia

Verekaotus põhjustab hüpovoleemilise šoki (j peatükk „Šokk“). Samal ajal tekitavad õn-
netuse stress ja valud adrenergilise reaktsiooni. Tekib vereringe tsentraliseerumine, et aju 
vereringet säilitada, koos sellega aga ka verevarustuse vähenemine muudes elutähtsates 
elundites, nagu kopsud, seedetrakt, maks ja neerud. Kui šokiseisund selles faasis kõrvalda-
takse, tekib isheemia ja reperfusioonikahjustuse tõttu ainult elundikahjustus, mida saab 
veel lokaalselt parandada. Kui šokiseisundit hiljemalt selleks ajaks ei kõrvaldata, tekib kõigi 
elundisüsteemide üldine põletikureaktsioon ja elundipuudulikkus koos edaspidise, paljudel 
juhtudel surmava sepsisega. Patogeensed bakterid, mis esinevad pidevalt ka tervel inime-
sel, kuid mida vaos hoitakse, muutuvad elundi mittefunktsioneerimisel virulentseteks. Need 
või  nende toodetud endotoksiinid satuvad veresoonkonda ja põhjustavad sepsise.

Nende ohtude ärahoidmise võti on polütrauma õigeaegne äratundmine ja šokiseisundi või-
malikult kiire kõrvaldamine, või veel parem – šokiseisundi tekkimise takistamine.

Adrenergiline – adrenaliini toimega sarnane

Patsiendi seisundi hindamine, anamnees ja uurimine

Patsiendi seisundi hindamisel on trauma mehhanismi uurimisel eriline kaal. Võimaliku polüt-
rauma kahtlus tekib järgmiste õnnetuste korral:

• suure kiirusega liikumisel tekinud vigastused,
• tugev surve,
• plahvatusest põhjustatud vigastused,
• kukkumine suurelt kõrguselt (üle 3 meetri),
• auto või kaherattalise sõiduki otsasõit jalakäijale,
• suuremate kiirustega liiklusõnnetus (üle 50 km/h),
• sõiduki deformatsioon üle 50 cm,
• sõidukis viibija on sõidukist välja paisatud, 
• sõidukis viibija on kinni kiilunud,
• teise sõidukis viibija surm.

Sündmuskoha ülevaatus (erakorralise abi andmise koha ülevaatus)

Milline väline tegur, milline sündmus põhjustas patsiendi vigastuse või tema praeguse sei-
sundi? Kas selle mõju kestab ja kas see ohustab kiirabibrigaadi sündmuskohal? Viimase küsi-
muse selgitamine on esmatähtsusega, kuna õnnetusjuhtumitel, mis toovad kaasa polütrau-
ma, on mängus suur jõud. Kui see tabab kiirabibrigaadi ennast, halvenevad väljavaated just 
polütraumaga patsiendi ellujäämiseks ja raviks tunduvalt. 

Patsiendi seisundi esmane hinnang

Hindamiseks teadvus-hingamine-vereringe skeemi järgi piisab ühest minutist.

Kui esineb tugev väline verejooks, on esmatähtis see peatada ja nimelt manuaalse kompres-
siooniga, kui võimalik, kompressioonisidemega, mille mõju tuleb pidevalt jälgida. Kui komp-
ressioonsidemega verejooks ei peatu või on tegemist jäseme traumaatilise amputat-
siooniga, tuleb asetada vigastusest kõrgemale arteriaalne žgutt.   
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Pilt 38.1. Arteriaalne žgutt (lahingžgutt CAT)

Järgneb teadvuse hindamine. Kui ajutraumat ei tekkinud, jääb vereringe tsentraliseerumise 
tagajärjel teadvus kauaks püsima ja patsient mäletab juhtunut. Kui vigastatu on võimeline 
vastama, on hingamise hindamist kõige parem teha rääkimise juures: kas sõnad tulevad pres-
sitult, kas tihti katkestatakse, et õhku sisse hingata? Kas hingamise sagedus on suurenenud? 
Kas hingetõmbed on ainult pinnapealsed (j peatükk „Õhupuudus“)? Vereringet hinnatakse 
hea valgustuse korral näo värvuse järgi. Kas nahk on kahvatu, sinakashall? Kas see on kaetud 
higiga? Kas on tunda perifeerset pulssi? Kui ei, kas on tal tunda unearterit? Kas pulss on kiire 
või aeglane? Ebakorrapärane? Pindmine, halvasti kombatav?

Teadvusetuse korral agonaalse hingamisega tuleb alustada patsiendi kunstliku kopsude venti-
latsiooniga või kui esineb hingamise ja vereringe seiskus, algab veel enne patsiendi kiirabiautos-
se transporti taaselustamiskatse kunstliku kopsude ventilatsiooni ja kaudse südamemassaažiga. 

Kui esineb ka ainult polütrauma kahtlus, rajatakse juba pärast esmast läbivaatust venoos-
ne juurdepääs laiavalendikulise kanüüliga ja alustatakse isotoonilise lahuse infusiooni, kuna 
perifeersed veenid täituvad suureneva vereringe tsentraliseerumise tõttu üha vähem ning 
pole varsti enam kombatavad.

Pärast kannatanu esmast ülevaatust ja seisundi stabiliseerimist tuleks vigastatu toimetada 
ohutusse kohta ja teha teisene ülevaatus (pealaest jalatallani uuring). Enne ohutusse kohta 
toimetamist on kohustuslik panna kaelalahas, kuna lülisamba kaelaosa vigastust ei saa abso-
luutse kindlusega välistada.

Anamnees ja uuring

Kindlasuunaline anamnees

Kui patsient on võimeline enda kohta andmeid andma: Kas Te suudate õnnetust meenuta-
da? Mis täpselt juhtus? Kuidas Te õnnetuses osalesite (näiteks jalakäijana, kaherattalise sõi-
duki juhina, sõidukis viibijana: juhina, kõrvalistujana, ees, taga, turvavööga kinnitatud jne)? 
Kuidas see täpselt juhtus (näiteks kas löök tabas eest, tagant, paremalt/vasakult küljelt jne)? 
Kes õnnetust nägid? Samasugused küsimused esitatakse õnnetuse tunnistajatele.
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Järgmised küsimused patsiendile: Kas Teil on valusid? Kus? Kas pea käib ringi? Kas ajab okse-
le? Mida Te vahetult enne õnnetust tegite? Küsitlemine jätkub S-HAREV-skeemi järgi, valude 
korral PIRTA-skeemi järgi (j peatükk „Sündmuskoha ülevaatus, esmane hinnang ja patsiendi 
uurimine“).

Erutunud või häguse teadvusega patsientide antud andmed pole sageli usaldusväärsed, see-
tõttu tuleks alati küsitleda ka õnnetuse tunnistajaid sündmuse kohta ja kui pereliikmed on 
kohal, siis ka neid patsiendi varasema tervisliku seisundi kohta S-HAREV-, PIRTA-skeemi järgi.

Kindlasuunaline süstemaatiline uuring

Polütrauma korral on põhikontroll (teadvus-hingamine-vereringe) esmatähtis. Pealaest jala-
tallani uuringut käsitletakse peatükkides „Sündmuskoha ülevaatus, esmane hinnang ja pat-
siendi uurimine“, „Peatrauma“, „Lülisambatraumad“, „Rindkerevigastused“, „Kõhutraumad“, 
„Vaagnavigastused“, „Jäsemete vigastused“.

NB! Erilist tähelepanu nõuavad eeldatavad vigastuste kombinatsioonid (vt eespool).

Polütrauma raskuse hindamise kriteeriumid

• Õnnetuse kulg: mida suurem on jõumõju, seda raskemaid vigastusi võib eeldada.

• Polütraumale tüüpilised vigastused (vt eespool) kujutavad endast suuremat ohtu vigas-
tatule kui lihtsamad vigastuste kombinatsioonid või ainult ühe eluohtliku vigastusega 
isoleeritud traumad.

• Mida suurem on verekaotus, seda raskem on hüpovoleemiline šokk. Mida hiljem verema-
hu vähenemine avastatakse ja/või kõrvaldatakse, seda suurem on tõenäosus elundikah-
justuse, elundi mittefunktsioneerimise või enamasti surmava sepsise tekkimiseks.

Erakorralise abi andmine / ravi

Iga polütrauma korral kaalu arstibrigaadi kaasamist.

Pärast eluliste parameetrite hindamist teadvus-hingamine-vereringe-skeemi järgi on tege-
vuse kulg järgmine (1 minut):

• peatada kohe väline verejooks, vajaduse korral manuaalne kompressioon, vajadusel 
žgutt;

• hingamise kindlaksmääramine, vajadusel intubatsioon või alternatiivne vabu hingamis-
teid tagav vahend, vereringe seiskumisel taaselustamikatse, vajaduse korral (jpeatükk 
„Taaselustamine kliinilisest surmast“) anda meditsiinilist hapnikku pealevooluga vähe-
malt 6 l/min;

• tekkinud vigastuste esmane hindamine.

Paljude abistajatega võib nimetatud kolme meedet rakendada samal ajal.

Järgneb esmane šokiravi (5 minutit).

• Laia valendikuga kanüül (vajadusel 2–3) ja kristalloidlahuse infusioon. Ka polütrauma kor-
ral esmalt infusioon vähese vedelikuga 250 ml Gelofusiini või 200–300 ml 5,8% NaCl. 

• Eluliste parameetrite täpne kontroll, pulsi, RR mõõtmine, küllastamine O2-ga ja EKG, kui 
võimalik, vajadusel kehatemperatuuri mõõtmine.
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• Hiljemalt nüüd lülisamba kaelaosa stabiliseerimine (kaelalahas),  patsiendi asetamine kan-
dealusele (kühvelraam, seljalaud, vaakumgraanulmadrats) ja kiirabiautosse toimetamine.

Patsiendi läbivaatus pealaest jalataldadeni ja vigastuste stabiliseerimine.

•Kui hingamine puudub, tuleb alustada kohe kunstliku kopsude ventilatsiooniga.
•Vabade hingamisteede kindlustamiseks tuleb teha endotrahheaalne intubatsioon või 

mõnel muul viisil kindlustada adekvaatne ventilatsioon.
•Kui patsiendi hemodünaamika on ebastabiilne, tuleb infusioonraviga alustada peale es-

mast ülevaatust.

Järgnevalt koos eluliste parameetrite pideva jälgimise, hingamise tagamise ja šokiravi jätka-
mise juures pealaest jalatallani uuring.

•Pea, kael, lülisammas: j peatükk „Peatrauma“.
•Rindkere: j peatükk „Rindkerevigastused“.
•Kõht: j peatükk „Kõhutrauma“.
•Vaagen: j peatükk „Vaagnavigastused“.
•Jäsemed: j peatükk „Jäsemete vigastused“.

Valu kõrvaldamine, sedatsioon, intubatsioon ja kunstlik hingamine

Luumurdude esialgne lahastamine lõpliku fi kseerimisega transpordiks on jäsemevigastuste 
korral kõige olulisem valuvaigistav meede. Medikamentoosselt opiaadid valu vastu, näiteks 
morfi in, petidiin, fentanüül; midasolaam (Dormicum) sedatsiooniks. Viimased kaks nimeta-
tut sobivad ka arstibrigaadile intubatsiooninarkoosiks ja haige juhitavale hingamsiele üle-
viimiseks.  Polütrauma kujutab endast üht näidustust intubatsiooni ja kunstliku hingamise 
tegemiseks (j peatükk „Vabade hingamisteede käsitlus“).

Isoleeritud vigastuste lahendamine 

• Peatükid „Peatrauma“, „Rindkerevigastused“, „Kõhutrauma“, „Vaagnavigastused“, „Jäse-
mete vigastused“ eespool nimetatud elundisüsteemide puhul, kusjuures erilist tähele-
panu tuleb pöörata rindkerevigastustele ja pingelisele õhkrinnale.

• Aju-koljutrauma polütrauma puhul kehtib ravimisreegel: „Šokk enne koljut“ (jpeatükk 
„Peatrauma“). Polütrauma raskendab isoleeritud vigastuste ja eriti aju-koljutrauma prog-
noosimist.

Kui polütrauma korral on verekaotus kontrollitav, nagu väliste peavigastuste või tugevalt 
veritsevate jäsemevigastuste korral, k.a amputatsioonid, s.t kui šokiseisund on verejooksu 
peatamise ja piisava veremahu asendusega kõrvaldatav, võib pealaest jalatallani uuringuks 
ja vigastatu transpordiks ettevalmistamiseks arvestada 15 minutit (stay and play).

Kontrollimatute sisemiste verejooksude korral, eriti pärast suurte kehaõõnsuste perforeeri-
vaid vigastusi, või komplekssete vaagnaluumurdude korral tuleb patsiendile rohkem kasuks 
võimalikult kiire transport haiglasse kui veremahu asenduse katse ja aeganõudev kõigi ük-
sikvigastuste korrastamine sündmuskohas. Seetõttu ei tohiks pärast primaarse šokiravi faasi 
kuni transpordi alguseni kuluda mitte rohkem kui 5 minutit (load and go).

Pingeline õhkrind – enamasti trauma tagajärjel pleuraõõnde tungiv õhk, mis ei saa sealt enam 
väljuda, avaldab survet rindkere organitele



483

Polütraumaga kannatanu urimise ja ravi algoritm

Sündmuskoha ülevaatus
(erakorralise abi andmise koha ülevatus)

Patsiendi seisundi esmane hinnang 
(teadvus-hingamine-vereringe), 

välise verejooksu peatamine

Elulised parameetrid 
puuduvad

Elulised parameetrid 
olemas

CPR (ATLS)

Avatud Suletud 

Pole võimalik Võimalik Intubatsioon, kui on vaja

Hingamisteed

vt raskendatud
intubatsioon

Intubatsioon 
lülisamba kaelaosa 

fi kseerimisel

Lülisamba kaelaosa 
fi kseerimine

i/v juurdepääs, O2 
manustamine

Hingamiskahina 
auskultatsioon

Mõlemal pool
 ühesugune

Pole mõlemal pool 
ühesugune

vt rindkeretrauma

Kontrollida intubat-
sioonitoru asendit, 

korrigeerida

Šoki kõrvaldamine
1000 ml 

kristalloidlahust,
500 ml kolloidlahust

Süstoolne RR pärast esmast 
šoki kõrvaldamist

üle 80 mm Hgalla 80 mm Hg

Load and go! Kiire transport  sihthaiglasse

Vasopressoorne ravi ja veremahu asendamine
Kontroll pealaest 

jalatallani, 
üksikvigastuste 

tuvastamine?

Õnnetuse 
mehhanismi, 

vigastuste iseloomu 
hindamine

Analgeesia, 
sedatsioon

Polütrauma eripärad lastel

Veremahu vähenemise šoki ohtu lapse polütrauma korral sageli alahinnatakse. Lapsel on 
suurem südame-vereringe süsteemi kompenseerimisvõime kui täiskasvanul, s.t tahhükardia 
ja vasokonstriktsioon säilitavad SMM-i ja RR-i lapse veremahu vähenemise korral kauem kui 
täiskasvanu veremahu vähenemisel. Seetõttu on tahhükardia lapse puhul esimene sümp-
tom veremahu vähenemisest. Sellisest seisundist tekib edasise verekaotuse korral väga kii-
resti tugev vererõhu langus.
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Lapse veenide läbimõõt on sageli liiga väike piisavalt suure kanüüli paigaldamiseks küllalda-
se infusioonikoguse jaoks. Enamasti saab kahe suureläbimõõdulise intraossaalse juurepääsu 
rajamisel asendada piisavalt veremahtu.

Vasokonstriktsioon – veresoonte ahenemine
SMM – südame minutimaht
Veremahu asendus – verekaotusega kaduma läinud vedeliku asendamine

Ravimid

j peatükk „Farmakoloogia“.
• Gelofusine.
• Dormicum (midasolaam)
• Fentayl

Kokkuvõte

Polütrauma on kahe või enama elundisüsteemi vigastus, millest vähemalt üks on eluohtlik. 
Oht elule lähtub seejuures kas elundi enda vigastusest ja/või kaasnevast verekaotusest ja 
sellest põhjustatud hüpovoleemilisest šokist, mille tagajärgi stress ja valu veelgi tugevdavad.

Šoki kõrvaldamisega viivitamine toob kaasa elundikahjustuse, edasine viivitamine elundi-
puudulikkuse ja enamasti surma.

Tüüpiline õnnetuste kulg ja tüüpilised vigastuse tunnused võimaldavad varakult oletada po-
lütraumat. Kõige suurem haiglaeelne viga on see, kui polütraumat kui sellist kohe ära ei 
tunta ega alustata piisavalt õigel ajal vastava šokiraviga.

Kui polütraumaga patsiendi vabastamine pole kohe võimalik, tuleb šokiraviga alustada enne seda.

Kontrollitava veremahu vähenemise korral täidetakse vereringe enne transportimist, kont-
rollimatu veremahu vähenemise korral (sisemine verejooks) tuleb vigastatu, ilma veremahtu 
asendamata, viia kõige kiiremas korras vastava ravivõimalusega haiglasse, kuhu tuleb pat-
siendi saabumisest ette teatada.

Lapse polütrauma korral põhjustab veremahu vähenemine kõigepealt ainult tahhükardia ja 
alles tunduvalt hiljem tugeva vererõhulanguse.

VÕTMESÕNAD ebastabiilne rindkere pingeline õhkrind polütrauma 

reperfusioon sinakashall teadvus-hingamine-
vereringe-skeem 

vasokonstriktsioon 

veremahu vähenemine veremahu asendus

Teadmiste kontrolli küsimused

1. Mida mõeldakse polütrauma all?

2. Milles seisnevad polütrauma ohud?

3. Milliste õnnetusjuhtumite korral tuleb polütraumaga arvestada?

4. Millised vigastused esinevad sageli kombinatsioonis?

5. Millised on polütraumale tüüpilised vigastuse mehhanismid?

6. Millised meetmed on esmatähtsad erakorralise abi andmisel polütrauma korral? 

7. Mis aitab Teil otsustada stay and play või load and go kasuks?

8. Millised erilised ohud esinevad lapse polütrauma korral?
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39. PÕLETUS 

Õpieesmärgid

Erakorralise meditsiini tehnik:

• teab kuidas põletus tekkida võib; 

• teab kuidas hinnata põletuse sügavust, ulatust ja raskusastet (põlenud kehapinna protsent, 
kahjustatud piirkonnad);

• teab kuidas ära tunda kombineeritud vigastusi (sissehingamisest tekitatud trauma, me-
haaniline vigastus);

• teab kuidas tuleb kiirabil käsitleda põletusega patsienti.

Sissejuhatus

Tõenäosus, et kiirabil tuleb ravida põletustega patsiente, on pigem väike. Siiski on õige es-
mane tegutsemine ja ravi otsustava tähtsusega: peale põletusvigastusega patsiendi ellujää-
mise kindlustamise määrab see elundite funktsiooni säilimise ja seega patsiendi elu edasise 
elukvaliteedi. Esmase ravi kvaliteet, esmane ravi haiglas ning plastiline ja taastamiskirurgia 
määravad ühe kolmandiku tervenemisprotsessi tulemusest. Tegematajätmisi haiglaeelses 
etapis ei saa hiljem enam heaks teha.

Oluline anatoomia ja füsioloogia

j peatükk „Anatoomia ja füsioloogia alused“.

Naha ehitus

Nahk koosneb mitmest kihist. Eristatakse järgmisi kihte.

• Marrasknahk (epidermis), mis koosneb kolmest osast:
• sarvkiht (0,2 μm – 1 mm); ülesandeks on mehaaniline kaitse ning see on vaba ve-

resoontest ja närvidest, koosneb elututest rakkudest;
• sõmerkiht, kus naharakud surevad ja muutuvad kõvaks (sarvestuvad);
• kasvukiht, kus toimub sarvkihi rakkude järelkasvamine; siin paiknevad ka pigmen-

dirakud, nakkuskaitserakud ja rõhuretseptorid.

• Pärisnahk (dermis, corium)

Pärisnahas paiknevad naha juurde kuuluvad moodustised (sensorid, kapillaarid, näärmed, 
karvajuured jne). Eristatakse paljude verekapillaaridega näsakihti ja võrkkihti. Kollageenid ja 
elastsed kiud tagavad naha elastsuse.

• Alusnahk (subcutis)

See koosneb lõdvast sidekoest ja rasvast ning kujutab endast liikuvat ühendust sügavamate 
struktuuridega. Rasvakihi ülesandeks on keha soojusisolatsioon. 
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Naha juurde kuuluvad moodustised

Siia kuuluvad karvad, higi- ja rasunäärmed ning erinevad temperatuuri-, puudutus- ja valu-
sensorid. Tugev sidekoest kile (fastsia) moodustab piirkihi sügavamate struktuuridega, nagu 
lihased, kõõlused, veresoone-, närvikimbud ja luud.

Naha ülesanne

Terve nahk kaitseb inimest keskkonna kahjulike mõjude eest. Ta suudab mehaanilistele, kee-
milistele, termilistele ja bioloogilistele mõjudele teatud määrani vastu panna. Naha vereva-
rustuse ja higi soolasisalduse muutmise kaudu on tal oluline osa sooja ning vee ja elektrolüü-
tide tasakaalu reguleerimisel.

Nahapinna happeline keskkond ning kaitserakud epidermises takistavad enamasti haiguste-
kitajate sissepääsu. Kui meie nahasensorid (retseptorid) ei võtaks vastu ärritusi (ümbritsev 
temperatuur, rõhk, puudutus, valu), poleks ellujäämine võimalik. Ainult kiire reaktsiooniga 
ümbruskonna muutustele hoiame ära suuremad kahjustused kehale.

Trauma mehhanismid

Põletuse peamised põhjused Temperatuur Esinemissagedus

Kuum vesi (keevast veest tekitatud põletushaavad) kuni 100 ºC ca 45%

Leegid kuni 1200 ºC ca 26%

Plahvatus kuni 2000 ºC ca 14%

Elektrivool ca 14%

Hõõguv metall kuni 800 ºC c 1%

Tüüpiline põletusvigastustega patsient on meessoost, 1–4 aastat vana ja on olnud oma kor-
teris kokkupuutes kuuma vee või õliga (nt fritüür, 200 ºC). 40% õnnetustest puudutab nägu 
ja/või käsi. Harvad on mehaanilised põletused hõõrdumise tõttu (mootorrattaga kukkumi-
ne, ronimisköis). 75% põletusohvritest on end vigastanud majapidamises või vaba aja veet-
misel, ainult neljandik on tööõnnetused.

Peale temperatuuri ja kuumuse mõju liigi omab tähtsust ka mõju kestus. Üle 50 ºC kuumuse 
juures võivad juba lühikese toimeajaga (sekunditega) tekkida nekroosid.

Täiendavad vigastused (kombineeritud trauma)

Trauma mehhanismi (näiteks plahvatused, liiklusõnnetused jne) kohaselt tuleb arvestada 
täiendavate vigastustega mehaanilise trauma tõttu. Muud vigastused, nagu luumurrud, 
nüri kõhutrauma jne, jäetakse põletushaigel sageli tähelepanuta. Seetõttu tuleb neid sihi-
päraselt otsida. Nende hulka kuulub ka kuumade gaaside sissehingamisest tekkinud trauma. 
Näopõletuste korral ja põlemistel suletud ruumides (ka autos) tuleb arvestada kuumade, 
võimalik et ka toksiliste gaaside sissehingamisega. Põlenud näokarvade (ripsmed, kulmud 
jne), tursunud huulte ja tahmaosakeste esinemise korral nina-kurgu ruumis on tõenäoliselt 
tegu sissehingamisest tekkinud traumaga. Kombineeritud traumaga patsientidel on tundu-
valt halvem prognoos.
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Põletuse hindamine

1) Põletuse ulatus

Kahjustatud nahapiirkonna suurust märgitakse põlenud kehapinna protsentides. Põlenud 
piirkonna hindamisel täiskasvanutel on suureks abiks üheksa protsendi reegel või põletus-
pinna määramine peopesa reegli järgi. Erinevate kehaproportsioonide tõttu (lapsel suur 
pea, väiksem keha) eristatakse põletuste hindamisel lapsi ja täiskasvanuid eraldi, jagatuna: 
lapsed kuni esimese eluaastani, lapsed 1. ja 5. eluaasta vahel ja täiskasvanud. 

Põhireegliks on: patsiendi peopesa vastab 1%-le tema kehapinnast.

Joonis 39.1. Põletuspinna hindamise 9% skeem

Laste põletuste ulatuste täpsemaks hindamiseks (arvestab vanust ja kehakuju) on Lundi ja 
Browderi kaart.
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Peale põletuse ulatuse on oluline ka põletuse asukoht kehal. Armide tekkimine näos või 
kontraktuurid liigeste piirkonnas võivad põhjustada püsivat invaliidsust. Põletuse ulatuse 
hindamisel tuleb seetõttu erilist tähelepanu pöörata põletusvigastusele kätel, jalgadel, näol 
ja välistel suguelunditel.

2) Põletusastmed ja peamised sümptomid

Põletushaav koosneb peamiselt kolmest kontsentriliselt paiknevast vigastuse tsoonist. Kes-
kel asub koagulatsiooninekroosi tsoon. Rakuvalk on muutunud, kalgendunud, rakud ära kee-
nud ja seega pöördumatult purunenud. Sellele järgneb isheemia tsoon. Vähene verevarus-
tus toimib tänu veresoonte laienemisele koos vererõhu languse ja vereringe seiskumisega. 
See seisund on osaliselt taaspööratav. Kui vereringe seiskumise tõttu tekib vere hüübimine 
(mikrotrombid), muutub kahjustus selles piirkonnas pöördumatuks. Välimises hüpereemia 
tsoonis on veresooned laienenud, esineb punetus ja paikne soojenemine. Selles tsoonis te-
kib tüüpiline põletikureaktsioon.

Põletuse astmed:

• I aste: punetus (sügelus, valu)

Kahjustatud on ainult marrasknahk (epidermis). Veresoonte laienemise (vasodilatatsioon) 
tõttu nahas tekib naha punetus, mis võib olla seotud ärrituse ja/või valuga. Paranemine toi-
mub armideta (nt päikesepõletuse korral).

• II a aste: villide tekkimine, valu
Peale epidermise on kahjustatud ka pärisnaha (dermis, corium) ülemine kolmandik (dermise 
ülakiht). Veresoone sein muutub läbilaskvaks (permeaabelsuse tõus) ja vereplasma väljub 
rakuvaheruumi (interstiitsium). Tekivad turse (ödeem) ja villid. Villid koguvad endasse vede-
likku ja suurenevad seeläbi. Haavas paiknevad vabad närvilõpmed tekitavad tugevat valu. 
Paranemisel jäävad ainult vähesed armid, peamiselt pigmendimuutused.

• II b aste: kuiv punetus valgete, halva verevarustusega kohtadega
Siin on pärisnahk suuremas osas purustatud (dermise sügavad kihid). Verevarustus (perfu-
sioon) on halb, seepärast ville ei teki. On suur infektsioonioht. Paranemine toimub ekstses-
siivse armi moodustumisega kollageeni ladestumise tõttu (üle vigastuse piiride levinud arm).
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Pilt 39.2.  Näo ja rindkere II astme põletus

• III aste: kuivad nahatükid, valge-kollane-must, valutu

Esineb epidermise ja dermise täielik hävimine. Kahjustus võib ulatuda nahaalusesse rasv-
koesse ja kuni fastsiani. Siia kuuluvad ka lihaste, kõõluse ja luude söestumine, mida eriti sageli 
esineb kõrgepingeõnnetuste juures. Söestumist tähistati varem IV astmega. Iseloomulikud 
on surnud kuivad nahatükid valgega piiristatud kollasel vahataolisel või mustal söestunud 
pinnal. Veresooned on ummistunud (koaguleerunud, tromboseerunud). Nahakoorik tundub 
paks, pingul ja kõva, kuna kuumuse mõjul tõmbub kude kokku. Eriti ringikujuliste põletuste 
korral tuleb arvestada kinnisoonimiste, verevarustuse peatumise ja jäseme kaotusega (am-
putatsioon). Rinnakorvi ümber levinud põletuste korral võib hingamine muutuda võimatuks. 
Siin on vaja kohe kirurgiliselt sekkuda (fastsia lõhestus, armi lõhestus).

Paranemine toimub ulatuslike armide ja kontraktuuride moodustumisega. Surnud nahaosa-
de kirurgiline eemaldamine on alati vajalik.

NB! II b ja III astet on võimalik eristada ainult haiglas!

3) Põletusvigastuse raskuse hindamine

Silmas pidades põletuse astet, pinna suurust ja asukohta, hinnatakse vigastuse raskustastet 
ning planeeritakse edasine ravi.

Kerge põletusvigastus. Kehapiirkonna funktsioon ei ole häiritud. Põletusaste on II astme järgi alla 
5% ja/või III astme järgi alla 1%. Pärast esmase meditsiinilise abi andmist saab seda vigastust ravida 
ambulatoorselt. Siin räägitakse põletushaavast.

Keskmine põletusvigastus. Kehapiirkonna funktsioon ei ole häiritud. Põletusaste on II astme järgi alla 
20% ja/või III astme järgi alla 10%. Seda vigastust ravitakse pärast esmase meditsiinilise abi andmist 
haiglas, kus on olemas plastilis-kirurgilise ja intensiivravi võimalused.

Raske põletusvigastus. Kehapiirkonna mõni funktsioon on häiritud või põletusaste on üle 20% ja/või 
III astme järgi üle 10%. Põletused elektrivoolu kaudu ja kombineeritud vigastused (sissehingamisest 
tekitatud trauma!) kuuluvad ka sellesse rühma, samuti patsiendid eelnevate haigustega (südame-ve-
resoonkonna haigused, diabetes mellitus jne). Vanad inimesed ja lapsed langevad juba alates 5%-st III 
astme põletusest sellesse rühma. Ka siin tuleb pärast esmase meditsiinilise abi andmist viia patsient 
haiglasse, kus on olemas plastilis-kirurgilise ravi ja intensiivravi võimalused. Üleviimine raskete põle-
tuste erihaiglasse toimub siis sellest haiglast.

Kontraktuur – kokkutõmbumine
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Põletuse tagajärjed

1) Varajane faas – põletusšokk

Nahakahjustusega (aurustumine) ja vedelikukaoga kudedesse (ödeem, villide moodustumi-
ne) tekib vedelikupuudus veresoonte (vaskulaar) süsteemis ja koos sellega hüpovoleemiline 
šokk.

Tugevate valude tõttu vallandub hulgaliselt vereringet tõhustavaid hormoone (katehola-
miinid). Nad suurendavad perifeerset kudede vastupanu (vasokonstriktsioon, vähendab 
seal verevarustust) ja võivad vaatamata hüpovoleemiale simuleerida normaalset vereringe 
olukorda normaalsete või isegi hüpertoonsete vererõhunäitajatega. Tegelik vedelikuvaja-
dus kajastub hematokriti väärtuse mõõtmisel: see on tõusnud ja näitab vere paksenemist 
vedelikupuuduse tõttu.

2) Hiline faas – põletushaigus

Alates 5% põlenud kehapinnast lastel ja 10%-st täiskasvanutel tuleb arvestada põletushai-
guse tekkimisega.

Seejuures on tegu kogu organismi reaktsiooniga vedeliku ja proteiini ümberpaigutumise-
le. Suurenenud veresoonte läbilaskvus ja veenide vasokonstriktsioon toob kaasa vedeliku 
ladestumise koesse (maksimaalselt 12 kuni 24 tunni pärast). Valgukaost tekib valgupuudus 
kudedes (madalam kolloidosmootne rõhk). Vedelik voolab koesse ka mittepõlenud osas. 
Koe tursumise tõttu pikeneb hapniku transport rakkudeni, tekib nende puudulik varustami-
ne ja viimaks elundite  funktsioonihäired. Mikroobide sissetungi tõttu nahast ja soolest tekib 
sageli sepsis ja mõnikord mitme elundi puudulikkus, mille tagajärjeks võib olla surm.

3) Sissehingamisest (inhalatsioonist) tekitatud trauma

Põlengute korral suletud ruumides, eriti kui on näha põlenud kulme ja ripsmeid ning paistes 
huuli, peab teis häirekell helisema. Tegemist on inhalatsioonitrauma kahtlusega. Kui pat-
siendil eraldub nuuskamisel tahmaosakesi, siis on kahjuliku aine sissehingamine kindel.

Hingamisteede kahjustamine toimub kolmel viisil.

• Süsteemne mürgistus (CO-/tsüaniidimürgistus, enamasti segaintoksikatsioon).

• Keemilised ärritavad gaasid (kohene tüüp = vees lahustuv või hiline tüüp = rasvas lahustuv).

• Kuumuse tõttu. Kuumade, kuid kuivade gaaside sissehingamine kahjustab enamasti ai-
nult ülemisi hingamisteid kuni häälepaelteni. Vedeliku sidumise teel limaskestast toimub 
kuumade gaaside kiire jahutamine. Erandiks on küllastunud veeauru sissehingamine, mil-
saavad vigastada ka sügavamad hingamisteed. Limaskest on aluspinnaga vaid väga lõd-
valt seotud, seetõttu vigastuse korral saab limaskest kergesti koevedelikku vastu võtta, 
tursuda ja hingamisteid ahendada ja õhuliikumist tõkestada. See protsess kestab aga 
enamasti mõnda aega (tunde). Suurenev õhupuudus ja vilin sissehingamisel (vilistav sis-
sehingamine e striidor) on kindlad hoiatusmärgid kasvavast ohust. Inhalatsioonitrauma 
kahtluse korral tuleb püüda läbi viia kiire intubatsioon.

Võimalik on ka kombineeritud kahjustus, s.t termiline ja toksiline. Termilis-keemilised kahjus-
tused on äärmiselt suure letaalsusega (lennuõnnetused, kütuseladude plahvatused, liiklus-
avariid ohtlikke aineid vedavate tsisternidega jne).
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4) Kombineeritud vigastusest räägitakse siis, kui peale kehapinna põlemise esinevad veel 
teised vigastused, nagu näiteks luumurd. Pärast esmase meditsiinilise abi andmist on prima-
arse tähtsusega täiendava vigastuse kirurgiline ravi enne põletuse plastilist-kirurgilist ravi. 
Seda tuleb sihthaigla valimisel silmas pidada.

5) Kompartmentsündroom

Kahjustatud lihaste paisumise tõttu mitteveniva fastsia ja luu vahel tõuseb koe rõhk. Tekib 
üha suurenev veresoonte ja närvide kompressioon ja sellega vereringehäire (isheemia).

See võib mitteravimise korral kaasa tuua jäseme kaotuse. Seda vigastust esineb tihti elektri-
vooluga seotud õnnetuste juures. Teraapia: kirurgiline – fastsia lõhestus.

Patsiendi seisundi hindamine, anamnees ja uuring

1) Sündmuskoha hindamine (ohud)

Niikaua kui ohuallikas pole kõrvaldatud, võivad ka teised inimesed õnnetusse sattuda. Seega 
on ülim nõue: järgida ohutusreegleid! Päästmiseks ohupiirkonnast tuleb rakendada sobivaid 
kaitsemeetmeid (kasutada kaitseriietust, lülitada välja pinge ja lasta maandada jne).

2) Patsiendi seisundi esmane hinnang

Turvalises ümbruses hinnatakse patsiendi elulisi parameetreid ning valude tugevust. See-
juures tuleb jälgida, kas patsiendi seisund on ainult põletusega seletatav või tuleb sihipä-
raselt otsida täiendavaid vigastusi. Tugevad valud viitavad enamasti ebapiisavale või mitte 
läbiviidud jahutusele.

3) Sihipärane anamnees

Kui ohte (enam) ei esine, tehakse ülevaade sündmusest. Sündmuskoht (suletud ruumis või 
vabas õhus) ja põletuse põhjus (vedelik, leegid jne) on kohe näha. Temperatuuri suuruse 
saab sageli teada juuresolijate täpse küsitlemisega, näiteks: „Kui kaua on fritüür olnud juba 
välja lülitatud?“ Spetsialistid, nagu päästetöötajad, suudavad deformeerumiste ja sulamiste 
järgi sündmuskohas suhteliselt täpselt temperatuuri hinnata.

Ka õnnetuse toimumise aega ja oletatavat mõju kestust tuleb küsida. Seejuures on oluline 
teada saada, millal riided ära võeti (nt hõõguvad riided 10 minuti pärast). Riided salvestavad 
soojust, need kahjustavad keha edasi.

Tuleb silmas pidada esimese abistaja või patsiendi enda võimalikku eelnevat abiandmist. 
Kas see oli piisav, millega jahutati ja kui kaua? Kas patsient on saanud juua või juba ravimeid, 
millises koguses (doseerimine)?

Põlengutel suletud ruumides või näopõletuste korral tuleb sihipäraselt otsida viiteid sisse-
hingamisest tekitatud traumale või selle kohta küsida.

Õnnetuse mehhanismi arvestades tuleb otsida täiendavaid vigastusi (luumurrud jne). Sageli 
jäetakse kahe silma vahele vigastused, mis patsient on saanud kuumuse eest põgenemisel.

Küsimused: Mis põles ja kuskohas? Milline oli temperatuur ja kui kaua see mõjus? Milliseid 
esmaseid meetmeid on juba ette võetud?
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4) Sihipärane süstemaatiline ülevaatus

Täpne uurimine viiakse läbi paralleelselt anamneesi kogumisega. Sageli on vaja patsient üle-
ni lahti riietada. Riietesse salvestunud soojus ei saa siis enam kauem patsiendile kahjustavalt 
mõjuda ja sellega välditakse täiendavate vigastuste märkamata jätmist. Ka enda ohustami-
ne riietest aurustuvate põlemisgaaside tõttu langeb niiviisi ära. Ettevaatust riiete eemalda-
misel – naha külge kleepumise oht! Kinnikleepunud riideid ei eemaldata kiirabi etapil.

Põletuse ulatuse hindamiseks kasutatakse täiskasvanutel üheksa protsendi reeglit. Lastel 
hinnatakse Lundi ja Browderi kaarti kohaselt (vt eelpool) või see toimub järgmise põhireegli 
järgi -  patsiendi peopesa, k.a sõrmed, vastab umbes 1%-le tema kehapinnast.

Edasist elukvaliteeti silmas pidades vajavad erilist hoolt põletused kätel, jalgadel, näol ja 
genitaalidel. Ringikujuliste põletuste korral tuleb pöörata erilist tähelepanu kehaosa vereva-
rustusele. Kudede kokkutõmbumise tõttu võivad esineda kinnisoonimised.

Nüüd järgneb põletuse astme kindlaksmääramine:
• I astme põletused - pindmine punetus.
• II astme põletused -  villide moodustumine ja valu.
• III astme põletused on kuivad ja valutud. II b ja III astme vahel on võimalik vahet teha 

ainult haiglas. Esmase meditsiinilise abi andmise raames loetakse seepärast sügavad na-
hapõletused (IIb) III astme põletusteks.

Põletuse ulatusest, asukohast ja astmest tuleneb põletusvigastuse suurus ja seega otsus 
esmaseks raviks (ambulatoorne, plastiline kirurgia, intensiivosakond).
Küsimused: ulatus, asukoht, aste, vigastuse suurus?

Põletusvigastuse raskusastmete hindamise kriteeriumid

Põletus kujutab endast ohtu üldisele seisundile:

• kui elulised funktsioonid on häiritud,

• kui esineb kombineeritud vigastusi (sissehingamisest tekitatud põletus) või eelnevaid 
haigusi (südame-veresoonkonna haigused, suhkruhaigus jne),

• vanusega seonduvalt (raugad, lapsed).

Põletus on ohtlik:
• kui esineb tsirkulaarne põletus või vigastus elektrivoolu toimel,

• kui on tabatud käed, jalad, nägu või genitaalid  või kui põletusvigastus on üle 20% põle-
nud kehapinda II astme või üle 10% põlenud kehapinda III astme järgi (lastel alates 5%-st 
III astme järgi).

Põletustraumaga patsiendi abistamine

Kõige tähtsam on vältida soojuse edasist mõju. Põlevad inimesed kustutatakse nende rulli-
misega põrandal, tekkidesse mässimisega, veega. Nad ei tohi ringi joosta, tuuletõmbus pu-
hub tule lõkkele.

NB! Pulberkustuti kasutamisel esineb lämbumisoht!

Riided ja sinna salvestunud soojus eemaldatakse.

NB! Tehismaterjalist riided on sageli naha külge kleepunud ja neid ei tohi ära rebida.
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Jahutamiseks kasutatakse külma/jahedat vett. Koes salvestunud kuumus kõrvaldatakse ja 
see ei satu sügavamale. Külm vesi mõjub valu vaigistavalt ja hoiab ära turse tekke. Vee tem-
peratuur peaks olema ca 20 ºC, alla 15 ºC juures tekib täiendav külmakahjustus. Jahutamine 
peaks kestma ca 10 kuni 15 minutit. Kuni 30 minutit pärast õnnetuse toimumist on veel 
mõtet alustada jahutamist, kuna järelpõlemise protsess toimub hüppeliselt. Alles siis, kui 
nahakiht on purunenud, jätkub protsess järgmise kihi juures. See peatatakse jahutamisega.

Suurepinnaliste põletuste korral peab valima lühema jahutusaja, sest patsiendi alajahtumist 
tuleb tingimata vältida. Alajahtumisele viitab algav külmavärin.

Enne transportimist kaetakse põletushaav mittekleepuvate steriilsete sidemetega. Eriti so-
bivad geelisidemed. Geelisidemete eeliseks on see, et need kaitsevad veel kuivamise eest 
ja reguleerivad soojuse äravoolu. Puuduseks on aga lühike säilivusaeg ja kõrge hind. Võib 
kasutada ka põletusgeeli ja steriilseid linasid.

Keelatud on lokaalne ravi salvide, puudri, desinfi tseerimisvahendite või muude koduste va-
henditega. Need ainult takistavad kirurgidel haava uurimist.

Põhimeetmete hulka kuuluvad veel hapniku andmine ja šokiseisundi ennetamine veremahu 
suurendamisega. Vedeliku andmisest suu kaudu tuleb loobuda. Šokis on soole verevarustus 
ja seega soole liikumine (peristaltika) vähenenud ning see võib kergesti esile kutsuda oksen-
damise. Vedeliku asendamine peaks toimuma ühe või kahe suureläbimõõdulise veenikanüüli 
abil. Need peaksid võimaluse korral asuma põlemata piirkonnas (jälgida väljavoolutakistusi, 
nt pitsumus ringikujulise põletuse korral või turset põlemishaava piirkonnas). Alternatiivselt 
on võimalik ka luusisene e intraossaalne juurdepääs. Harvadel juhtudel on vaja kohapeal 
paigaldada tsentraalne veenikateeter.

Manustamiseks sobivad kristalloidlahused (isotoonilised lahused (nt 0,9% naatriumkloriidi 
lahus), jälgima peaks uriini eritumist. Uriinieritus täiskasvanul ei tohiks langeda alla 1 ml/kg 
kehakaalu kohta tunnis.

NB! Põhireegel: 1000 ml kristalloidlahust esimesel põletusjärgsel tunnil.

Parklandi valem: 24 tunni vedelikuvajadus = 4 ml × põletuspind % × kehakaal (kg), sellest 
50% esimese 8 tunni jooksul ja 50% järgmise 16 tunniga.

Valude leevendamiseks kasutatakse laiaulatuslikult opiaate.

Sissehingamisest tekitatud trauma kahtlus on tungiv näidustus intubatsiooniks.. Olenevalt 
täiendavast vigastusest, šokiseisundi raskusest ning valude tugevusest tuleb hinnata igal ük-
sikjuhtumil intubatsiooni vajadust. Kortikoidide manustamine on inhalatsioonitpõletuse te-
kitatud trauma korral keelatud, kuna sellega valmistatakse ainult toitepinnast infektsioonile.

Põletustraumaga laste abistamine

Eriti tuleb silmas pidada erinevust kehaproportsioonides (suhteliselt suur pea) põletuse ula-
tuse hindamise juures ning suuremat vastuvõtlikkust šokile ja põletushaigusele (raske põle-
tus alates 5% põlenud kehapinnast III astme järgi).

Infusioonravi alustada kohe, kui:

• imikud ja väikelapsed – põletuspind > 10%;
• suuremad lapsed – põletuspind > 15%;
• kõigil lastel inhalatsioonikahjustuse korral.
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Veremahu asendamiseks soovitatakse boolusena 0,9% NaCl- või Ringeri laktaadilahust an-
nuses 20 ml/kg kohta. Edasine infusioonravi eesmärgiks on säilitada/saavutada diurees 0,5–
2 ml/kg/h. Lastel sobib esimeseks valuvaigistiks Paratsetamool algannuses 30–60 mg/kg 
kohta kas suu kaudu või pärasoolde manustatuna. Maksimaalne ööpäevane annus 60 mg/kg 
kohta vastsündinul ja 90 mg/kg kohta lapsel. Adekvaatne doos tagab 87% laste analgeesia.

Kokkuvõte

Esmase meditsiinilise abi andmine on põletusega patsientide puhul otsustava tähtsusega. 
Seepärast tuleks toimida järgmise skeemi järgi.

1. Ohuallikate kõrvaldamine

2. Eluliste funktsioonide kontroll – hingamisteed (vabaks teha, vabad hoida).

3. Jahutamine – riiete äravõtmine, külmaveeteraapia (ca 20 ºC, ca 15 min).

4. Valu leevendamine (opiaadid, MSPVA).

5. Vedelik i/v (kristalloidlahus ca 1000 ml/h).

6. Kaitse alajahtumise eest (geelisidemed, päästetekid).

7. Transport (õige sihthaigla valik).

Tänu esmase meditsiinilise abi, taastuskirurgia ja intensiivravi võimaluste paranemisele on 
võimalik praegu ka väga raskete põletustega patsientide elusid päästa. Ellujäämise tõenäo-
suse valemit (modifi tseeritud Fischeri indeks: vanus + põlenud kehapinna % III aste = X, X = 
100 prognoos ebasoodne, X = < 80 ellujäämine tõenäoline) tohib kasutada ainult katastroo-
fi juhtumil suure hulga raskete põletustega patsientide korral.

VÕTMESÕNAD alusnahk (subkutis) Parklandi valem hüpereemia 
tsoon

inhalatsioonitrauma isheemia tsoon koagulatsiooninekroos keevast veest 
tekitatud 

põletushaav
kombineeritud 

vigastus
külma veega 
jahutamine

marrasknahk 
(epidermis)

põletushaigus

põletusvigastus põletusšokk põletuse ulatus põlenud kehapinna 
protsent

pärisnahk 
(dermis, corium)

täiendav vigastus

Teadmiste kontrolli küsimused

1. Millised on põhimeetodid põletuse pinna suuruse määramisel?

2. Milliste sümptomite ja leidude järgi määratakse põletusastmeid?

3. Millised on soovitatavad meetmed põletuse ohvrile esmase meditsiinilise abi andmisel?

4. Mida tuleb jälgida külma veega jahutamise juures ja kuidas seda teha?

5. Millised on kombineeritud vigastused ja mida tuleb nende juures silmas pidada?

6. Milliseid eripärasid tuleb põletusvigastustega laste puhul silmas pidada?
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40. KUUMUSE KAHJUSTAV TOIME

Õpieesmärgid

Erakorralise meditsiini tehnik:

• teab mõisteid „tsentraalne kehatemperatuur“ ja „perifeerne kehatemperatuur“,

• teab kuidas tsentraalset temperatuuri õigesti mõõta,

• teab, milliste kuumuse tagajärjel tekkinud kahjustuste korral vajab patsient kiirabi,

• teab, kuidas ära tunda ja eristada kuumarabandust kui eluohtlikku seisundit, ohutuma-
test kuumakahjustuse vormidest, nagu kuumakurnatus ja kuumakrambid.

Sissejuhatus

Pärast pikemat viibimist kuumuse käes koos suure kehalise pingutusega võivad tekkida kuu-
makahjustused. Tüüpiline näide on palaval päeval aset leidvad massispordiüritused. Eriti 
vastuvõtlikud on kuumakahjustustele lapsed, eakad ja psühhofarmakone tarvitavad inime-
sed. Peale ohutute ja sagedasti esinevate organismi kuumareaktsioonide võib tekkida ka 
kuumarabanduse ohtlik haiguspilt. Subjektiivselt ebameeldivaid tundeid, nagu kerge pea-
valu, nõrkusetunne või sääremarja krambid, esineb tihti ja neid ei tohiks üle dramatiseerida. 
Madal vererõhk ja südame kõrge löögisagedus võivad osutada sellele, et patsient on higi 
või väljahingatava õhu kaudu kaotanud liiga palju vedelikku. Kuumarabandusest annavad 
märku üle 40 °C tsentraalne temperatuur ja ükskõik millisel kujul teadvusehäire, näiteks se-
gaduses olek, apaatia või teadvusetus.

Apaatia – osavõtmatus

Näidisjuhtum

Ühel eriti palaval päeval toimetatakse Teie juurde linnamaratoni esmaabipunkti 20 patsienti, kes kaeba-
vad nõrkusetunnet ja sääremarja krampe. Neist 18 on täiesti orienteerumisvõimelised, nende vererõhk 
on normis ja esineb situatsioonile vastav kerge tahhükardia südame löögisagedusega alla 140 korra mi-
nutis. Kehatemperatuur jääb kõigil alla 38 °C. Patsiendid viiakse varjulisse kohta, pritsitakse külma veega 
üle ja antakse neile juua.

Poole tunni pärast on peaaegu kõigil kaebused kadunud ning nad võivad kiirabipunktist lahkuda. Kahel 
ülejäänud patsiendil on aga väga madal süstoolne vererõhk alla 80 mmHg. Paigaldate neile veenikanüüli 
ning manustate kummalegi liitri 0,9% NaCl. Koos veel ühe tõsisemate sümptomitega patsiendiga jäetak-
se nad statsionaarsele ravile ning lastakse juba mõne tunni pärast koju. Hilisemaid kahjustusi ei tundu 
ühelgi neist olevat.

Kahe tunni pärast kukub üks jooksjatest rajal kokku. Rahvamassist läbipääsemine patsiendi juurde ei ole 
lihtne. Leiate eest sügavalt teadvuseta patsiendi, kes vastab Glasgow koomaskaalal 3-le. Tal on tahhükar-
dia ja hüperventilatsioon. Kutsute appi kiirabiarsti. Pärast küljele asetamist pritsitakse patsienti veega. 
Paigaldate veenikanüüli ja alustate 0,9% NaCl raviga. Jälgite patsiendi näitajaid pulssoksümeetrilt ja 
kardiomonitorilt. Kiirabiarsti – kes saabub 10 minuti pärast – ootamise ajal tekivad patsiendil krambid. 
Pärast narkoosi intubeerib kiirabiarst patsiendi. Transpordi ajal haiglasse ventileeritakse teda hingamis-
kotiga ja säilitatakse narkoos. Pärast mitmenädalast haiglaravi saab patsient intensiivravi osakonnast 
koju. Tal on tekkinud kerged neerutalitlushäired.
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Temperatuuri reguleerimise füsioloogia

Keha üritab ka pikemaajalise kuuma mõju korral oma sisemist temperatuuri säilitada. Kehatem-
peratuuri vähendamise mehhanismidena toimivad higieritus ja kuumuse äraandmine naha kau-
du. Nahas olevad veresooned laienevad, voolava vere hulk nahas suureneb. See mehhanism 
peab aitama säilitada kehasisest temperatuuri. Päeva jooksul võib keha eritada mitu liitrit higi.

Kuumakahjustuste eri vormid

• Päikesepiste. Palja peaga otsese päikesekiirguse käes viibimisega kaasnev aju ja ajukel-
me veresoonte laienemine, mis avaldub tugeva peavaluna. Patsient tuleb toimetada var-
ju ning tema pea tuleb maha jahutada. Sümptomid (oksendamine, rahutus, peapööritus, 
kuklakangestus) võivad tekkida ka alles hiljem, näiteks öösel.

• Kuumastress. Pärast palavas keskkonnas viibimist avalduvad õrn peavalu, sääremarja 
krambid, nõrkus ja ebamugavustunne. Vererõhk, südame löögisagedus, teadvusesei-
sund ja kehasisene temperatuur on normaalsed. Patsiendi kuumuse ja päikese käest var-
ju toimetamise ning välise mahajahutamise järel kaovad nimetatud sümptomid kiiresti.

• Kuumakurnatus. Higistamise ja hingeõhu kaudu kaotatud vedeliku tagajärjel tekkinud 
vedelikupuudus ja sellest tingitud südame löögimahu vähenemine. Kõigile kuumastressi 
kaebustele tekivad lisaks vererõhu langus, tahhükardia, janu ja väikeses koguses, kuid 
kontsentreeritud (tumeda) uriini eritus. Vedeliku juurdevoolul ilma soolata tekivad kuu-
makrambid tugevalt koormatud lihaserühmades. Kehasisene temperatuur on normis, 
neuroloogilisi iseärasusi ei esine. Pärast infusioonilahuse abil südame löögimahu taasta-
mist ja joomist kaovad kaebused mõne tunni jooksul.

• Kuumarabandus. Pärast pikemalt kuumuse ja päikese käes viibimist võib keha lakata tem-
peratuuri reguleerimast. Kehasisene temperatuur tõuseb üle 40 °C ega lange vaatamata 
välisele või infusiooni abil seesmisele jahutusele. Peamised kuumarabanduse sümptomid 
ongi üle 40 °C kehasisene temperatuur ja teadvusehäired. Need võivad kujuneda apaatiast 
kuni sügava koomani või päädida krambihoogudega. Lisaks kaasnevad alati tahhükardia 
ja hingamissageduse kiirenemine. Isegi juhul, kui patsient saab piisavat prekliinilist abi ja 
haiglas intensiivravi, võivad erinevad organid seiskuda, tekkida rasked vereringeproblee-
mid, kesknärvisüsteemi, maksa, neerude, verehüübe ja kopsude häired. 

Kooma – sügav teadvusetus ja puuduv reaktsioon ka tugevale valuärritusele

Patsiendi seisundi hindamine, anamnees ja patsiendi läbivaatamine

Kuumusest tingitud kahjustuse  all mõeldakse termoregulatsiooni häiret, kus on ebakõla 
soojuse tootmise ja soojuse äraandmise vahel.  

Kuumakahjustuse diagnoos pannakse alati keskkonnast tingitud olukorra põhjal. Kiiresti 
kontrollitakse teadvuse seisundit, vereringe toimimise näitajaid – vererõhku ja südame löögi-
sagedust – ning kehasisest temperatuuri. Patsiendi läbivaatamine ja anamnees toimuvad ta-
vapärase skeemi järgi, kusjuures mõelda tuleks ka diferentsiaaldiagnoosile nagu nt insuldile.

Tsentraalne ja perifeerne kehatemperatuur 

Võimaluste piires hoiab keha kesknärvisüsteemi ja kõigi rindkere ja kõhuõõne organite tem-
peratuuri ühtsena. Seda temperatuuri nimetame tsentraalseks temperatuuriks. Tsentraalset 
temperatuuri saab mõõta erinevatest kohtadest ning tulemus on üldiselt samaväärne. Haigla 
tingimustes saab mõõta söögitoru, päraku või kusepõie temperatuuri. Prekliinilistes tingi-



497

mustes on kõige lihtsam ja täpsem keskkõrva temperatuuri mõõtmine (välisest kuulmekäi-
gust infrapunatermomeetriga). Naha temperatuur seevastu ei ole tsentraalse temperatuuri 
hindamiseks hea mõõt, sest naha verevarustus võib olla erinev ja naha temperatuur tugevalt 
kõikuda (eriti ebatõesed on nn. alatemperatuuri näidud naha pinnalt mõõdetuna).

Kuumakahjustusega patsiendi abistamine ja ravi

Selge teadvuse, tavapäraste vereringenäitajate ja normaalse kehatemperatuuriga patsien-
did viiakse päikese või otsese kuumuse käest eemale jahedasse kohta ning neid jahutatakse 
veega. Patsiendile võib anda juua.

Kui patsient on segaduses, somnolentne või koomas, tuleb patsient hospitaliseerida. Pärast 
vereringe toimimise ja spontaanse hingamise kindlakstegemist pannakse patsient külgasen-
disse. Järgneb jahutamine vee pritsimise abil. Infusiooniravi toimub Ringeri lahuse või 0,9% 
NaCl-lahusega. Intubeerimise ja kunstliku ventilatsiooni näidustused määrab kiirabiarst ta-
valiste kriteeriumide põhjal. 

Käsitlus Päikese-
piste

Kuuma-
stress

Kuuma-
kurnatus

Kuuma-
rabandus

Otsese päikese ja kuuma käest varju 
toimetamine × × × ×

Veega pritsimise abil mahajahutamine × × × ×
Hapniku andmine × × × ×
Veresuhkru mõõtmine × × × ×
Veenikanüüli paigaldamine, infusioon × ×
Hospitaliseerimine ×

Somnolentne – unine, kuid äratatav

Ravimid

Vt peatükki „Farmakoloogia“.
• Ringeri lahus
• NaCl 0,9% 

Kokkuvõte

Kuumuse põhjustatud kiirabipatsientidele on diagnoosi panemine keskkonna hindamise põhjal 
suhteliselt lihtne. Otsustava tähtsusega on patsiendi kiire eemaletoimetamine palavuse käest 
ning mahajahutamine vee pritsimise abil. Tahhükardia, madala vererõhu või teadvusehäiretega 
patsienti tuleb käsitleda kui eluohtlikus seisundis patsienti ning teda vastavalt ravida.

VÕTMESÕNAD kuumakurnatus kuumastress kuumarabandus

päikesepiste sisekõrva 
temperatuur

tsentraalne 
kehatemperatuur

Teadmiste kontrolli küsimused

1. Kuidas mõõdetakse tsentraalset temperatuuri kiirabi tingimustes?

2. Mis põhjustab kuumakurnatust?

3. Millised on kuumarabandusega patsiendi sümptomid?

4. Milliseid ravivõtteid rakendatakse alati kuumusest põhjustatud väljakutsetel?
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41. KÜLMA KAHJUSTAV TOIME
Õpieesmärgid

Erakorralise meditsiini tehnik:
• teab, milline on külma mõju kesknärvisüsteemile, hingamisele ja vereringele;
• teab mis on tsentraalne kehatemperatuur ja perifeerne kehatemperatuur ning kuidas 

tsentraalset temperatuuri õigesti mõõta;
• teab miks on tähtis patsienti säästev päästmine, transport ja asend;
• teab millised on alajahtumise või külmumise sümptomeid;
• oskab kirjeldada alajahtunud patsiendi vereringe seiskumise diagnoosi ja raviga seotud 

probleeme;
• teab millist käitumistaktikat rakendatakse  külmumise või alajahtumise korral.

Sissejuhatus

Alajahtumist võib ette tulla kogu maailmas, isegi troopilistes maades. Alajahtumine võib olla 
seotud keeruliste ilmastikutingimustega või uppumisega, aga ka ettenägematu looduses 
ööbimisega ilma sobiva varustuseta. Eriti suur alajahtumise oht on kiiremini jahtuvatel väike-
lastel ning eakatel, kelle keha termoregulatsioon ei pruugi kõrges eas enam nii hästi toimi-
da. Linnapiirkonnas tekib alajahtumine sageli alkoholimürgistuse, diabeedi tõttu tasakaalust 
väljas oleva ainevahetuse, akuutsete neuroloogiliste haiguste (nt ajuverejooks) või raskete 
insultide tagajärjel, kui inimene ei suuda enda eest enam hoolitseda. Alajahtumist põhjusta-
vat haigust on tihti võimalik diagnoosida alles pärast patsiendi ülessoojenemist.

Erinevalt alajahtumisest, mis puudutab keha kõiki organisüsteeme, on külmumiste korral ta-
valiselt tegemist mitteeluohtlike lokaalsete külmakahjustustega, näiteks sõrmede või nina 
külmumine. Ka külmumise korral tuleb rakendada adekvaatseid prehospitaalseid meetmeid, 
et vältida hilisemaid kahjustusi.

Näidisjuhtum

Ühest bussiootepaviljonist leitakse talvisel hommikul esmapilgul elumärkideta 57-aastane 
mees. Kohale jõudes leiate eest teadvuseta patsiendi, kellel on säilinud spontaanne hingamine 
ja bradükardiline, unearterilt raskesti palpeeritav pulss. Käega katsudes tundub patsient ilmsel-
gelt alajahtunud. Sisekõrvast mõõdetav kehasisene temperatuur näitab 24 °C. Pärast patsiendi 
ettevaatlikult kiirabiautosse tõstmist ei ole vaatamata säilinud elektrilisele südameaktiivsusele 
palpeerimisel pulssi enam tunda ning spontaanne hingamine on kadunud. Intubeerimise järel 
tekib vatsakeste virvendus (VF). Pärast kolmekordset defi brilleerimist ja 1 mg adrenaliini manus-
tamist tekib tuntava pulsiga stabiilne bradükardiline siinusrütm. Transpordite patsiendi juhitaval 
hingamisel ilma täiendavate ravimite manustamiseta  EMO-se.

Erakorralise meditsiini osakonnas ümbertõstmisel tekib patsiendil uuesti vatsakeste virvendus. 
Seekord kolm defi brillatsioonikatset tulemust ei anna. Südamemassaaži saatel ühendatakse pat-
sient femoraalsete veresoonte kaudu kehavälise vereringeaparaadi külge. 30 °C juures defi brillat-
sioon õnnestub. Kolm tundi hiljem, kui tema tsentraalne temperatuur on 35 °C, saab ta masinast 
lahti ühendada. 10 päeva pärast lahkub patsient haiglast ilma oluliste püsivate kahjustusteta.

Palpeeritav – katsumisel  tunda
Subkutaanne – nahaalune
Femoraalne – reie piirkonnas
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Lokaalne külmumine

Külmumiseks nimetatakse lokaalseid külmakahjustusi näiteks varvastel, sõrmedel, kõrvadel 
või ninal. Raske külmumine, mille kahjustused avalduvad alles mõne aja pärast, jagatakse 
temperatuuri ja mõju avaldumise kestuse järgi erinevateks staadiumideks. Kuna sündmus-
kohal ei ole võimalik neid staadiume üksteisest eristada ning emaabi jaoks ei ole neil ka eri-
list tähtsust, siis prekliiniliselt külmumisi ei klassifi tseerita.

1) Patsiendi seisundi hindamine, anamnees ja patsiendi läbivaatamine

Iga lokaalse külmumise korral võib nimetada kas ühe või mitu tegurit, millele tähelepanu 
pöörates oleks ohtu saanud olulisel määral vältida. Näiteks: vedelikupuudus, väsimus, nõrk 
füüsiline vorm, ebapiisav kaitse külma eest, niiskus, tuul, piiratud liikumisvõimalus, vigastu-
sed, olemasolevad haigused (nt diabeet), kõrgus, eelnevad külmumised, alkohol, nikotiin, 
ravimid ning varustuse (nt mägironimistrakside, kitsaste jalanõude, käekella või sõrmuste) 
soonimise tõttu häiritud vereringlus.

Lokaalse külmumise sümptomiteks on pealt kahkjasvalge ja puudutustele tundetu nahk 
ning tundlikkuse süvenev kadu ilma valudeta.

2) Kuidas käituda lokaalse külmumise korral

Kui looduses viibides ilmnevad esimesed märgid lokaalsest külmumisest, tuleb iseenda või 
oma kaaslase abistamiseks kaaluda järgmisi tegutsemisvõimalusi.

• Tuule eest kaitstud koha otsimine, tagasipöördumise kaalumine; kui võimalik, siis sooja 
joogi joomine.

• Jalanõud jalast. Seejuures ei tohi unustada, et kui jalad on paistes, on saapaid raske uues-
ti jalga saada.

• Märjad sokid jalast, märjad kindad käest ning otsida kuivad asemele.

• Külma saanud kehaosa soojendamine 10 minutit kas kaaslase kaenlaaugus või kubeme-
piirkonnas.

• Jalanõud jalga või kindad kätte tagasi.

• 1 tablett aspiriini või ibuprofeeni, et parandada verevarustust (kui tabletid on kaasas ja 
vastunäidustused puuduvad).

• Külmunud kehaosa ei tohi hõõruda – oht kahjustada kudesid.

• Ülessoojendamiseks ei tohi kasutada otsest kuumust (kehaosa on tundetu ja on põletuse 
oht).

• Kui külmunud kehaosa tundlikkus tuleb 10 minuti jooksul pärast ülessoojendamist ta-
gasi: hea prognoos, kuid näitab seda, et külmumise vältimiseks ei ole võetud piisavaid 
ennetusmeetmeid. Kui ennetusmeetmeid ei parandata, on uue külmakahjustuse teke 
tõenäoline.

Kui külmunud kehaosa tundlikkus ei tule tagasi: otsige esimene võimalik külma eest kaitstud 
peavari (metsaonn, laager vmt), vajate meditsiinilist ravi. Kui külmunud kehaosa verevarus-
tus ei taastu 48 tunni jooksul, on selle amputeerimise oht.



500

Edasine tegutsemine laagris, onnis või muus külma eest kaitstud varjulises kohas.

• Jalanõud jalast, kindad käest, märgade riiete vahetamine kuivade vastu, sõrmused sõr-
mest.

• Soe jook, võimalusel alkoholiga.

• Valu vaigistamiseks ja vereringe parandamiseks 500 kuni 1000 mg aspiriini või 400 kuni 
800 ibuprofeeni.

• Kiire ülessoojendamine: mitte mingil juhul kuiva kuumuse käes ja külmunud kehaosa 
hõõrudes, vaid selle hoidmise abil 37 °C soojuses vees (kui käepärast, lisada desinfi tsee-
rivat vahendit), s.t beebi vannivee soojuses. Soojust saab kontrollida küünarnuki abil.

• Pidevalt sooja vee lisamine, et temperatuur püsiks ühtlane.

• Külmunud kehaosa soojendamine normaalse kehatemperatuurini või kuni naha värv on 
taastunud (ühe jala ülessoojendamine kestab umbes 1 tund).

• Üles soojenenud kehaosa kuivatamine, lõdva (võimalusel steriilse) sidemega kinnisidumine, 
kehast kõrgemal hoidmine.

Pärast jala ülessoojendamist ei saa vigastatu ise käia, mistõttu tuleks teda transportida. Kül-
metuse tagajärjel võivad tekkida suured villid, mida ei tohi katki teha.

NB! Lokaalsete külmetuste ravimisel ei tohiks eksida järgmiste punktidega:

• haiget kohta ei tohi hõõruda lume või muu materjaliga,

• alajahtunud inimese kehaosi ei tohi üles soojendada,

• kui uut külmumise ohtu ei ole välistatud, ei tohi ülessoojendamisega alustada. 

Alajahtumine

Inimese kehatemperatuur säilib konstantsena ning see on ligikaudu 37,5  °C (tsentraalne 
temperatuur). Kui kehasisene temperatuur jääb alla 35  °C, räägitakse alajahtumisest (hü-
potermiast). Vastupidi lokaalsele külmumisele on tegemist kogu keha aeglase jahtumisega 
väljastpoolt sissepoole. Meie laiuskraadidel tuleb alajahtumisega arvestada iga vigastatu 
puhul, kes on sunnitud pikemat aega looduses või kütmata ruumis viibima. Suvel alahinna-
takse tihti halbadest ilmastikutingimustest, märjast ja tuulest tingitud alajahtumise ohtu. 
Keha jahtumise kiirus sõltub peamiselt vahetust ümbrusest. Kõige kiiremini alajahtub inime-
ne külmas vees; vabas looduses toimub protsess aeglasemalt.

Alajahtumine võib esineda ka ainsa vigastusena – eelkõige näiteks loodusesse eksimise või 
väsimise korral.

NB! Vabasse loodusesse eksinud ja üles leitud inimese puhul tuleb erakorralistes situatsioo-
nides alati arvestada inimese alajahtumisega. Seda isegi siis, kui välistemperatuur ei ole kül-
mumispunktist madalam.
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1) Alajahtumise staadiumid (Šveitsi skeem)

Staadium Raskusaste Sümptom Kehasisene 
temperatuur

I Kerge hüpotermia Patsient reageerib kõnetamisele, 
lihased värisevad.

35–32 °C

II Keskmine 
hüpotermia

Patsient reageerib kõnetamisele 
halvasti, lihased ei värise.

32–28 °C

III Raske hüpotermia Patsient ei reageeri kõnetamisele. 28–24 °C

IV Raske hüpotermia Hingamise ja südame/
vereringesüsteemi seiskumine.

24–15 °C

V Raske hüpotermia Surm pöördumatu hüpotermia 
tagajärjel.

< 15 °C (< 9 °C)

2) Tsentraalne temperatuur

Võimaluste piires hoiab keha kesknärvisüsteemi ja kõigi rindkere ja kõhuõõne organite 
temperatuuri ühtsena. Seda temperatuuri nimetame tsentraalseks temperatuuriks. Õiget 
tsentraalset temperatuuri saab mõõta kas keskkõrvast või siis pärakust, kusepõiest või söö-
gitorust. Kõigist neist kohtadest mõõtmine annab sama tulemuse. Kiirabis on levinud kek-
kõrvast tsentraalse temperatuuri mõõtmine.

NB! Mõõtmist võib segada kuulmekäiku sattunud lumi või jää.

3) Temperatuuri reguleerimise füsioloogia

Keha teeb silmanähtavaid pingutusi selleks, et kehatemperatuur säiliks konstantsena. Mõõ-
duka jahtumise korral suureneb kõigepealt soojuse tootmine: ainevahetus kiireneb, lihased 
hakkavad liikuma ja värisema. Sooja äraandmist kehast vähendab naha verevarustuse vähe-
nemine. Lõpuks väheneb ka lihaste verevarustus ning keha püüab säilitada kesknärvisüs-
teemi, rindkere ja kõhuõõne tsentraalset temperatuuri. Selleks ohverdab ta perifeersete 
kehaosade (naha) temperatuuri reguleerimise. Kaenla alt või suust mõõdetud temperatuur 
ei anna enam teavet õige kehasisese temperatuuri kohta.

Kerge hüpotermia korral on patsient enamasti reageerimisvõimeline, jahtumisel alla 32 °C 
hakkab ta reageerimisvõime kaduma ning lihaste värisemine lakkab. Alla 30 °C tsentraalse 
temperatuuriga patsiendid on üldjuhul koomas. Spontaanne hingamine aeglustub ja muu-
tub tasaseks ning on kliiniliselt sageli raskesti kindlakstehtav. Vererõhk langeb. Raske hü-
potermiaga patsientidel ei ole see tihti enam mõõdetavgi, samuti on langeva kehasisese 
temperatuuriga pulssi raske tunda. Südame löögisagedus võib langeda ekstreemselt mada-
lale: 20 lööki minutis. Südame pumpamisvõimsus on tugevalt vähenenud. Lõpuks vereringe 
seiskub.

Alajahtumise ajal väheneb kõigi rakkude hapnikuvajadus. See kaitseb organeid osaliselt sü-
gava šoki tagajärgede eest.

4) Patsiendi seisundi hindamine, anamnees ja patsiendi läbivaatamine

Suure külmaga õuest leitud patsientide puhul võib eeldada alajahtumist. Diagnoosile leiab 
kinnituse kõigepealt palja käega nahka katsudes ning seejärel tsentraalset temperatuuri 
mõõtes. Niisamuti tuleb alajahtumist kahtlustada nendel patsientidel, kes leitakse piiratud 
teadvusega eest tubastest tingimustest.
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Esimese läbivaatuse eesmärk on kindlaks teha, kas vereringe ja spontaanne hingamine on 
säilinud. Ka alajahtunud patsientide puhul võib see keeruline olla. Hingamine on sageli ta-
sane, aeglane ja raskesti kuulda, pulssi võib olla vaid väga õrnalt tunda. Seega tuleb hüpo-
termia korral otsida pulssi kuni 45 sekundit. Alajahtunud patsientide puhul esineb sageli 
patsiendi surnuks tunnistamise vigu.

Alajahtunud patsiendi päästmine veest on seotud teatud ohtudega, mis puudutavad ka abi 
osutaja ohutust. Seetõttu käsitletakse neid eraldi peatükkides.

Patsiendi seisundi jälgimine on tihti raske. Pulssoksümeetrit ei ole naha halva verevarustuse 
tõttu tavaliselt võimalik kasutada või siis annab see tulemuseks mittehinnatavad väärtused. 
Kuna alajahtumine võib tekkida ka teatud haiguste tagajärjel, millega kaasneb temperatuuri 
reguleerimise funktsiooni lakkamine, tuleb iseäranis tubastest tingimustest alajahtununa 
eest leitud patsientide puhul mõelda võimalikule mürgistusele või neuroloogilisele või sise-
haigusele. Prognoosi määrab peamiselt põhihaigus.

Alajahtumise 
staadium

Peamised 
sümptomid

Käsitlus

I staadium
(Kõigi hõreasustusega 
piirkondades juhtunud 
õnnetuste korral 
tuleb märja ja külma 
ilma korral arvestada 
alajahtumisega)

Külmatunne, 
lihaste 
värisemine

Sooja joogi andmine, märgade riiete 
äravahetamine, edasise jahtumise takistamine 
(termotekk, soojad riided, peakate!)

II staadium Teadvuse 
järk-järgult 
kadumine, 
külmavärinad 
kaovad

Säästev päästmine ja liigutamine  
Edasise jahtumise vältimine, lamavas asendis 
transport lähimasse EMO-sse, pidev elutähtsate 
funktsioonide toimimise kontrollimine (südame 
rütmihäirete tekke oht!)

III staadium Teadvusetus Säästev päästmine ja transport. Stabiilne 
küliliasend
Pidev monitooring (võimalusel EKG)
Intravenoosne juurdepääs juhul, kui edasist 
jahtumist kindlasti enam ei toimu ning kui kanüüli 
saab paigaldada kiiresti (3–5 minutit)
Kui veenitee rajamine ei õnnestu, kasutada 
luunõela
Reanimatsioonivalmidus!

IV staadium Vereringe 
seiskumine

Tavapäraste eeskirjade kohane reanimatsioon (30 
: 2, 100 kompressiooni minutis)
Vatsakeste virvenduse korral 3 
defi brilleerimiskatset
Kui kehasisene temperatuur jääb < 30 °C, siis 
defi brillatsioon tavaliselt tulemust ei anna
Kui seisund ei muutu, toimub reanimatsioon kuni 
patsiendi üleandmiseni haiglale
Edasise jahtumise takistamine
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5) Kuidas käituda alajahtunud patsiendiga

Alajahtumise kahtluse korral tuleks kaugematele väljakutsetele reageerimisel ettevalmis-
tusi teha juba enne kohaleminekut või -sõitmist ning kaasa võtta vajalikud päästevahendid, 
nagu sisekõrva termomeeter, soojatekid, soojakotid ja soojad lahused.

Kõigis alajahtumise staadiumides tuleb silmas pidada järgmist:

• Vältida edasist alajahtumist:

• tõhus isoleerimine sooja kuiva riietuse, termoteki ja peakatte abil (katmata pea 
kaudu kaotab inimene kuni 50% kehasoojusest);

• patsiendi asetamine tuule eest kaitstud kohta (telk, kaatri kajut vmt); termolina ja 
soojakottide asetamine kehatüvele (mitte otse nahale – põletusoht!), mitte jäse-
metele (ülessoojenemisel tekkiva kollapsi oht, sest perifeersed veresooned laie-
nevad ja täituvad keha sisse kogunenud verega, langetades seeläbi tsentraalset 
temperatuuri);

•  aktiivsete liigutuste vältimine (v.a I staadiumi korral, kui see on vajalik), säästev 
päästmine ja transportimine, ideaalis lennutransport.

•Olemasolevate vigastuste ülevaatamine ja esmaabi (verejooksu tuleb tingimata vältida!).

• Tsentraalse temperatuuri mõõtmine sisekõrvast või rektaalselt.

• Hapniku inhalatsioon kehasoojuse tootmise toetamiseks. Võimalusel soojendatud ja nii-
sutatud hapniku manustamine.

• Veenikanüüli paigaldamine on enamasti keeruline ning see ei tohiks transportimist lii-
ga kaua kinni hoida, sest prekliinilise infusiooniravi tähtsuse kohta valitsevad vastakad 
arvamused. Paljude hädaolukordades kasutatavate ravimite toime on alajahtumisega 
patsiendi puhul ebakindel, peale selle takistab nende transporti vere koondumine peri-
feersetest veresoontest kehatüvesse. Vajadusel paigaldada luunõel.

Keha saab soojendada elektriga köetava kuumateki abil. Kui kuumatekki ei ole, võib selle 
asemel kasutada kuumakotti, mis on Kesk-Euroopas laialdaselt levinud. See ei aita küll keha 
üles soojendada, aga takistab edasist jahtumist. Keha soojendamiseks läheb vaja 2–3 kuu-
makotti, 1 termokile, 2 villast tekki, 1 müts. Teadvuseta ja intubeerimata patsient tuleb kinni 
katta küliliasendis.

1. Enne patsiendi ümbertõstmist katke kanderaam või päästekelk 2 villase tekiga (üks 
tekk pikuti, teine risti üle) ja 2 termokilega (üks pikuti, teine risti üle).

2. Tõstke patsient kühvelraamiga ümber, teda võimalikult vähe liigutades.

3. Märjad riided lõigata seljast ära. Vältida kannatanu pööramist ja jäsemete tõstmist sü-
dame tasapinnast kõrgemale.

4. Asetage südame lähedusse rindkerele või ülakõhule 2–3 keemilise täitega kuumakotti 
(võib kasutada ka sooja lahuse pudelit).

5. Katke patsient tekkide ja fooliumiga tihedalt kinni, nii et ülajäsemed oleks kehatüvest 
eraldatud.

6. Asetage pähe soe müts (keha kaotab kuni 50% oma soojusest pea ja kukla kaudu).

7. Alustada infusiooni sooja kristalloidlahusega 80–100 ml/h.
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6) Alajahtunud patsiendi reanimatsiooni eripärad

• Karootise pulsi otsimine / hingamise kindlakstegemine üle 30–40 sekundi.

• Tsentraalne temperatuur: rektaalne või sisekõrvast mõõtmine.

• Kui kehasisene temperatuur jääb alla 30 °C, siis vatsakeste virvenduse korral ainult üks 
defi brillatsiooniseeria (3 šokki).

• Kui kehasisene temperatuur jääb alla 30 °C, ei pruugi mingisugusele ravimite manustami-
sele tulemust järgneda. Mitu korda järjest ei tohi ravimit manustada.

• Kui kehasisene temperatuur on üle 30 °C, tuleb ravimeid manustada suuremate interval-
lidega.

• Pideva südamemassaaži saatel transport haigla EMO-sse.

• Südamemassaaži ja kunstliku hingamise tegemine nagu normaalse kehatemperatuuriga 
patsiendi puhul.

Surm või näiline surm?

Alajahtumisega patsiendi surma kindlakstegemine on eriti raske. Raske alajahtumisega pat-
sienti saab ka pärast tundidepikkust asüstooliat edukalt üles soojendada. Seepärast tuleb 
enne surma konstateerimist alati välistada hüpotermia IV staadium.

Ei konstateerita 
surma

Konstateeritakse surm

Laviinidega 
seotud 
õnnetused Patsiendid, kelle 

hingamisteed olid 
vabad
Hüpotermia IV 
staadium
Elumärgid 
puuduvad. Rinnakorv 
komprimeeritav. 
Kõhulihased pehmed.

Inimene on vee all olnud üle 90 minuti (pikim 
aeg, mille jooksul inimene on jääkülma vee all 
olles ellu jäänud, on 65 minutit.)
Vigastused, mille tagajärjel patsient ei saagi ellu 
jääda (peaaju väljas, dekapitatsioon vmt)
Selge märk sellest, et inimene on surnud kaua 
aega tagasi (nt loomahammustused)

Uppumised

Polütrauma

Patsiendi üldine 
väljanägemine
Kliinilised 
märgid

Hüpotermia V staadium

Elumärgid puuduvad.
Rinnakorv ei ole komprimeeritav.
Kõhulihased kõvad.

EKG Vatsakeste virvendus 
– asüstoolia Asüstoolia

Kehasisene 
temperatuur Üle 15°C Alla 15°C (?)

Seerumi 
kaaliumitase Alla 12 mmol/l Üle 12 mmol/l
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Ravimid

Vt peatükki „Farmakoloogia“.

• Aspiriin

• Ibuprofeen

Kokkuvõte

Lokaalseks külmumiseks loetakse kehast eemaleulatuvate kehaosade külmakahjustusi. Üld-
juhul patsiendi elu ohus ei ole. Erinevalt külmumisest puudutab alajahtumine kõiki keha süs-
teeme. Alajahtumine võib tekkida ka siis, kui väline temperatuur jääb üle külmumispunkti. 
Alajahtumise korral rakendatavaid prekliinilisi ja kliinilisi ravivõtteid on olenevalt jahtumise 
raskusastmest raske valida, sest paljud diagnostika ja raviga seotud meetmed mõjuvad vaid 
osaliselt.

VÕTMESÕNAD alajahtumine hüpotermia külmumine

külmakahjustus sisekõrva 
termomeeter

surma 
konstateerimine

temperatuuri 
reguleerimine 

soojatekk tsentraalne 
temperatuur

uppumine

Teadmiste kontrolli küsimused

1. Millised sümptomid osutavad lokaalsele külmumisele?

2. Mille poolest erineb külmumine alajahtumisest?

3. Milliseid aspekte tuleb alajahtunud inimese surma konstateerimisel silmas pidada?

4. Mida tuleb silmas pidada alajahtunud patsiendile abi osutades?



506

42. ELEKTRI- JA VÄLGUTRAUMAD
Õpieesmärgid

Erakorralise meditsiini tehnik:

• oskab kirjeldada elektrivoolu füüsikalisi põhimõtteid,

• teab kuidas erinevad voolu liigid mõjuvad inimese kehale,

• teab millised vigastused tekivad elektritrauma korral,

• teab kuidas osutada abi elektritraumaga patsiendile.

Sissejuhatus

Elektriõnnetused kujutavad endast kiirabi jaoks suhteliselt haruldast nähtust. Suurem osa 
elektritraumasid ei põhjusta püsivaid kahjusid, nii et tavaliselt ei pöörduta ka abi saamiseks 
arsti juurde. Letaalsus on kõrge eriti kõrgepingevoolu õnnetuste korral. Elektriõnnetused 
võivad olla tingitud pinge all olevate osade otsesest puudutamisest. Selle kõrval võib pinge 
all olevatele esemetele lähenemine põhjustada kaarleegi ülekandumist. Tolerants on indivi-
duaalselt väga erinev. See sõltub osaliselt nahatakistusest, vereringe seisundist ja varasema-
test kardiaalsetest haigustest.

Juhtuminäide

Kell on umbes 12.30 ühel reedel, kui hädaabinumbrile 112 tuleb noore poisi erutunud kõne: „Pa-
lun tulge kiiresti – mu sõbranna sattus õnnetusse kaubarongijaamas, ta kukkus vagunilt maha ja 
ei liiguta end enam!“ Juba kolme minuti pärast on kohal kiirabiauto, kaks minutit hiljem samuti 
teate saanud kiirabi arstibrigaad. Kiirabiarst avastab, et patsient paisati ilmselt elektrilöögiga 
vaguni katuselt maha.

Pärast rongist elektri väljalülitamist ja patsiendi lähemat uurimist saab kiirabiarst veel vaid tema 
surma tuvastada.

Tungiva küsitlemise peale tuleb muserdatud poiss nüüd tõega lagedale: noorukite grupp ronis 
vagunite peal. Lähedusest leiab kiirabi veel ühe tüdruku, kes on küll vagunikatuselt kukkumise 
tõttu raskelt vigastatud, kuid on veel elus ja pärast seisundi stabiliseerimist toimetatakse ta ra-
vile intensiivraviosakonda.

Terminoloogia

Elektrivoolu all mõistetakse elektronide voolu ühest aatomist järgmisesse.

Voolutugevus (I) – voolutugevus näitab ajaühikus voolujuhi ristlõiget läbinud elektrilaengu 
hulka. Seda mõõdetakse amprites (A). Vigastuse ulatus sõltub voolutugevusest. Alla 1 mA 
pole kehalisi vigastusi oodata. Lahtilaskmispiir on 10–15 mA. Käte tugevate painutajalihaste 
krambi tõttu pole suure voolutugevuse korral vooluallikast lahtilaskmine teatud tingimus-
tes enam võimalik. Üle 50 mA võivad tekkida hingamislihaste paralüüsid ja südames ventri-
kulaarne fi brillatsioon. Üle 1000 mA täheldatakse püsivat müokardi kontraktsiooni.
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Pinge (U) – pinge iseloomustab kahe punkti elektrivälja tugevuse erinevust ning  tööd 
elektronide ümberpaigutamiseks. Pinge mõõtühik on volt (V).

Takistus (R) – takistus, mõõdetakse oomides (Ω), näitab seda, kui raske on elektronidel ma-
terjalis edasi liikuda. Takistus on otseselt proportsionaalne voolujuhi diameetri ja pikkusega. 
Kui elektronid põrkuvad oma teel kokku, siis vabaneb soojus takistusest olenevalt. Takistu-
sed inimkehas on äärmiselt muutuvad, nii et madalpingeõnnetused võivad mõjuda kõrgpin-
getraumadena ja vastupidi. Suhet nimetatud suuruste vahel kirjeldab Ohmi seadus: I = U/R.

Madalpinge – madalpingeõnnetusteks nimetatakse selliseid, mille korral on pinge kuni 1000 
volti. Selle korral tekivad eelkõige ärritusefektid elektriliselt erutatavatele kudedele.

Kõrgepinge – peetakse pinget üle 1000 voldi ja voolutugevust üle 3 ampri. Kõrgepingeõn-
netuste korral tulenevad kahjustused enamasti kuumuse toimest.

Voolutihedus –voolutiheduseks nimetatakse voolutugevuse ja juhi ristlõike pindala suhet.

NB! Õnnetuse tagajärjed sõltuvad voolutihedusest. Pingel on elektrikahjustuste tekitamisel 
vaid teisejärguline roll. Voolutugevusi, mis on inimkehas voolanud, on erinevate takistuste 
tõttu enamasti peaaegu võimatu kindlaks määrata.

Alalisvool – elekter voolab ainult ühes suunas. Alalisvool ärritab ainult sisse- ja väljalülitami-
sel, aga mitte elektrivoolu käigus. Alalisvool võib ainult selle erakordselt lühikese perioodi 
jooksul põhjustada müokardil ventrikulaarset fi brillatsiooni.

Vahelduvvool – vahelduvvooluõnnetused on märksa ohtlikumad kui sama pingega alalisvoo-
luõnnetused. Vahelduvvool muudab voolusuunda 50 korda sekundis. Sellega tõuseb vent-
rikulaarse fi brillatsiooni tekitamise tõenäosus ka lühikeste voolukontaktide ja teatud voolu-
tugevuste korral. Vahelduvvool langetab fi brillatsiooni läve ekstrasüstolite käivitamise teel.

Pingelehter – lähenemisel kõrgepinge allikale  tekib pingelehter. Seejuures on tegemist voo-
lu juhtivast kontaktpunktist lähtuva potentsiaalierinevusega, mille tugevus kauguse suure-
nedes väheneb. Pingelehtrit on võimalik olenevalt maastiku olemusest tõendada ka veel 
10–20 m kauguselt. Kontaktpunktile lähenedes pinge suureneb. Keha läbistava elektrivoolu 
oht suureneb.

Kaarleek – kõrgepingekontaktid võivad kaasa tuua kaarleegi moodustumise. Eelduseks on 
kõrge potentsiaalierinevus voolu juhtiva juhtme ja läheneva maandatud keha vahel. Kaar-
leegi ülekandumisel variseb õhu üleminekutakistus järsku kokku. 10 000 voldi korral võivad 
ioniseeritud osad üleminekul ületada mitu sentimeetrit õhuruumi. Kaarleegis tekivad tem-
peratuurid kuni 4000 ºC. Kaarleegi ülekanded võivad põhjustada suuri põletusi. Kõrgepinge-
alas võib kaarleegi kaudu toimuda asjaosalise otsene elektriline läbistamine.

Respiratoorne paralüüs – hingamishalvatus

Müokard – südamelihas

Kontraktsioon – kokkutõmme

Voolutihedus – voolutugevus läbitava juhtme ristlõike pinna kohta (A/cm2)
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Vigastused pärast elektritraumat

Inimkeha käitub nii nagu nahkpall, mis on täidetud elektrolüüdilahusega. Tal on suur välista-
kistus ja hea juhtivus keha sisemuses.

Põhimõtteliselt saab pärast elektritraumat eristada kahte erinevat toimemehhanismi.

• Ärritusefekt elektiliselt erutuvatele kudedele: elektrivool suudab inimkehas avaldada mõju 
mitmele koele. Siia kuuluvad müokard, lihaskond ja närvisüsteem. Nende organite osalus 
sõltub voolusuunast ja sellega kaasnevast elektrivoolust ja samuti voolutihedusest.

• Soojatootmine: energeetilise elektrivooluga toodetakse Joule’i soojust. See võib põhjus-
tada erineva ulatusega põletusi piki voolu kulgemisteed.

Madalpingevoolu korral (< 1000 V, majapidamises) on esiplaanil põletused elektrivoolu 
sisenemis- ja väljumiskohtadest – voolumärgid. Järgnevalt tuleb arvestada südame rütmi-
häirete tekkimisega. Need võivad tekkida ka mõne aja pärast. Seetõttu tuleb elektrivoolu 
ohvreid jälgida 24–48 h kardiomonitooringu abil. Kui elektrivoolu mõju kestab, võib tekkida 
lihaste kokkutõmbumine (tetaania). Voolujuhtmest lahtilaskmine võib osutuda võimatuks, 
võib esineda ka hingamislihaste halvatust koos hingamise seiskumisega.

Esmaseks meetmeks on elektrivoolu mõju katkestamine kas väljalülitamise teel või kasuta-
des mittejuhti (isolaator, eriti ettevaatlik tuleb olla niiskuse korral!). Põletusjälgi ravitakse 
nagu põletushaavu, alustatakse kontrolli südamerütmihäirete avastamiseks.

Kõrgepinge (> 1000 V, tugevvool) korral elektrivool tekitab äärmusliku kuumuse läbitavas 
piirkonnas olenevalt kudede takistusest. Siin on esiplaanil elundi kahjustus söestumise tõt-
tu. Lisaks kahjustatud elundi (süda, aju jne) funktsiooni lakkamisele tuleb suurt tähelepanu 
pöörata ka lihasrakkude lagunemisele. Lagunemisproduktid satuvad verre (nt müoglobi-
nuuria) ja võivad eritamisel kahjustada neere või viia neerude puudulikkuseni. Elektrivoolu 
mõju võib lõpetada ainult spetsialist (elektrik) elektri välja-lülitamise teel. Manipulatsioo-
nidest isolaatoritega või lülituskilbi juures tuleb enesekaitseks igal juhul loobuda. Esmast 
meditsiinilist abi antakse leiu kohaselt (põletus, elundi tegevuse lakkamine jne). Neerude 
funktsiooni lakkamise ärahoidmiseks tuleb jälgida, et diurees oleks piisav (diurees 1–2 ml/
kg/h). Peale vedeliku manustamist võib olla vajalik diureetikumi (nt Mannintol) manustami-
ne ning uriini alkaliseerimine (pH > 7) naatriumbikarbonaadi infusiooniga.

Elundikahjustused pärast elektrivooluga kontakti

• Süda

Elektritrauma tagajärjel saabunud surma põhjuseks on enamasti elektrilise ärrituse tulemus 
müokardile. Olenevalt voolu liigist, kulgemisteest, -tihedusest ja mõjutava voolu kestusest 
võib südame reaktsioon olla erinev. Voolu kulgemisteel on siinkohal eriline tähendus. Kõige 
ohtlikumad on voolud, mis kulgevad nii nagu defi brillatsioon südametelje suunas. Lühen-
datud voolu kulgemisteede korral (nt käed – istmik, pea – käsivars, käsivars – käsivars) on 
surmava õnnetuse oht väiksema kehatakistuse tõttu eriti suur. Letaalsus suureneb eluea 
kasvades.

Kui voolust tingitud müokardi depolarisatsioon satub südametsükli haavatavasse faasi (VP 
– vulneraabelne faas), võib see tekitada ventrikulaarset fi brillatsiooni ja – harvemini – asüs-
tooliat. Elektrivoolu lõppedes võib süda hakata uuesti spontaanselt lööma, kui pole tekki-
nud pöördumatuid hüpoksilisi müokardikahjustusi.
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Erinevalt alalisvoolust tekitab vahelduvvool lihaskonna tetaanilist kontraktsiooni ning ras-
kendab või takistab vooluallikast lahtilaskmist. Kõrge ümbritseva temperatuuri ja kehalise 
töö korral oht suureneb, sest haavatavad perioodid järgnevad suure südame löögisageduse 
tõttu kiiresti üksteisele ja nii läbib elektrivooluaeg mitu haavatavat faasi.

Südame rütmihäired tekivad õnnetusega tihedas ajalises seoses, seega kas vahetult või 
mõni tund pärast seda. 

• Kesknärvisüsteem

Neuroloogilised tüsistused on elektritraumade kõige sagedasemad tagajärjed. Tundlikkuse 
häireid ja lühikest teadvusekaotust (sageli kõrgepingevoolu õnnetuste korral) täheldatakse 
elektritraumade korral sageli (7–30%), kuid enamasti on need lühiajalised (1 min) ja vajavad 
vaid harva ravi. Seljaajukahjustused võivad tekkida vahetult või olulise ajalise viivitusega. 
Neuroloogiliste tüsistuste prognoos on halb.

Teadvusekaotuse põhjus pole veel täielikult selge. Tegemist võib olla vereringemõjude ja 
šoki toime seguga. Kolju suure takistuse tõttu on aju suurel määral kaitstud, nii et intratse-
rebraalsed nekroosid või epilepsiad tekivad hilise komplikatsioonina vaid harva. Ajuödeeme 
ja läbivoolusündroome täheldatakse see-eest sagedamini.

• Siseelundid

Siseelundite elektrikahjustused on haruldased. Kopsukahjustused tekivad enamasti pleura 
efusiooni ja pneumoonia korral. On kirjeldatud sapipõie- ja soolenekroose, nende kõrval 
transitoorset iileust iivelduse ja oksendamisega.

• Nahk ja lihaskond

Pärast elektritraumat tuleks patsiendilt otsida nn. elektrijälgi. Elektrijäljed on tüüpilised 
voolu sisenemise ja väljumise koha tähised. Elektrijäljed võivad esineda ka madalpingeõnne-
tuste korral, kuid on siiski kõrgepingevoolust tingitud traumade korral oluliselt sagedamini 
leitavad.

Eriti kuiv nahk on voolule suureks takistuseks (10 000 Ω). Nahatakistus on seda suurem, 
mida väiksem on elektroodi kokkupuutepind. Seetõttu tõuseb temperatuur voolu sisenemi-
se kohas äärmuslikult. See võib põhjustada kolmanda astme põletusi. Elavas koes muutub 
takistus voolu mõjumise aja jooksul. Kohe kui nahk satub kontakti elektriallikaga, tõuseb 
voolutugevus alguses aeglaselt ja siis järsku kõvasti. Sellega samal ajal murdub nahatakistus 
järsult. Elektrijälje suurus ei anna seejuures mingit võimalust järeldada kahjustuse ulatust 
piki elektri liikumisteed. Isegi kui need tunduvad väliselt märkamatud, võib tegemist olla 
vigastatud jäseme raskeima kahjustusega. Eriti jäsemete kitsamates kohtades, nagu käe- ja 
jalaliiges, tõuseb temperatuur suure voolutiheduse tõttu kiiresti ja võib põhjustada raskeid 
termilisi kahjustusi. Suurepinnalised kontaktid tekitavad väiksemaid nahakahjustusi kui väi-
kesed kontaktpinnad.

Luu on suure takistuse tõttu halb elektrijuht. See viib suure voolutiheduse korral luu suure 
soojenemiseni ja võib nii põhjustada ümbritsevate lihaste raskeid põletusi. Lihaste kaasa-
mise tõttu vallandatakse suured müoglobiinikogused, mis võivad viia neerukahjustuste ja 
koguni crush-neeruni. Eriti sageli saavad viga küünarvarre painutajalihased.

• Veresooned ja närvid
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Veresooned ja närvid on head elektrijuhid. See võimaldab nimetatud struktuurides suurt 
elektrivoolu. Elektrist tingitud veresoone siseseina kahjustused viivad mõnikord trombide 
tekkeni. Veresoonte elektriliselt kahjustatud alas on kõrgenenud permeaablus koos olulise 
vedelikukaotusega koes.

Haavatav faas (vulneraabelne faas, VP) – lühike ajavahemik südametsükli lõpus, kui saabuv 
elektriimpulss võib vallandada ventrikulaarse fi brillatsiooni

Tetaaniline kontraktsioon – krambilaadne lihaste kokkutõmbumine

Pleura efusioon – vedeliku kogunemine pleuraõõnde

Transitoorne – mööduv, ajutine

Iileus – soole tegevuse katkemine

Müoglobiin – lihastes leiduv valkaine

Crush-neer – vallandatud müoglobiinist põhjustatud neerukahjustus

Permeaabelus – läbilaskvus

Pilt 42.1. Elektrimärk peopesas (laibal)

Välgutabamus

Välguõnnetused on kiirabi tegevusvaldkonnas erakordselt haruldased. Näiteks USA-s su-
reb igal aastal umbes 150–300 inimest välgutabamuse tagajärjel. Suremuseks hinnatakse 
30–50%. Välgulöögi korral on pinge mitu miljonit volti ja saavutatakse voolutugevused üle 
100 000 ampri. Kuid seejuures voolab elekter vaid 1–3 millisekundit. Tavaliselt ei piisa sellest 
ajast nahatakistuse ületamiseks. Seetõttu saab elekter voolata vaid üle naha ja mitte läbi 
keha. Elektrivoolu üle naha nimetatakse fl ashover’iks. Sageli esineb nii-öelda välgukolmik:

• teadvusetus,

• mööduv halvatus,

• välgumärgid nahal.
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Teadvusekaotuse põhjus võib olla hüpoksia primaarse südameseiskumise või vasospasmi 
tõttu. Peale selle räägitakse tserebraalsetest muutustest, mis sarnanevad epilepsiale. Hal-
vatused võivad samuti vasospasmi tagajärg olla. Välgumärgid on välguõnnetusele patog-
noomilised. Need peaksid tulenema kuumusest põhjustatud vasoparalüüsist. Välguõnne-
tustesse satub sageli korraga mitu inimest.

Vasospasm – veresoonelihaste kontraktsioon

Vasoparalüüs – veresoonelihaste halvatus

Elektritrauma käsitlus ja ravi

• Enese ohutus

Elektriõnnetuste raames tuleb erilist tähelepanu pöörata eneseohutusele. Kiirabi ülesanne 
ei ole siseneda ohustatud alasse. Nagu juba mainitud, võib kaarleegi ülekandumine kujutada 
endast olulist ohtu. Ka pingelehter kujutab endast potentsiaalset ohuallikat. Lähenemine 
vigastatud patsiendile on aktsepteeritav alles pärast kindla loa saamist elektrioperaatorilt 
või päästetööde juhilt.

• EKG-monitooring

Kõigile patsientidele tuleb teha EKG-monitooring. Madalpingealas on elektritrauma korral 
enamasti tegemist kõige-või-mitte-millegi-sündmusega. See tähendab, kui elektrikontakt ei 
tekitanud ei ventrikulaarset fi brillatsiooni ega asüstooliat, siis pole muud kahjud eriti tõe-
näolised. Nii ventrikulaarseid kui ka supraventrikulaarseid südamerütmihäireid tuleb jälgida 
(monitoriga), kuid need vajavad harva ravi.

• Reanimatsioon

Tekkinud südameseiskumise korral kehtivad üldised kardiopulmonaalse reanimatsiooni 
reeglid (j peatükk „Taaselustamine kliinilisest surmast“). Sageli on tegemist nooremate, 
seni terve südamega patsientidega, nii et ka pikendatud reanimatsioonidel on sageli sood-
sad tulemused. Südame seiskumine pärast välgutabamust tuleneb vasospastilisest ishee-
miast. Perifeerse vasospasmi tõttu võib vererõhu mõõtmine keeruline olla. Tsentraalses ve-
reringes on enamasti hüpertensioon.

• Põletuse ravi

Kui tegemist on ulatuslike põletustega, kehtivad põletusravi juhised nagu külma veega jahu-
tamine ja kogu riietuse eemaldamine (j peatükk „Põletus“). Infusioonravi toimub Baxter-
Parklandi valemi järgi: 4 ml/kg  × põletatud pind %-des esimese 24 tunni jooksul. Eriti ula-
tuslike lihasekahjustuste korral tuleks juba haiglaeelselt alustada agressiivse infusiooniga, 
saavutamaks piisavalt kõrget diureesi > 1 ml/kg /h. 

Põletuste korral tuleb pöörata tähelepanu piisavale analgeesiale kehtivate ravijuhiste järgi.

• Täiendavad vigastused

Sageli esineb elektriõnnetuste raames kukkumist suurtest kõrgustest. Otsida tuleks täien-
davaid vigastusi nagu luumurrud, nihestused või traumaatiline ajukahjustus.
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• Hospitaliseerimine

Madalpinge elektrilöögi saanud patsiente võib jätta hospitaliseerimata vaid siis, kui:

• neil pole esinenud teadvusekaotust,

• EKG on kõrvalekalleteta,

• neil pole stenokardilisi kaebusi,

• südame rütmihäired pole tuvastatavad.

Kõrgepingevoolust tingitud õnnetuste korral on alati vaja patsiendid hospitaliseerida EMO-sse.

Isheemia – vähenenud verevarustus

Diurees – uriinieritus

Stenokardiline – südamevaludega kaasnev

Kokkuvõte

Elektriõnnetuste toimed sõltuvad voolu liigist, selle kulgemise teest ja vooluga kokkupuute 
ajast. Mida pikem on elektrikontakt, seda suurem on kahjustuste risk.

Pärast elektriga kokkupuutumist võivad sellistes elundites nagu süda, närvid ja lihaskond 
esineda ärritusefekt, lisaks sellele võivad Joule’i soojuse tekkimise tagajärjel tekkida naha- ja 
lihaste põletused.

Sündmuskohal kiirabi töökorralduses on esikohal enesekaitse. Kui patsient on väljaspool ohtu, 
tuleb teha EKG. Südamerütmihäired on sagedased, kuid enamasti ei vaja need ravi. Kui te-
gemist on südame ja veresoonkonna seiskumisega, kehtivad üldised kardiopulmonaalse re-
animatsiooni juhendid. Kui patsiendil ilmnevad põletused, kehtivad põletusravi põhimõtted, 
nagu külmaveeravi, riiete eemaldamine, infusioon Ringeri laktaadiga Baxteri-Parklandi valemi 
kohaselt. Otsida tuleb täiendavaid vigastusi, nagu luumurrud või traumaatiline ajukahjustus.

VÕTMESÕNAD Joule’i soojus (südametegevuse) 
haavatav faas, VP 

madalapinge vool kõrgepinge vool

Teadmiste kontrolli küsimused

1. Milliseid vooluliike Te tunnete?

2. Selgitage Ohmi seadust.

3. Milliseid tagajärgi on pärast madalpingevoolust tingitud õnnetusi oodata?

4. Milliseid vigastusi on pärast kontakti kõrgepingevooluga oodata?

5. Milliseid uuringuid tuleb elektritraumaga patsiendile enne haiglat teha?

6. Mis on välguõnnetuse eripärad?
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43. VEEGA SEOTUD ÕNNETUSED
Õpieesmärgid

Erakorralise meditsiini tehnik:

• teab uppumise mehhanisme,

• teab millised hiliseid sümptomeid võivead esineda sukeldumisõnnetuse korral,

• teab millised ohud kaasnevad päästmisega,

• teab kuidas elutähtsaid funktsioone kontrollida ja vajadusel neid säilitada,

• oskab kirjeldada alajahtumise mõjusid,

• teab kuidas abi anda uppumise korral.

Sissejuhatus

Veega seotud õnnetuste hulka kuuluvad nii uppumis- ja sukeldumisõnnetused kui ka immer-
sioonitraumad (alajahtumine külma vee toimel). Alajahtumisest käesolevas peatükis juttu ei 
tule, siinkohal olgu viidatud peatükile „Külma kahjustav toime“.

Uppumisega seotud õnnetus

Uppumissurm on liiklusõnnetuste järel laste surmade pingereas 2. kohal. Kõige rohkem on 
ohustatud väikelapsed (1–5-aastased), kusjuures õnnetuse põhjusteks on esile toodud kuk-
kumist tiikidesse ja basseinidesse. Mõnesentimeetrine veesügavus võib väikelapse jaoks 
juba eluohtlik olla.

Täiskasvanute puhul on veega seotud õnnetuse või uppumisest tingitud surma tegelik põh-
jus üsna laialivalguv. Seda võib põhjustada näiteks südameinfarkt või krambihoog või olla ka 
suitsiidse kavatsuse tagajärg. Paljud patsiendid on õnnetuse hetkel alkoholi või uimastite 
mõju all. Sportsukeldujad, kes satuvad sukeldumise ajal õnnetusse, surevad uppumissurma 
mõne teise vee all ilmnenud keerulise probleemi tõttu.

Tegelikke õnnetuse põhjusi ja võimalikke kaasnevaid vigastusi tuleb arvestada nii päästmise 
kui ka ravi käigus.

Terminoloogia

Uppumine (drowning) – pea sattumisel vedelikku (enamasti vette) ummistatakse hingamis-
teed, tulemuseks on surm hapnikupuuduse tõttu.

Märg uppumine – vee aktiivne sissehingamine alumistesse hingamisteedesse.

Kuiv uppumine – häälepaelte krambi (larüngospasmi) tõttu sulguvad õhukanalid ja nii jääb 
see kuni surma hetkeni. Vesi pääseb kopsu alles pärast seda.

Sekundaarne uppumine – kui esmane uppumine elatakse esialgu üle, ei ole sugugi harulda-
ne, et tekib raske kopsukahjustus ägeda respiratoorse distressi sündroomina (ARDS). See-
juures tekib intestitsiaalne (sidekoega piirduv) või alveoolne (alveoole täitev) ödeem. Kah-
justus kopsukoes võib olla nii suur, et keha piisavat hapnikuga varustamist ei õnnestu enam 
püsivalt taastada ja patsient sureb ravimatusse hapnikupuudusesse. Seda nimetatakse ka 
sekundaarseks uppumiseks.
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Pärast uppumisõnnetusest päästmist tuleb arvestada hilisema suremusega kuni 25% ja neu-
roloogiliste (pikaajaliste) kahjustustega kuni 10% juhtudest.

ARDS – adult (acute) respiratory distress syndrome, akuutne hingamisraskus täiskasvanutel/ 
„šokikops“

Uppumise faasid

1) Pinnal püsimise faas

Hättasattunu üritab meeleheitlikult vee peale jääda ja ahmib paaniliselt õhku. Selle tulemu-
sena suudab ta end üha lühemat aega vee peal hoida, ta vajub ajutiselt vee alla. Seejuures 
võib ta juba vett neelata ja/või tekkida tal larüngospasm. Kurnatuse ja algava hüpoksia tõttu 
vajub ta sagedamini vee alla, teadvus hakkab kaduma.

2) Allavajumise ja hinge kinnihoidmise faas

Maksimaalselt minut pärast vee alla vajumist tekivad vastupandamatud hingamisliigutused 
ja vesi tungib hingamisteedesse. Larüngospasmi korral ei pääse vesi küll kopsu, kuid hät-
tasattunu kaotab hapnikupuuduse tõttu teadvuse. CO2 hulga tõus veres viib enamasti ka 
nendel juhtudel maksimaalse hingamistungini, millega kaasneb viimaks vältimatu sügav sis-
sehingamine (märg uppumine).

3) Lämbumise faas

Kopsualveoolide pind saab püsivalt kahjustada (vaht, lima eritumine = elumärk, oluline koh-
tumeditsiini jaoks). Hapnik ei pääse enam kopsudest verre. 10–15%-l juhtudest ei kao algne 
häälepilukramp (kuiv lämbumine).

4) Generaliseerunud krambifaas

Aju suurenev hüpoksia põhjustab kogu keha haaravaid krampe.

5) Surmafaas 

Mõne minutiga seiskub vereringe hapnikupuuduse tõttu.

Hüpoksia – vähenenud hapnikuvarustus

Õnnetuse hindamine, anamnees

Nagu iga kiirabivisiidi korral, on ka siinkohal eriti oluline luua ülevaade juhtunust (anamneesi 
kogumine kõrvalistelt isikutelt). Eriti olulised küsimused on:

• Kui kaua oli patsient vee all (submersiooniaeg)?

• Kas patsiendi vee alla vajumist märgati?

• Kas ta veel võitles pinnal või vajus lihtsalt vee alla?

• Kas on teada eelnevad haigused (südamehaigused, ajurabandus, epilepsia või diabeet)?

1) Kas uppumine oli magevees või soolases vees?

Selline vahetegemine on teatava tähtsusega intensiivravis, kuid kiirabi seisukohalt ei ole sel-
lel mingit vahet.
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2) Päästmine

Uppuja veest välja toomine on kiirabi saabudes enamikul juhtudel juba toimunud. Kui seda 
pole veel tehtud, on see päästjate või vetelpääste/rannavalve töö. Ka siin kehtib reegel: ene-
sekaitse enne teiste kaitsmist!

Reanimatsioonikatsed vees on osutunud ebatõhusateks ja seetõttu tuleb neist loobuda. 
Igal juhul tuleb aga pöörata tähelepanu võimalikele kaasnevatele vigastustele. Reegliteko-
hane traumahaige käsitlus (kiire, aga ettevaatlik päästmine, kaelalülide immobilisatsioon, 
vaakummadrats) on tingimata vajalik.

3) Alajahtumine

Peaaegu iga veeõnnetuse korral tuleb arvestada patsiendi alajahtumisega. Vees jahtub or-
ganism märgatavalt ja kiiresti isegi suviste soojakraadide korral. Eriti puudutab see lapsi nen-
de suure kehapinna tõttu.

Kui jahtumine toimub järsult (nt vee alla vajumine külmas veekogus, eelkõige talvel), siis 
võib kiirel ja tugeval jahtumisel olla ka kaitsev mõju. Keharakud kasutavad seetõttu vähem 
hapnikku ja suudavad nii pikemat aega ilma pöördumatute kahjustusteta puudulikku O2-ga 
varustamist taluda.

Uppunu abistamine

Sümptomid Uuringud Meetmed

Uppumine

Teadvusetus, hingamise 
ja vereringe seiskumine, 
enamasti asüstoolia, 
harvemini ventrikulaarne 
fi brillatsioon

Elutähtsate funktsioonide 
kontroll, südamerütmi 
monitooring, kaasnevad 
vigastused?

Nina-kurguruumi 
aspiratsioon, ACLS-meetmed, 
defi brillatsioon ventrikulaarse 
fi brillatsiooni korral, 
kaasnevate vigastuste ravi

Sekundaarne uppumine

Üldseisundi halvenemine, 
rindkerevalude esinemine, 
kasvav õhupuudus ja 
tahhükardia, teadvuse 
tuhmumine

Eluliselt tähtsate 
funktsioonide pidev 
kontroll

Asend seisundi järgi, O2 
manustamine: 15 liitrit minutis, 
edasise alajahtumise eest 
kaitsmine, ACLS-meetmed 
vajaduse järgi

Kiirabi eesmärk

Spontaanse vereringe taastamine pärast kiiret päästmist kaasnevate vigastustega (eelkõi-
ge lülisamba kaelalülide immobilisatsioon!) arvestades. Kiire ja säästev transport sobivasse 
haiglasse: raske hüpotermia (keha sisetemperatuur alla 30 ºC) korral tuleks valida kehavälise 
vereringe võimalusega haigla.

Prognoos

Ka pikemaid vee all viibimise aegu on võimalik ilma kaudsete kahjudeta üle elada, kui taga-
takse kiire, õige ja eelkõige katkematu erakorraline abi ning järgnev intensiivravi.

Reanimatsioonikatsed võib lõpetada alles siis, kui hüpotermia on likvideeritud, esinevad elu-
ga kokkusobimatud vigastused või kindlad surmatunnused või arst annab korralduse reani-
matsiooni lõpetamiseks.
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NB!

• Iga uppumisõnnetuse korral on vaja kaasata arstibrigaad või konsulteerida.

• Patsiendi katkematu varustamine suurima võimaliku hapnikukontsentratsiooniga on ot-
sustava tähtsusega.

• Vajadusel jätkatakse reanimatsiooni seni, kuni patsient on haiglas ja uuesti üles soojen-
datud.

Sukeldumisega seotud õnnetused

Tundmatu veealune maailm võlub inimesi juba ammusest ajast. Kui varasematel aegadel 
piiras veealuse maailma avastamist oluliselt sobivate hingamisseadmete puudumine ja hil-
jem oli see vaid elukutseliste tuukrite ja sõjaväetuukrite eelisõigus, kuni 1970–1980-ndate 
aastate sukeldumispioneerid tasandasid teed tänapäeval trendikale spordialale. Vabaajasu-
keldujate arvu kasv viis aga ka sukeldumisõnnetuste sagenemiseni.

Tehniliselt võttes on sukeldumissport suhteliselt ohutu, sest moodsad hingamisseadmed on 
korralikud ja neid on lihtne käsitseda. Kuid vee all võivad ka juba väikesed probleemid väga 
kiiresti stressi ja paanikat põhjustada ja sukeldumisõnnetusele teed rajada. Inimlikud vead 
ja olukorra vale hindamine on õnnetuse põhjus number üks. Seejuures tekib palju rohkem 
probleeme kogenud sukeldujatel kui algajatel.

Organismis sukeldumisõnnetuse korral aset leidvad protsessid on väga komplekssed. Nen-
de mõistmiseks on vaja tunda füüsikalisi põhitõdesid, mille kirjeldused on selles peatükis 
piiratud praktilise töö jaoks vajaliku miinimumiga.

Sukeldumisõnnetused võivad juhtuda hinge kinni pidades, hingamistoruga ja sukeldumis-
seadmetega sukeldumisel. Kuigi õnnetuse tagajärjed on osaliselt samad, on mehhanismid ja 
kahjustused väga erinevad ja nende vahel tuleb ranget vahet teha.

Terminoloogia

Sukeldumisõnnetus – tervisekahjustused, mis tekivad sukeldumise tagajärjel. Neid tekitavad 
füüsikalised muutused, millele alluvad gaasid ja gaasisegud muutuva ümbritseva rõhu juu-
res. Seejuures on põhimõtteliselt ebaoluline, kui kaua või kui sügavale sukelduti.

Apnoesukeldumine – sukeldumine hinge kinni hoides ilma abivahenditeta.

Hingamistoruga sukeldumine – sukelduja ujub enamasti napilt veepinna all ja hingab õhku 
30 kuni 35 cm pikast torust. Kui ta sügavamale sukeldub, peab ta hinge kinni hoidma ja muu-
tub seega apnoesukeldujaks.

Hingamisseadmetega sukeldumine – sukelduja hingab vee all rõhu all olevat gaasi, millega 
teda varustatakse kas rõhuga balloonist või pinnalt rõhkvooliku kaudu. Vastava seadme abil 
sobitatakse hingamisgaaside rõhku automaatselt veesügavusega, nii et sukelduja saab va-
balt sisse hingata. Kui väljahingatav õhk lastakse vette, räägitakse avatud süsteemist. Pinna-
pealseid süsteeme sportsukeldujad ei kasuta. Seevastu on hiljuti turule lisandunud kinnised 
süsteemid, mille puhul eraldatakse väljahingatavast õhust süsinikdioksiid ja vaid kasutatud 
hapnik lisatakse väikesest balloonist uuesti hingamisgaasile (poolavatud süsteem).

Hingamisgaasid – teistest peajagu ees olev kõige kasutatavam hingamisgaas sportsukeldu-
jatel on õhk (suruõhk). Kuid selles valdkonnas kasutatakse ka teisi õhusegusid (gaasiseguga 



517

sukeldumine). Iga hingatavat gaasi või iga gaasisegu saab kasutada vaid kuni teatud kindla 
sügavuseni. Sellest allpool tekivad mürgitusilmingud. Lohakalt täidetud suruõhuballoonide 
kasutamisel võib tekkida ka süsinikmonooksiidi mürgitus (kompressori heitgaasid!).

Füüsikalised põhitõed

Merepinna kõrgusel mõjub inimkehale suhteliselt püsiv atmosfääriline õhurõhk. See on rõ-
humõõtmisel lähtesuuruseks ja selle väärtuseks on 1 baar (lühend bar).

10 m veesügavuse kaupa suureneb rõhk veel ühe baari võrra. Sellest tulenevalt on nt 10 m 
sügavusel sukeldujale mõjuv kogurõhk 2 bar.

Sügavus Rõhk Ruumala
0 m 1 bar 1

10 m 2 bar 1/2
20 m 3 bar 1/3
30 m 4 bar 1/4

Sukeldumisel mägijärvedesse kahekordistub kogurõhk väikese õhurõhu tõttu suurtes kõr-
gustes juba väiksemal sügavusel kui 10 m.

Boyle-Mariotte’i seadus: p × V = konstantne

Boyle-Mariotte’i seadus kirjeldab rõhu (p) ja ruumala (V) vastastikust sõltuvust mittejäikade 
seintega mahutites. Rõhu suurenedes väheneb ruumala, langeva rõhu korral see laieneb. 
Seejuures tähendab rõhu kahekordistumine ruumala pooleks tegemist, rõhu vähenedes 
gaasi ruumala suureneb. Sukelduja jaoks tähendab see seda, et erinevates sukeldumissü-
gavustes keha õhuga täidetud tühemikes ruumala muutub. Neid muutusi tuleb tasakaalus-
tada, sest muidu saab elundisüsteem kahjustada. Boyle-Mariotte’i seadus põhjendab seega 
barotrauma tekkimist.

Henry seadus: kx × px = Cx

Tugevasti lihtsustatult tähendab see seadus: mida rohkem gaasimolekule Cx on vedelikku 
füüsikaliselt lahustunud, seda suurem on vedeliku kohal lasuva gaasi X rõhk px.

Näide: mineraalveepudelis, kus valitseb suurem siserõhk, on lahustatud suurem hulk süsi-
nikdioksiidi, kui see oleks võimalik tavalise välisrõhu korral. Pudeli äkilisel avamisel siserõhk 
langeb ja osa lahustatud gaasist peab paratamatult eralduma. Kuna see toimub kiiresti, te-
kivad mullid.

Ka sukelduja kehas on lahustunud suur gaasikogus, kuna ta on sukeldumissügavuse kohaselt 
suurema ümbritseva rõhu all. Pinnale tulles peab ta seetõttu teatud reegleid järgima, väl-
timaks ülalkirjeldatud mullide tekkimist oma kehas. Kehas lahustunud gaaside käitumisele 
sukeldumise ajal on olulised järgmised tegurid: sukeldumissügavus, sukeldumisaeg, verega 
varustamise olukord, difusioonitingimused ja ümbritsev temperatuur.

Henry seadusega saab seletada dekompressioonihaigust.

Daltoni seadus: pkogu = p1 + p2 + p3 + ...........pn

Gaasisegu kogurõhk (pkogu) võrdub segu üksikute gaaside osarõhkude (partsiaalrõhkude) 
summaga, kusjuures gaasi mahuprotsent kogumahust määrab ära tema osarõhu protsen-
di kogurõhust. Inimorganismile normaaltingimustes mittemürgine gaasisegu (nt õhk) võib 
rõhu suurenemisel põhjustada mürgitusnähte ja/või hüpoksilisi gaasisegusid. See seadus se-
letab lämmastikunarkoosi (sügavusejoovastust) või hapnikumürgitust.
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Õnnetuse mehhanismid

1) Õnnetuse mehhanismid apnoesukeldumisel

Süsinikdioksiidi osarõhk (= kontsentratsioon) veres (paCO2) on kõige tähtsam hingamistun-
gi tekitaja. Vahetult enne sukeldumist saab hüperventilatsiooniga välja hingata suuremas 
koguses CO2; kuid seejuures ei suurene hapniku kogus veres! Eriti apnoe-, sügavus- ja pika-
maasukeldumise korral saab sellise tehnikaga edasi lükata hetke, mil enam ei suudeta alla 
suruda vajadust sisse hingata. Kuid seejuures varitseb oht, et hapniku kogus veres veel enne 
veepinnani jõudmist kriitilisest väärtusest allapoole langeb ja sukelduja seetõttu veel vee all 
teadvuse kaotab.

2) Õnnetuse mehhanismid hingamistoruga sukeldumisel

Hingamistoru pikendamisel üle 35 cm (keelatud!) tekib kopsuödeem, sest rõhu erinevus ke-
hale mõjuva veerõhu ja kopsualveoolide rõhu vahel, mis vastab veepinnapealsele rõhule, lä-
heb liiga suureks. Surnud ruumi suurenemise tõttu tekib ka pendelhingamine. Kokkuvõttes 
tekib seetõttu raske hüpoksia.

3) Õnnetuse mehhanismid hingamisseadmetega sukeldumisel

• Barotrauma

Barotrauma tekib õhuga täidetud elundites, kui sügavuses suurema rõhu all olev gaas pin-
naletõusmisel paisub ja õõnsustest välja ei pääse. Viimastel meetritel enne veepinnani jõud-
mist on oht kõige suurem, sest siin on mahu suurenemine rõhu langusega võrreldes suurim 
(Boyle-Mariotte’i seadus, vt ülalpool). Puhtteoreetiliselt on barotrauma võimalik ka sukeldu-
misetunnis ujulas (veesügavus umbes 5 m). Kopsu barotrauma korral võib kopsualveoolide 
rebenemise tõttu tekkida õhkrind. Õhu üleminekul kopsust suuremasse kopsuveresoonde 
võidakse veresoonte süsteemi kaasa vedada gaasimulle, mis põhjustab arteriaalse gaasiem-
boolia (AGE) tekkimise. 

Elundi-
kahjustused

Tagajärjed Sümptomid Algus

Nina 
kõrvalurked

Nina kõrvalurgete 
limaskesta turse

Torkiv valu, ninaverejooks

Keskkõrv Trummiõõne 
verevalum, võimalik 
trummikilerebend

Valud, rebendi korral järsk 
näiline enesetunde paranemine, 
pearinglus, kuulmise 
halvenemine

Enamasti 
otsekohe

Sisekõrv Võimalik teoakna 
rebend

Välkkiire peapööritus, kuulmise 
halvenemine

Kops (Pingeline) õhkrind Düspnoe, tahhükardia, vererõhu 
langus, valud

Mediastiinumi 
emfüseem

Retrosternaalne valu, düspnoe, 
südamerütmihäired

Kohe kuni 5 min 
pärast pinnale 
tõusmistTserebraalne 

õhkemboolia
Segadus, peapööritus, krambid, 
halvatused, teadvusetus

Koronaarne 
õhuemboolia

Nagu südameinfarkti korral
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• Dekompressioonihaigus (DCS)

Dekompressioonihaigust põhjustab keha üleküllastumine inertse gaasi, nt lämmastikuga 
(N2). Ladestumine koesse toimub sukeldumisel ja on loomulikult seda suurem, mida sügava-
male ja kauem sukeldutakse. Samas salvestavad erinevad koed gaasi erineva kiirusega. Pin-
nale tõusmisel tuleb see inertne gaas lahustunud kujul verre suunata ja kopsude kaudu välja 
hingata. Liiga kiirel pinnaletõusmisel ei jõua kude gaasi piisavalt kiiresti ära anda ja tekivad 
gaasimullid, sest rõhu vähenedes gaasi lahustuvus väheneb ja maht suureneb. Need mullid 
põhjustavad koes ja vereringesüsteemis veresoontesulgust ja takistavad nii elundite varus-
tamist vere ja hapnikuga. Ka mullide otsene surve põhjustab valusid ja põletikulisi ärritusi. 
Kui kesknärvisüsteem on samuti kaasatud, on kulg tekkivate neuroloogiliste sümptomite 
tõttu eriti dramaatiline.

Dekompressioonihaigust jagatakse kaebuste esinemise järgi I ja II tüübiks. Kui sümptomid teki-
vad kohe või patsiendil ilmnevad neuroloogilised probleemid, tuleb alati oodata rasket kulgu.

Elundikahjustused Tagajärjed Sümptomid Algus

DCS tüüp I

Liikumiselundkond

Gaasimullid 
liigesekapslites, 
kõõlustes ja 
ligamentides

Valud liigestes, 
mis muutuvad üha 
tugevamaks ja on 
liigutustest sõltumatud 

1–48 tundi, 
enamasti siiski 
esimese 8 tunni 
jooksul

Nahk
Lämmastiku 
hilinenud eritamine 
nahaveresoontest

Sügelus, nahapunetus, 
võimalikud ka petehhiad

DCS tüüp II, neuroloogiline

Vereringesüsteem/ 
kops

Gaasimullid 
venoossest süsteemist 
viiakse kopsu, võib 
juhtuda ka, et edasi 
ajju

Kopsu õhkemboolia, 
torkiv valu ja düspnoe, 
köhahood = chokes, 
tahhükardia, RR-langus, 
vereringe seiskumine

Võib harva vee all 
avalduda

90%-l esimese 
60 minuti jooksul 
pärast sukeldumist

Seljaaju
Rõhukahjustused 
seljaajus gaasimullide 
tõttu seljaajukanalis

Sukapüksikujulised 
paresteesiad jäsemetel, 
osaline/täielik alumise 
kehaosa halvatus

Suuraju

Mullide kandumine 
aju veresoontesse 
verevoolu 
peatamisega: insult, 
ajuödeem

Häiritud meeleline 
taju (nägemine, 
kuulmine, tundmine), 
teadvuse ähmastumine, 
krambihood, segadus, 
halvatused

Väikeaju Häiritud tasakaal

Sisekõrv N2 üleküllastumine Kuulmise kadu, tinnitus, 
peapööritus

Hüperventilatsioon – kopsude suurenenud õhutamine 

Pendelhingamine – hingamistorus oleva väljahingatud õhu uuesti sissehingamine 

Inertne gaas – gaas, mis ei osale ainevahetuses

Paresteesia - tundlikuse häire
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Abistamine ja ravi sukeldumisega seotud õnnetuste korral

Kaalutlemine, millist liiki sukeldumisõnnetusega on tegemist, ei ole otsustava tähtsusega. 
Ühe või mitme nimetatud sümptomi ilmnemisel tuleb alati mõelda sukeldumisõnnetusele ja 
vastava anamneesi korral kohe ravi alustada.

Mõelge sellele: mitte kõik sukeldumisõnnetused ei ilmne kohe vees!

1) Päästmine

Jälle kehtib: enesekaitse enne teiste kaitsmist – st kiirabimeeskond ei päästa. Kui sukelduja 
on veel vees, peab päästma päästeteenistus või selleks ettenähtud ja koolitatud teenistused.

2) Anamnees

Küsida õnnetuse kulgu ja aega: mis juhtus, millal ja kuidas? Alati, kui on võimalik, jätta sukel-
dumisarvuti (salvestab sukeldumise kõik andmed) või sukeldujakell ja sügavusemõõtja pat-
siendi juurde ja mitte kunagi muuta nende seadistusi. Samuti säilitada sukeldumisballoon 
hingamisgaasi uurimiseks alati, kui võimalik.

3) Läbivaatus

j peatükk „Sündmuskoha ülevaatus, esmane hindamine ja patsiendi uurimine“.

Elutähtsate funktsioonide kontrollimine on alati esiplaanil. Nahka ja jäsemeid tuleb samuti 
hinnata. Alati mõelda alajahtumise ohule ja arvestada kaasnevate vigastustega!

Samuti tuleks uurida lihtsat neuroloogilist seisundit – paljud sukeldujad (tuukrid) kannavad 
endaga kaasas veekindlat märkmetahvlit, millele on ette trükitud standardiseeritud neuro-
test. See tahvel tuleks täita ja arstile üle anda.

NB!

Kõik sümptomid, mis ilmnevad juba vees, seega rõhu all, on rasked.

Kõik neuroloogilised sümptomid on rasked.

Kõik sümptomid, mis ilmnevad kohe sukeldumise järel, on rasked.

Kõik sümptomid, mis põhjustavad valusid, on rasked.

4) Akuutse sukeldumisõnnetuse ravi

Elutähtsate funktsioonide jälgimiseks ja taastamiseks pole mingeid piiranguid kiirabietapili 
osutades.

NB! Igale patsiendile tuleb pärast sukeldumisõnnetust nii kiiresti kui võimalik ja katkematult 
manustada suurima võimaliku kontsentratsiooniga O2! Üldjuhul on mõistlik manustada hap-
nikku kuue tunni jooksul, seejärel peaks inertne gaas olema välja pestud.
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• Spontaanne hingamine

20–25 liitrit hapnikku minutis reservuaariga maski kaudu.

• Kunstlik hingamine

Fi O2 = 1,0. Hingamiskott demand-ventiili või reservuaariga ja 15 l/min O2 – parem oleks 
kunstliku hingamise aparaadiga.

Iga akuutse sukeldumisõnnetuse korral tekib ka hüpovoleemia, seetõttu tuleb manustada 
1000 ml kristalloidset lahust tunnis veeni kaudu. Teadvusel (GKS 14-15) olevale patsientide-
le võib vedelikku ka suu kaudu anda, kui pole võimalust vedeliku intravenoosseks manusta-
miseks.

Ravimitest saab kiirabiarst kasutada täiendavalt kortikoide, atsetüülsalitsüülhapet, samu-
ti bensodiasepiini, analgeetikume ja antikonvulsiivseid ravimeid kliinilisele sümptomaatika 
järgi. Pärast eluliselt tähtsate funktsioonide kindlustamist ja transpordiks ettevalmistamist 
tuleb patsient viia barokambrisse.

NB! Iga sukeldumisõnnetuse korral on tingimata vaja kaasata kiirabis arstibrigaad, ka esialgu 
näiliselt kergete sümptomite korral. Igat patsienti, kellel on peale sukeldumist terviseproblee-
mid, tuleb käsitleda sukeldumisõnnetusena ja ta tuleb toimetada barokambriga keskusesse.

• Asend

Külgasend või seliliasend – teadvusseisundi järgi. Sageli kirjeldatud pea allapoole asetamist 
tuleks vältida, sest see võib soodustada ajuödeemi tekkimist.

• Transport

Transport toimub nii kiiresti kui võimalik, kiirabiarsti saatmisel ja katkematu hapniku ma-
nustamisega, lähimasse barokambrisse – kui vaja, pärast esmaabi lähimasse haiglasse. Kuna 
rõhukambreid ei ole igal pool, on ajalistel põhjustel sageli mõistlik kasutada transpordiks 
helikopterit. Kuid lennukõrgust tuleks hoida võimalikult madalal. Õigel ajal patsiendist ette-
teatamine barokambrile on tingimata vajalik.

• Edasine ravi 

Puhta hapniku hingamisega võib inertse gaasi N2 elimineerimist kiirendada neli korda. Nii 
saab jällegi eraldada veel kudedes olevat lämmastikku verre. Järgmisena võivad nii vähene-
da ka lämmastikumullid veresoonte süsteemis, mis enamasti aga õnnestub siiski suurenda-
tud ümbritseva rõhu (barokamber!) kasutamisel.

• Prognoos

Püsikahjustused pärast sukeldumisõnnetust sõltuvad kesknärvisüsteemi kahjustusest. Kui 
esmane abiandja alustab suurimat võimalikku hapniku manustamist ja seda jätkatakse kuni 
barokambrisse jõudmiseni, saab püsikahjusid hoida nii madalal kui võimalik.
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Kokkuvõte

Vesi on armastatud keskkond lõdvestumiseks ja puhkamiseks, aga ka sage õnnetuste toi-
mumiskoht. Võimalikud kiirabi vajavad patsiendid on uppunud ujumisel või õnnetus on tek-
kinud sukeldumisel. Kiirabibrigaad on seejuures sageli esimene kohale jõudnud operatiivük-
sus. Patsiendi päästmine sügavamast või voolavast veest peab jääma spetsiaalselt selleks 
väljaõpetatud operatiivjõududele. 

Veeõnnetuse esmane põhjus võib olla ka vigastus, alkoholi, uimastite tarvitamine või haigus, 
nagu südameinfarkt või krambihoog. Need põhjused peavad andma sisendi ka kiirabi stra-
teegiatesse. Arstibrigaadi järelekutsumise või õhupäästevahendite kasutamise näidustuse 
korral tuleb olla valmis neid rakendama, eriti patsientide transportimiseks pärast sukeldumi-
sõnnetust barokambriseadmetega haiglatesse.

VÕTMESÕNAD apnoesukeldumine hingamisgaasid arteriaalne 
gaasemboolia (AGE)

barotrauma Boyle-Mariotte’i 
seadus

Daltoni seadus dekompressioonihaigus 
(DCS)

rõhukamber seadmetega 
sukeldumine

Henry seadus hüpoksia

hapnik hingamistoruga 
sukeldumine

alajahtumine 
(hüpotermia)

sekundaarne uppumine

häälepaelakramp 
(larüngospasm)

sukeldumisõnnetus

Teadmiste kontrolli küsimused

1. Millised tagajärjed võivad olla uppumisõnnetusel?

2. Mis on kuiv uppumine ja mis on märg uppumine?

3. Millised hilised sümptomid võivad esineda peale sukeldumisõnnetust?

4. Milline mõju on uppumisega kaasneda võival alajahtumisel?

5. Millised aspektid on olulised liikumatult ujumisbasseini põhjas lebava patsiendi päästmisel?

6. Milliseid meetmeid saab kiirabi rakendada pärast akuutset sukeldumisõnnetust?
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44. PÕLLUMAJANDUSEGA SEOTUD ÕNNETUSED

Õpieesmärgid

Erakorralise meditsiini tehnik:

• teab millised eripärad (s.h ohud) esinevad õnnetuste korral põllumajanduse valdkonnas;

• teab millised vigastused võivad esineda;

• teab kuidas käituda põllumajandusega seotud õnnetused vigastada saanud patsiendile 
abi osutades.

Sissejuhatus

Eestis oli 2010. aastal põllu- ja metsamajanduse ning jahinduse valdkonnas kokku 148 tööõn-
netust, nendest ühel juhtumil surmaga lõppenud tööõnnetus. Õnnetuste statistikat juhivad 
põllumajanduses sügavikku kukkumine ja kukkumine, neile järgnevad loomade tekitatud vi-
gastused, esemete allakukkumine, õnnetused põllumajandusmasinate ja transpordivahen-
ditega, erinevatesse põllumajandus- või transpordiseadmetesse kinni kiilumine, vigastused 
teravate esemetega, nagu ka õnnetused käsitööriistade ja seadmetega.

Mitmekülgsete tegevuste tõttu põllumajanduses on vigastuste tüübid erinevad, alustades 
lihtsate, ohutute lõikehaavadega kuni rasketete hulgitraumade, suurepinnaliste põletus-
haavade ja mürgitusteni välja (põlengud, taimekaitsevahendid ja väetised).

Juhtuminäide

Ühel päikselisel septembripäeval saabub häirekeskusesse hädaabiteade talu töökojas toimud 
plahvatusest ja põletushaavadega mehest. Häirekeskus saadab sündmuskohale läheduses asuva 
päästemeeskonna ja kiirabibrigaadi.

Kui kiirabi kohale jõuab, on päästjad juba seal ja juhatavad nad umbes 70-aastase meessoost 
patsiendi juurde. Esmane vaatlus ja järelepärimine päästetööde juhilt välistab ohu kiirabile. Õn-
netus juhtus keevitustööde tõttu garaažis virtsaaugu vahetus läheduses. Keevitustöö käigus süt-
tisid lenduvate sädemete tõttu selle virtsaaugu gaasid (metaan, väävelvesinik). Tekkinud plahva-
tuse tõttu paisati taluperemees läbi õhu mitme meetri kaugusele õue.

Esimese ülevaatuse tulemusena on teadvusetu patsient, GKS-iga 6, hingamissagedus 6 korda 
minutis ja arütmilise pulsiga a. carotis’el sagedusega 95 korda/min. Patsiendi nahk on must-
tahmane suurepinnaliste põletushaavadega. Äratuntavad on vaid vähesed riidejäänused, mis on 
kõrbenud ja naha külge kleepunud. Kui kiirabibrigaadi juht alustab maski ja ambukotiga 100% 
hapnikuga abistavat hingamist, edastab erakorralise meditsiini tehnik häirekeskusele olukorra-
teate ja kutsub appi arstibrigaadi. Anamneesi kogumine abikaasalt on viimase psüühilise seisun-
di tõttu hetkel võimatu. 

Teisene ülevaatus annab tulemuseks teise kuni kolmanda astme põletuse u 80% kehapinnal, 
pea piirkonna põrutushaavad ja ajupõrutuse ning lahtise sääreluumurru vasakul jalal. Otsekohe 
alustatakse põletatud nahaalade jahutamisega steriilsete mähiste abil, mida on immutatud in-
fusioonilahusega. Brigaadijuht paigaldab kaks suure läbivooluga perifeerset veenikanüüli ja ma-
nustab isotoonilist lahust surveinfusioonina. Erakorralise meditsiini tehnikud paigaldavad EKG ja 
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pulssoksümeetri. EKG näitab tahhükardiat sagedusega 110 korda/min. Pulssoksümeeter ei anna 
mõõtmistulemusi, süstoolne vererõhk on 60 mmHg. Appi kutsutud arstibrigaad annab narkoosi ja 
intubeerib viivitamatult. Tüsistusena tekib vasakpoolne pingeline õhkrind, mis lahendatakse pleu-
radreeniga. Patsient viiakse juhitavale hingamisele mahuga 13 liitrit ja sagedusega 15 korda mi-
nutis. Lülisamba kaelaosale paigaldatakse kaelalahas. Pehme koe vigastuste ja lahtise luumurru 
eest kantakse samuti hoolt steriilse sidemega. Lähtudes õnnetuse mehhanismist, tuleb arvestada 
teiste raskete sisemiste vigastustega. Kannatanu tõstetakse kühvelraami abiga vaakummadrat-
sile ja viiakse kiirabiautosse. Raskes šokis patsient transporditakse haiglasse, kus ta hiljem sureb.

Õnnetused tehniliste seadmetega

Õnnetused masinatega leiavad põllumajandusasutustes sageli aset konveierilindi, konveie-
ritigude, tükeldusmasinate, presside juures või ülekandevõllide, mootorsaagide, ketassaa-
gide, saagikoristus- ja põllumasinatega, hakkimismasinate ja muu taolisega. Vigastuse meh-
hanismideks on äralõikamine (lõikeseadmed), kinnijäämine (ülekandevõllid), kinnikiilumine 
(pressid), löögid ja läbistamine koos enamasti väga raskete jäsemete pehme koe vigastus-
tega (muljumine, amputatsioon). Hoolimata ennetavatest meetmetest ja tehnilistest sead-
metest õnnetuste ärahoidmiseks ei saa olla täiesti kindlaid masinaid või tehnilisi seadmeid. 
Kõige sagedasemad õnnetuse põhjused on tööde tegemine töötava masina kallal ja ohu-
tustehnika teadlik eiramine. Vahel jäetakse tegemata ka vajalikud remondi-, ülevaatus- ja 
kontrollitööd.

Õnnetuse korral peab esimesena kohale jõudnud kiirabibrigaad kõigepealt olukorrast üle-
vaate saama. Alles siis, kui sündmuskoht on õnnetusse sattunud isiku eest hoolitsemiseks 
ohutu, alustatakse kiirabi osutamisega. 

Sageli on sellistes õnnetustes vaja tehnilist abi patsiendi vabastamiseks, et talle seejärel eda-
sist meditsiinilist abi anda. Õnnetustel tehniliste seadmetega on kõige sagedasemad taga-
järjed seotud raskete mehaaniliste vigastustega, mis puudutavad 90%-l juhtudest jäsemeid 
ning põhjustavad kehaliikmete traumaatilist amputatsiooni, suurepinnalisi koekahjustusi ja 
raskeid purustusi.

• Lõikevigastused

Selle õnnetuseliigi jaoks on tüüpilised tööd purustite, presside ja lõikemasinate juures, nagu 
nt hakkimismasinad, puulõhkumismasinad jmt. Enamasti on tulemuseks jäsemete amputat-
sioon raskete pehme koe vigastustega.

• Pitsumised

Tekib siis kui riietusese või/ja jäse jäävad pöörlevate võllide (ülekandevõllide) külge kinni. ning 
õnnetusse sattunu tõmmatakse juuste, käe, käsivarre või jalgadega, teatud tingimustel ka 
kogu kehaga masinasse ja ta jääb sinna kinni. Tulemuseks on ulatuslikud muljumised, skalpee-
ringud, kägistamised ja kildmurrud. Kehaosad võivad kinni kiiluda pöörlevate või nihkuvate 
või üksteisele lähemale liikuvate masinaosadega seadmetesse (pressid, konveierseadmed). 

• Löögid

Pendeldavad raskused, koormakonksud ja eemale paiskuvad esemed võivad tabada inimesi, 
kes viibivad nende liikumisteel, ja põhjustada tömpe vigastusi ning murde. Selliste õnnetus-
te korral esineb vahel ka raskeid silmavigastusi.
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• Läbivad vigastused

Selle all mõistetakse vigastusi, mis tekivad, kui puurid, toorikud või töödeldud materjalid 
kehasse või kehaosasse sisse tungivad või seda läbistavad. Tulemuseks on sügavad pehme 
koe vigastused ja eluohtlikud vigastused, nagu traumaatiline ajukahjustus, kõhu- ja rindke-
retraumad.

Kiirabi taktika seadmetega seotud õnnetuse korral

• Hinnake õnnetuse liiki, ohvrite arvu ja võimalike ohtusid! Hinnake oma ohutust!

• Kas päästmiseks on piisavalt vahendeid? Võtke ühendust päästetöödel osalevate teenis-
tustega ja vahetage esmast teavet.

• Kannatanu elu päästmiseks tuleb olemasolevad ohud kõrvaldada ja korraldada esmane 
ligipääs patsiendile.

Patsiendi seisundi esmaseks hindamiseks kontrollitakse elulisi funktsioone ja vajadusel ra-
kendatakse elupäästvaid kiirmeetmeid. Kui õnnetusse sattunu on kõnetatav, võib ta valu 
kirjeldades anda teavet vigastatud kehapiirkondade kohta. Vigastuse tüübi, raskusastme ja 
ka patsiendi üldseisundi järgi teevad päästjad pärast konsulteerimist kiirabibrigaadi liikme-
tega esimesed katsed patsienti vabastada. Teised olulised meetmed on eluliselt tähtsate 
funktsioonide stabiliseerimine, valu vaigistamine ja seisundile vastava asendi andmine sun-
dolukorrast vabastamise ajal. Pärast seisundi stabiliseerimist on üldjuhul vajalik kiire trans-
port haiglasse.

Õnnetused loomadega

Põllumajandusele spetsiifi lised on õnnetused suurte loomadega tegelemisel. Selle õnne-
tuseliigi statistikas on esimesel kohal veised, neile järgnevad hobused ja sead. Õnnetusi või 
hädajuhtumeid, mida põhjustavad putukad (herilased, mesilased, vapsikud) ja metsikud loo-
mad, esineb harvemini. Vigastused tekivad enamasti sõralöögi, muljumise ja hammustami-
se teel, paljud neist suurte loomade söötmise, lüpsmise või ette- ja lahtirakendamise ajal. 
Teised õnnetused leiavad aset karjatamisel, sõnniku väljaveol, allapanemisel, loomade eest 
hoolitsemisel või transpordi käigus. Selliste väljakutsete korral patsiendi päästmisel tähen-
dab endiselt ohtu loom, kes on ikka veel patsiendi vahetus läheduses. Ka siin on kiirabil vaja 
päästetöötajate, pereliikmete või naabrite abi. Patsiendi juurde pääsemiseks peab asjatund-
ja (taluperemees) looma ära viima, kinni panema või looma tähelepanu kõrvale juhtima, et 
vigastatut oleks võimalik lihtsate päästeseadmetega (kühvelraam, seljalaud, kandelina) kii-
resti ja säästvalt ohupiirkonnast välja viia.

Kui ollakse veendunud, et sündmuskoht on ohutu, vigastuse mehhanism (hammustus, mul-
jumine, sõralöök, perforatsioon sarvega) välja selgitatud, alustatakse esmase läbivaatusega 
ning seejärel uuritakse kannatanut  pealaest  jalatallani, et vigastuse tüüpi kindlaks teha. Elu-
tähtsate funktsioonide säilitamine hingamisteede kindlustamise (hapnikuga varustamine), 
infusiooni, valu leevendamise,  rahustamise ja asendi abil, nagu ka haavade eest hoolitsemi-
se teel, on selliste patsientide ravi kõige tähtsamad sammud. Kui elutähtsad funktsioonid on 
stabiilsed ja ravi piisav, toimub säästev transport sobivasse haiglasse.
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Õnnetused põllumajanduslike transpordiseadmetega

Põllumajanduslike tegevustega seotud õnnetuste korral on esimesel kohal õnnetused trak-
torite, autode või järelhaagistega. Tüüpilised õnnetused traktorite ja järelhaagistega on ot-
sasõit tagurdamisel, peateelt kõrvalteele mahasõidul (suunatulede vilkumine pole märga-
tav, halb valgustus, liigne laius) või ettesõidul peateel liiklejale (külgkokkupõrge). Esineb ka 
traktorite ümberpaiskumist, allakukkumist või allalibisemist. Selliste õnnetuste korral jääb 
juht sõidukisse või selle alla kinni või ta paisatakse välja ja sõiduk veereb temast üle (j pea-
tükk „Vigastuste tekkimise mehhanismid“). Nende inimeste vabastamine ja päästmine on 
raskesti ligipääsetava sündmuskoha tõttu enamasti pikaajaline ja keeruline. Ka maastik val-
mistab tehnilisele päästmisele palju probleeme, kuna rasked päästesõidukid saavad sünd-
muskohta sõita vaid oluliste pingutustega ja juhi osavuse ning kogemuse abil. 

Pilt 44.1. Päästetööd silo lükkamisel ümber paiskunud traktorist juhi päästmiseks.

Õnnetused metsamajanduses

Metsa majandamisega seotud traumade põhjuseks on enamasti inimest tabanud langevad 
puud või oksad, neile järgnevad allaveerevad palgid ja kukkuvad oksad. Nende õnnetuste ta-
gajärjeks on rasked pea- ja lülisambavigastused, samuti muljumised, luumurrud ja jäsemete 
pehme koe vigastused. Ka siin on pikk kohalesõidutee ja teedeta maastik kiirabile suureks 
probleemiks.

Paljudel juhtudel peab kiirabimeeskond kühvelraami, vaakummadratsi, lahaste, esmaabiko-
ti, aspiraatori, EKG ja hapnikuga istuma ümber maastikul liikuvasse põllumajanduslikku tar-
besõidukisse ja seejärel läbima pikema jalgsimatka, et patsiendini jõuda. Kinnijäänud inimes-
te vabastamine palkide alt on kohaloleva tööjõu ja puutööks mõeldud seadmetega (saed, 
mootorsaed, ketid, köied, tõstekraanad jne.) enamasti suhteliselt kiire ja ka ohutu. 



527

Pärast sündmuskohale jõudmist, ümbruse uurimist ja ohtude kontrolli alustatakse kanna-
tanule abi osutamisega. Eluliselt olulised funktsioonid kontrollitakse üle ja vajadusel raken-
datakse kohe elupäästvaid meetmeid. Pärast hingamisteede kindlustamist ja adekvaatset 
hapnikuga varustamist alustatakse infusiooniga ja valu vaigistamisega. Kui patsient on va-
bastatud, valmistatakse ta pärast pealaest jalatallani läbivaatust (traumahaige teisene läbi-
vaatus) transpordiks ette. Sellistes keerulistes tingimustes tuleb erilist tähelepanu pöörata 
intubatsioonitoru ja veenikanüülide korrektsele, tugevale fi kseerimisele. Veel tuleb jälgida 
lahase ja vaakummadratsi kasutamisel patsiendi õiget asendit, sest transport kiirabiautoni 
võib olla pikk ja patsiendi jaoks vaevaline.

Elevaatorites tekkinud õnnetused

Elevaatoreid ehitatakse mitmesuguste teraviljade ladustamiseks. Õnnetuste põhjusteks ele-
vaatorites on sageli selle töö häired, kui ladustatav vili kivistub niiskuse või ebakorrapärase 
terasuuruse tõttu. Selliste häirete korral tuleb elevaatori sisse minna, et kivistusi eemaldada.

Kõige sagedasem õnnetuste põhjus on elevaatorisse sisenemine ilma turvavarustuse, sobi-
va hingamiskaitseseadme ja järelevalveisikuta. Ka ebapiisavad või puuduvad tehnilised sead-
med elevaatorites põhjustavad ikka ja jälle raskeid vahejuhtumeid. Ladustatud materjali um-
mistuste kõrvaldamine ladustuskohtadest allpool põhjustab õnnetusi, mille korral inimesed 
jäävad varingu alla.

Elevaatoris vilja alla mattunud inimese päästmine on pääste- ja kiirabimeeskonna jaoks üks 
keerulisemaid ja ohtlikumaid operatsioone. Kõige tähtsamaks on siin tagada päästjate ja kiir-
abitöötajate enda ohutus, kuid kui patsient on sellises sundolukorras, peab kiirelt sekkuma, 
rakendamaks esimesi elupäästvaid võtteid. Vajalikke turvameetmeid saavad rakendada vaid 
eriliigilise päästetöö võimekusega päästekomandod oma abivahenditega. Päästemeeskond 
vabastab õnnetusse sattunud ja loob nii kiirabibrigaadile eeldused patsiendi elustamiseks 
või seisundi stabiliseerimiseks. 

Kannatanu kiire ja eduka päästmise tagab ladus koostöö ja infovahetus päästeteenistuse ja 
kiirabi vahel. Võimalikud ohud vilja alla jäänule on vilja juurdevoolamine, jätkuv kukkumine või 
sissevajumine ja täielik allamattumine, rinnakorvi kokkusurumine ja hingamise takistamine, 
samuti hingamisteede ummistumine. Ka päästetöötajaid  varitseb oht jääda järelvaringu alla.

Õhupuhurite abil on vajadusel võimalik päästjatele ja õnnetusse sattunule värsket õhku juhtida.

Pärast kannatanule ohutu juurdepääsu tagamist ja tema eluliste funktsioonide toimimise 
taastamist, toimetatakse kannatanu olemasolevate päästevahenditega (kühvelraam, vaa-
kummadrats, korvkanderaam või seljalaud) ohutusse kohta ja tehakse süstemaatiline kogu 
keha läbivaatus. Sageli on siin  iseloomulikud  suurte lihaste muljumised. Suurepinnalised 
muljumised põhjustavad ulatuslikku kudede hävimist järgneva rabdomüolüüsiga Crush-
sündroom on äratuntav tundlikkuse häirete, motoorsete häirete ja naha sinaka värvi järgi. 
Haiglaeelselt on võimalik vaid sümptomaatiline ravi, kusjuures tähelepanu tuleb pöörata 
vereringe stabiliseerimisele ja adekvaatsele hapnikuravile. Kompartmentsündroom on ena-
masti kinniste luumurdude korral alajäsemetes, vähem ülajäsemetes. Äkilist ja massiivset 
rindkeremuljumist iseloomustavad petehhiaalsed hemorraagiad ülemise õõnesveeni sisse-
voolualas ja subkonjunktivaalsed hemorraagiad.

Pärast sümptomitele suunatud ravi ja rakendatud meetmete ülekontrollimist (haavade eest 
piisavalt hoolt kantud? hapnikuga varustamine adekvaatne? infusioon piisav? monitooring 
täielik? eelteade haigla EMO -sse?) toimub kiire ja säästev transport haiglasse.
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Rabdomüolüüs – vöötlihaste lihasrakkude hävimine (luustiku- ja südame lihaskond)

Crush-sündroom – jäsemete lihaste muljumised, nekroosid, ka sisemiste organite kudede kah-
justused pärast pikajalist surve all olemist

Petehhiaalne hemorraagia – punktikujuline nahaalune verevalum 

Subkonjunktivaalne – silma limaskesta alune

Gaasidega seotud õnnetused

Gaasiõnnetusi esineb põllumajanduses elevaatoriõnnetuste, kääritamiskeldrite (veinikeldri-
te), samuti virtsaaukude õnnetuste juures. Kahjulike gaaside probleem põllumajandusasu-
tustes on õnnetuste arvust lähtuvalt väga väike, kuid õnnetused on enamasti raskete taga-
järgedega ja sageli tingitud kergemeelsest ja vastutustundetust käitumisest. Sageli ei tunta 
ka ohtusid ära või neid alahinnatakse. Lähikondlaste ja naabrite katsed päästa õnnetusse 
sattunut (nt kukkumine kanalisatsioonikaevu) viivad ikka ja jälle inimlike tragöödiateni. Pole 
haruldased juhtumid, kui esimestena appi rutanud inimesed on oma päästmiskatsete käigus 
erinevate kahjulike gaaside tõttu teadvuse kaotanud ja ise ohvriks langenud.

Inimeste päästmiseks (kanalisatsiooni)kaevudest, elevaatoritest või virtsakraavidest on tin-
gimata vaja kasutada hingamisteede kaitsevahendeid!

• Süsinikdioksiid

Süsinikdioksiidiga puutub kokku elevaatorites, viljaladudes, veinikeldrites, virtsakraavides, 
koobastes, kaevušahtides, pruulimiskodades, puuvilja- ja kuiva jää ladudes. Kuna CO2 on 
õhust raskem, koguneb see sageli keldritesse või moodustab põranda kohal gaasijärve. CO2 
on lõhnatu, värvitu ja mitteplahvatav. Mürgituse korral tekivad esmalt tahhüpnoe, peavalud, 
iiveldus, pearinglus, samuti õhupuudus. Seejärel põhjustab CO2 teadvushäireid kuni tead-
vusekaotuseni, mis juhtub suhteliselt kiiresti. Võimalik on ka krambihoog. CO2-lämbumise 
sümptomid on tahhükardia, võimalikud arütmiad, tsüanoos, laienenud pupillid, vererõhu 
tõus ja hilisem vererõhu langus kuni ventikulaarse fi brillatsiooni ja hingamise seiskumiseni.

Kõige tähtsamaks meetmeks on viia patsient värske õhu kätte. Päästma peab enda ohutust 
silmas pidades. Pärast põhiülevaatust ja põhimeetmeid (hapniku manustamine, vajadusel in-
tubeerimine, vajadusel reanimatsioon), tuleb teha terve keha ülevaatus (j peatükk „Sünd-
muskoha ülevaatus, esmane hinnang ja patsiendi uurimine“), välistamaks kaasuvaid vigastusi 
(kukkumine). Kunstliku hingamise tegemisel on mõistlik hüperventilatsioon, võimaldamaks 
kiiremat CO2 väljahingamist. Pärast elutähtsate funktsioonide stabiliseerimist on vajalik kiire 
säästev transport haiglasse. 

• Väävelvesinik

Väävelvesinik on väga mürgine, äärmiselt süttiv, värvitu, hapu gaas, millel on iseloomulik 
mädamunahais. Ohtlikud kogused tekivad muuhulgas roiskumise käigus virtsakraavides, 
kloaakides, reoveetorudes jne.

Põllumajanduses tuleb virtsaauku kukkumisel arvestada väävelvesinikumürgitusega, kusjuu-
res erinevate gaaside tõttu, mis virtsaaugus tekivad, tuleb alati arvestada segamürgistusega.

Väikestes kogustes põhjustab väävelvesinik silmade ja hingamisteede ärritust, iiveldust, ok-
sendamist, peavalusid, ärritusseisundeid, kõhulahtisust, õhupuudust, tsüanoosi ja teadvuse-
tust. Väävelvesiniku väga suurte kontsentratsioonide korral tekivad krambid. Surm saabub 
mõne minuti jooksul.



529

Sellist hättasattunud inimest saavad päästa vaid päästemeeskonnad. Pärast päästmist tu-
leb eelkõige kanda hoolt piisava hapnikuga varustamise eest. Pärast põhimeetmeid (asend, 
hapniku manustamine, vajadusel intubeerimine, vajadusel reanimatsioon, kaitse soojakao-
tuse eest jne), tuleks võimalusel kasutada mürgistusteabekeskuse heaks kiidetud antidooti.

• Metaan

Metaan on värvitu, äärmiselt süttiv gaas, mis tekib roiskumise käigus. Metaanil pole kindlat 
mürgist toimet, kuid suuremate kontsentratsioonide korral mõjub ta hapniku eemaletõrju-
mise tõttu uinutava ja lämmatavana. Põllumajandusvaldkonnas moodustub metaan virtsaa-
ukudes. Arvestada tuleb eriti selle gaasi plahvatusohtlikkust.

• Põlemisgaasid, ärritavad gaasid

Põlemisel tekkiva suitsu koostis sõltub põletatavatest ainetest. Sagedased koostisosad on 
süsinikmonooksiid, soolhappeaurud, sinihappeaurud ja lämmastikgaasid. Lämmastikgaasid 
tekivad eriti väetiste põlemisel. Need gaasid tungivad sissehingamisel kuni alveoolideni ja 
kahjustavad ümbritsevat kude. Pärast peiteaega võib välja kujuneda eluohtlik interstitsiaal-
ne ja alveoraalne toksiline kopsuturse. Peiteaja jooksul patsientidel enamasti kaebusi pole. 
Hilisema toime tõttu tuleb isikuid kahtluse korral haiglas jälgida. Õhupuudus, köha- ja ok-
sendamisärritused, nõrkusetunne ja peapööritus on võimalikud vaadeldavad sümptomid. 
Silmade ärritus, paistetus suu-kurgu limaskesta piirkonnas ja rütmihäired on samuti võima-
likud. Pärast päästmist ja põhiülevaatust tuleb kanda hoolt adekvaatse ventilatsiooni eest 
(hapniku manustamine, vajadusel kunstlik hingamine). Pärast elutähtsate funktsioonide sta-
biliseerimist ja põhiülevaatuse kordamist rakendatud meetmete edukuse kontrolliks trans-
porditakse patsient pideva monitooringuga kiiresti ja säästvalt haiglasse.

Tahhüpnoe – kiirenenud hingamine

Mürgistused

Insektitsiidid ja herbitsiidid on need ained, mis põllumajanduses ja aiapidamises eriti sageli 
mürgitusi põhjustavad. Enamasti sisaldavad insektitsiidid alküülfosfaati, mis on väga mürgi-
ne. Seetõttu on sündmuskohal vaja väga kiirelt ja asjatundlikult tegutseda, et ohtu sattunud 
inimene ellu jääks. Tulekahjude, eriti väetiste põlemise korral võib tekkida lämmastikgaaside 
mürgitus. Selliste väljakutsete korral tuleb esimese asjana mõelda enese kaitsele (kontakt-
mürgid). Kindad, mask ja plastikpõll on alküülfosfaadimürgituse kahtlusega patsientide eest 
hoolitsemisel kohustuslikud. Hingamisteede vabastamisel ja vabana hoidmisel tuleb kindlas-
ti kasutada abivahendeid (ambukott ja -mask).

Kukkumine kõrgusest

Ka kukkumine redelitelt, tõstukitelt, kõrgematelt töökohtadelt, treppidelt ja astmetelt, puu 
otsast või langemine sügavikku kuulub põllumajanduses õnnetuste hulka, mille korral ikka 
ja jälle surma ette tuleb. Kukkumist tasapinnal põhjustab libisemine ebatasasel pinnasel, ko-
mistamine vedelevate esemete otsa või järskudel nõlvakutel. Patsientide eest hoolitsemisel 
tuleb lähtuda kehtivatest tegevus- ja ravijuhistest.

Kokkuvõte

Väljakutsete korral põllu- ja metsamajandusasutustesse peab kiirabibrigaad valmis olema 
paljudeks erinevateks sündmusteks ja traumamehhanismideks, mida pole üheski teises vald-
konnas oodata. Selliste juhtumite korral on vaja erialaseid teadmisi, tehnilist taipu ja palju 
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improviseerimisoskust. Vahel läheb erinevate ohtude neutraliseerimiseks vaja naabrite ja 
pereliikmete abi, et õnnetusse sattunut oleks võimalik ohutult vabastada. Mõnikord läheb 
vaja instrumente töömasinate lahtivõtmiseks, spetsiaalseid maastikule sobivaid transpordi-
vahendeid või asjatundlikku talumeest, keda on õpetatud suurte loomadega ümber käima 
ja kes oskab neid sündmuskohalt ära viia. Juba väljakutse vastuvõtmise faasis tuleb nendele 
eripäradele mõelda ja vajadusel saata kohe välja ka eriliigilise päästevõimekusega päästeko-
mandod. Ka gaasiga täidetud ruumidest (veinikeldrid, elevaatorid) inimesi päästes on vaja 
spetsiaalseid abijõude, et kiirabitöötajaid  päästmise käigus mitte ohtu seada. 

VÕTMESÕNAD elevaator enesekaitse herbitsiidid

insektitsiidid kahjulikud gaasid kinnikiilumine / 
kinnijäämine

läbitungimine

lämmastikgaasid masinaõnnetused metaan suured loomad

süsinikdioksiid trauma mehhanism virtsaaugud väävelvesinik

äralõikamine ärritavad gaasid

Teadmiste kontrolli küsimused

1. Milliste trauma mehhanismide ja vigastuste tüüpidega tuleb põllu- ja metsamajanduslike 
õnnetuste korral arvestada?

2. Kirjeldage päästmise ja kiirabitegevuse etappe põllumajanduslike masinaga toimunud 
õnnetuse korral.

3. Milline oht varitseb kiirabi õnnetuse korral elevaatoris?

4. Kus tuleks põllumajandusvaldkonnas arvestada süsinikdioksiidi esinemisega?

5. Kuidas peab kiirabi tegutsema, kui keegi on kanalisatsioonikaevu kukkunud, milliseid 
meetmeid tuleb rakendada?

6. Milline eriline oht lähtub põllumajanduses kasutatavatest insektitsiididest? Milliseid 
meetmeid peab kiirabi rakendama?
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45. ÕNNETUSED RAUDTEEL
Õpieesmärgid

Erakorralise meditsiini tehnik:

• teab millised ohud esinevad õnnetuste korral raudteerajatiste piirkonnas

• teab reegleid, mida tuleb jälgida raudteel läbiviidavate päästetööde korral.

Sissejuhatus

On ilmselge, et vedades korraga tuhandeid tonne kaupu ja sadu inimesi ühest kohast teise, 
on raudtee üks turvalisemaid ja ökonoomsemaid transpordivahendeid maismaal. 

Samas just see asjaolu, et rongis viibib korraga sadu inimesi või veetava ohtliku kauba kogus 
on mõõdetav sadade tonnidega, võib muuta raudteel toimuva avarii üliraskete tagajärge-
dega katastroofi ks. Ühe juhtumi jooksul tuleb tegeleda sadade inimeste turvalisuse ja/või 
ümbritseva elukeskkonna kaitsmisega. 

Seepärast ongi äärmiselt oluline, et avariikohta väljasõitnud esmareageerijad oskaksid 
ennast ette valmistada ohutuks ja õiguspäraseks käitumiseks.

Mõisted 

Raudteeõnnetus – olukorrad, mis toimuvad raudtee territooriumil või selle vahetus lähe-
duses, mis võivad otseselt häirida raudteeliiklust ning millega võib tekkida või tekkis oht 
inimeste elule või tervisele, keskkonnareostus, varaline kahju või ärikatkestus.

Ohtlikud veosed – ained, materjalid, tooted, tööstustegevuse ja muu tegevuse jäägid, mis 
teatud tingimustes neile iseloomulike omaduste ja eripärade avaldumisel võivad vedamis-
protsessis, peale-, mahalaadimistöödel ja ladustamisel põhjustada kahju ümbritsevale loo-
dusele, põhjustada plahvatust, tulekahju, transpordivahendite, seadmete, ehitiste ja rajatis-
te kahjustamist, aga ka inimeste vigastamist, mürgitust, põletust või haigestumist.

Raudteel toimunud õnnetustele reageerimise üldised ohutusreeglid 

Esmareageerijate ohutusmeetmed, mida tuleb järgida raudteel või selle lähistel toimunud 
õnnetusele reageerimisel.
• Hoidke raudteest ja rongidest eemale, kuni olete koos häirekeskusega veendunud, et 

kogu rongiliiklus sellel liinil on peatatud.

• Olge valvsad muude ohuallikate suhtes, nagu mahakukkunud elektriliinid, pöörangud, 
maa-alused ohuallikad (gaasi-/elektriliinid), kõrgepingesüsteemid, ebastabiilsed vagunid.

• Arvestage, et rongid võivad ootamatult liikuma hakata ja sõita kõigil liinidel mistahes ajal 
ja mõlemas suunas.

• Ärge ronige vagunite alla või nende alt läbi ilma kaitsemeetmeteta. Taotlege vajadu-
sel kaitsemeetmete rakendamist rongimeeskonnalt või raudteetöötajatelt (kinnitust, et 
koosseis ei liigu).

• Ärge seiske ega liikuge alal, mis asub lähemal kui 5 meetrit esimese veduri ninast või vii-
mase vaguni tagumisest otsast. Tegemist on pimeda alaga, kus vedurijuht teid ei näe. 
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• Ärge kõndige raudteeliinide vahel või raudteel – kõndige teedealast väljaspool.

• Parkige auto lähimast raudteest vähemalt viie meetri kaugusele.

• Kandke enda nähtavamaks tegemiseks helkurriietust. 

• Raudteel või selle lähistel toimunud mootorsõidukiõnnetuse korral ärge üritage teele 
jäänud tõkkeid (autot) eemaldada enne rongiliikluse peatamist.

• Kui õnnetuse käigus on aktiveerunud ülesõidu tõkkepuud või signaalid ja rongi näge-
misulatuses ei ole, siis helistage raudtee juhtimiskeskusesse ja teavitage tekkinud olu-
korrast. Ärge lubage mootorsõidukitel üle raudtee sõita enne, kui raudtee-ettevõte on 
selleks loa andnud. 

• Ärge teatage juhtimiskeskusesse, et raudtee on vabastatud, enne kui olete veendunud, 
et kõik inimesed ja seadmed on raudteest turvalises kauguses.

• Ärge eeldage, et Teie sõiduki signaaltuled (vilkurid) on piisavaks märguandeks läheneva 
rongi meeskonnale, et ees on hädaolukord ja neil on vaja peatuda. Päästetöödel osale-
vad erakorralise meditsiini tehnikud peavad teadma, et raudteeliini sulgedes ei peata Te 
vaid ühte rongi, vaid sulgete raudteeliikluse kogu süsteemis ja paljudel kilomeetritel. See 
toob kaasa rongide kuhjumise, ülesõitude blokeerimise ja muid ohtlikke olukordi. Reisi-
rongide puhul võib pikem hilinemine raskendada mõne reisija terviseseisundit ja ärritada 
sadu reisijaid, kui neile ei suudeta tagada alternatiivset transpordivahendit. Ühel raud-
teeinfrastruktuuril võivad opereerida ka kaks või enam raudtee-ettevõtet. Veenduge, et 
kogu raudteeliiklus, mis võiks ohustada päästeoperatsioone, on peatatud, kaasa arvatud 
liiklus naabruses asuvatel lõikudel ja raudteeliinidel.

• Rongide pidurdusteekond hädapiduri rakendudes on kuni 2 kilomeetrit. Hetkel, mil ve-
durijuht märkab teel taksitust või Teie autot, mis asub teel või selle lähistel, on rongi 
peatamiseks tõenäoliselt liiga hilja.

Pilt 45.1. Rongi peatumisteekond hädapidurdamisel on kuni 2 km
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Päästetööde eripärad kaubarongiga õnnetusel

Esmareageerijate meelespea kaubarongi relsidelt mahamineku/õnnetuse korral. 

• Kontrollige häirekeskusest / raudtee juhtimiskeskusest, et kogu raudteeliiklus, kaasa ar-
vatud liiklus haruteedel, oleks vajadusel peatatud. 

• Lähenege sündmuskohale ettevaatlikult, pöörates tähelepanu tuule suunale (jälgige 
puude, lippude või suitsusammaste liikumist, mis sellest märku annavad). Kandke vaja-
dusel hingamisteede kaitsevarustust. Liikuge allatuult ja võimalusel mäkke ning tehke 
sündmuskoha esialgne hindamine. Pidage meeles, et on võimalik, et Te lähenete ohtlike 
veostega seotud suurõnnetusele.

• Kui aset on leidnud raudteevagunite mahaminek või on tõendeid ohtlike ainete lekkest, 
siis jääge sündmuskohast vähemalt 150–300 meetri kaugusele senikauaks, kuni leke on 
tuvastatud ja sündmuskoha ümber määratletud ohuala. Vältige maastiku madalamaid 
kohti, kuhu võivad koguneda tundmatud gaasilised ja vedelad ained.

• Tuleb teha kõik võimalik, et luua kontakt õnnetusse sattunud rongi meeskonnaga ning tut-
vuda vajadusel kauba saatedokumentidega (rongikoosseis ja koondsaateleht) tuvastamaks, 
kas õnnetus on seotud ohtlike veostega. Kui rongimeeskonna asukohta ei õnnestu kindlaks 
teha, siis helistage raudtee juhtimiskeskusesse  (AS Eesti Raudtee, tel 615 8778), et 
saada täiendavat teavet ja juhiseid meeskonna asukoha kindlaksmääramiseks.

NB! Kui päästetööde käigus vedurile lähenemine on ohutu/vajalik, siis veenduge sellest 
hoolimata, et ei eksisteeriks muid ohuallikaid, nagu liikuvad masinad, allakukkunud elekt-
riliinid, mahavalgunud kütus, väändunud rööpad, ebastabiilsed vagunid või veduri kõrge-
pinge all olevad elektrisüsteemid. 

• Määratlege liikluspiirangute ja territooriumi piiramise vajadus.

• Vajaduse korral peab päästetöödel osaleja oskama vastata häirekeskuse järgmistele kü-
simustele:

• Mitu vagunit on maha läinud?
• Kas maha on läinud ka tsisternvaguneid?
• Kas on tekkinud leke: aur, vedel või tahke materjal või mõlemad?
• Kas on tekkinud tulekahju või eksisteerib tulekahju- või plahvatusoht?
• Millised on ilmastikutingimused?
• Milline on maapind?
• Mis/kes on sattunud ohtu: inimesed, vara või keskkond?
• Mida tuleks ette võtta: kas oleks vaja inimesed evakueerida?
• Milliseid ressursse võib vaja minna ja kas need on saadaval?
• Mida saab kohe ette võtta? 

Esimesena päästetöödele saabudes üritage ohutust kaugusest kindlaks määrata vagu-
nite tähistel kujutatud neljakohaline ÜRO number ja õnnetusse sattunud vagunite tähis-
te värv. Märkige need numbrid üles. Kui Teil ei õnnestu iga õnnetusse sattunud vaguni 
kohta seda infot tuvastada, siis märkige üles mahaläinud vagunitest vahetult eelmise ja 
järgmise teelejäänud vaguni andmed (nt vaguni number). 

• Edastage hangitud info kohe häirekeskusele ja/või politsei juhtimiskeskusele. Nii saab 
keskus hädaolukordade juhendit kasutades määrata kindlaks ained ja edastada info teis-
tele esmareageerijatele ning asjassepuutuvatele ametkondadele.
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• Eraldage ala ja hoidke kõrvalised inimesed ohutus kauguses.

• Rongimeeskonna liikmetele abi andes olge valmis seda tegema vedurikabiinis, kuna tea-
tud tingimustel ei tohi vedurimeeskond vedurist lahkuda. 

Neljakohaline ÜRO number – standardne ohtlike veoste tähistus, kus igale ainele vastab konk-
reetne number.

Päästetööde eripärad reisirongiga õnnetusel 

Saabudes linnalähirongiga toimunud sündmuskohale, peab erakorralise meditsiini tehnik 
veenduma piirkonna ohutuses. 

• Kontrollige häirekeskusest, et kogu raudteeliiklus, kaasa arvatud liiklus haruteedel, oleks 
vajadusel peatatud. 

• Veenduge, et ei tekiks elektrilöögi saamise ohtu mahakukkunud elektriliinidest või vedu-
ri kõrgepingel töötavatest elektrisüsteemidest. Mõned rongid saavad energiat raudtee 
kohal asuvast kõrgepingel töötavast kontaktvõrgust. Peale selle võib reisirongides (k.a 
rööbasbussid) olla kasutusel kõrgepinge elektrijuhtmed, mis varustavad vedurist tuleva 
elektrienergiaga valgus- ja kliimaseadmeid. 

NB! Elektrilöögi võib saada ka elektrijuhtmeid puudutades või nende vahetus läheduses 
töötades. Hädaolukorras võib vajalikuks osutuda kontaktvõrgu või veduri väljalülitamine. 
Vaja võib minna raudteetöötajate või rongimeeskonna abi.

• Suhelge rongimeeskonnaga, et saada teavet reisijate arvu ja evakuatsiooniprotseduuri-
de kohta.

NB! Eesti Raudtee juhtimiskeskuse korrapidaja telefon: 615 8778

Pilt 45.2. Reisirongiõnnetus Paldiskis

VÕTMESÕNAD raudteeõnnetus ohtlikud veosed ohutusreeglid raudteeõnnetusel

Teadmiste kontrolli küsimused

1. Millised on üldised ohutusreeglid raudteeõnnetustel?
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46. SÕJAMEDITSIINI ERIPÄRAD
Õpieesmärgid

Peale teema läbimist õppija teab:

• Eesti Kaitseväes rakendatava BATLS traumahaige käsitluse põhimõtteid,

• kuidas hinnata ja ravida kannatanut lahinguolukorras piiratud ressursside tingimustes,

•millised erisused esinevad kannatanute ravis käimasoleva lahingtegevuse tingimustes.

Sissejuhatus

Sõjalised kokkupõrked on seotud suure hulga potentsiaalsete vigastusega. Keemiliste, bio-
loogiliste ja radioaktiivsete ainete mõju ning laske- ja torkerelvade vigastusi on kirjeldatud 
peatükkides „Ohtlikud ained“ ja „Vigastuste tekkimise mehhanismid“. Käesolev peatükk kir-
jeldab kannatanute käsitlust lahingutingimustes kaitsejõududes.

Erisused ja eeldused vigastatute käsitlusel lahingutingimustes:

1) 90% lahingusurmadest esineb enne haiglasse jõudmist;

2) mõned varased lahingusurmad on välditavad, eriti välise verejooksu kontrollimise abil;

3) meditsiinipersonal, kes ignoreerib sõjalist olukorda ja tormab tegutsema, on vaenla-
sele lihtsaks sihtmärgiks.

Väljavõte kannatanute päästmise taktikast lahingutingimustes

• Varustuse piirangud

Meditsiinilist abi tuleb anda käepäraste vahenditega. Vaenlase efektiivse tule all võib olla või-
matu meditsiinilisi vahendeid kasutada. Kiire sõjaväe žguti (võimalusel) pealepanek võib kont-
rollida verejooksu vigastatud jäsemest, mida hinnatakse uuesti siis, kui tulevahetus on läbi.

• Aeg

Tegutsema peab kohe, et vähendada edasiste vigastuste riski. Planeerimiseks ei pruugi olla 
aega. Tegevus peab olema peaaegu instinktiivne realistliku ning regulaarse treeningu ja va-
rasemate operatsiooniliste kogemuste põhine.

• Piiratud nähtavus

Pimedus, suits ja tolm piiravad nähtavust. Valguse (lambi) kasutamine võib olla sobimatu, 
kuna see võib enesele tõmmata vaenlase tule.

• Kommunikatsiooniraskused

Keskkond on peaaegu kindlasti mürarikas: verbaalne kommunikatsioon võib olla piiratud ja 
kui see on ka võimalik, siis igal juhul raske.
Kui see on võimalik, siis kannatanu peab:

• liikuma varjesse,
• ise peale panema sideme ja/või žguti välise verejooksu kontrollimiseks. 
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Sõjaväe v. lahingužguti (CAT) peale asetamise kord:

• Näidustuse esinemisel aseta kohe!

• Ära kasuta CAT-žgutti vähese veritsuse korral tulejoonel! Seal aseta see ainult eluoht-
likele verejooksudele. Aseta žgutt vormi peale, aga kontrolli, et verejooksust proksi-
maalselt.

• Võib vaja minna veel ühte, et lõpetada verejooks.Ära pane ümber põlve või küünarnuki.

• Ära pane üle kabuuri või asju-täis-tasku.

Pilt 46.1. Jäsemele asetatud sõjaväe žgutt (Combat Application Tourniquet – CAT)

Kahekäesüsteem, kui žgutt pannakse jäseme peale (mitte jäse žgutiringist läbi)

1. Takjariba sile pool vastu jäset
2. Takjariba pannakse läbi pandla kaugema ava
3. Tekkinud takjapaelast ring sättida sobivaks jäseme ümbermõõduga
4. Takjariba ots panna läbi pandla lähema ava
5. Takjariba kinnitatakse iseenda külge
6. Pingutipulka keeratakse kuni verejooks lakkab
7. Pingutipulga üks otstest surutakse klambri sisse, sellega žgutt kinnitub
8. Üle klambri tuleb panna turvariba (sellele kirjutatakse ka kellaaeg)

Ühekäesüsteemi tegemine – takjariba pannakse läbi pandla ENNE jäsemele asetamist

1. Süsteem pannakse käe peale
2. Takjariba  pingutatakse käe ümber vastavaks  jäseme ümbermõõduga
3. Takjapael kinnitatakse iseenda külge
4. Pingutipulka keeratakse kuni verejooks lakkab
5. Pingutipulga üks otstest surutakse klambri sisse, sellega žgutt kinnitub
6. Takjariba vaba ots viiakse edasi ümber käe ja läbi/üle klambri (kui ulatub)
7. Üle klambri tuleb panna turvariba (sellele kirjutatakse ka kellaaeg)
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Lahingutingimustes haavatule abi andmise eesmärgiks on kannatanu viia lahingualalt välja 
ja ravida kohe võimaluste piires eluohtlike vigastusi.  Varjumine on prioriteediks igasuguse 
muu ravi ees: kogu ravi tuleb teha katte all. 

Kaitseväe traumaväljaõpe on rõhutanud ABCDE-d – hingamisteed (Airway), hingamine (Brea-
thing), vereringe (Circulation), vigastus (Disability) ja ekspositsioon (Exposure) – järjestikuste 
prioriteetidena. See tegeleb ravitavate vigastustega tõenäolises järjestuses, millega need 
surma põhjustavad.

Lahingutingimustes on kõige sagedasemaks välditava surma põhjuseks väline verejooks 
läbiva (penetreeriva) trauma tõttu. Seetõttu eelneb lahingus traumahaige käsitlusele kiire 
seisundi hinnang ja katastroofi lise komprimeeritava verejooksu (catastrophic compressible 
haemorrhage) ravi, „<C>“. 

Ainukesed <C>ABCDE elemendid, millega tuleb vaenlase efektiivse tule all olles tegeleda, on <C>A. 
Edasine piki algoritmi allapoole liikumine seab päästja asjatusse ohtu.

Katastroofi lise verejooksu ja hingamisteede probleemid tapavad kiiresti ja neid tuleb kohe 
ravida – muud vigastused võivad oodata, kuni keskkond on ohutum.

Tsiviilmeditsiini trauma kursused rõhutavad õigesti pärast tömpi traumat  avatud hingamis-
teede tagamisel lülisamba kaelaosa kontrollimatu liikumise vältimist. Teadvuseta kannatanu 
on sellises olukorras eriti haavatav, kuna võib olla kadunud kaitsev lihasspasm, samuti pole 
ta võimeline edastama, kas esineb kaelavalu või neuroloogilisi sümptomeid. Samuti esineb 
risk kannatanutel, kelle vigastused juhivad tähelepanu kõrvale näiteks valu tõttu.

Kaela läbiva vigastuse korral on probleemid erinevad:

• Ebastabiilsust põhjustavad lülisamba kaelaosa tulirelvahaavad (GSW) on tavaliselt fa-
taalsed.

• Kui kaela GSW-ga kannatanu on elus ja puuduvad neuroloogilised kahjustused, on 
äärmiselt ebatõenäoline, et lülisamba kaelaosa oleks ebastabiilne.

• Immobilisatsioonivahendi panek ümber kaela tulirelvahaava võib varjata käimasole-
vat verejooksu ja tekkivat hingamisteede obstruktsiooni. 

• Olukordades, kus on esinenud nii tömp kui läbiv trauma (näiteks sai kannatanu tuli-
relvahaava enne sõidukiavariid või kukkus hoonelt pärast haavatasaamist), on kohane 
eeldada, et võib esineda tömp kaelatrauma ja jätkata lülisamba kaelaosa immobili-
seerimisega. Siiski, kui oht püsib ja on vaja kiirelt pääseda ohutusse kohta, pole aega 
formaalseks lülisamba immobiliseerimiseks: liigutage kannatanut sel moel, et võima-
lusel vähendada edasisi vigastusi.

<C> Katastroofi line komprimeeritav verejooks

Kui eneseabi on tule all vajalik, peab žguti pealepanemise lävi olema madal – kui tulevahetus 
on võidetud, tuleb žguti jätkuv vajadus ümber hinnata. 

Sama põhimõte kehtib kannatanu esmaabile tule all – kui esineb jäseme katastroofi line ve-
rejooks, peab päästja peale panema žguti. Kui olukord seda lubab, tuleb kasutada võimalust 
sidumiseks ja žguti vajaduse ümberhindamiseks.
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A – Airway (hingamisteed)

Mõelge hingamisteede obstruktsiooni tõenäolisele põhjusele: keel, okse, veri või võõrkeha.

Mõelge, milline tegevus on praktiline. Kasutage stabiilset külgasendit: see tähendab kanna-
tanu keeramist külili (tulevahetuse ajal võib olla reaalne ainult kannatanu keeramine kõhuli). 
Sirutage vajadusel kannatanu pead hingamisteede avatuse tagamiseks sõltumata potent-
siaalsest lülisamba kaelaosa vigastusest.

Kui otsene oht on kõrvaldatud, on aega kannatanu põhjalikumalt läbi vaadata ja abi anda 
suuremas mahus.

Pilt 46.2 Stabiilne külgasend 

Triaaž

Triaaž, kannatanute sorteerimine raviprioriteetide alusel, on kontseptsioon, mida on õpe-
tatud igale sõdurile ja mis kasutab füsioloogilisi parameetreid, et hinnata vigastuse raskust. 
Triaažisildid on osa meediku ja meditsiiniohvitseri standardvarustusest ning need on ka kõi-
gis sõjaväe kiirabimasinates.

Triaaži on vaja siis, kui kannatanute arv ületab raviressursse: see kehtib ka siis, kui on kaks 
kannatanut ja ainult üks inimene nende ravimiseks.

Kui triaažiprotsessi ajal avastatakse katastroofi line verejooks, tuleb see kontrolli alla saada 
ja kui esineb hingamisteede obstruktsioon, keerata patsient stabiilsesse küliliasendisse.

Taktikaline esmane kiirülevaatus

BATLS õpetab süstemaatilist lähenemist kriitiliselt vigastatute hindamisele ja ravile, kasu-
tades <C>ABCDE-paradigmat. Selle hinnangu põhjalikkus sõltub taktikalisest olukorrast: 
poolpiiratud tegevusvabadusega keskkonnas on oluline kiire hindamine ja ravi enne viimist 
ohutusse kohta, kus saab teha põhjaliku hindamise.
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Taktikaline esmane kiirülevaatus (Tactical Rapid Primary Survey - TRaPS)
(taktikalise väliravi jaoks poolpiiratud tegevusvabadusega keskkonnas)

<C> Hinnake ja ravige massiivset verejooksu:
- žgutt
- sidemed
- toopilised hemostaatikumid: (QuikClot ja/või HemCon)

A Avage ja puhastage hingamistee:
manuaalsed manöövrid (käelised tegevused) 
käsijuhtimisega aspiratsioon
nasofarüngeaalne ja/või orofarüngeaalne õhutee
püsiv küliliasend

C-spine Läbiva trauma korral pole vaja immobiliseerimise pärast muretseda
• Tömbi trauma korral koos pea- ja/või kaelavigastusega manuaalne immobilisee-
rimine + kaelalahas (kui ressursid seda võimaldavad)

B Laske patsiendil lugeda 10-ni ühe hingetõmbega (võimetus seda teha näitab hin-
gamise kompromiteeritust)
• Kui ei hinga pärast vigastust = SURNUD
• Välistage avatud pneumotooraks: ravige rindkere klapiga
• Välistage ventiilpingeline pneumotooraks: ravige dekompressiooniga

C Tuvastage radiaalne pulss (= süstoolne vererõhk u 80–90 mmHg):
• kui puudub, otsige femoraalset pulssi (= SBP u 70–80 mmHg)
• kui puudub, otsige karotiidpulssi (= SBP u 60–70 mmHg)
• kui puudub ja püüab ikka hingata = SUREMAS
• Kui patsient on suremas ja ressursid on piiratud, tegelege ravitavate patsientidega.

D AVPU + pupillide hindamine

E Lahastage nähtavad jäsemete luumurrud/nihestused.

AVPU – Alert, Voice, Pain, Unresponsive (ärkvel,reageerib  häälele,reageerib  valule, ei reageeri)- 
teadvuse hindamise skaala, kus vastust hinnatakse erinevate ärritajate suhtes.

• <C> - katastroofi line komprimeeritav verejooks

Ravi ajal tule all võib peale pandud žgutt olla kõige kiirem ja efektiivsem vahend verejooksu 
kontrollimiseks. Mõne haava korral (nagu rebitud amputatsioonid) on selge, et see on ai-
nuke ravi, mis on efektiivne: kontrollige, et žgutt oleks tugevalt kinnitatud ja jätke see oma 
kohale.

Teiste haavade üle võib kontrolli saavutada, kasutades jäseme tõstmist ja välisidemega rõhu 
avaldamist. Selle alusel järgige hemostaasi redelit ja vaadake üle žguti vajadus.

Katastroofi line verejooks võib esineda proksimaalsest jäsemehaavast (kubeme ja õla üle-
minekupiirkonnad), kus žgutti ei saa efektiivselt paigaldada. Kui verejooks on kontrollimatu 
haavale otsese survega välisideme kaudu, võib lisaks kasutada uudset hemostaatilist ainet. 
HemCon-i toodetakse purustatud koorikloomadest ja see põhjustab hemostaasi, tõmmates 
iooniliselt erütrotsüüte sidemesse, mis seostub vigastatud koepinnaga. 
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Pilt 46.3. Hemostaatiline aine haavas

• A – Airway (hingamisteed)

Mõelge hingamisteede obstruktsiooni tõenäolistele põhjustele:

• hingamisteede obstruktsioon asendi tõttu või keele poolt;

• prügi või mehaaniline obstruktsioon (murdunud hammas, proteesid, närimis-
kumm, toit vm);

• veri, sekreedid või okse;

• larüngospasm;

• kõri füüsiline vigastus;

• keele ja ülemiste hingamisteede turse (näiteks põletused).

Kannatanu võib olla keeratud külili või kõhuli (posturaalne ravi), et hoida hingamisteid vaba-
dena ravi ajal tule all. Paigutage kannatanu selliselt, et saaksite hingamisteid optimaalselt 
hinnata, ravida ja avatuna hoida: see tähendab tõenäoliselt selilikeeramist. Vaadake, kuula-
ke ja katsuge hingamist.
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Pilt 46.4. Hingamisteede avamine

EI hinga:

a) avage suu, otsige ja eemaldage nähtav obstruktsioon;

b) avage hingamisteed lõualuud või lõuga tõstes (ja pead painutades, kui puudub oht lüli-
sambale) ja kontrollige uuesti hingamist (kuni 10 sekundit). Kui kannatanu IKKA EI hinga:

• Hulgikannatanutega olukorras asetage kannatanule surnu triaažisilt ja minge edasi 
järgmise patsiendi juurde.

• Kui ressursid võimaldavad ravi, kontrollige tsentraalset pulssi: 

I. Kui pulss PUUDUB, on realistlikult elustamine asjatu, kui esineb südameseiskus pä-
rast traumat, ja kannatanut tuleb käsitleda kui surnut. 

II. Kui pulss on olemas, abistage ventilatsiooni taskumaski või koti-klapi-maskiga.

Hingab:

a) Hinnake hingamisteede obstruktsiooninähte (korisevad või norskavad hääled, striidor; 
respiratoorne distress). 

b) Vaadake suhu ja eemaldage nähtav obstruktsioon. 

c) Kasutage vedelike eemaldamiseks käsiaspiraatorit. 

d) Hoidke hingamistee avatuna lõualuud või lõuga tõstes (ja pead painutades, kui puudub 
oht lülisambale) ja hinnake hingamist uuesti. 
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e) Kui ikka esinevad ülemiste hingamisteede obstruktsiooni nähud (norskamine), paigalda-
ge nasofarüngeaalne (NPA) või orofarüngeaalne (OPA) õhutee. NPA-d talutakse kõrge-
ma teadvuse taseme puhul kui OPA-d.

f) Pidev hingamisteede avatuna hoidmine ja lülisamba kaelaosa kontroll sõltub taktikalisest 
olukorrast, olemasolevatest ressurssidest ja lülisambavigastuse riski teadvustamisest.

Taktikaline olukord võib nõuda piirkonnast kiiret väljatoomist: pärast katastroofi lise vere-
jooksu kontrollimist, hingamistee avamist ja vajadusel ventilatsiooni toetamist on aeg liiku-
da ja jätkata ravi sõidukis. 

Kui esineb lülisamba kaelaosa vigastuse suur oht, proovige isegi kiire evakuatsiooni käigus 
VÕIMALUSEL säilitada kontrolli lülisamba kaelaosa üle. See on raske valik.

Võimalused on:

a) Teie saate või assistent saab manuaalselt lülisamba kaelaosa immobiliseerida;

b) keerake patsient pikale seljaraamile ja tagage täielik spinaalne immobilisatsioon, kasuta-
des reguleeritavat pooljäika kaelalahast, peapiirajaid, pearihmu ja keharihmu;

c) modifi tseerige konventsionaalset täielikku immobilisatsiooni, et soodustada kiiret eva-
kuatsiooni, kasutades kühvelraami, peatugesid (või improviseeritud peatugesid kokku-
rullitud tekist/jakist või muust materjalist hobuserauakujuliselt) ning teipi.

Kui Teil puudub sündmuskohal abi ja peate jätma teadvuseta potentsiaalse lülisambavigas-
tusega patsiendi üksi, et tegelda teiste kannatanutega, keerake kannatanu stabiilsesse kü-
liliasendisse pead kontrollides. See asend aitab hoida hingamisteid avatuna ja kaela sirgelt.

• B – Breathing (hingamine)

Hingamise hindamine on raskendatud halva valgustuse ja tugeva ümbritseva müra korral. 
Üldiselt on nähud, mida saab vaadata või tunda, usaldusväärsemad kui stetoskoopi vajavad. 
Rindkere uurimiseks takistavad juurdepääsu tõenäoliselt lahingusoomusvest ja riietus. Siiski 
on eesmärgiks hoolikas ülevaatus, et välistada ükskõik kui väike läbiv vigastus.

• Vaadake, kas esinevad respiratoorse distressi nähud ja hinnake hingamissagedust (kiire, 
normaalne, aeglane): kui aeg seda võimaldab, lugege hingamissagedust minuti jooksul. 
Kiire hingamissagedus võib viidata hingamisteede (ülemiste või alumiste) obstruktsioo-
nile, kopsuvigastusele või šokile; aeglast hingamissagedust võib täheldada pärast enese-
le morfi ini või tsentraalset depressiooni põhjustava ravimi üleannustamist, hüpotermia 
ja peavigastuse korral.

• Vaadake, kas esinevad vigastuse nähud (haav, marrastus, verevalum) kaelal ja rindkerel. 
Pidage meeles, et patsiendil on selg ja küljed (kaenlaalused). Pöörake patsienti, et välis-
tada läbivad haavad seljal. Kui Te ei saa seda kergesti teha, lükake käed haavade otsimi-
seks kannatanu selja alla ja seejärel kontrollige oma kindaid vere olemasolu kohta. 

• Vaadake rindkere liikumist: kas mõlemad küljed liiguvad ühtlaselt? Kui üks pool on ületäi-
tunud viltuste roietega ja liigub vähe või üldse mitte, viitab see ventiilpingelisele pneu-
motooraksile.

• Katsuge, kas esineb krepitatsioone (luuvigastus või kirurgiline emfüseem). 

• Katsuge, kas esineb trahhea dislokatsioon (ventiilpingelise pneumotooraksi hiline näht).
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• Kuulake nõrgenenud või puuduva hingamiskahina kohta, kui foonmüra seda lubab. Per-
kuteerige muutunud kõla: seda võib sellises keskkonnas olla kergem tunda kui kuulda. 
Tugevnenud kõla viitab pneumotooraksile, vähenenud kõla (tuhm) viitab hemotooraksi-
le trauma kontekstis.

Rindkere ülevaatuse kokkuvõte

R Rate – sagedus

I Injuries – vigastused: otsige läbivat traumat

S Symmetry of chest wall movement – rindkereseina liikumise sümmeetrilisus

E Eff ort of breathing – hingamispingutus

N Neck signs – kaelanähud

F Feel – katsu: luu krepitatsioonid ja kirurgiline emfüseem

A Assess resonance – hinda kõla

L Listen to both sides of the chest – kuula rindkere mõlemat poolt

L Look at the patient’s back – vaata patsiendi selga (kui seda pole juba tehtud)

Kaelanähud saab meeles pidada mnemoonikuga TWELVE.

Trahhea – kas see paikneb tsentraalselt?
Wounds – haavad: kas on haavu või hematoome?
Emfüseem – kas kirurgiline emfüseem viitab lokaalsele kõrivigastusele või on liiku-

nud üles kaelale pneumotooraksist?
Larynx – kõri: kas see on terve? Kas esineb krepitatsioone?
Veenid  – kas need on laienenud (südame tamponaad, ventiilpingeline pneumotooraks)?
Everytime –  iga kord; ja kindlasti enne nende nähtude katmist kaelalahasega.

Avatud pneumotooraks Adhesiivne rindkere klapp ja kiire evakuatsioon

Ventiilpingeline pneumotooraks Dekompressioon nõelaga ja kiire evakuatsioon

Massiivne hemotooraks Kiire evakuatsioon on kõige olulisem sekkumine

Laperrind Kiire evakuatsioon on kõige olulisem sekkumine

Teie panete esimesena avatud pneumotooraksi diagnoosi: ravige seda kohe, kui see on tu-
vastatud.

Nõeltorakotsentees võib kiiresti leevendada ventiilpingelist pneumotooraksit ja muuta selle 
tavaliseks pneumotooraksiks. Pärast kliinilist diagnoosimist tuleb ventiilpingelist pneumo-
tooraksit ravida. Kuid vale on arvamus, et muidu oleks surm vältimatu mõne minuti jooksul: 
kogemus viitab patsientidele, kes jõuavad elusalt erakorralise meditsiini osakonda ja kellel 
võivad isegi olla dokumenteeritud röntgenoloogilised tõendid pinge kohta. 
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Pilt 46.5. Tsentraalne sternaalne laperrind kahepoolse nõeldekompressiooniga

Rindkere dreneerimine tuleb taktikalisel tasandil ette võtta ainult eriolukorras. Haiglaeelses 
tsiviilkeskkonnas arstide tehtud torakostoomiate korral on dokumenteeritud, et dreen pai-
galdatakse ekstrapleuraalselt 25% juhtudest. Teadvusel patsiendi jaoks on see hoolimata 
lokaalsest anesteesiast stressi tekitav protseduur ning kogenematu tegija tõenäoliselt ala-
hindab selleks kulunud aega. 

Mõelge rindkere dreneerimisele, kui:

a) Respiratoorne distress püsib hoolimata adhesiivsest rindkere klapist või õige lokalisat-
siooniga nõeltorakotsenteesist; 

b) Tehtud on nõeltorakotsentees ja patsient transporditakse tugikopteriga, välja arvatud 
lühikese teekonna puhul (selle põhjuseks pole baromeetrilised muutused, mis on eba-
olulised taktikaliselt madalalt lennates, vaid see, et lennu ajal on võimalus hinnata kan-
natanu seisundi muutumist ja sekkuda väga piiratud). Dreeni paigaldamine lennu ajal on 
võimalik, kuid raskem kui maapinnal;

c) See on jällegi raske valik: kaaluge dreeni paigaldamiseks kuluvat aega võrreldes ajaga, 
mis kulub järgmisele ravitasemele jõudmiseks ja mõelge sekkumise kliinilisele mõjule.

d) Massiivse hemotooraksi dekompressioon ilma juurdepääsuta verele ja agressiivse vedeli-
kravita võib põhjustada kriitiliselt stabiilse patsiendi seisundi kiiret halvenemist: massiivse 
hemotooraksi eeldatav diagnoos ei tohi viia rindkere dreneerimisele eespool kirurgilise 
ravi võimalust, välja arvatud juhul, kui on juurdepääs vereproduktidele.
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Laperrind (paradoksaalne segment) lahastub sageli lihasspasmiga varases vigastusejärgses 
perioodis ja ei pruugi demaskeeruda enne, kui patsient saab anesteesiat haiglakeskkonnas. 
Kohe nähtav laperrind on tõenäoliselt ulatuslik ja viitab raskele foonil olevale kopsuvigas-
tusele: foonil olev põrutus on see, mis kõige enam mõjutab lõpptulemust. Prioriteediks on 
varane evakueerimine intensiivravi võimalustega raviasutusse.

• C – Circulation (vereringe)

Hinnake vereringet hüpovoleemia nähtude suhtes.

a) Milline on vaimne seisund? Kui patsient on teadvusel ja räägib, on aju verevarustus säilinud.

b) Milline on nahavärv? Šokis patsient on iseloomulikult kahvatu ja higine.

c) Lugege pulsisagedust: see suureneb verekaotuse markerina enne igasugust süstoolse 
vererõhu langust. Heas vormis jõulise täiskasvanu pulsisagedus puhkeolekus võib olla 
50–60 korda minutis, seega võib pulsisagedus 100 viidata puhkeoleku sageduse kahe-
kordistumisele.

d) Radiaalse pulsi olemasolu on tsentraalse verevarustuse tagamiseks piisava süstoolse ve-
rerõhu robustne marker. Formaalset vererõhu mõõtmist aneroid-sfügmomanomeetriga 
võib takistada hindamise jaoks olemasolev aeg.

e) Kapillaaride täitumine on teine vereringe robustne marker, kuid see pole külmas või pi-
medas usaldusväärne. Hoidke patsiendi kätte tema südamest ülalpool ja vajutage küü-
neloožile 5 sekundi jooksul: kui kapillaarid ei täitu uuesti 2 sekundi jooksul, on tsirkulat-
sioon häiritud. Kasutada võib ka otsmikku või rinnakut.

Pilt 46.6. Radiaalse pulsi palpatsioon
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Vereringe toetamine on pragmaatiline tasakaal verejooksu peatamise ja vedelikuasenduse 
vahel. Püüded verejooksu kontrollida peavad eelnema vedeliku asendamisele ja nende hul-
ka kuuluvad:

• otsene surve läbi sideme verejooksukohale: see tähendab sideme pakkimist haava sisse 
verejooksukoha peale. Rõhk on jõud pindala kohta (rõhk = jõud/pindala), seega vähenda-
des pindala, mille kaudu jõudu rakendatakse, suureneb efektiivne rõhk;

• žguti ja/või toopilise hemostaatikumi kasutamine välise verejooksu korral, mida ei saa 
kontrollida surve ja kõrgemale tõstmisega. Žguti pealepanekul tuleb otsmikule/põsele 
märkida „T“ ja aeg;

• pikkade toruluude murdude lahastamine (venituslahas reieluumurru korral ja vaagnala-
has ebastabiilse vaagna korral). 

Need meetodid kehtivad komprimeeritava verejooksu kohta: kahtlustatav mittekompri-
meeritav verejooks rindkere-, kõhu-, vaagnaõõnde või retroperitoneaalruumi nõuab kohe 
evakueerimist kirurgilise sekkumise jaoks.

Hüpotensiivne vedelikravi tähendab lubatava hüpotensiooni fi losoofi at, mis tuleneb tähe-
lepanekust, et agressiivne vedelikravi enne operatsiooni läbivate kehatüve vigastuste tõttu 
põhjustab halvemaid lõpptulemusi. Need tähelepanekud tehti täiustatud tsiviiltraumasüs-
teemis, kus vigastusest operatsioonini kulus tavaliselt alla ühe tunni. Sõjalises operatsiooni-
keskkonnas seda tõenäoliselt ei saavutata. Tõendid on liiga piiratud, et otsustada, kui kaua 
võib hüpotensiivset vedelikravi ohutult jätkata ilma pöördumatute füsioloogiliste kahjustus-
teta. Loommudelid on viidanud sellele, et füsioloogilise pöördumatuse punktiks on umbes 2 
tundi püsivat hüpotensiooni. Hüpotensiivse vedelikravi strateegia on lubatav esimese tunni 
jooksul pärast vigastust.

Kui radiaalne pulss puudub, manustage korduvaid 250 ml kristalloidlahuse intravenoosseid 
booluseid, kuni radiaalse pulsi saab avastada. Hinnake pulssi iga manustatud booluse vahel. 
Kui vererõhku saab mõõta, on eesmärgiks saavutada süstoolne vererõhk 80 mmHg läbiva 
vigastuse ja tömbi pead mittehaarava vigastuse korral ning 100 mmHg isoleeritud tömbi 
peavigastuse korral.

Hüpotensiivne vedelikravi on ette nähtud ainult ESIMESE TUNNI jooksul pärast vigastust. 
Pärast ühe tunni möödumist on eesmärgiks taastada normaalne vererõhk.

• D – Neurological defi cit (neuroloogiline defi tsiit)

Taktikalises väliravis on neuroloogilise defi tsiidi hindamine piiratud AVPU hinnanguga, pu-
pillide suuruse ja nende reaktsiooni valgusele hinnanguga ning lokaliseerivate nähtude uu-
rimisega. 

Selle läbivaatuse eesmärgiks on määrata evakuatsiooni prioriteedid ja võimaldada varane 
transport neile, kellel tekivad laieneva koljusisese hematoomi nähud. 

Ravi mõttes tagab tähelepanu pööramine <C> ABC-le parimad tingimused aju perfusiooni ja 
oksügenisatsiooniks.
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• E―Extremity, Environment and Exposure (jäsemed, keskkond ja ekspositsioon)

Jäsemete ravi on seotud jäsemete või ebastabiilse vaagnamurru lahastamisega. Kiirabiautos 
on olemas lihtsad jäsemelahased (neopreenist lahased) või võib neid improviseerida (kolm-
nurkrätikud). Lahase saab vaagna jaoks improviseerida ka laialt kokkuvolditud kolmnurkräti-
kust. Haavad ja põletused, mida pole ravitud „Vereringe“ all, vajavad sidumist.

Keskkonnakaalutlusteks on kannatanu kaitsmine külma ja märja eest ning ülemäärase kok-
kupuute eest kuumaga. Hüpotermia on üllatavalt sage tüsistus kõrbe lahingutingimustes 
ravitud kannatanutel: kontrollige, et haiglaeelselt oleks rakendatud kõiki meetmeid keha 
soojakao vältimiseks, kui ümbritsev temperatuur on madal (riskiperioodideks on öö või 
transport kopteriga).

Valu leevendamisele aitavad kaasa julgustamine, lahased, parenteraalsete ravimite (morfi in, 
ketamiin) kasutamine ja lokaalanesteesia tehnikad.

Teadmiste kontrolli küsimused

2. Millistest komponentidest koosneb Taktikaline esmane kiirülevaatus (Tactical Rapid 
Primary Survey - TRaPS)

3. Millistel juhtudel kasutatakse sõjaväe (lahingu) žgutti?
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47. OHTLIKUD AINED
Õpieesmärgid

Erakorralise meditsiini tehnik:

• teab millised ohud tulenevad ohtlikest ainetest,

• teab kuidas käituda ohtlike ainetega toimunud õnnetuse keskkonnas, 

• teab kuidas sõnastada olulist infot tagasisidena häirekeskusele,

• teab kuidas viiakse läbi dekontaminatsiooni,

• teab isiklike kaitsevahendite kasutamise põhimõtteid,

• teab kuidas saab  informatsiooni ohtlike ainete kohta,

• teab kudias peab tegutsema bioloogilise saaste keskkonnas.

Sissejuhatus

Õnnetuse ohvrite saastumine ohtlike ainetega on õnneks haruldane. Kui aga tekib mõnikord 
kontaminatsioonikahtlus, on abistajate ebakindlus sündmuskohast kuni haiglani sageli nii 
suur, et asjakohane abistamine seetõttu hilineb või on see koguni takistatud.

Ohtlike ainetega õnnetused esitavad kõrgeid nõudmisi eelkõige päästeteenistusele, kuid 
ka kiirabile, kes seisab silmitsi ülesandega hoolitseda õnnetusse sattunute eest ja nõustada 
töötavat personali. Vajalik on päästeteenistuse ja kiirabi tihe koostöö.

Terminoloogia

Dekontaminatsioon (Deko) – ohtlike ainete tekitatud saaste kõrvaldamine või vähendamine 
inimeste, varustuse või seadmete pealispindadelt

Ohtlik aine – inimeste tervist või keskkonda ohustav aine

Hügieen – õpetus tervise säilitamisest ja soodustamisest, samuti haiguste ennetamisest

Kontaminatsioon – inimeste, esemete ja ruumide või keskkonna saastumine radioaktiivsete, 
bioloogiliste või keemiliselt reageerivate ainetega 

Juhtuminäide

Umbes 40-aastane mees leitakse garaažis sõiduauto remondi ajal liikumatult lamamas remondi-
kanalis, redel kõhu peal; bensiin on välja voolanud ja moodustab 3 cm sügavuse loigu.

Kui möödujad on patsiendi välja toonud, avastavad kohale jõudnud erakorralise meditsiini tehni-
kud südame seiskumise ning alustatakse reanimatsiooniga.

Pärast intubatsiooni, reanimatsiooni ja korduvat adrenaliini manustamist tekib ventrikulaarne 
fi brillatsioon, mis pärast korduvat defi brillatsiooni muudetakse pulsiga rütmiks. Patsient viiakse 
monitooringuga ja hapnikumaskiga haiglasse, kus ta mõne tunni pärast ulatuslike organikahjus-
tuste tõttu intensiivravipalatis sureb.
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Arutelu 1: Mitte ühelgi ajahetkel haiglaeelseses ravis ei toimunud dekontaminatsioon sündmus-
kohal saastatud riiete eemaldamise ja puhtaksloputamise kujul.

Bensiinist läbiimbunud riided jäid patsiendile selga, mistõttu ühelt poolt omastas organism naha 
kaudu jätkuvalt ainet ja teisalt oli meeskond suures tulekahjuohus (intubeerimine, defi brillat-
sioon ja hapnikumask).

Arutelu 2: bensiin on tähistatud ohtliku ainena arvuga 33 – kergesti süttiv; viidet mürgisuse koh-
ta ei anta, sest tavapärasel käsitsemisel (äärmiselt väikesepinnaline ja lühiajaline kontakt) pole 
vaja mürgist toimet karta.

Pikaajalise ja suurepinnalise nahakontakti või suu kaudu sissevõtmise korral on mürgine toime 
siiski olemas, mis ülaltoodud juhul koos õhuhapniku eemaletõrjumisega bensiiniaurude poolt 
põhjustas surma.

Pilt 47.1.  Keemia-päästeõppus Tallinnas
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Üldine teave ohtlike ainete kohta

1) Esinemine

Ohtlikke aineid ja kaupu võib leida kõigist eluvaldkondadest.

Majapidamine Pihustipudelid, puhastusvahendid, ravimid, vedela gaasi 
mahutid …

Vaba aja rajatised Kloorigaas, ammoniaak …

Põllumajandus Taimekaitsevahendid, väetised, kääritamisgaas …

Käsitöö, tööstus, 
kaubandus

Kemikaalide ladustamine ja tootmine, kiiritusallikad 
mõõtmiseks ja reguleerimiseks …

Transport Kemikaalid, mineraalõlitooted, vedel gaas …

Haiglad Nakkuslikud ja radioaktiivsed ained, ülimürgised ravimid, nt 
keemiaravis …

Koolid, ülikoolid, laborid Kemikaalid, radioaktiivsed ained, mikroorganismid …

Probleemsete ainete 
kogumiskohad Ohtlikud jäätmed

Jäätmejaamad Majapidamisprügi, tööstusliku prügi ja ohtlike jäätmete segu

Ohtlikud ained võivad esineda kõigis agregaatolekutes, nende esinemiskuju on ebaühtlane. 
Vaid väga harva on võimalik iseloomuliku lõhna või esinemiskuju järgi aine ära tunda; paken-
di või mahuti (vaadid, happeballoonid, gaasipudelid …) liik ja kuju on siiski olulised vihjed.

Gaasiline
Gaasina Metaan, kloor, süsinikmonooksiid

Auruna Bensiiniaurud, lahustiaurud

Vedel
Puhta ainena Eeter, nitroglütseriin, äädikhape

Lahusena Sinihape, soolhape, nuuskpiiritus

Tahke

Pulbrina Kahjurite tõrjevahendid

Kompaktse 
ainena Kaltsiumtsüaniid, fosfor
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2) Toimeviis

Kahjulike ainete toimed jagatakse mehhanismi järgi füüsikalisteks toimeteks (mehaaniline, 
termiline, kiiritav), keemilisteks toimeteks (toksiline, söövitav) ja bioloogilisteks toimeteks 
(nakatav, toksiline ja sensibiliseeriv).

Kahjustuse oht kahjuliku aine tõttu tekib eelkõige otsese kontakti korral, nt gaaside ja auru-
de sissehingamisel või vedelike ja tahkete ainete puudutamisel. Kaugtoimed on võimalikud 
vaid füüsikalise mõjuga ainete puhul.

NB! Enamik tööstuses kasutatavatest ainetest on nahka kahjustavad või rasvas lahustuvad 
– seetõttu tuleb alati arvestada nahka imendumise võimalusega ja teha õigeaegne dekon-
taminatsioon!

3) Kaitsemeetmed

Kaugtoimetest tulenevaid kahjulikke mõjusid pole alati võimalik vältida. Kuid neid tuleb hoi-
da nii väiksena kui võimalik. Siinkohal kehtib reegel:

• hoida distantsi,

• piirata kohalolekuaega,

• kasutada varjendeid.

Samuti pole kontaminatsiooni võimalik täielikult ära hoida. Seda hoitakse nii madalal tase-
mel kui võimalik ja eemaldatakse kiiresti.

• Keha pealispinnad ja sissepääsuväravad katta võimalikult hästi: kanda täielikule tööriie-
tusele lisaks ühekordseid kindaid, ühekordset põlle või kaitsekombinesooni, ühekordset 
mütsi, suumaski ja kaitseprille (kui on olemas).

• Mitte puudutada, üles tõsta või kaasa võtta kahtlaseid aineid.

• Vältida pinnase laialikandmist ja üleskeerutamist.

• Pärast tööd sündmuskohal puhastada ja vahetada riideid.

• Kontaminatsioonikahtlusega päästeoperatsiooni käigus mitte süüa, juua ega suitsetada!

• Vältida gaaside ja aurude sissehingamist:

• mitte keerutada ainet üles, mitte avada mahuteid ja pakendeid!

• õhutamine, ventilatsioon kiirabiautos ohualast väljaspool.
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Taktikalised põhimõtted ohtlike ainetega väljakutse korral

Kahjulike ainetega õnnetuste jaoks hoitakse erivarustust kiirabiettevõtetes valmis, kuid es-
maseid meetmeid peavad esimesena sündmuskohale jõudnud erakorralise meditsiini tehni-
kud ka ilma spetsiaalse varustuseta rakendama. Taktikaline põhireegel selleks on: 

1) ohu tuvastamine,

2) ala piiramine,

3) inimeste päästmine,

4) spetsiaalsete jõudude kaasamine.

Meetmete järjekord pärast ohu äratundmist sõltub olukorrast. See on universaalne põhimõ-
te sündmuskohale jõudmisel ning seetõttu ei kehti mitte ainult ohtlike ainetega õnnetuste 
korral, vaid seda saab rakendada ka teiste ohtudega olukordades, nt liiklusõnnetused.

1) Ohu äratundmine

Vaata ohtlike ainete tähistust! Kuid alati ei ole allika päritolu selge ja tähistust näha. Pealegi 
on tähistus vahel vigane, nii et ka näiliselt ohutu õnnetuse korral on soovitav olla ettevaatlik.

Pöörake tähelepanu järgmistele asjaoludele:

• Sündmuskohal on imelik vilin, aur, udu, lõhn, kuumenemine, kuumus.

• Sündmuskohal ja selle läheduses on inimesed pikali.

• Sündmuskohale lähenedes enesetunne halveneb.

• Sündmuskohal ja selle läheduses on hävinud elavjõud (inimesed,loomad,linnud,taimed).

• Sündmuskohal on ühesuguste sümptomitega, traumatunnusteta inimesed:

• kipitus hingamisteedes, hingamishäired, südameseiskus,

• pisara- ja süljevool,

• uriini- ja roojapidamatus,

• higine nahk,

• kitsad pupillid,

• oksendamine,

• krambid,

• villid nahapinnal.
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• Sündmuskohal olevatel hoonetel, seadmetel, transpordivahenditel on kiirgusohu märgid.

• Järsult alanud, ebatavaliselt suur, kõrge/värvilise leegiga, intensiivne tulekahju.

• Sündmuskohal on toimunud või toimuvad plahvatused.

• Plahvatus, mille tagajärjel pihustub udu või pulbrit.

• Mahajäetud pihustusvahendid, kaitsevahendid või laboratooriumi tarvikud.

• Sündmuskohalt põgenevad kaitsevarustuses inimesed.

• Ilmse põhjuseta respiratoorse või gripisarnase haiguse puhang.

• Hulgaliselt ründavate loomade, putukaparvede esinemine.

a) Ohtlike ainete tähistamine

b) Tähistus ohtlikul veosel
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c) Ohtlike veoste liigitamine järgmiselt:

klass 1 lõhkeained ja neid sisaldavad esemed 

klass 2 gaasid 

klass 3 kergesti süttivad vedelikud 

klass 4.1 kergesti süttivad tahked ained, isereageerivad ained ja tahked 
mitteplahvatavas olekus lõhkeained 

klass 4.2 isesüttivad ained

klass 4.3 ained, mis veega kokku puutudes eraldavad kergesti süttivaid gaase

klass 5.1 oksüdeerivad ained

klass 5.2 orgaanilised peroksiidid

klass 6.1 mürgised ained

klass 6.2 nakatavad ained

klass 7 radioaktiivsed materjalid

klass 8 sööbivad ained

klass 9 muud ohtlikud ained ja esemed

2) Ala piiramine – sündmuskoha kindlustamine

• Hoida ohu allikast vähemalt 30–60 m kaugusele.

• Arvestada maastikuvormide ja ilmastikutingimustega (tuul!).

• Parkida sõidukid ülaltoodud kaugusesse, mootor välja lülitada.

• Hoida kõikvõimalikud süüteallikad eemal.

• Pidada kinni üldisest tööohutuse reeglitest.

• Ohualasse mitte minna.

• Leppida koos päästetööde juhiga kokku kannatanute kogumispunkti ohutu asukoht.

• Tagasiside häirekeskusele:

• „Siin on ohtlikud ained“,

• tähistus: milline ohusilt,

• muud asjakohased tähelepanekud või informatsioon,

• kutsuda kohale erivarustus.
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Ohtlike ainetega seotud sündmuskoha struktuuri tähistus rahvusvahelistes eeskirjades

• Roheline ehk külm tsoon (cold zone) - juhtimisstruktuur, ravitsoon, transpordipunkt

• Kollane ehk soe tsoon (warm zone) - triaaž ja dekontamineerimine

• Punane ehk kuum tsoon (hot zone) - kaitsevarustuses päästetööd, meedikud üldju-
hul seal ei viibi.

Dekontaminatsiooni ala (reduction corridor) asub kollase ja rohelise ala piiril (kollasest sisse, 
rohelisest välja).

Kaitsemeetmed ja isikukaitsevahendid

Isikukaitsevarustus, tuntud inglise keeles kui PPE, on vajalik kohaseks päästjate ning ter-
vishoiutöötajate kaitseks sekundaarse saastumise eest. Isikukaitsevahendi tüübi valik ning 
kasutamise vajadus sõltub täielikult situatsioonist, ohtlikust ainest, täidetavast ülesandest 
ning kasutaja väljaõppest. „Kuuma alasse“ sisenemiseks nõutakse päästjatelt kõrgemat kait-
setaset kui meditsiinitöötajatel, kes annavad enamasti abi dekontamineeritud ehk puhasta-
tud kannatanutele. 

1) Kaitsetasemed töötamaks ohtlike ainetega 

Tööks sobilik iskukaitsevahendite valik sõltub ohust, olemasolevatest isikukaitsevahendi-
test, töö iseloomust ja kasutaja väljaõppest. Isikukaitsevahendite valikul tuleb leida vajalik 
hingamisteede ja nahakaitse.

• A-tase on maksimaalne kaitsetase ning seda kasutavad enamasti ainult päästjad ning tei-
sed, kes töötavad kõrge toksilise kontsentratsiooniga aladel, nn kuumal alal. See koos-
neb gaasitihedast keemiakaitseülikonnast, mille alla käib suruõhuhingamisaparaat (Self 
Contained Breathing Apparatus ehk SCBA), topelt keemiakaitse kinnastest ning keemia-
kindlatest saabastest. A-taseme keemiakaitseülikonda saab kasutada üksnes suruõhu-
hingamisaparaadiga või kui ülikonna ehitus seda võimaldab, siis koos ülikonna alla õhku 
andva ülerõhusüsteemiga. 

WIND
DIRECTION

Contamina  on-
Reduc  on Corrior

COLD ZONE

WARM ZONE

WARM
ZONE
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• B-tase koosneb samuti keemiakaitseülikonnast ja suruõhuhingamisaparaadist, mis käib 
B-taseme puhul väljapoole. Samas on võimalik seda ülikonda kasutada ka gaasimaski või 
ülerõhustatud gaasimaskiga (fotol keskmine inimene). B-tase tagab kõrge naha kaitseta-
seme ja hingamisteede kaitse sõltub vahendist, mida kasutatakse. 

• C-taset kasutatakse väiksema õhusaaste või naha saastumisohu korral. C-taseme naha-
kaitse tagab mõningase kaitse ohtlike ainete, viiruste ja radioloogilise tolmu eest, kuid 
kuna ülikond ei ole ülerõhustatud, siis pole see kaitse nii kõrge kui A- või B-taseme puhul. 
Samuti sõltub kaitse tõhusus materjalist, millest keemiakaitseriietus valmistatud on. C-
taseme ülikondadeks võivad olla pritsme- või tolmukaitseülikonnad ja seda kasutatakse 
koos gaasimaski või respiraatoriga (fotol vasakpoolne inimene kannab tolmukaitseüli-
konda ja parempoolne pritsmekaitseülikonda).

• D-taseme kaitset kasutatakse, kui keemiline oht on väike. Koosneb nahakaitseks tava-
töörõivastusest ja seda võib kasutada ilma respiratoorse kaitseta või koos hingamistee-
de kaitsega.

Töötajad, kes teevad tööd mürgiste ja sööbivate ainetega, vajavad A-taseme kaitset, mis 
on väga kallis, kogukas ning nõuab spetsiaalset koolitust. Tüüpiline A-taseme keemia-
kaitseülikond maksab mõni tuhat dollarit ning seda peab kasutamiste vahel puhastama 
ja testima. Käteosavus kaitsekinnastes on halb, ülikonnas töötades on kuumastressi tek-
kimise oht, mis limiteerib kaitseriietuse kandmisaega. 

Kiirabi kasutab dekontaminatsioonialas ja transpordil tavaliselt B- või C-taseme kaitset. 
Tegevus toimub väljaspool kuuma ala, kus keskkonnasaaste on väiksem. Patsiendi peal 
ei tohi esineda sellist keemilise aine kogust, mis kujutab endas füüsilist ohtu (nt tule- või 
plahvatusoht). Kiirabi peab olema adekvaatselt kaitstud ajal, mil nad tegelevad saastu-
nud patsientidega. Tavaline nõutud aste on C- või B-tase.

Pilt 47.2. Isikukaitsevahendid. Vasakult paremale: C-taseme tolmukaitseülikond koos respi-
raatori (FFP 3) ja kaitseprillidega, B-taseme keemiakaitseülikond koos ülerõhustatud gaasi-
maskiga ja C-taseme pritsmekaitseülikond koos gaasimaskiga.
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2) Kaitseülikonnad ning kindad

Meditsiiniliseks rakenduseks on olemas odavamad ($50–100) ning ühekordsed kaitseülikon-
nad mitmekihilise polümeerkattega. Sellest palju kallimaid ülikondi kasutatakse HIV- või teis-
te nakkushaigete kirurgias. Üldine väärarusaam on, et Tyvek-ülikonnad, mis on väga odavad 
ning vabalt saadavad haiglates ning laborites, on kõlblikud ka saasteärastusel töötamiseks. 
Tavaliste haiglates kasutatavate ülikondade materjal ei anna keemilise aine vastu kaitset ning 
enamik kemikaale läbivad selle praktiliselt kohe, kuigi see sobib tööks tolmuga, radioaktiive 
tolmuga ning bioloogilise saaste keskkonnas. Need ülikonnad on soovitatavad koolitamiseks, 
kuid neid ei tohiks kasutada söövitavate, oksüdeerivate ning mürgiste ainete puhul. 

Tuleb silmas pidada kaitsekinnaste materjali, kuna käed on kõige enam patsiendiga kon-
taktis. Kahjuks ei ole ükski kindamaterjal sobiv kaitsmaks kõikide kemikaalide eest. Enamik 
ohtlike ainetega kokkupuutuvaid töötajaid kasutavad erinevast materjalist kindaid. Ideaalne 
kombinatsioon oleks nitriil koos Vitoniga, kuigi need on rohmakad ning piiravad käteosa-
vust. Kuna patsiendid tuleb esmalt vabastada riietusest ja pesta kohe suure hulga veega, 
on otsene kontakt saasteainega üldiselt väike. Tüüpilised latekskindad, mida kasutatakse 
haiglates, pakuvad minimaalset kaitset. Nitriilil on palju parem keemiline kaitsevõime kui 
lateksil, seda on nüüd saadaval ka õhukese, veniva, ühekordselt kasutatavana, mis annab kä-
tele rohkem liikumisvabadust. See on praegu parim kindamaterjal kasutamiseks keemiliselt 
saastunud patsientide abistamisel. 

Aldehüüdid, halogeensed süsivesikud, ketoonid, aromaatsed süsivesinikud, nitro-orgaanili-
sed ühendid ning süsinikdisulfi idid imbuvad kiirelt läbi nitriili. Kahjuks kuulub enamik kemi-
kaale just nendesse klassidesse. Nendega kokku puutudes tuleks kasutada paksemat pea-
liskinnast, soovitatavalt Vitonist tehtud, kuniks patsient on osaliseltki dekontamineeritud. 
Enamikku keemilisest saastest saab eemaldada lihtsalt riiete äravõtmisega. Kuna pole tõe-
näoline kokku puutuda suure hulga saasteainega, näiteks patsiendi riiete eemaldamise ajal, 
peaks nitriilkinnastest piisama. 

Kuna jalad on pidevas kontaktis saastunud veega patsiendi saasteärastusel, tuleks kanda 
(kummi)saapaid. Saapad pakuvad ka paremat libisemisevastast kaitset märjal pinnal. Vältida 
tuleks nahk- ning riidest jalanõusid, kuna need materjalid võivad endasse saastet imeda ning 
neid on peale seda praktiliselt võimatu puhastada. 

Respiratoorne kokkupuude ohtlike kemikaalide aurudega on tervishoiutöötajale lisarisk. Vä-
hene kogus saasteainet patsiendi nahapinnalt peale riiete eemaldamist ei tekita veel auru 
toksilist kontsentratsiooni. Hingamisteede kaitse on esmatähtis, töötades suletud alal, nagu 
nt saasteärastuspunktis, mis asub telgis; kiirabiautodes ja meditsiinipunktides. Kuigi toksilist 
suitsu ja auru inhalatsiooni on võimalik vältida, nõuab see tõhusaks kaitseks siiski mõningast 
planeerimist ning koolitamist. 

3) Hingamisteede kaitsevahendid

Hingamisteede kaitseks on kiirabi töötajatel üldjuhul kasutada respiraator või gaasimask 
koos fi ltriga. Päästetöötajad saavad neile kahele lisaks kasutada ka suruõhu hingamisapa-
raate, mida testitakse kord aastas, mille tööaeg on piiratud õhutagavaraga balloonis ning 
mille kasutamine nõuab eriväljaõpet. 

Õhku puhastavad cartridge-fi lter gaasimaskid lasevad kandjal sisse hingata välisõhku läbi 
fi ltri, mis on täidetud keemilisi aure siduva absorbeeriva ainega. Gaasimaskid on odavamad 
kui suruõhu hingamisaparaadid, kaasaskantavad, kerged kasutada ning hoiustada. Kuid sel-
lel leidub ka vigu. Iga keemilise aine korral tuleb kasutada vastavat fi ltrit. Erinevad fi ltrid 
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kaitsevad orgaaniliste aurude, happegaaside, kloori, ammoniaagi ja metüülamiini eest. Sor-
bendil, mida kasutatakse aurude sidumisel, esineb ka läbimurde fenomen, kemikaalid või-
vad pikaajalisel kasutamisel sorbendist mööda lipsata ning kasutajat kahjustada. Saadaval 
on kompleksfi ltrid, mis on mõeldud kaitsma erinevate ainete eest korraga. Neil fi ltritel on 
samas lühem läbimurdeperiood. Filtrite piiratud absorbeerimisvõime vähendab gaasimas-
kide pikaajalist kasutamist suurte kontsentratsioonide juures. Gaasimaskid ja respiraatorid 
sobivad kasutada patsientide saasteärastusel. 

Gaasimaski hermeetilisus sõltub suuresti näoga kontaktis olevast tihendist, neid ei saa ka-
sutada karvase  näo puhul ning nad eeldavad väga head sobivust näo kujuga. Kuna sissehin-
gamine on kasutajale fi ltri tõttu küllaltki suur töö, nõuab selle kasutamine väljaõpet ning 
oskust seda korrektselt näole asetada. Gaasimaskid on küllaltki universaalsed lühiajalisel 
kasutamisel. Personal, kellelt eeldatakse selle kasutamist, peab olema koolitatud, et neid 
õigesti kasutada. Töötajate hulgas peab olema keegi, kes otsustab, mis tüüpi fi ltrit tuleb 
kasutada. Gaasimaskid on ideaalsed kasutamiseks saasteärastusel väljaspool haiglat. 

Ületamaks õhku fi ltreerivate gaasimaskide puudujääke, loodi aku toimel töötavad ja gaasi-
maske ülerõhustavad seadmed. Need kasutavad õhu sisseimamiseks aku jõudu, imedes sel-
le läbi fi ltrite ning paisates selle siis gaasimaski alla. Nende kasutamine ei eelda nii hermeeti-
list paigutamist näole ning neid võib kanda ka karvase näoga isik. Ülerõhustamis-seadmega 
gaasimask ei nõua kasutajalt sissehingamisel pingutust, sissehingatav õhk on jahedam ning 
seade tekitab vähem ärevust ega nõua nii palju individuaalset koolitamist. Siiski töötavad 
need seadmed õhu fi ltreerimise põhimõttel ja fi ltrid peavad sobima töökeskkonnas oleva 
auruga. Kasutamist tuleb limiteerida fi ltrite läbilaskvuse ning aku kestvuse tõttu. Kuna sead-
mega kaasas olev gaasimask on läbipaistva ekraaniga, siis annab see kannatanutega parema 
silmside. Need on arvatavasti kõige lihtsamad ning universaalsemad õhkupuhastavatest va-
henditest, mida kasutatakse haiglates patsientide saasteärastusel.

Enamikul juhtudel rahuldab hingamisteede kaitse vajaduse respiraator, mis katab nina ja 
suud. Kasutades respiraatorit, peab kasutama ka kaitseprille (eespool oleval fotol vasak-
poolne inimene), et kaitsta silmi pritsmete eest. Sel juhul on silmad ikkagi avatud aurudele, 
mis võivad olla ärritavad või toksilised. Respiraatori valikul peab silmas pidama respiraatori 
fi ltreerimisindeksit. Ohtlike viiruste keskkonnas töötades peaks respiraatori fi ltreerimisin-
deks olema N95 või kõrgem, bakterite ja saastunud tolmu keskkonnas piisab madalama ti-
hedusega respiraatorist.

USA standardid respiraatoritele: 
• N95-N99 fi ltreerib numbriga näidatud protsendi (95% ja 99%) õhus leiduvatest osa-

kestest. Ei ole vastupidav õlises keskkonnas.
• P95-P100 on sama, aga vastupidav ka õlises keskkonnas.

Euroopa standardi EN149 tähised
• FFP1 – fi ltreerib suuri mehhaanilisi osakesi (tolm).
• FFP2 – vastab USA standardile N95.
• FFP3 – vastab USA standardile N99.

Olenemata hingamisteede kaitsest, peab selle kasutamist enne treenima.
• Respiraator tuleb kohe vahetada, kui see saastub vere või muu kehavedelikuga.
• Respiraator ei kaitse õli põhjal tehtud aerosoolide, gaaside või lahustiaurude eest.
• Respiraator ei kaitse hapnikupuuduse eest.
• Lahkuge kohe piirkonnast, kui respiraatoriga töötades

• muutub hingamine raskeks,
• tunnete peapööritust või hirmu.
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Radioaktiivsete ainetega saastunud kannatanute saasteärastusel soovituslik isikukaitseva-
rustus koosneb enamasti fi ltriga gaasimaskist ning tolmukaitseülikonnast või kirurgilisest 
kitlist, et kaitsta tervishoiutöötajaid radioaktiivsete tolmuosakeste eest. See isikukaitseva-
rustus ei ole mõeldud kaitsmaks vedelate või aurustunud kemikaalide eest. Keemiakaitseks 
ette nähtud kaitseriietus (nt pritsmekaitseülikond) on rohkem kui piisav töötamiseks ka 
radiatsiooni saanud patsientidega. Segaduse vältimiseks ning lihtsama protokolli tarbeks 
oleks soovitatav kasutada üht tüüpi isikukaitsevahendit. See võib olla küll kallim ning tõ-
husam, kui radiatsiooni korral vaja, kuid seda saab kasutada kõikides ohtlike kemikaalidega 
seotud situatsioonides.

Inimeste päästmine ja dekontamineerimine

Päästmine ohualast on eelkõige päästeteenistuse ülesanne. Kiirabi võib osaleda kannatanu-
te päästmisel ilma kaitsevahenditeta (hingamiskaitse ja kaitseriietus) vaid siis,

• kui on kindlaks tehtud, et ükski ohtlik aine pole välja tunginud või

• kui tegemist on kindlasti väheohtliku ainega (nt mineraalõlitooted).

Kahtluse korral ei tohi ohualasse minna!

Inimeste päästmine ei piirdu vaid ohualast äratoomisega, see sisaldab ka õnnetusse sattunu 
ohtlikest ainetest puhastamist– dekontaminatsiooni. 

1) Dekontaminatsioon sündmuskohal

Dekontaminatsioon ehk saasteärastus on protsess, millega neutraliseeritakse või eemalda-
takse ohtlikud ained inimestelt või varustuselt. Kemikaalide eemaldamine nahalt on tähtis 
kahel põhjusel: 

• vältimaks edasist imendumist ning selle järgnevat toksilisust, kuna paljud ühendid lõhu-
vad naha terviklikkuse ning moonduvad imendumise järel süsteemseteks toksiinideks; 

• vältimaks teiste inimeste või varustuse saastumist ühenditega, mis on patsiendi nahal 
või riietel (ristsaastumine). 

Dekontaminatsiooni protseduuri tüüp sõltub situatsioonist. Kõiki riideid eemaldades eemal-
dub ka enamik saasteainetest, suurem osa puhastamisest saab tehtud suure hulga veega 
lahjendamisel. Vahel on vaja kasutada mõõduka tugevusega seepe, et eemaldada õli või 
rasvaseid aineid.

Sündmuse juhi esmaseks ülesandeks peaks olema tagada saabuvate jõudude, kannatanute 
ja laiema üldsuse ohutus. See hõlmab endas kuuma tsooni ehk ohuala rajamist, kus on suu-
renenud risk otseselt kokku puutuda keemilise ainega. Sellepärast hindavad ohutust välja-
õppinud spetsiaalses varustuses päästjad, kes kannavad hermeetilist keemiakaitseriietust 
ning suruõhu hingamisaparaati (SCBA).

Päästjad toovad kannatanud kontaminatsiooni/saastuse vähendamiseks dekontaminatsioo-
ni- ehk saasteärastusalasse, kus tehakse dekontaminatsioon. Selles tsoonis on risk puutuda 
kokku kemikaalidega, mis pärinevad saastunud kannatanutelt ning aparatuurist. Seega pea-
vad töötajad (kiirabi sealhulgas) selles tsoonis kandma veekindlat isikukaitsevahendit, näi-
teks pritsmekaitseülikonda. Pärast dekontaminatsiooni sisenevad kannatanud külma tsoo-
ni ehk piiratud alasse, kus toimub patsientide stabiliseerimine enne transporti haiglatesse. 
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Juhtgrupp ja ka kõik meditsiinilised üksused ning dekontaminatsioonipunktid rajatakse alati 
allatuult ning kõrgemale pinnale, vältimaks teenindava personali saastumist.

Peab ära märkima, et iga sündmuse (õnnetusliku või terroristliku) korral võivad iseliikuvad 
patsiendid omal algatusel minna lähimasse haiglasse ja seeläbi tekitada olukorra, kus kont-
roll sündmuse ja reageerijate (nii inimeste kui ka asutuste) üle on parajaks katsumuseks ja 
on oht, et haiglad saastuvad.

2) Tavaline dekontaminatsiooni protseduur

Saastunud inimeste dekontaminatsioon on põhimõtteliselt samasugune kõikide ohtlike ai-
nete puhul, nii juhuslike kui ka terrorisündmuste korral.

Inimesed ei taju kokkupuudet bioloogiliste ainetega ning seetõttu avastatakse saastumine 
alles siis, kui saastumise kliinilise sündroomi pilt on pärast inkubatsiooniaega väljakujune-
nud. Sel juhul ei pea patsiendid raviasutustes dekontaminatsiooni läbima. Teatud juhtudel, 
kui on teada bioohu võimalus, võib osutuda vajalikuks dekontamineerida inimesi bioloogilis-
te ainete vastu (nt ümbrikus saadetud pulber).

Tuginedes konkreetse sündmuse iseloomule ning asjakohastele ohuhinnangutele, peab me-
ditsiinipersonal otsustama dekontaminatsiooni vajalikkuse ja parima viisi üle ning siis ilma 
liigse viivituseta asuma tegutsema.

Kõik patsiendid, kes on saasteainetega kokku puutunud kas tahtliku või tahtmatu õnnetu-
se tõttu, peaksid läbima dekontaminatsiooni enne, kui nad sisenevad teistesse asutustesse 
(EMO või teised raviasutused) säästmaks:

•haiglapersonali,
•haigla keskkonda,
• teisi patsiente haiglas.

Dekontaminatsiooni eesmärk on peatada saastuse levik.

Dekontaminatsiooniala peaks olema võimalusel rajatud varem, kui ei ole, siis tuleb see luua 
erakorraliselt, kuid see peab ühelt poolt pakkuma privaatsust, teiselt poolt aga ligipääsu 
jooksvale veele. Erilahendid on olemas nii mobiilsete kui ka statsionaarsete meditsiiniliste 
üksuste jaoks haiglates.

Kõige tähtsam dekontaminatsiooni tegevus on, et bioloogilise, keemilise või radioloogilise 
ainega kokku puutunud patsiendid peaksid olema korralikult ja kiiresti lahti riietatud. Saavu-
tamaks seda kiirelt ja samas ka leebelt, peaksid esmareageerijad kaaluma kõndivate ja mitte-
kõndivate eraldamist gruppidesse, seejärel teeb tervishoiutöötaja triaažisüsteemi kohaselt 
neile triaaži eraldi enne dekontamineerimist.

a) Kõndivate patsientide dekontamineerimine

Lähemat kaalumist vajavad kõndivate patsientide aspektid:
• Tagage selgeid juhiseid ja määrake mõni tervishoiutöötaja, kes oleks ülevaataja rollis 

terve protsessi ajal; eriti oluline, kui tegemist on mitme kannatanuga.

• Tagage privaatsus lahtiriietumiseks:

• Sugude eraldamine on vajalik, eriti kui inimesed on eri uskumustega.

• Ärge lahutage perekonda, vältimaks liigset ärevust.
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• Seebi pealekandmine ning mahapesemine peaks aega võtma vähemalt 5–10 minutit. 

• Andke dekontamineeritud ehk puhastele patsientidele vahetusriided.

• Märgistage: et eraldada puhast patsienti dekomtamineerimata patsiendist (värviline 
käepael, triaažikaart, silt jne).

Pilt 47.3. Kõndiva kannatanu dekontaminatsioon õppusel „CREMEX“ Tartus

b) Mittekõndivate patsientide dekontamineerimine

Tervihoiutöötajad peavad neid patsiente dekontamineerima või abistama nende dekonta-
minatsiooni kõndivatest eraldi, täites põhimõtteliselt sama protseduuri lamajate või raami-
lolijate puhul nagu enne esitatud kõndivate patsientide kohta. Erilist tähelepanu tuleks pöö-
rata lahtistele haavadele, mida peab korduvalt läbi pesema 0,9% NaCl-lahusega.

Pilt 47.4. Lamava kannatanu ettevalmistamine dekontaminatsiooniks õppusel „CREMEX“ Tartus
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c) Põhilised võtted inimeste dekontamineerimisel:

• Eemaldage ettevaatlikult riided.

NB! Mittekõndivatel patsientidel peab riided seljast ära lõikama.

• Pange riided topeltkilekottidesse ning sulgege õhukindlalt. Neid kotte peab käitlema 
protseduurireeglite või eksperdi juhiste järgi.

• Eemaldage ehted, prillid/kontaktläätsed. Need tuleb panna topeltkottidesse, sulgeda ning 
dekontamineerida alles teises faasis. Kui prille on hetkel väga vaja, peab neid väga hoolsalt 
dekontamineerima, et need inimesele tagasi anda. Kontaktläätsed tuleb ära visata.

• Nahka tuleb pesta põhjalikult. Enamikul juhtudel piisab seebi ja sooja veega pesemisest.

• Veetemperatuur peab olema sama nagu inimese kehatemperatuur, et vältida hüpoter-
miat või liigset nahasisest tsirkulatsiooni, mis mõnel juhul võib kiirendada aine imendu-
mist läbi naha organismi.

• Seebi ja sooja vee asemel soovitab osa eksperte aga erineva kangusega hüpokloriidseid 
lahuseid. Eelistatakse siiski 0,1% kangust, et vältida liigseid naha- ja limaskestade ärritusi.

NB! Nahavoldid, murdekohad (kaenla- ja rinnaalused) tuleb põhjalikult pesta ning loputada.

NB! Loputage silmi tavalise füsioloogilise lahusega (0,9% NaCl), vältimaks nende liigset är-
ritamist, kontrollige sarvkesta vigastuste olemasolu.

NB! Loputage lahtised haavad läbi tavalise füsioloogilise lahusega (0,9% NaCl).

3) Eritingimused dekontaminatsiooni protsessis

• Riiete eemaldamine patsientidel, kes on kokku puutunud gaasidega, on enamasti piisav 
dekontaminatsioon. Välja arvatud juhul, kui on kokku puututud närvigaasidega.

• Eemaldage nahalt algul kõik tahked osakesed (tolm, suuremad tükid) kuiva esemega 
pühkides, siis loputage/peske veega.

• Kannatanutel, kes on kokku puutunud bioloogiliste ainetega, tuleks riided eemaldada 
väga ettevaatlikult, et mitte tekitada aerosoole. Riiete eemaldamist võib teha jooksva 
vee all.

• Dekontaminatsioon elavhõbeda korral:

• elavhõbe on väga toksiline ning kergesti lenduv; isegi kodus kasutatav elavhõbe-
datermomeeter sisaldab ohtlikul määral elavhõbedat;

• riided tuleb ära võtta äärmiselt ettevaatlikult, et vältida kannatanul või abistajatel 
elavhõbeda sisse hingamist.

• Radioaktiivse aine dekontaminatsioon (tolm/osakesed):

• vaja läheb kiirgusmõõtevahendit, et määrata puhtuse astet.

• keemiapääste komandodel või erakorralise meditsiini osakondadel on olemas 
keemiliste ühendite tuvastamiseks vajalikud vahendid.
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• Dekontaminatsiooni reovesi on mõnel puhul ohtlik ning selle ladustamist ja likvideeri-
mist tuleks käsitleda reguleeritud korra järgi. Mõnel sündmuse korral aga ohtlikku reo-
vett eriti ei teki, seega peab osa eksperte piisavaks selle likvideerimist üldkanalisatsiooni 
võrgustikku.

NB! Põlevate ainete kontaminatsiooni korral mitte anda hapnikku enne dekontaminatsiooni!

NB! Hädadekontaminatsioon tuleb riiete eemaldamisena igal juhul teostada!

NB! Ained, mis reageerivad veega ägedalt suurt soojust tekitades (nt naatrium), tuleb põhi-
mõtteliselt püüda kuivalt eemaldada; kui aga reaktsioon niiskusega (nt higiga) on juba ala-
nud, tuleb hädadekontaminatsioon teha kiiresti suurte veekogustega (jahutav toime, kont-
sentratsiooni vähendamise toime!).

4) Enda kaitsmine transpordil haiglasse

Pärast üldist dekontaminatsiooni võib lähtuda sellest, et õnnetusse sattunule on ainet jää-
nud veel vaid väga vähesel määral. Kindluse mõttes tuleb aga eeldada, et need jäägid võivad 
ikkagi tervist kahjustada; seetõttu kasutatakse kõiki võimalusi, et päästepersonali kontami-
natsiooni ja inkorporatsiooni eest kaitsta. Täielikule tööriietusele tuleb seetõttu lisaks kasu-
tada ühekordseid kindaid, plastikpõllesid või kaitsekombinesoone, maske, kaitseprille, mütsi. 

• Õhutamine, ventilatsioon.

• Pärast sündmuse lõppu riideid vahetada ja duši all käia.

• Mitte teha suust suhu hingamist!

Erand: kui aine on teada ja seda võib kindlasti liigitada tervist vähe kahjustavaks, piisab enda 
kaitsmiseks ühekordsetest kinnastest ja ühekordsest põllest. See kehtib ka eelkõige mine-
raalõlitoodete puhul, mis koguse poolest moodustavad ohtlike kaupade suurima osakaalu.

5) Ohtlike ainete kohta info hankimine ja edastamine

Anamnees:

• Õnnetuse kulg, aine liik ja kogus, toime liik ja kestus?

• Senine kulg? Millised sümptomid millal tekkisid?

• Kaasnevad vigastused ja haigestumised?

• Milliseid meetmeid rakendati?

• Dekontaminatsiooni meetmete liik ja ulatus?

Järelepäring mürgituse teabekeskusele: EL-numbri esitamisega on küll täiesti võimalik saa-
da esmast teavet, kuid tootenimetuse või ainenimetuse esitamisel (etiketilt, veokirjalt, sel-
gitavalt lisalt) tuleb püüda märksa täpsemat infot saada; ka tootja ja kasutuseesmärk võivad 
anda otsustavaid vihjeid.

NB! Mürgistusteabekeskuse telefoninumber on 16662.
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Ka muu teave tuleb kokku võtta ja edastada haiglasse:

• info tehase personalilt, asjatundjatelt, päästeteenistuselt,

• kirjalikud dokumendid (võimalusel kaasa võtta):

• transpordipaberid (veokiri),

• õnnetuse selgitav lisa,

• laske kindlustada ainemahuti hilisemateks uuringuteks.

Inkorporatsioon -  - (siin) kehasse tungimine

Sümptomaatiline ravi

Dekontaminatsiooni järel või selle ajal põhineb keemilise kahjustusega patsiendi käsitlus 
toetaval ravil ja kui võimalik, siis ka spetsiifi lisel antidootravil. Organpuudulikkuse korral võib 
toetava käsitluse liigitada nii Basic Life Support’i (BLS-i) kui ka Advanced Life Support’i alla. BLS 
on erakorralises meditsiinis ülima tähtsusega.

Keemiarünnakud tõstatavad suure probleemi – kohese toetava ravi viivitamatu kättesaa-
davuse suure hulga kannatanute jaoks. Kokkupuude kemikaalidega võib tekitada erinevaid 
organkahjustusi ja organpuudulikkust. Mõned keemilised ained võivad põhjustada ärritusi 
ning põletada nahka ja silmi, ka hingamiselundkond võib vajada sümptomaatilist ravi. Bio-
loogilised toksiinid võivad põhjustada tõsist kõhulahtisust. Suurel hulgal rahutuid ja ärevu-
ses patsiendid võivad üle koormata sündmuskoha ümbruses asuvad meditsiiniasutused. 

1) Keemiliselt indutseeritud hingamispuudulikkus

Standardravi 

Suur hulk keemiliste ühendite aure ja põlemisel tekkivat suitsu, nagu ka keemiarelvana ka-
sutatavad keemilised ained, võivad põhjustada hingamispuudulikkuse paari sekundi/minuti 
jooksul ja kuni paar tundi pärast ainega kokkupuutumist. Sinna hulka kuuluvad lämmatavad 
ained, tsüaniid, organfosfaadid, opioidid (nt nagu fentanüül) ja pisargaas suletud keskkonnas.

Respiratoorsete sümptomite all kannatavate patsientide esmaabiks tuleks nad asetada ast-
mahoo asendisse.

Lämmatavad ained võivad põhjustada kõriturset, mis nõuab erakorralist endotrahheaalset 
intubatsiooni kui elupäästvat ravi. Ülemiste hingamisteede avatus on põhimureks nende 
patsientide puhul ja neid peab tähelepanelikult jälgima mitme tunni jooksul.

Hingamispuudulikkuse ravi põhineb peamiselt 100% hapniku manustamisel, mida täiskas-
vanule manustatakse enamasti 12 l/min. Suure hulga patsientide ravimine sündmuskohal 
nõuab piisavat hapnikuvaru kättesaadavust ja sobivat varustust, et manustada kõrge peale-
vooluga hapnikku mitmele patsiendile korraga: vaja on näomaskid kergete vigastuste korral, 
CPAP-mask mõõdukate vigastuste korral ja tõsised vigastused võivad peale endotrahheaa-
lintubatsiooni vajada lisaks mehaanilist ventilatsiooni.

Hüpersekretsiooni tõttu bronhis võib olla vaja hingamisteid korduvalt aspireerida.
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Bronhiaalspasmi tuleks ravida sümptomaatiliselt adrenergiliste ß2-agonistidega, vajadusel 
täiendada metüülksantiiniga standardprotokolli järgi. Kuigi nii varajases keemiliselt tekita-
tud hingamispuudulikkuse/vigastuse staadiumis steroide ei soovitata, nõuab raske bron-
hiaalspasmi ravi steroide kas inhalatsioonina või veenitee kaudu.

Tõsist hingamistrakti ärritust võib võrrelda sekundaarse respiratoorse infektsiooniga, mis 
nõuab antibiootikumravi.

Organfosfaadi mürgistuse korral pooldatakse suurel määral kohest ja korduvat atropiini ka-
sutamist koos hapniku ja abistava ventilatsiooniga.

Opioidimürgistus põhjustab kiirelt eluohtlikku tsentraalset hingamisdepressiooni. Opioidi 
antagonisti manustamine võib kõrvaldada abistava ventileerimise vajaduse.

Oluline tsüaniidimürgistus tekitab bradüpnoed ja sageli apnoed, mis vajab kohe hapniku ma-
nustamist ja abistavat ventileerimist. 

2) Keemiliselt indutseeritud kardiovaskulaarne puudulikkus

Standardravi

Hüpotensiooni ravitakse patsiendi seliliasetamisega nii, et jalad asetuksid südame tasemest 
kõrgemale, aitamaks kaasa venoossele tagasivoolule südamesse. Vaja on manustada kõrge 
pealevooluga hapnikku ja rajada vedelike ülekandeks veenitee. Keemilise aine indutseeritud 
kardiovaskulaarse šoki korral tuleks manustada patsiendile 1 kuni 2 liitrit isotoonilist vedelik-
ku. Seejärel tuleks kaaluda katehhoolamiinide manustamist infusioonipumba kaudu.

Kliiniline surm nõuab kohest reanimatsiooni, kasutades kardiaalseid elustamisvõtteid (Car-
diac Life Support).

Kardiovaskulaarne puudulikkus võib tekkida tõsisest hingamisteede vigastusest. Patsien-
tidel, kellel see avaldub, tuleks kaaluda endotrahheaalse intubatsiooni järgset mehaanilist 
ventilatsiooni koos adrenaliini infusiooniga.

Raske tsüaniidimürgistusega ning kardiovaskulaarse kollapsiga patsiente peaks ravima koo-
balti derivaatidega, mis kiiresti ennetavad hemodünaamilist ohtu ja võivad isegi ära hoida 
vajaduse küllastada vedelikuga ning manustada katehhoolamiini.

Organfosfaadi mürgistuse korral tuleks peale standardravi kaaluda ka atropiini manusta-
mist, eriti bradükardiliste patsientide puhul.

Kõhulahtisus või oksendamisest tingitud kardiovaskulaarne šokk nõuab suure hulga vedeli-
ku manustamist (vt allpool).

3) Keemiliselt indutseeritud stuupor ja kooma

Keemilise aine mõjul viib nii toksiini otsene kesknärvisüsteemi deprimeeriv mõju kui ka hin-
gamis- või südamepuudulikkusest tingitud madal aju oksügenisatsioon kooma tekkimiseni.

Standardravi

Ravi hõlmab vabade hingamisteede tagamist ja kindlustamist ning vajadusel ventileerimist, 
hapniku manustamist ja veenitee rajamist. Patsient peaks olema asetatud koomaasendisse 
(kui puudub hingamisteede avatuse kaitse).
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4) Keemiliselt indutseeritud krambid

Standardravi

Esialgne käsitlus krampide korral on samasugune kui kooma puhul, samas võivad püsivad 
krambid põhjustada ajukahjustusi, mis vajavad ravi antikonvulsantidega (nt bensodiasepiinid).

Närvimürgid ja tsüaniid võivad mõlemad põhjustada krampe, millele järgneb kiiresti hinga-
misseiskus. Sellistel juhtudel tuleks rakendada BLS, millele järgneb kohase antidoodi manus-
tamine.

5) Keemiliselt indutseeritud kõhulahtisus ja oksendamine

Standardravi

Püsiv ja profuusne kõhulahtisus ja oksendamine võivad põhjustada dehüdratatsiooni, aine-
vahetuse häireid, neerupuudulikkust, hüpovoleemilist kardiovaskulaarset šokki ja ka surma. 
Tõhus ravi on vedelike manustamine nii suu kui veenitee kaudu. Ühe täiskasvanud patsiendi 
rehüdratatsiooniks võib päeva jooksul vaja minna kuni 8 liitrit vedelikku.

6) Keemiliselt indutseeritud naha- ja silmapõletused

Standardravi

Keemiliste põletuste korral sobib termiliste põletuste ravi.

CPAP – püsiv positiivne ventilatsioonirõhk spontaanhingamise ajal.

Kiirabi tööjuhised bioloogilise saaste keskkonnas

1) Võimalikud viisid bioloogilise ohuga kokkupuuteks:

a. väljakutsel selgub, et patsiendil /surnul võib esineda ohtlik nakkushaigus,

b. teadaolevalt nakkushaige transport haiglasse,

c. bioterrorismi intsident (nt tundmatu pulber kirjaümbrikus, haiguspuhang). 

2) Bioloogilise relvana kasutatavad võimalikud inimeste haigused / haigustekitajad: 

•antraks (ei ole nakkav*),

•botulism (ei ole nakkav*),

•hemorraagilised palavikud,

•katk,

• rõuged (haigusena likvideeritud),

• tulareemia (ei ole nakkav*),

•koolera,

•Q-palavik (ei ole nakkav*).
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* Mitte kõik bioloogilise relvana kasutuses olevad haigused pole inimeselt inimesele ülekan-
duvad (nakkavad) haigused!

3) Viited eriti ohtlike nakkushaiguste võimalikule esinemisele

Patsient on olnud hiljuti riskipiirkonnas ja
• patsiendil esineb külmavärinaid, palavikku, kõhulahtisust, löövet;

• palavik on koos nõrkusega, koos lümfi sõlmede suurenemisega, kestab päevi;

• esineb löövet või paiseid koos palavikuga;

• esineb kõhulahtisus, mis tekitab kollapsi;

• esineb ikterus koos palavikuga;

• on kokku puutunud putukate või närilistega.

4) Infektsioonikontrolli põhimõtted ja ettevaatusabinõud

a. Ohutud töövõtted.

b. Isikukaitsevahendite kasutamine.

c. Ümbritseva keskkonna puhtana hoidmine (desinfektsioon, pesemine, puhas-
tus).

d. Patsiendi isoleerimine.

e. Töötajate järjepidev tervisekontroll.

5) Ettevaatusabinõud infektsiooni leviku piiramiseks ja vältimiseks (teadaolev nakkus)

a. Standardsed ettevaatusabinõud takistamaks infektsiooni levikut. Need kehtivad kõikide-
le patsientidele ja töötajatele igas situatsioonis ja alati.

• Silmanähtavalt määrdunud käte kohene pesu voolava vee all, kasutades seepi (pesu-
vahendit) vähemalt 30 sekundi jooksul; järgnevaks antiseptikaks kasutada alkoholil 
põhinevat antiseptilist vahendit.

• Käte hügieeniline hooldus: enne ja pärast kontakti patsiendiga, meditsiinilist protse-
duuri, kokkupuudet patsiendi sekreediga, söömist, näo puudutamist; pärast kinnaste 
äravõtmist, seadmete puudutamist, tualeti kasutamist.

• Ühekordsete kinnaste kasutamine invasiivsetel protseduuridel ning potentsiaalselt 
nakkusohtlike ainete käsitsemisel. Kinnaste äravõtmine peale protseduuri, sellele 
järgnev kätepesu ning uute/puhaste kinnaste kättepanek.

• Ühekordse kirurgilise näomaski kasutamine hingamisteede kaitseks, kaitseekraaniga 
näomaski ja kaitseprillide kasutamine pritsmete tekke ohu korral silmade ja hingamis-
teede kaitseks; kaitsekitli või -kombinesooni kasutamine naha ja riietuse kaitseks.

• Nakkusohtlike kasutatud isikukaitsevahendite ning teravate-torkavate vahendite 
määrusepärane utiliseerimine.

• Aevastamise ja köhimise käitumisjuhise täitmine kõigil (töötajad, patsiendid, kaaslased).
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b. Ettevaatusabinõud takistamaks nakkuse levikut kontakti teel; kasutatakse lisaks standar-
dabinõudele. Nakkus levib otsese kontakti kaudu patsiendiga, saastunud seadmetega; 
eriti kui tegemist haavaeritisega või kõhulahtisusega patsiendiga

• Kontaktnakkusega patsient vajab võimalusel omaette ruumi (nakkuse leviku piirami-
seks); limiteerida tuleb patsiendi liikumist/liigutamist laiemal alal ja kontakteerumist 
teiste inimestega ilma hädavajaduseta; patsient peab kandma näomaski ning oskama 
käituda aevastamise-köhimise juhiste järgi.

• Kasutatavatest seadmetest/esemetest/vahenditest eelistatakse ühekordseid.

• Kaitsekitlit või -kombinesooni kasutatakse ALATI.

• Kindad ja kaitsekombinesoon eemaldatakse KOHE pärast patsiendi juurest lahkumist 
ning sellele järgneb kätepesu ja antiseptika.

c. Ettevaatusabinõud takistamaks nakkuse levikut õhu kaudu; kasutatakse lisaks standar-
dabinõudele. Alla 5μm suurused osakesed levivad õhuga ja läbi ventilatsioonisüsteemi-
de kaugele (punetised, tuulerõuged, tuberkuloos, rõuged, viiruslikud hemorraagilised 
palavikud).

• Patsient paigutatakse võimalusel negatiivse rõhuga omaette ruumi; limiteerida tuleb 
patsiendi liikumist ruumist väljapoole ja kontakteerumist personaliga ilma hädavaja-
duseta; patsient peab kandma näomaski ning oskama käituda aevastamise-köhimise 
juhiste järgi.

• Kasutatavatest seadmetest/esemetest/vahenditest eelistatakse ühekordseid; muidu 
kasutada puhastamisel õigeid dekontaminatsiooni meetmeid.

• Kõik patsiendiga kokku puutuvad isikud peavad kasutama isikukaitsevahendeid: alati 
FFP3 maski ja kaitseprille, vajadusel topeltkindaid, veekindlat kaitsekombinesooni või 
-kitlit.

• Kindad ja kaitsekombinesoon eemaldatakse KOHE pärast patsiendi juurest lahkumist 
ning sellele järgneb kätepesu ja antiseptika. Isikuvahendite eemaldamise järjekord on 
järgmine: kindad, prillid, kombinesoon, mask.

d. Ettevaatusabinõud takistamaks nakkuse levikut piiskade abil; kasutatakse lisaks standar-
dabinõudele. Piiskadega kanduvad edasi köhivate ja aevastavate patsientide haigusteki-
tajad; kuna osakesed on rasked, ei kandu nad edasi üle 1–2 meetri.

• Vahemaa patsientide vahel peab olema 1–2 meetrit; limiteerida tuleb patsiendi liiku-
mist tema ruumist väljapoole; patsient peab kandma näomaski ning oskama käituda 
aevastamise-köhimise juhistejärgi.

• Kasutatavatest seadmetest/esemetest/vahenditest eelistatakse ühekordseid; muidu 
kasutatakse puhastamisel õigeid dekontaminatsiooni meetmeid. 

• Alati tuleb kasutada isikukaitsevahendeid: kombinesooni, maski, prille, kindaid; need 
tuleb kohe pärast patsiendi juurest lahkumist ära võtta. Pärast kaitsevahendite ee-
maldamist teha tingimata käte hügieeniline antiseptika.
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6) Tegevusjuhis kiirabibrigaadile nakkusohu korral

a. Kahtlus ohtlikusse nakkushaigusesse haigestumise kohta selgub väljakutsel.

• Kiirabimeeskond võib bioloogilise ohuga kokku puutuda esmasreageerijana, kui väl-
jakutsel selgub, et patsiendil/surnul võib esineda eriti ohtlik nakkushaigus. Eriti oht-
likeks nakkushaigusteks loetakse katku, koolerat, kollapalavikku ja viiruslikke hemor-
raagilisi palavikke. Need on haigused, mida Eestis looduslikult ei esine ja mille sisse-
toomist riiki tuleb igati tõkestada. Nende haiguste tõrje peab käivituma viivitamatult, 
ootamata diagnoosi täpsustamiseks vajalike eriuuringute tulemusi. 

• Võimalikud viited/vihjed/indikaatorid eriti ohtlikele nakkushaigustele on järgmised: 
haigestunu või surnu on viibinud hiljuti Aafrikas, Aasias, Kesk- või Lõuna-Ameerikas; 
esinesid palavik, lööve, paised, mittetraumaatiline veritsemine, kõhulahtisus või ikte-
rus; oli kokkupuude näriliste (nt elus või surnud rotid laevas) või putukatega.

• Kui on tekkinud kahtlus, et patsiendil on ohtlik nakkushaigus, tuleb kasutusele võtta 
kõik isikukaitsevahendid, mis on kaasas (kui seda pole juba tehtud). Enne isikukaitse-
vahendite kasutuselevõtmist tuleb eemaldada kasutusel olnud kindad ja käed desin-
fi tseerida.

• Kindad tuleb kehavedelikega saastumise korral vahetada, et mitte ise kinnastega nak-
kustekitajat levitada. Kindad võetakse ära selliselt, et nad ei saastaks käsi. Saastunud 
kindaid käsitletakse kui nakkusohtlikke jäätmeid ja utiliseeritakse sedamööda.

• Näomaski kasutatakse juhul, kui tegemist on õhu või piiskade kaudu leviva nakkuse-
ga; kuid kuna selleks hetkeks pole kiirabimeeskonnal teada nakkuse leviku tee, siis on 
näomaski vaja kasutada alati. Eriti ohtlike nakkushaiguste ja tuberkuloosi kahtlusta-
mise korral tuleb kasutada hästi istuvat / näole sobivat FFP3 näomaski.

• Köhiva ja aevastava patsiendi korral on silmade kaitseks vaja kasutada kaitseprille või 
ekraaniga maski.

• Naha ja riietuse kaitseks tuleb kasutada kaitsekombinesooni või -kitlit; piisknakkuse 
korral veekindlat kombinesooni, kitlit või põlle.

• Ohtliku nakkushaiguse kahtlusega patsiendist tuleb teavitada välijuhti või asutuse 
juhtkonda, kes edastab brigaadilt saadud teate Terviseametile.

• Nakkuse leviku vältimiseks tuleb piirata inimeste liikumist sündmuskohal ning info 
jagamist mitteasjakohastele isikutele, et vältida paanika teket.

• Väljakutsel tegutsetakse patsiendi seisundi ja haiguse kohaselt, hospitaliseerimisel 
lähtutakse patsiendi seisundist ja kehtestatud korrast. Nakkuskahtlusega patsiendi 
haiglasse viimisel teavitatakse haiglat haige saabumisest.

• Transportimisel nakkuskeskusesse ei tohi kaasata liigseid isikuid, isikukaitsevahendi-
teta inimesi.

• Kiirabiautos lülitatakse sisse väljatõmbeventilatsioon; patsiendil keelatakse puuduta-
da pindu ja esemeid; samuti väldib kiirabimeeskond mittevajalike esemete puuduta-
mist. Transpordi ajal kannab ka patsient näomaski.
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• Patsiendi hospitaliseerimise järel teavitab brigaad häirekeskust desinfi tseerimisvaja-
dusest ning sõidab kiirabi autopesulasse.

• Dekontaminatsiooniga alustatakse kohe pärast patsiendi juurest lahkumist, püüdes 
sellega piirata nakkuse levikut. Nakkusarsti/infektsiooniarsti kinnitatud ohtliku nak-
kushaiguse kahtluse korral järgitakse dekontaminatsiooniks nakkusarsti juhiseid.

• Kõiki ühekordseid vahendeid (isikukaitsevahendid, meditsiinivahendid jne), mis puu-
tusid kokku patsiendiga, käsitletakse kui nakkusohtlikke jäätmeid ja kogutakse ning 
utiliseeritakse selle kohaselt.

b. Nakkushaige transport sündmuskohalt haiglasse, diagnoos (või kahtlus teatud diagnoo-
sile) on ette teada.

• Kuna on ette teada diagnoos (või kahtlus teatud diagnoosile), on olemas võimalus 
(vajadus ja kohustus) kasutada vajalikke isikukaitsevahendeid mikroorganismide üle-
kandemehhanismi (nakkuse leviku tee) kohaselt.

• Vaja on miinimumini vähendada nakkusele eksponeeritavaid inimesi ja vahendeid: pii-
rata transportivate inimeste arvu; kiirabiautos tuleb limiteerida/vähendada kaasas-
olevat varustust, katta enne kiirabiauto pinnad ja varustus veekindla kattega.

• Kasutusele tuleb võtta vajalikud isikukaitsevahendid nakkustekitaja leviku tee koha-
selt enne patsiendiga kokkupuutumist või tema tuppa sisenemist.

• Patsiendist lahkumisel eemaldatakse isikukaitsevahendid nii, et tööriided ja ümbrit-
sev keskkond ei saastuks. Järgitakse nakkusohtlike jäätmete käitlemise korda.

• Kiirabiauto dekontamineeritakse juhiste järgi.

c. Bioterrorismi kahtluse korral (nt tundmatu pulber kirjaümbrikus) on kiirabibrigaadi tege-
vus, kaasa arvatud kaitsevahendid, identne tegevusega keemilise ohu korral. 

• Haiguspuhangu korral tuleb peale sesoonsete viirushaiguste ja lastehaiguste mõelda 
ka bioterrorismile. Bioterrorismiks kasutatavad ained võivad olla nii inimeselt inime-
sele ülekanduvad kui ka mitteülekanduvad haigustekitajad ning erinevad toksiinid. 
Toksiinidest on eriti ohtlikud botuliintoksiin, ritsiin, tetrodotoksiin; sümptomid va-
rieeruvad tavalise külmetushaiguse sümptomitest kuni üliraskete seisunditeni, hõl-
mates veritsusi, organpuudulikkust, entsefaliiti ja halvatust. Kahtlusest tuleb kohe 
teada anda välijuhile, kes informeerib 112 ja 110 ning Terviseametit.

Pilt 47.5. Kaitsevarustuses kiirabitöötajad õppusel CREMEX Tartus
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Ohumärgid ja aineklassid

Joonis 48.1 Ohumärgid
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Aineklass, 
ohumärk

Oht / vigastuste tüüp Soovitused

1. Lõhkeained ja 
neid sisaldavad 
esemed

Ohud
Plahvatuse tulemusena: lööklaine 
ja purustav toime, mürgised ja 
kuumad põlemisgaasid, leek, 
müra, suits
Vigastuste tüüp
Igat liiki mehaanilised traumad 
(võõrkehad!), silmavigastused, 
barotrauma, põletused, kuumade/
mürgiste gaaside sissehingamine, 
pneumotooraks

Kaitsemeetmed
Varjumine! Mitte siseneda ohualasse, 
hoida distantsi (vähemalt 200 m)!
Kaitsevahendid: kindad, vajadusel 
ühekordne põll

2. Ohtlikud 
gaasid

Ohud
Jahtumine väljumisel, mahuti 
purunemine ja võimalik järgnev 
plahvatus (süttivuse korral vaata 
ka klassi 3, mürgisuse korral klassi 
6)
Vigastuste tüüp
Hapniku eemaletõrjumine – 
hüpoksia, külmumine väljuva gaasi 
või vedela gaasi tõttu
Võimalikud mürgitused, 
söövitused
Traumad ja põletused nagu 
plahvatuse korral

Kaitsemeetmed
Varjumine!
Mitte siseneda ohualasse, hoida 
distantsi (vähemalt 200 m)!
Kaitsevahendid: kindad, vajadusel 
ühekordne põll
Dekontaminatsioon on nõutav:
• põlevate või põlemist soodustavate 

gaaside korral;
• söövitavate ja mürgiste gaaside 

korral, nagu kloor, kloorvesinik;
• tugeva ärritava toime korral 

patsiendile ja personalile;
• nahka imendumise ja süsteemse 

mürgistuse sümptomite korral

3. Kergesti 
süttivad 
vedelikud

Ohud:
Põlevus: tahiefekt, leek, lööklaine 
– võimalik plahvatus;
nahka imendumine ja mürgisus, 
mürgised aurud, söövitav toime;
kuumad põlemisgaasid, 
keskkonnakahjustused
Vigastuste tüüp:
Põletused, keeva vee või auruga 
tekitatud põletushaavad, 
tehismaterjali sisaldavate riiete 
sulamine nahaga kokku
Nahaärritus, võimalik söövitav 
toime, võimalik mürgisus nahka 
imendumise kaudu
Suitsugaasimürgitus, mehaaniline 
vigastus plahvatuse või mahuti 
purunemise tõttu

Kaitsemeetmed:
Mitte siseneda ohualasse lekkimisel/
põlemisel!
Kaitsevahendid: kindad, vajadusel 
ühekordne põll ja kaitseprillid
Dekontaminatsioon: 
Läbiimbunud riiete eemaldamine on 
tingimata nõutav (tuleoht hapniku 
manustamisel)
Loputamine on põletuse korral ühtlasi 
ka ravi!
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4.1 Kergesti 
süttivad 
tahked ained, 
isereageerivad 
ained

Ohud:
Põlenguoht – leek, 
tolmuplahvatused
Suitsugaasi teke – mürgine, 
söövitav gaasid
Vigastuste tüüp:
suitsugaasimürgitus, põletused, 
plahvatuse korral mehaanilised 
vigastused

Kaitsemeetmed:
Tulekahju korral ohualasse mitte 
siseneda!
Kaitsevahendid: kindad, vajadusel 
ühekordne põll ja kaitseprillid

4.2 Isesüttivad 
ained

Ohud:
Põlenguoht ka ilma märgatava 
põhjuseta! Leek!
Võimalik uuestisüttimine pärast 
kustutamist!
Süttimisoht ka nahal, eriti hapniku 
manustamisel!
Mürgised põlemisgaasid, võimalik 
mürgisus / söövitav toime
Vigastuste tüüp:
Põletused, suitsugaasimürgitus 
Mürgisus nahka imendumisel, 
söövitav toime (vedelikul)

Kaitsemeetmed:
Lekkimise/põlengu korral ohualasse 
mitte siseneda
Kaitsevahendid: kindad, ühekordne 
põll ja kaitseprillid
Dekontaminatsioon: nõutav (tuleoht 
hapniku manustamisel)

4.3 Ained, mis 
eraldavad veega 
kokku puutudes 
kergesti süttivaid 
gaase

Ohud:
Põlenguoht: kontakti korral 
veega põlevate tilkade 
pihustumine, samuti plahvatusoht, 
reaktsioonigaasid söövitavad/
mürgised!
Vigastuste tüüp:
Põletused – võimalik reaktsioon 
naha niiskusega!
Naha söövitamine, mürgiste 
gaaside sissehingamine, 
mehaanilised traumad samad mis 
plahvatuse korral, silmavigastused

Kaitsemeetmed:
Mitte siseneda ohutsooni (leke/
põleng) – hoida distantsi!
Kaitsevahendid: kindad, ühekordne 
põll, kaitseprillid
Dekontaminatsioon:
Eemaldada saastunud riided. Mitte 
dekontamineerida veega – tupsutada 
kuivalt!
Vallandunud reaktsiooni korral suured 
veekogused

5.1 Oksüdeerivad 
ained

5.2 Orgaanilised 
peroksiidid

Ohud:
Põlenguoht põlevate ainete 
(riietuse!) süütamise kaudu, 
tugevate reaktsioonide 
või plahvatuste oht ilma 
eelneva hoiatuseta, toksilised 
põlemisgaasid
Orgaanilistel peroksiididel on 
alati ohunumber 539, seetõttu on 
söövitavus või mürgisus võimalik 
ka ilma numbriteta 6 või 8!
Vigastuste tüüp: 
Põletused, toksiliste gaaside/
aurude sissehingamine, toksilisus 
nahka imendumisel, söövitused, 
plahvatuse korral mehaanilised 
traumad

Kaitsemeetmed:
Hoida distantsi, võimalikud on 
spontaansed ägedad reaktsioonid!
Kaitsevahendid: kindad, ühekordne 
põll ja kaitseprillid
Dekontaminatsioon:
Läbiimbunud riiete eemaldamine on 
tingimata nõutav (spontaanne tuleoht, 
eriti hapniku manustamisel), loputada 
nahka rohke veega

NB! Orgaaniliste ainete süttimine 
(marli, tselluloos!)
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6.1 Mürgised 
ained

Defi nitsioon:
Ained, mis võivad sissehingamisel, 
sissevõtmisel või nahka 
imendumisel põhjustada 
ühekordse lühiajalise toime korral 
raskeid terviserikkeid või surma
Vigastuste tüüp:
Mürgitus sissehingamise, 
allaneelamise, nahka imendumise 
teel

Haiglaeelse ravi põhimõte:
Ei ravita mürgitust, vaid eluliselt 
tähtsate funktsioonide häireid!
NB! Teadvushäire sügavus 
pole korrelatsioonis mürgituse 
raskusastmega! Jälgida peiteaega!
Kaitsemeetmed:
Hoida distantsi – ohualasse võib 
siseneda vaid kaitsekombinesooniga
Kaitsevahendid 
dekontamineerimisalas: 
kaitsekombinesoon koos 
hingamiseteede kaitsega
Mitte süüa, juua, suitsetada enne 
põhjalikku keha puhastamist
Dekontaminatsioon on nõutav, 
seda teeb kaitsevarustusega 
päästepersonal

6.2 
Nakkusohtlikud 
ained

Nakkusohuga prügi jne (nt 
haiglaprügi, loomaraiped)
Bioloogilised toimeained (nt 
mikroorganismid – võivad olla 
geenitehnikaga muudetud 
–, rakukultuurid, viirused 
ja paljunemisvõimelised 
genoomielemendid)
Omadused:
Pole nähtavad, kiire paljunemine, 
eelkõige niisketes kohtades, hea 
kohanemisvõime
Ohud:
Tervist kahjustav nakkuse, 
allergeenilise või toksilise 
toime tõttu. Vabanemisel 
keskkonnakahjustused
Sümptomid:
Ebaspetsiifi lised, erinev 
inkubatsiooniaeg

Kaitsemeetmed: 
Mitte siseneda ohutsooni, vältida 
kokkupuuteid; 
Hoida distantsi – ohualasse võib 
siseneda vaid kaitsekombinesooniga!
Kahtluse korral peetakse kõiki niiskeid 
kohti saastunuks!
Järgida asjatundja juhiseid:
• karantiin? 
• desinfi tseerimine?
Kaitsevahendid: 
Enne väljasõitu võtta ühendust 
asjatundjaga (bioturvalisuse 
taotlemine)!
Kaitsekombinesoon koos 
hingamisteede kaitsega
Hädadesinfektsioon alkoholilise 
käte desinfi tseerimise vahendiga, 
võimalusel pesemine desinfi tseeriva 
seebiga
Tööhügieen: mitte süüa, juua, 
suitsetada enne põhjalikku keha 
puhastamist, riietust kohelda nagu 
haiglapesu
Dekontaminatsioon on nõutav, seda 
teevad hingamiskaitset kandvad 
päästetöötajad
Võimalik on hädadesinfektsioon 
kirurgilise käte desinfi tseerimise 
vahendiga!
Transport sama mis nakkustranspordi 
korral (transpordivahendi 
desinfi tseerimine)
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7. Radioaktiivsed 
ained

1 – kiirgus väljastpoolt
Kaitsemeetmed pole nõutavad
2 – kontaminatsioon
Kaitsemeetmed on nõutavad
3 – inkorporatsioon 
(sissehingamine, allaneelamine, 
nahka imendumine)
Toimed:
• Vähk (aastate pärast),
• pärilikud haigused (kuni 

järeltulijate eostamiseni),
• väärarengud (pärast 

emakasisest kiiritust),
• akuutne kiiritushaigus/akuutne 

lokaalne kiirguskahjustus 
(tundide või päevade pärast)

Vigastuste tüüp: varases 
staadiumis spetsiifi lised 
sümptomid puuduvad
Varane märk: „kiirituspohmell“ 
– oksendamisel pärast küsitavat 
kiirituskoormust tekib akuutse 
kiiritushaiguse kahtlus suure 
annuse toimel
Jälgi kaasnevaid mehaaniliste, 
keemiliste ja termiliste 
õnnetuskomponentide tekitatud 
vigastusi

Kaitsemeetmed: 
Hoida distantsi (30–60 m)!
Kaitsevahendid on nõutavad vaid siis, 
kui tegemist on radioaktiivse aine 
lekke või selle kahtlusega
 Enamasti esineb siiski 
kiirgust väljastpoolt ilma 
kontaminatsioonita, seetõttu: hinnata 
kontaminatsiooniohtu (vaata altpoolt)
Pole mingit viidet aine lekkele: 
ohualast võib päästa päästeteenistus
• Väljapool ohutsooni (30–60 m 

kiirgusallika ümber) pole erilised 
kaitsemeetmed nõutavad

Radioaktiivse aine lekke kahtlustamisel 
kaitsevahendid:
• kaitsekombinesoon koos 

hingamiseteede kaitsega, mask ka 
patsiendi jaoks

• Tööhügieen: mitte süüa, juua, 
suitsetada enne põhjalikku keha 
puhastamist

Patsiendid tuleb alati hospitaliseerida!

8. Söövitavad 
ained

Ohud:
Söövitav toime, mürgisus, 
söövitavad/mürgised aurud/gaasid
Kokkupuutel veega piserdamine 
või katse neutraliseerida
Vigastuste tüüp:
Söövitused – kärna tekkimine 
või kollikvatsioonnekroos, 
silmavigastused, sageli limaskesta 
ärritused sissehingamisel, toksiline 
kopsuturse

Kaitsemeetmed:
Mitte siseneda ohualasse (leke) – hoida 
distantsi!
Kaitsevahendid: kindad, ühekordne 
põll ja kaitseprillid
Dekontaminatsioon:
Eemaldada saastunud riietus!
Rohke veega loputada
Mitte mõelda ohule veega olukorda 
halvendada
Silmi loputada ninajuure poolt 
silmanurga poole – saastatud silm 
allpool
NB! Allaneelamisel mitte üritada 
väljutada (mitte kutsuda oksendamist 
esile) – aspiratsiooni oht!
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9. Muud ohtlikud 
ained ja esemed

Ained, mida neist tuleneva ohu 
alusel ei liigitata klassidesse 1-8:
•kartsinogeensed ained (nt as-
best),
•keskkonda kahjustavad ained 
(nt raske kütteõli; loomade või 
inimeste jaoks mittepatogeensed 
geenitehniliselt muundatud mik-
roorganismid),
•dioksiini moodustavad ained, 
kuumutatud ained, vedelad ained 
transpordituna kõrgendatud tem-
peratuuril (nt vedelad metallid 
jne),
•erinevad ained (kütused õhk-
patjadele ja päästevahenditele, 
liitiumpatareid) 
jne jpole ühtset esinemisvormi

Järgida põhireegleid!

Kaitsemeetmed: põlengu korral ohu-
alasse mitte siseneda!

Kaitsevahendid: kaitsekombinesoon 
koos hingamiseteede kaitsega

Dekontaminatsioon: eemaldada saas-
tunud riided!

Kollikvatsioonnekroos – e veelduskärbus e. märg nekroos - tekib kudedes, mis sisaldavad 
rohkelt vett j avähe valkusid.

Kokkuvõte

Õnnetuste korral ohtlike ainetega ei sisene kiirabi 20–60 m raadiuses ohualasse ja edastab 
teate häirekeskusele. Inimesed päästab päästeteenistus ja päästmine sisaldab dekontami-
natsiooni sündmuskohal saastunud riiete eemaldamise ja naha loputamise kujul, et lõpeta-
da kahjulike ainete mõju õnnetusse sattunule. Enamikul juhtudel puuduvad spetsiifi lise ravi 
võimalused; ravi on suunatud eluliselt tähtsate funktsioonide säilitamisele. Kõik kohapeal 
olemasolev teave aine kohta antakse edasi haiglale.

Enesekaitseks võetakse enne patsiendi ülevõtmist kasutusele isikukaitsevahendid. Pärast 
väljakutset tuleb hügieenimeetmetena vahetada riided ja puhastada keha.

VÕTMESÕNAD dekontaminatsioon hügieen kaitsemeetmed

kaitsevahendid ohtlike ainete märgistamine ohtlikud ained

kaitsetasemed isikukaitsevahendid

Teadmiste kontrolli küsimused

1. Kuidas tähistatakse ohtlikke aineid ja kust neid tähistusi otsida?

2. Milliseid taktikalisi meetmeid tuleb sündmuskohal ohutuseks rakendada?

3. Kuidas mõjuvad ohtlikud ained kehale?

4. Kuidas kaitsta end saastumise eest?

5. Milliseid kaitsevahendeid kiirabi kasutab?

6. Kuidas sündmuskohal dekontamineeritakse?

7. Milline teave tuleb edastada arstile/haiglale?

8. Millised meetmed on vajalikud pärast ohtlike ainetega seotud väljakutset?
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48. KIIRABI TEGEVUS SUURÕNNETUSTE KORRAL

Õpieesmärgid

Erakorralise meditsiini tehnik:

• oskab selgitada ja eristada mõisteid „õnnetus“, „suurõnnetus“, „katastroof“, 

• teab kuidas kirjeldada olukorda, hinnata ohtu ja esitada raportit,

• teab millised on sündmuskohale esimesena jõudnud kiirabibrigaadi ülesanded,

• teab mis tegevusi peab tegema kiirabi sündmuskohal, kannatanute kogumispunktis,

• suudab selgitada patsientidele abi andmise süsteemi (k.a triaaž) ja selle õiget rakendamist,

• teab triaaži aluseks olevaid põhimõtteid ja tunneb triaaži klassifi katsiooni.

Sissejuhatus

Patsientidele kiirabi osutamine sündmuse korral, mis ületab märgatavalt kiirabi argipäevase või-
mekuse, nõuab spetsiaalset ettevalmistust ja spetsiifi list lähenemist patsientide abistamisele.

Igapäevases meditsiinis rakendatakse standardile vastavat meditsiiniliste ressursside ja pat-
sientide suhet 1  : 1. See tähendab, et ravile pöörduja kohta on vähemalt üks tervishoiu-
töötaja, kes haigega tegeleb. Patsientide massilise esinemise korral muutub see vahekord 
põhjalikult. Suure hulga abivajajate kohta on sündmuse alguses oluliselt väiksem hulk pro-
fessionaalseid abilisi ning liiga vähe meditsiinivarustust.

Erakorralise meditsiini tehnikute eesmärk on päästa sellises olukorras nii palju elusid kui või-
malik. Aega ja ravivahendeid nõudev maksimaalne üksikisiku ravi jääb siis masside elupääst-
va baasravi varju.

Suurõnnetused nõuavad kiirabilt täiesti teistsugust mõtlemist ja tegutsemist! Olukorras, 
kus abivajajate hulk ületab abi andjate võimekuse, rakendub kiirabis katastroofi meditsiini 
metoodika, mille järgi tuleb kiirabibrigaadi liikmetel asuda täitma tavaelust erinevaid üles-
andeid. Kiirabibrigaadi liikmetest määrab brigaadijuht sündmuskoha meediku, kelle  üles-
anne on hinnata ohte, saada ülevaade sündmusest ja teavitada sellest häirekeskust, valmis-
tada ette kannatanute kogumispukt ning alustada kannatanute triaaažiga. Tavaliselt teise 
brigaadiga saabunud liikmete hulgast määrab brigaadi juht juhtimisgrupi vastutava meedi-
ku. Asutustes, kus selleks on eraldi ametnik – välijuht, asub tema täitma vastutava meediku 
ülesandeid. Sündmuskoha meedik määrab kannatanute kogumispunkti moodustumisel sin-
na ravipunkti meediku, kes peaks olema hetkel kohalviibivatest tervishoiutöötajatest kõige 
suurema kliinilise kogemusega meedik. Kannatanute ja piisava hulga transpordivahendite 
valmisolekul määrab ravipunkti meedik erakorralise meditsiini tehnikute seast transpordi-
punkti meediku, kes asub korraldama kannatanute transporti tema määratud haiglatesse. 
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Joonis 48.1. Sündmuskoha struktuurid (1- avariis osalenud buss; 2-ohtlikke veoseid vedav 
tsistern; 3-sõiduauto).

Terminoloogia

Õnnetus – ettekavatsematu, lühiajaline, ruumiliselt ja ajaliselt ettenägematu sündmus, mis 
kahjustab inimesi, keskkonda või/ja vara

Suurõnnetus – õnnetus, mille tagajärjel abivajadus ületab parajasti olemasolevaid võimalusi 
ning inimeste päästmiseks ja normaalseks peetava elutaseme säilitamiseks on vaja kasutu-
sele võtta erakorralised abinõud. Eristatakse inimtekkelisi (man-made) õnnetusi (massiivsed 
liiklusõnnetused, lennuki allakukkumine, hoone kokkuvarisemine, paanika) ja looduse  teki-
tatud (nature-made) õnnetusi (maavärin, orkaan, üleujutus). Üha enam levivad terroristide 
poolt plaanitult toimuvad õnnetused (New Yorgi Maailma Kaubanduskeskuse rünnak, mas-
siline tulistamine Norras jne.)

Katastroof – suurõnnetus, mille tagajärjel ei ole võimalik säilitada inimeste normaalne elu-
tase ka kõigi erakorraliste meetmete rakendamisel

Triaaž – vigastatute jagamine nelja gruppi vigastuste raskusastme järgi. Triaaž on arstlik tegevus

Päästesündmus – ootamatu olukord, mis ohustab füüsikaliste või keemiliste protsesside 
kaudu vahetult inimese elu, tervist, vara või keskkonda tulekahju, loodusõnnetuse, plahva-
tuse, liiklusõnnetuse, keskkonnareostuse või muu sarnase korral

Oht - olukord, kus ilmnenud asjaoludele antava objektiivse hinnangu põhjal võib pidada pii-
savalt tõenäoliseks, et lähitulevikus leiab aset päästesündmus

Vastutav politseinik – staabi või juhtimisgrupi selline politseiametnik, kes vastutab pääste-
sündmuse lahendamisel politseilise tegevuse juhtimise eest

Vastutav meedik – staabi või juhtimisgrupi selline tervishoiutöötaja, kes vastutab pääste-
sündmuse lahendamisel meditsiinilise tegevuse juhtimise eest

Sündmuskoha juht – päästeteenistuja, kes korraldab sündmuskohal päästesündmuse lahen-
damist
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Sündmuskoha politseinik – politseiametnik, kes korraldab sündmuskohal politseilist tegevust

Sündmuskoha meedik – tervishoiutöötaja, kes korraldab sündmuskohal meditsiinilise abi 
andmist

Ravipunkti meedik – tervishoiutöötaja, kes korraldab tööd ravipunktis ja kannatanute suu-
namist haiglatesse

Keeluala – eluohtlik ala, kus viibivale inimesele antakse korraldus alalt väljumiseks ning kuhu 
sisenemine on keelatud

Ohuala – eluohtlik ala, kus viibiv inimene päästetakse või evakueeritakse ning kuhu võib sise-
neda vaid asjakohase väljaõppega ja kaitsemeetmeid kasutav inimene päästetöö juhi antud 
ülesande täitmiseks

Turvaala – ala, kus viibiv inimene evakueeritakse või antakse korraldus varjumiseks ning kuhu 
lubatakse ainult päästetööga otseselt seotud inimesed ja päästetöö juhi lubatud inimesed 
ja tehnika

Hoiatusala – ala, kus viibivat inimest teavitatakse ja hoiatatakse päästesündmuse mõjudest 
ning kust ta vajaduse korral evakueeritakse

Sündmuskoht – keelu-, ohu- ja turvaalast koosnev päästetöö juhi määratud ala, kus võivad 
viibida vaid päästetööga otseselt seotud inimesed ja päästetöö juhi lubatud inimesed ja teh-
nika, kus paiknevad kannatanud ja asitõendid ning esineb sündmusest põhjustatud kahju 

Kannatanute kogumispunkt – koht, kuhu esmalt kogutakse kannatanud

Ravipunkt – koht, kus ravitakse kannatanuid ja korraldatakse kannatanute transport haiglasse

Mittekannatanute kogunemispunkt – koht, kuhu kogunevad või pärast esmast triaaži kogu-
takse päästesündmuse tagajärjel kergelt vigastada saanud või vigastamata inimesed

Hukkunute kogumispunkt – koht, kuhu esmalt kogutakse päästesündmuse tagajärjel hukku-
nud inimesed

Evakueeritute kogunemispunkt – koht, kuhu esmalt kogunevad või kogutakse evakueeritud 
inimesed

Evakueeritute evakuatsioonikoht – koht, kuhu kogunevad või kogutakse evakueeritud ini-
mesed ning kus tagatakse inimeste pikemaajaliseks viibimiseks esmavajalikud tingimused

Varade kogumispunkt – koht, kuhu kogutakse sündmusega seotud ja järelevalvet vajavad 
esemed

Juurdesõidutee – tee sündmuskoha suunas päästesündmuse lahendamisele kaasatud res-
sursside koordineeritud ja ohutuks suundumiseks olukorra lahendamisele

Tehnika kogunemispunkt – koht juurdesõiduteel või sündmuskohta viival teel, kuhu esmalt 
kogunevad päästesündmuse lahendamisele kaasatud ressursid, et tagada nende koordinee-
ritud ja optimaalne kasutamine päästesündmuse lahendamisel

Kontrollpunkt – koht juurdesõiduteel või sündmuskohale viival teel, millest läbi lubatakse 
ning kus registreeritakse vaid päästesündmuse lahendamisega seotud ressursid, ning koht 
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väljasõiduteel või sündmuskohalt välja viival teel, kus registreeritakse päästesündmuse la-
hendamiselt lahkuvad ressursid

Väljasõidutee – tee sündmuskohalt välja päästesündmuse lahendamisele kaasatud ressurs-
side koordineeritud ja ohutuks väljasõiduks päästesündmuse lahendamiselt

Transpordivahetuspunkt – koht, kus vahetatakse kannatanu transpordiks kasutatavaid sõi-
dukeid

Helikopteri maandumispunkt – koht, mis määratakse helikopteri maandumiseks

Logistika – varustamine vajalike vahendite ja teenustega

Olukorra hindamine 

Suure kannatanute arvuga sündmus nõuab palju informeerimist, kokkuleppimist ja etteval-
mistusi, et tulla toime kiirabile esitatavate nõudmistega. Nende tegevuste tõhusus sõltub 
oluliselt esimesena sündmuskohale  jõudnud kiirabibrigaadi oskustest hinnata olukorda ja 
sellest teada anda - raporteerida.

Esimesena kohale jõudnud kiirabibrigaad asub täitma sündmuskoha meediku ülesandeid. 
Kõige olulisem ülesanne ei ole ravi, vaid olukorra õige hindamine ja üksikasjalik tagasiside 
häirekeskusele (raport). Igast järgnevast olukorramuutusest tuleb päästetöid juhtivat staapi 
või häirekeskust samuti teavitada.

Raporti edastamiseks on äärmiselt kasulikuks osutunud vastavad nimekirjad :

Kus täpselt asub sündmuskoht? Täpne koha- ja juurdepääsutee kirjeldus, et võimaldada 
järeletulevatel jõududel sündmuskohta kergemini üles 
leida.

Kui palju on vigastatuid? Esimese raporti jaoks piisab umbkaudsest 
hinnangulisest vigastatute arvust.

Ohuala? Kas sündmuskohal on ohte (nt ohtlikke aineid)?

Probleemid kannatanute 
juurde pääsemise või nende 
vabastamisega

Kas vajatakse erivarustust ja/või transpordivahendeid?

Ilm kahjustusalal? Teavitada parasjagu valitsevast ilmast või 
etteaimatavatest ilmastikumuutustest .

Elanikkonna käitumine? Paanikareaktsioonid võivad tööd oluliselt mõjutada.

Kannatanute kogumispunkti 
rajamise võimalus?

Kas läheduses on võimalik kannatanute kogumispunkti 
üles seada ja kas selleks on sobilikud hooned olemas?

Muud asjaolud? Kas kahjustatud alal on näha täiendavaid asjaolusid, 
mis võivad tööd mõjutada?

Kokkuvõtlikult on sündmuskoha meediku ülesanded esimesena sündmuskohale jõudes:
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a) ohu hinnang, ohu puudumisel

b) luure – selgitada välja sündmuse olemus ja kannatanute ligikaudne arv ja vigastuse tüüp,

c) raport häirekeskusele sündmusest ja võimalikest lisajõudude vajadusest,

d) kannatanute kogumispunkti / ravipunkti määramine (võimalusel koostöös sündmuskoha 
juhiga),

e) kannatanute triaaž ja nende suunamine mittekannatanute kogunemispunkti või kanna-
tanute kogumispunkti.

NB! Mida üksikasjalikum on olukorrateade, seda tõhusamalt saab rakendada teavitus- ja 
abimeetmeid.

Sündmuse hindamiseks on määrava tähtsusega järgmised parameetrid:

• olukord sündmuskohal,

• patsientide arv,

• vigastuste laad,

• kasutada olevad ressursid,

• transpordimahud,

• haiglate mahud.

Kiirabi töö korraldus sündmuskohal

Et suure kannatanute arvuga sündmustega edukalt toime tulla, on otsustava tähtsusega üle-
vaatlik ja selgelt liigendatud, ruumiline ja juhtimistehniline sündmuskoha struktureerimine.

Sündmuskoha struktuurid

Ruumiline korraldus hõlmab eelkõige erinevaid struktuure, mis peavad tagama ohualade 
ja patsientide raviks mõeldud alade selge piiritluse ja kannatanute võimalikult kiire triaaži, 
seisundi stabiliseerimise ja transpordi sobilikku haiglasse.

Joonis 48.2. Kannatanu liikumine sündmuskohal
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Tähelepanu! Kõik vigastatud ja vigastamata isikud peavad transpordipunkti läbima. Ainult 
nii on võimalik usaldusväärselt registreerida sündmusega seotud isikud.

1) Kannatanute kogumispunkt 

Kannatanute kogumispunkti asukoha määravad sündmuskoha meedik ja sündmuskoha juht 
koostöös ja see peab asuma kannatanutele võimalikult lähedal, kuid piisavalt kaugel potent-
siaalsetest ohtudest. Looduses olev koht peab olema sobilik lamavas asendis inimeste uuri-
miseks ja nendeni kiirabiautoga jõudmiseks. Kui ohuala ei ole, tuuakse kannatanud kogumis-
punkti peale sündmuskohal tehtud esmast triaaži (esmalt punased, siis kollased). Ohualast 
tuuakse kannatanute kogumispunkti kõik kannatanud leidmise järjekorras.

Kannatanute kogumispunktis on kiirabil varustus, mille abil sündmuskohalt saabunud kan-
natanutele antakse võimalikult sobiv asend, soojendatakse ja tehakse meditsiiniline ülevaa-
tus koos teisese triaaži ja vajalike ning hetkel võimalike ravimeetodite rakendamisega. Ees-
märgiks on kannatanute seisundi stabiliseerimine ja nende ettevalmistamine transpordiks 
haiglasse.

Olukorras, kus kannatanute arvu on suur, ilmastikuolud halvad või on ette näha, et sündmus 
kestab kaua, tuleb moodustada ravipunkt.

2) Ravipunkt

Ravipunkt luuakse kannatanute kogumispunkti vahetusse lähedusse, sageli on see üks ja 
seesama koht. Ravipunktis peab olema piisavalt soe, valge ja kuiv, et kannatanuid saaks läbi 
vaadata ja rakendada põhilisi kiirabilisi ravivõtteid. Ravipunktiks võib kasutada regionaalse-
tes kiirabiettevõtetes asuvaid katastroofi telke. Ravipunkti tööd juhib ravipunkti meedik, kel-
le määrab sündmuskoha meedik. Ravipunkti meedik juhib oma käsutuses olevate õdede ja 
erakorralise meditsiini tehnikute tegevust ja omab pidevalt ülevaadet saabunud ja lahkunud 
kannatanute arvust ja triaaži astmest.

Pilt 48.3. Kannatanute kogumispunkt tulekahju õppusel reisiparvlaeval Baltic Queen
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Pilt 48.4. Ravipunkt terrorismivastase politseioperatsiooni õppusel Tallinnas

Pilt 48.5. Ravipunkt massiürituse julgestamisel
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3) Transpordipunkt

Transpordipunktis korraldab transpordipunkti meedik patsientide äravedu nende vigastus-
te raskuse kohaselt. Ära viidavate patsientide järjekord määratakse teisese triaažiga. And-
med haiglate vastuvõtuvõimekuse kohta saab transpordipunkti meedik vastutavalt meedi-
kult, selle alusel korraldab olemasoleva kiirabiauto ressursi ja patsientide seisundi kohaselt 
nende transpordi sobivasse haiglasse. Transpordipunktis registreeritakse (koostöös trans-
pordipunkti politseinikuga) kõik lahkuvad kannatanud. Selleks võib kasutada triaažikaartide 
ärarebitavaid välju.

Transpordipunkt hõlmab:
• sõidukite parklat – siia on paigutatud kasutusvalmid kiirabiautod kuni ärasõidukorraldu-

seni. Ühesuunaliselt korraldatud liiklus sõidukite parkla sisse- ja väljasõidus lihtsustab 
patsientide äravedu;

• laadimiskohta – siin antakse patsiendid äraveoks üle transpordivahenditele;
• kopteri maandumisplatsi – siin antakse patsiendid üle lendavatele transpordivahenditele.

Pilt 48.6. Transpordipunkt päästeõppusel Aegna saarel.

4) Tähistused sündmuskohal

Sündmuskohal erinevate struktuuride eest vastutavate ametnike tähistamiseks on kasutu-
sel erinevate värvidega eraldusvestid, mille seljal on funktsiooni kirje.

Värvide tähendus on järgmine:

roheline ruudustik – kiirabi

must ruudustik – politsei

punane ruudustik – päästeteenistus
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48.1. Triaaž

Mõiste „triaaž“ pärineb prantsuse sõjameditsiinist ja tähendab valikut, eraldamist, sorteeri-
mist (inglise keeles kasutatakse ka sõna sorting).

Triaaž on vigastuste hindamine ja kannatanute jagamine nelja triaažigruppi eesmärgiga 
päästa võimalikult palju patsiente, sorteerides esmalt kannatanute hulgast välja kõige ras-
kemini vigastatud isikud. Triaaži läbiviiv meedik peab alati patsientide hulka suhestama me-
ditsiiniliste ja logistiliste ressurssidega (transpordimahud, haiglamahud).

Triaaž on väga dünaamiline süsteem, s.t patsiendid läbivad sageli mitu triaažietappi (näide: 
pneumotooraks (õhkrind) grupp I  ravi (drenaaž)  grupp II või III).

Optimaalse tööprotsessi saavutamiseks on triaaž ülioluline. Triaaži  (vähemalt selle teist 
etappi) peaksid võimaluse korral läbi viima kogenud erakorralise meditsiini arstid või anes-
tesioloogid, kuna tegemist on meditsiiniliste ja eetiliste piiride ääremail asuva ülesandega.

Rohkete kannatanutega õnnetused loovad suured käärid olemasoleva meditsiinilise ressur-
si ja abivajajate vahel. Suure kannatanute arvuga sündmust (Mass Casualty Incident – MCI) 
võib defi neerida Eestis (mandriosal) kui olustikku, kus on ühel ajal rohkem kui 5 kannatanut, 
mis koormab küll meditsiinilist ressurssi, kuid ei muutu sellele ülekoormavaks. Suurõnnetus 
(Mass Casualty Event - MCE) on sündmus, kus patsiente on enam kui 20, mis koormab koha-
liku tervishoiusüsteemi üle.

Eksisteerivad mitmed väärkujutlused katastroofi võimekusest.

• Planeerijate ning ametnike sagedane arvamus sellest, mis nende arvates suurõnnetustel 
toimub on:
• sündmuskoha struktuuri kiire loomine ühise staabi/juhtgrupi alluvuses,
• sündmuskohalt patsientide koordineeritud transport vastuvõtvatesse haiglatesse,
• esmaabi osutavad erakorralise meditsiini tehnikud.

• REAALSUSES toimub aga järgnev (suurõnnetuste kokkuvõtete järgi):
• sündmuskoha struktuuri ühine staap/juhtgrupp luuakse hilja, kui üldse,
• esmaabi osutajateks sündmuskohal on kannatanud ise ning kõrvalseisjad,
• patsiente transporditakse kõikvõimalikel saadaolevatel viisidel lähimasse tervishoiu-

asutusse.

Suured ressursilised piirangud sunnivad olemasolevat ravistandardit muutma. Triaaž on 
protseduur lahendamaks ebakõla kannatanute ning abiandjate hulga vahel, rakendades liht-
sat reeglit: teha head võimalikult suurele hulgale inimestele. 

Sihiks on kannatanud prioriseerida:
• vigastuste tõsiduse astmete järgi, 
• meditsiinilise abi võimaluste järgi,

et võimaldada maksimaalse hulga vigastatute abistamist (näiteks: prioriteet evakuatsioo-
niks, transpordiks haiglasse – operatsiooniks või teisteks spetsiifi listeks protseduurideks).

Suure kannatanute hulga korral tuleks triaaži teha mitu korda, sest patsientide seisund võib 
ajas muutuda.

Esmast triaaži võivad teha kogenud erakorralise meditsiini tehnikud. Personali, kes triaaži 
teeb, tuleks sagedasti roteerida, kuna triaaž mõjub füüsiliselt ning psüühiliselt koormavalt. 
Tavaliselt markeeritakse kannatanud punast, kollast, rohelist või valget värvi tasemetega või 
märgitakse klassidega I-IV.
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Eriti süvitsi tuleks kaaluda triaažikategooria määramist:

• lastel,

• vanuritel,

• patsientidel, kes on kokku puutunud ohtlike ainetega, sest kiire ja tõhus dekontaminat-
sioon võib osutuda määravaks nende edasisele prognoosile.

Triaaži töövahenditena kasutatakse spetsiaalselt loodud kaarti, mis saadavad igat patsienti. 
Suurte kannatanute hulgaga sündmustel lihtsate lahenduste kasutamine kiirendab tervet 
protseduuri, näiteks värviliste käevõrude või värviliste lintide kasutamine. Dekontaminat-
siooni staatuse näitamiseks sobivad samad lahendused (üks värv näitamaks triaaži astet, tei-
ne värv näitamaks dekontaminatsiooni staatust).

START-triaaž

START- triaaž (Simple Triage And Rapid Treatment) on üks enam kasutatav triaažisüsteem 
suure hulga kannatanutega sündmuste korral, loodud aitama suurimat hulka kannatanuid 
olemasolevate ressursidega. START-triaaž arendati Hoag Hospital Newport Beach’i ning Fire 
and Marine Department in California, USA koostööna.

Märgatavate erinevuste tõttu laste vigastustes ning psühholoogias loodi JumpSTART, pak-
kumaks objektiivsemat raamistikku laste triaažis. 

START triaaž on lihtne algoritm, mis baseerub ABC-l ja BLS-il. Kannatanute prioriteetide ka-
tegooriad on:

ÜLIKIIRE
Kannatanud, kes vajavad kohest tähelepanu 
elupäästvateks protseduurideks (nt intubatsioon, 
pneumotooraks)

KIIRE
Kannatanud, kes vajavad kiiret abi, vältimaks elu või 
jäseme kaotust (peavigastused, luumurrud, vaskulaarsed 
või okulaarsed vigastused)

MINIMAALNE
Kannatanud, kellel on kergemad vigastused või ainult 
psühholoogilised traumad (väikesemad haavad, 
marrastused)

HUKKUNU Kannatanud, kes on surnud või suremas, kelle eest ei saa 
hetkel olemasolevate ressurssidega hoolt kanda

Triaažil eristatakse erinevaid etappe: esmase triaaži teeb ohu puudumisel sündmuskoha 
meedik vahetult sündmuskohal, mille tulemusena suunatakse kiiremat abi vajavad (puna-
sed T1) kannatanud kogumispunkti. Teisese triaaži teeb ravipunkti meedik kannatanute ko-
gumispunktis või selle olemasolul ravipunktis, mille tulemusena grupeeritakse kannatanud 
transpordiks haiglatesse. Kolmandane triaaž toimub vastuvõtva haigla erakorralise meditsii-
ni osakonnas, mille tulemusena grupeeritakse kannatanud haigla osakondadesse.
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EI ISELIIKUV? JAH 

MINIMAALNE KIIRE 

HINGAMISE HINDAMINE 

HINGAMINE? EI JAH 

HINGAMISTEEDE  AVAMINE; 
LÕUA TÕSTMINE 

<30x/ min <8x/ min VÕI     
> 30x/ min 

ÜLIKIIRE ADEKVAATNE 
VENTILATSIOON? 

EI JAH 

HUKKUNU 

VERERINGE HINDAMINE 

ÜLIKIIRE 

NÕRK NIITJAS VÕI PUUDUV 
PULSS a.RADIALISEL 

TUGEV REGULAARNE 
PULSS a.RADIALISEL 

TEADVUSE HINDAMINE 
ÜLIKIIRE 

JAH 

NORMAALNE TEADVUS JAH EI 

EI REAGEERI 

ÜLIKIIRE 

ÄRKVEL, ORIENTEERITUD 

MINIMAALNE KIIRE 

MIMMS triaaž

MIMMS on lühend inglisekeelsest terminist Major Incident Medical Management and Support.
Suurõnnetustel meditsiiniabi osutamise süteem jagab tegevused kolme põhi suunda:triaaž, 
ravi ja transport. 

Triaažis kasutatakse kahte vooru – esmane ehk sõel triaaž (triage sieve) ,mis viiakse läbi trau-
ma tekkekohas ja teisene ehk sorteerimise triaaž (triage sort), mis toimub kannatanute ko-
gumispunktis või ravipunktis. Lisaks värvidele (punane, kollane, roheline, must) kasutatakse 
veel ka tähe ja numbri tähistust järgmiselt:
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T1 – ülikiire

T2 – kiire 

T3 – võib oodata

Teatud riikides ja sõjameditsiinis on kasutusel ka T4, millega tähistatakse prognoosituid pat-
siente. Primaarselt surnutele numbrilist kategooriat ei panda.

Esmase triaaži käigus selekteeritakse eelkõige ise liikuvad kannatanud (T3), seejärel üliras-
ked (T1) ja surnud.

Teisese triaaži käigus arvutatakse eluliste näitajate ( hingamissagedus, süstoolne vererõhk 
ja Glasgow kooma skaala) põhjal kannatanu raskusaste trauma triaaži skaalal ja vastavalt sel-
lele antakse uus triaaži kategooria. Triaaži kaardid on enamasti kokkuvolditud komplektina, 
kust vajaliku saab välja pöörata ja asuvad ilmastikukindlas pakendis.

MIMMS triaaž I osa : triaaž – sõel   (ingl. triage sieve)

 

Kõnnib ise 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jah vigastatud T3 

mittevigastatud mitte-kannatanute 
kogumispunkt või tagasi 

lahingusse 

ei 

Hingab ei 
Ava 

hingamisteed 

hingab 

ei hinga 
lahing-

olukorras 

surnud 

kutsu abi, BLS 

anna kooma-
asend 

T1 

katastroofiline 
verejooks 
jäsemest 

jah aseta žgutt 
T1 

ei 

hingamissagedus 
T1 alla 10 x/min 

üle 30 x/min 

10-30x/min 

pulss ja teadvus 

T1 
teadvuseta või pulss üle 120x’ 

T2 teadvusel või pulss alla 120x’ 
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MIMMS triaaž II osa : triaaž – sorteerimine   (ingl. triage sort)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S = silmade avamine 

Spontaanselt 4 

Häälele  3 

Valule  2 

Ei ava  1
   

V = verbaalne vastus 

Orienteeritud  5 

Segane   4 

Ebaadekv.sõnad 3

Arusaamatu hääl  2 

Puudub   1

M = motoorne vastus 

Täidab käsklusi  6 

Lokaliseerib valu 5 

Jäseme äratõmme 4 

Painutab (valule) 3 

Sirutab (valule)  2 

Puudub (valule)  1 

GKS= S+V+M 

Tegevus 1. Hinnata teadvust Glasgow kooma skaalal (GKS) 

Tegevus 2. Hinnata seisundi raskusaste triaaži skaalal 

X = GKS 

13-15  4 

9-12  3 

6-8  2 

4-5  1 

3  0 

Y= Hingamissagedus 

10-29  4 

30 või rohkem 3 

6-9  2 

1-5  1 

0  0 

Z=süstoolne vererõhk 

90 või rohkem  4 

76-89   3 

50-75   2 

1-49   1 

0   0 

Tegevus 3. Määra triaaži prioriteet  X+Y+Z 

12=T3 11=T2 <10 = T1 

Tegevus 4. Arst võib ravipunktis muuta prioriteeti sõltuvalt diagnoosist või 
vigastuse anatoomiast 
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48.2. Juhtimine ja ressursside planeerimine sündmuskohal

Erinevate päästetöödel või politseioperatsioonil osalevate ametkondade  peamiste eesmär-
kide täitmiseks ja  ladusa koostöö tagamiseks on vaja luua tegevusi koordineeriv juhtimisst-
ruktuur. Samuti on arusaadava juhtimisstruktuuri olemasolu vaja efektiivse kiirabitöö korral-
damiseks sündmuskohal, kus võib korraga töötada palju erinevate asutuste kiirabibrigaade.

Päästesündmuse lahendamise juhtimiseks ja asutuste ning isikute paremaks koostööks võib 
päästetöö juht moodustada staabi, mida nimetatakse madalamalt kõrgemale juhtimistasan-
dile järgmiselt:

1) sündmuskoha staap,

2) regionaalne staap,

3) üleriigiline staap.

Päästesündmuse lahendamise juhtimiseks ning asutuste ja isikute paremaks koostööks 
enne sündmuskoha staabi moodustamist võib päästetöö juht moodustada juhtimisgrupi.

Päästetöö juhil on õigus anda päästesündmusel osalevale asutusele ning isikule korraldus 
määrata staapi või juhtimisgruppi esindaja.

Päästetöö juhi korraldusel on kohustatud juhtimisgruppi oma esindaja määrama:

1) politsei- ja piirivalveamet,

2) kiirabiteenuse osutaja.

Päästetöö juhi korraldusel on kohustatud sündmuskoha staapi oma esindaja määrama:

1) politsei- ja piirivalveamet,

2) kiirabiteenuse osutaja,

3) keskkonnainspektsiooni regioon,

4) keskkonnaamet,

5) kaitsevägi,

6) kaitseliit,

7) selle objekti või asutuse esindaja, kus päästesündmus aset leiab,

8) kohaliku omavalitsuse üksus.

Kiirabiasutuses, kus selline ametnik on olemas, asub staabis või juhtimisgrupis kiirabi tege-
vust koordineerima kiirabi välijuht, muul juhul tavaliselt teisena sündmuskohale jõudnud 
kiirabibrigaadi liige (esimese brigaadi liikmed on sündmuskoha meedikuks ja kannatanute 
kogumispunktis ravipunkti meedikuks).

Vastutav meedik saab sündmuskohale saabudes ülevaate olukorrast sündmuskoha meedi-
kult, seejärel otsib ta üles juhtimisgrupi või staabi asukoha ja teatab päästetöid või politsei-
operatsiooni juhtivale ametnikule oma saabumisest staapi.

Raadio teel teavitab vastutav meedik nii häirekeskust kui teisi kiirabi koosseise enda asumi-
sest juhtimisstruktuuri. 

Vastutav meedik korraldab sündmuskohal raadioside selliseks, mis võimaldab kiirabi koos-
seisudel töötada kiirabi põhikanalit segamata ja oma vajadusi rahuldavalt. Vastutav meedik 
hoiab sidet nii häirekeskuse kui sündmuskoha struktuuridega (vajab mitut sidevahendit).
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Vastutav meedik korraldab infoedastuse oma ettevõtte juhtkonnale ja Terviseametile, kor-
raldab haiglate teavituse ja saab teada haiglate vastuvõtu võimekuse, millest informeerib 
transpordipunkti meedikut. 

Vastutav meedik teeb tihedat koostööd teiste staabiliikmetega, edastades neile vajalikku 
infot ja lahendades kiirabi ette kerkinud probleeme staabis ametkondade esindajate abil.

Vastutav meedik peab jälgima kannatanute transpordi kiirust ja otstarbekust (vajaduse kor-
ral nõustab erakorralise meditsiini tehnikuid).

Pilt 48.7. Juhtimisgrupp rahvusvahelisel keemiapäästeõppusel CREMEX Tartus

Pilt 48.8. Tallinna Kiirabi välijuht, vastutav meedik. 
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Pilt 48.9. Juhtimisgrupp tulekahju päästetöödel Tallinnas

1) Nõudmised juhtivale personalile

Suure kannatanute arvuga sündmuse meditsiinijuhil ei ole sündmuse alguses käepärast üh-
tegi erialast nõuandjat. Seetõttu nõutakse juhtivalt personalilt peale erialase kvalifi katsioo-
ni järgnevat:

• kohalike kiirabiettevõtete jõudlusnumbrite tundmist,

• piirkonna üldiste ressursside tundmist,

• isiklikke kontakte päästeteenistuse ja politsei vastava tasandi juhtidega,

• operatsiooni juhtimise kogemust,

• juhtimiskvaliteeti.

2) Katastroofi varustus

On ilmselge, et meditsiiniline varustus tuleb viia sündmuskohta ettevalmistatud pakendis. 
Kahjuks puudub kogu Eestit hõlmav standard – komplektide sisu kiirabis erineb ettevõtete 
kaupa. See tähendab, et vastutav meedik peab teadma oma teeninduspiirkonna operatiiv-
ressursi mahtu ja kohaletoimetamise aega. Regionaalsetes keskustes on kiirabi katastroofi -
varustuse konteinerid, mis üldjuhul sisaldavad kiirelt püstitatavat telki koos valguse ja sooja 
tootmise võimekusega, kanderaame, tekke ja esmaseid ravivahendeid.

Pilt 48.10. Tallinna Kiirabi katastroofi konteiner
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3) Ressursside planeerimine sündmuskohal

Personal

Operatsiooni alguses valitseva personalinappuse võimalikult kiire kõrvaldamine on suure 
arvu kannatanutega sündmuse korral juhtiva meediku peaeesmärk.

NB! Tegutsemiseks vajaliku personalihulga arvutamiseks kehtib järgmine rusikareegel: vi-
gastatute arv = kiirabipersonali arv (sellest minimaalselt 20% õed ja arstid).

Transpordiajad

Transpordiajad arvutatakse operatsiooni korral keskmiste väärtustena:

• kohalesõit erisignaaliga: 1 km minutis,

• päästehelikopteriga kohalelendamine: 3 km minutis.

Näide: kui kiirabi paikneb sündmuskohast 60 km kaugusel, kulub päästekopteril kohalesõi-
duks 20 minutit, kiirabiautol 60 minutit.

Vajalike transpordivahendite kogus ja liik tuleb seega tellida lähimate kesk- ja/või regionaal-
haiglate kauguse kohaselt. Vajaduse korral tuleb siinkohal arvestada piire ületavate trans-
portidega.

Raviajad

Rusikareeglina kehtib: kõndivate ja istuvate patsientide triaaž ei tohi kesta üle ühe minuti, 
lamavate patsientide peale ei tohi kuluda üle 3 minuti.

Kergelt vigastatute ravi võib nõuda 3 minutit, raskesti vigastatute oma 12 minutit.

Näide: 60 reisijaga õnnetusse sattunud autobuss tähendab 60 kuni maksimaalselt 180 mi-
nutit triaažiaega. Ideaaljuhul peaks olema poole tunni pärast, kuid mitte hiljem kui tunni 
pärast, iga vigastatu üle vaadatud. Teoreetiline kiirabi tööaeg sündmuskohal on 3 kuni 12 
tundi. Vajalik personaliarv on 60 kiirabitöötajat,  neist vähemalt 12 erakorralise meditsiini 
õde ja arsti ehk kokku 20 kiirabibrigaadi.

Kokkuvõte

Suurõnnetusel kiirabi tööga toimetulek nõuab kiirabitöötajatelt täiesti teistsugust mõtle-
mist patsientide eest hoolitsemisel.

Seejuures on esiplaanil võimalikult paljude patsientide elupäästev ravi. Aega ja materjali 
nõudev üksikute patsientide täiemahuline ravi jääb tahaplaanile.

Kiire ja probleemivaba protsessi jaoks tuleb sisse seada selged organisatoorsed ja juhtimis-
struktuurid. Samuti on regionaalsete eripärade tundmine sündmuskohale õige ressursi telli-
misel otsustava tähtsusega.
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VÕTMESÕNAD juhtimisgrupp ravipunkt vastutav meedik

transpordipunkti 
meedik

transpordipunkt kannatanute 
kogumispunkt

sündmuskoht

staap ohuala olukorra hindamine raport häirekeskusele

sündmuskoha meedik triaaž päästetöö katastroofi konteiner

Teadmiste kontrolli küsimused

1. Mille poolest erinevad mõisted „õnnetus“, „suurõnnetus“, „katastroof“?

2. Millest koosneb olukorra hindamine ja raport?

3. Selgitage ruumilist ja organisatoorset struktuuri sündmuskohal.

4. Millised on sündmuskoha meediku ülesanded?

5. Mis vahe on keelualal ja ohualal?

6. Mis ülesanded on transpordipunkti meedikul?

7. Mis värvidega eraldusveste kasutavad sündmuskohal erinevate struktuuride eest vastu-
tavad ametnikud?

8. Mida tähendab triaaž? Mis on triaaži eesmärks?
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49. KÄELISED OSKUSED

49.1 Vabade hingamisteede käsitlus

Õpieesmärgid

Erakorralise meditsiini tehnik:

• teab miks on oluline vabade hingamisteede tagamine;

• teab kuidas tagada vabad hingamisteed;

• teab millised vahendid on olemas hingamisteede avatuse tagamiseks ja kuida neid kasu-
tatakse;

• teab kuidas aidata vastavate oskustega kiirabibrigaadi/meeskonna juhtivat liiget intu-
beerimise või kõrimaski ja kõritoru paigaldamise, samuti narkoosi ettevalmistamise ja 
tegemise juures, ning rindkere punktsiooni või dreneerimise juures;

• teab kuidas teostatakse kunstliku hingamist ja teab millised on kunstliku hingamise para-
meetreid;

• teab kuidas doseerida hapnikku erinevate haigusseisundite ja traumade korral ning kui-
das tuleb arvutada õigesti vajalikku hapnikukogust.

49.1.1. Aspireerimine 

Sissejuhatus

Teadvusehäire või teadvusetuse korral võivad selili lamaval patsiendi neelu koguneda veri, 
lima ja oksemassid (sekreet). Teadvusehäirete korral esineb neelamise ja köharefl eksi pärs-
sumine, seetõttu võib selline olukord olla  eluohtlik ja tuua kaasa hingamisteede sulguse. 

Näidustused

Vere, lima, vedeliku või okse (sekreedi) kogunemine neelu teadvusehäirete korral. Trahheas-
se kogunenud sekreet intubeeritud (või alternatiivse hingamisteede tagamise vahendiga) 
patsiendil.

Vastunäidustused

Kirjeldatud juhtumite korral puuduvad.

Varustus

Aspiraator, mitu erineva suurusega ja mitme avaga aspiratsioonikateetrit (mitu ava on vaja 
selleks, et sondid ei imeks end limaskesta külge kinni). Pehmed sondid on mõeldud suust 
aspireerimiseks, kõvemad neelu ja kõri jaoks. Piisava suurusega veenõu, ühekordsed kindad.

Teostamine

Erakorralistes situatsioonides võib olla vaja neelust aspireerida suuri sekreedikoguseid. See-
tõttu soovitame valida alati suurima võimaliku läbimõõduga sond. Sondi pikkus valitakse 
esialgu ninaotsa ja kõrvalesta vahemaast lähtudes.



596

Sisestamine suu kaudu
• Suu avamiseks kasutatakse vajaduse korral Esmarchi võtet. 
• Aspiratsioonisond sisestatakse neelu nii, et aspiratsiooni ei toimu ja aspireerimine algab 

sondi aeglasel väljavõtmisel (aspiraatori käivitamisega või sondil oleva avause sulgemise-
ga sõrmeotsa abil) koos kerge pööramisega.

Pilt 49.1.  Hingamisteede avamine Esmarchi võttega

Sisestamine nina kaudu
• Kasutatakse ainult pehmet aspiratsioonisondi. Sisestamiseks tõstetakse ninaots üles ja 

juhitakse sond ninasõõrmesse (sondi sisestamisel aspiratsiooni ei toimu), hoides seda 
risti näo pinnaga ja vajaduse korral kergelt pöörates, kuni saavutatakse kontakt neelu 
tagaseinaga; seejärel sisestamine jätkub. 

• Aspiratsioon toimub eespool kirjeldatud viisil. Kasutamiste vahel loputatakse süsteem 
veega ja puhastatakse aspiratsioonirežiimis.

Pilt 49.2 Aspireerimine intubatsioonitorust
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Komplikatsioonid

• Suu ja neelu limaskesta vigastused liiga jäiga aspiratsioonisondi puhul.

• Nina limaskesta veritsus (nina kaudu aspireerimisel).

•Okserefl eksi käivitumine neelu tagaseina puudutamise tulemusena.

• Häälepaelte spasmi (laryngospasmus) teke neelu ärrituse tõttu või kui sond on tunginud 
liiga sügavale (esineb harva).

Iseärasused laste puhul

Võimalusel peaks vastsündinu hingamisteed puhastama spetsiaalse vastsündinu–imuriga.

Lihtsaim on puhastada lapse neelu, kui ta on küliliasendis, kusjuures alustatakse ninasõõr-
metest. Suu puhastamisel tuleb olla väga ettevaatlik, et hypopharynx’i kaudu mitte käivitada 
vagusnärvi refl eksi, mille tulemuseks võib olla bradükardia.

Esmarchi võte - teadvusetul patsiendil alalõua tõstmine kahe käega nii kõrgele, et patsiendi ala-
hambad paiknevad ülahammastest eespool

49.1.2. Ventilatsioon hingamiskoti ja maskiga

Sissejuhatus

Erinevate traumade ja haigestumiste tõttu võib tekkida patsiendi omahingamise häire või 
hingamise seiskus. Tagamaks piisavat alveoolide ventilatsiooni, tuleb alustada patsiendi 
kunstliku ventileerimisega. Seejuures tuleks kasutada hingamiskoti juures hapnikureser-
vuaari (kui see on olemas), mis tagab hapniku pealevoolu juures 10 l/min 90% hapnikuhulga 
sissehingatavas õhus.

Hingamiskoti kohta on erakorralises meditsiinis laialdaselt kasutusel ambukoti mõiste 
(AMBU fi rma oli esimese hingamiskoti tootja). 

Näidustused:

• hingamisseiskus (põhjuseks vereringeseiskus, mürgistus, pikaaegne hingamisteede kok-
kuvaje teadvusetuse korral, võõrkeha vm),

• hüpoventilatsioon.

Vastunäidustused

Kirjeldatud juhtumite korral puuduvad.

Varustus

Erineva suurusega kunstliku hingamise maskid, hingamiskott koos sisse-/väljahingamisklapi-
ga, hapnikureservuaar, hapnik, kindad.
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Teostamine

Erakorralise meditsiini tehnik põlvitab või seisab patsiendi pea juures (oleneb patsiendi asuko-
hast).

Hingamisteede vabastamiseks teadvusetul patsiendil (kelle alalõug on kaotanud toonuse) tõs-
tetakse alalõug kahe käega nii kõrgele, et patsiendi alumised hambad paiknevad ülemistest 
hammastest eespool. Seda võtet nimetatakse selle kasutusele võtja von Esmarchi järgi ja selle 
tulemusena avaneb suu-neelu piirkond 70–80%. Ilma Esmarchi võtet kasutamata on avanemi-
ne kõigest 40% ja õhu liikumine hingamisteedesse häiritud.

Kunstlik hingamine hingamiskoti ja maskiga tõstab rõhku ülemistes hingamisteedes, selle tule-
musena võib sissehingatav õhk satuda makku (kui teostus on liiga järsk ja liiga suure mahuga).

Paigaldage mask nii et maskitipp satuks kohakuti patsiendi avatud suu ja ninaga, kusjuures 
maski kitsam pool jääb nina kohale. Ühe käe pöidla ja nimetissõrme abil vajutage ühtlase sur-
vega maskialusele, samal ajal hoiavad keskmine sõrm, neljas sõrm ja väike sõrm alalõuga oma 
haardes, tõstes selle üles sirutatud asendisse.

Teine käsi hoiab maskiga ühendatud hingamiskotti ja surub seda rahulikult ning ühtlases tem-
pos (sagedusega 10-12 korda minutis). Kotis olev õhk voolab klapi ja maski kaudu patsiendi 
kopsudesse. Pärast koti iga kokkusurumist lõdvestage kotti hoidvad sõrmed nii, et õhk saaks 
jälle kotti tungida. Väljahingamine toimub passiivselt ning väljahingatav õhk satub klapi kaudu 
ümbritsevasse keskkonda. Kunstliku hingamise tegemisel hingamiskoti ja maskiga tuleb jälgi-
da, et kotti suruv jõud oleks kogu aeg ühtlane. Kopsu sisspuhumine peaks olema teostatud 1-1 
sekundi jooksul. 

Pilt 49.3. Maski hoidmine  

Toetatud kunstlik hingamine

Sel juhul on patsiendil säilinud veel omahingamine, kuid sellest ei piisa. Kunstliku hingamise 
tegija toetab sissehingamist koti kokkusurumisega sissehingamisfaasi ajal. Kuna toetatud 
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kunstlik hingamine nõuab eriti tundlikku tegutsemist, võivad seda juhtida ainult vastavate 
oskustega isikud.

NB! Omahingamisel oleval patsiendil on väga raske hingata läbi maski ja hingamiskoti. See 
nõuab suurt lisapingutust, et saada kätte vajalik õhuhulk, kuna sissehingamiseks tuleb avada 
ka hingamiskoti klapp.Seetõttu tohib maski ja kotti kasutada vaid kogu aeg aktiivselt hinga-
misele kaasa aidates. 

Pilt 49.4. Kunstlik hingamine maski ja hingamiskoti abil

Komplikatsioonid

Kui mask ei paikne näol õigesti (hermeetiliselt), võib suur osa sissehingamisõhust lihtsalt 
kaduma minna.

Abistajate erutatud seisund ja püüdlus hästi efektiivselt tegutseda võib anda tulemuseks 
koti üleliia tugeva kokkusurumise ja vajalikust suurema kunstliku hingamise sageduse ja 
mahu.

Kui rõhk ületab väärtuse 18–20 cm H2O (1,8–2 kPA), avaneb söögitoru ning osa õhust tungib 
makku. Mida pikemalt on olnud vereringeseiskus, seda nõrgem on söögitorulihase vastupa-
nu ja seda suurem on mao täispuhumise oht. Selle tulemusena kerkib diafragma üles, mis 
takistab hingamist veelgi.

Suurim oht intubeerimata patsiendi puhul on mao sisu märkamatu tungimine neelu (maosi-
su regurgitatsioon) makku tunginud õhu survel. Maos olevad toidujäägid või üksnes happe-
line maomahl võib tungida hingamisorganitesse ning sattuda hingetoru kaudu kopsudesse 
(aspiratsioon).
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49.1.3. S-toru ehk suuneeluavaja ja ninaneeluavaja 
(orofarüngeaalne ja nasofarüngeaalne toru)

Sissejuhatus

Suuneelu- ja ninaneelutorusid kasutatakse teadvuseta olekus patsientide hingamisteede 
avatuse kindlustamiseks.

Näidustused

• Sügavas koomas patsiendi hingamisteede avatuse kindlustamine ning keele tagasivaju-
mise tulemusena tekkiva hingamisteede sulguse ohu kõrvaldamine.

• Maski ja hingamiskoti abil tehtava kunstliku hingamise korral hambutute või üksikute 
säilinud hammastega patsientide puhul. 

• Kokkusurutud lõualuudega patsientide, trismi või maksillofatsiaalsete vigastuste korral .

Pilt 49.5. S-toru

Vastunäidustused 

Juhtudel, kui patsiendil on säilinud kõrirefl eksid, võib S-toru paigaldamine kutsuda esile 
oksendamist. 

Ettevaatust ninaneelutorude kasutamisel koljupõhimiku murru kahtlusega patsientidel!

Varustus

S-toru, nasofarüngeaalne toru

Orienteerivad andmed S-toru suuruse valikuks:

Täiskasvanud, väga suur (esineb harva) 5

Täiskasvanud, normaalne 4

Täiskasvanud, väike 3

Noored 2

Lapsed 1

Väikelapsed 0

Imikud 00
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Õige suuruse saab teada välise mõõtmise teel (määrav on suu ja alalõuanurk, st nende vahe) 

Pilt 49.6. S-toru õige suuruse mõõtmine

Orofarüngeaalse toru (S-toru) sisestamine

Selili lamavat teadvuseta patsienti ähvardab lämbumisoht, sest ta keel võib vajuda kurku ja 
blokeerida hingamisteed. Selle ohu kõrvaldamiseks on kaks võimalust: kas painutada pat-
siendi pea taha või kasutada farüngeaalset (neelu)toru. 

Enne S-toru sisestamist tuleb valida õige suurus - toru õige pikkus vastab suu- ja alalõuajoo-
ne vahelisele kaugusele.

S-toru sisestatakse patsiendi suu kaudu. S-toru kuju väljatöötamisel on arvestatud suu-kur-
gukanali anatoomiat.

Toru sisestamisel paikneb ava suulae suunas. Umbes poolel teel tuleb toru 180° keerata, et 
toru kumerus vastaks suulae ja keelepõhja kujule. Õige asendi korral satub toru tipp otse 
neelu ette. 

Joonis 49.1. S-toru sisestamise tehnika
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Nasofarüngeaalse toru sisestamine

Ninaneelutorud (nasofarüngeaalsed torud) viiakse kurku nina kaudu. Toru õige pikkus vas-
tab ninasõõrme ja kõrvalesta vahelisele vahemaale. 

Ninaneelutorude suuruse määrab nende siseläbimõõt, suurema läbimõõduga torud on üht-
lasi pikemad. Täiskasvanutele sobivad tavaliselt ninaneelutorud siseläbimõõduga 6–7 mm, 
see vastab umbes patsiendi väikese sõrme läbimõõdule.

• Kontrollige parema ninasõõrme läbitavust.

• Määrige torule vees lahustuvat määrdeainet.

• Sisestage toru vertikaalasendis piki ninasõõrme põhja, seda samal ajal veidi pöörates. Kui 
satute takistusele, tõmmake toru välja ja proovige vasaku ninasõõrmega.

Toru lükatakse nii kaugele, et oleks võimalik tuvastada selle kaudu hingamist nii nägemise, 
kuulmise kui ka kompimise teel. Toru läbipääsu kindlustamiseks võib olla vaja kasutada lõua 
tõstmist või Esmarchi võtet. Lülisamba kaelaosa vigastuse kahtluse korral pöörake erilist 
tähelepanu pea ja kukla õigele asendile ning selle säilitamisele (pea neutraalses asendis). 
Samuti hoiduge toru sisseviimisel nina limaskesta vigastamast (see võib esile kutsuda nina-
verejooksu). Kui toru on liiga pikk või see lükatakse liiga kaugele, võib tekkida keele-neelu 
refl eks, mis avaldub neeluspasmi või öökimise kujul.

Joonis 49.2. Nasofarüngeaalse toru sisestamine

Komplikatsioonid

• Pindmise kooma  korral võib toru sisestamine esile kutsuda okserefl eksi.

• Liiga suured torud võivad lükata keele vastu kurgu tagaseina, mis suleb hingamise või 
raskendab hingamist oluliselt.

• Liiga väikesed torud võivad suruda keelepõhja vastu kurgu tagaseina, mis vähendab kur-
gukanali suurust.

NB! Neelutorud ei kaitse patsienti maosisu aspiratsiooni eest.

Trism – mälumislihaste kramp

Maksillofatsiaalsed vigastused – näovigastused ülalõualuu piirkonnas 

Aspiratsioon – vedelike või tahkete ainete tungimine või tõmbamine hingamisteedesse
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49.1.4. Combitube 

Lühiajaliselt ja episooditi on olnud kiirabis kasutusel ka Combitube nimelisi vabade hinga-
misteede tagamise tooteid. 

Näidustused

Kui hingamiskotiga ventileerimist või endotrahheaalset intubeerimist pole võimalik kasuta-
da (näiteks kui patsiendil on habe või lõuavigastus).

Vastunäidustused

Kirjeldatud juhtumite korral puuduvad. 

Varustus

Combitube’i suurus valitakse patsiendi pikkuse järgi:

• Combitube 37 F SA: täiskasvanud patsiendid 120–180 cm,

• Combitube 41 F: patsiendid, kelle pikkus ületab 180 cm.

Lisaks on vaja süstalt balloonide täitmiseks ja stetoskoopi kopsude auskulteerimiseks.

Combitube’i ehitus

Combitube koosneb söögitoru sulgetorust (EOA) ja endotrahheaaltorust, seetõttu võib sel-
le paigutada nii söögitorusse kui ka trahheasse. Väliselt on tegemist topelttoruga, kusjuures 
söögitoruüksusel on lahtine üla- ja suletud alaots (avadega kõri tasemel). Teisel, hingeto-
ruüksusel on avatud mõlemad otsad ning see vastab endotrahheaaltorule. Mõlemad üksu-
sed on ülaosas seotud konnektoriga. Suur suu-kõriballoon on ette nähtud suu- ja ninaavade 
tihendamiseks. Kaks rõngast näitavad õiget sisestamissügavust. Alumises osas olev väike 
balloon on mõeldud söögitoru või hingetoru tihendamiseks.

Pilt 49.7.  Combitube
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Teostamine

• Hoidke patsiendi pea neutraalses asendis, pehme peaalus pole soovitav.

• Sisestamise hõlbustamiseks hoidke Combitube’i otsa balloonide vahel 5 sekundit kokku-
volditud asendis.

• Kui olete paremakäeline, suruge vasaku käe pöial sügavalt patsiendi suhu ja lükake keel 
ettepoole, tõstes samal ajal tema lõualuud.

• Hoidke toru paralleelselt kurgukõverdumisega ning nihutage see piki keelt (mitte möö-
da igemeid) suhu, kuni rõngastähised asuvad hammaste vahel või alalõualuu tasemel. 
Püüdke Combitube’i võimalikult ühtlaselt libistada.

NB! Vältige jõu kasutamist sisseviimisel!

• Pärast Combitube’i sisestamist täitke suur balloon umbes 85 ml õhuga (37 F puhul) või 
100 ml õhuga (41 F puhul) (F viitab toru suurusele).

• Laske alumisse ballooni (suu-kurguballooni) 10 ± 1 ml õhku (seda ballooni pole enam näha).

• Pärast seda algab 98% juhtudest hingamine läbi pikema (sinise) üksuse nr 1; kuulda on 
hingamiskahinat ning kapnograafi ka võib tuvastada väljahingatavat CO2 : Õhk voolab ava-
de kaudu kõrisse ja sealt otse hingetorusse (sest balloonid on mõlemalt poolt tihendatud.

• Kui hingamiskahinat pole kuulda, toimub hingamine lühema üksuse, nr 2 kaudu. Õhk 
voolab otse hingetorusse .

• Kui hingamist pole üldse märgata, on Combitube sisestatud liiga sügavale. Tõmmake see 
2–3 cm väljapoole.

Üldmärkusi

Combitube’i tohib kasutada vaid ajutiselt (mitte üle 8 tunni), sest söögitoruasendis pole või-
malik eritist hingetorust aspireerida. 

Combitube’i eelised

• Mitteinvasiivne meetod.

• Otsekohe rakendatav, kui balloonid on täidetud.

• Kasutusvalmis pärast suu-kurguballooni täispuhumist.

• Väga lühike teostamise aeg. 

• Võimalik rakendada kõrget kunstliku hingamise rõhku (kuni 50 cm H2O).

• Väike aspiratsioonirisk (võrreldes maskiga ventilatsiooniga).

• Võib edukalt kasutada olukorras, kus on takistatud nii intubeerimine kui ka kunstlik hin-
gamine.

• Võimalik kasutada ka probleemsete hingamisteede (Diffi  cult Airway ) korral.

• Võimalik kasutada ka veritsevate või oksendavate patsientide puhul.

Rahvusvahelised uuringud on näidanud, et Combitube’i võib haiglaeelses praktikas kindlalt 
eelistada teistele vahenditele (nt kõrimask, kõri-trahheaalne hingamistee (PTLA) nii hinga-
mise juhtimise kui ka kunstliku hingamise korral).
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Komplikatsioonid

• Piiratud kasutusaeg (kuni 8 tundi).
• Söögitoruasendis on trahhea eritise aspiratsioon raskendatud.
• Vigastuste tekkimise oht.

49.1.5. Kõritoru

Raske haige või vigastatud patsiendi hingamisteede vabana hoidmine on kiirabi prioriteet. 
Endotrahheaalne intubatsioon on vaieldamatult parim turvaline vabade hingamisteede ta-
gamise vahend, kuid üha enam tuleb ette olukordi kus neil, kes puutuvad harva kokku vaba-
de hingamisteede tagamisega, tekib vajadus vabade hingamisteede tagamiseks kasutada 
usaldusväärset, tõhusat vahendit, mida on lihtne paigaldada. Kõritoru (KT) on ühevalendi-
kuline supraglotiliselt paigaldatav hingamisteede toru, millel on kaks madalrõhul täideta-
vat ballooni: suurem balloon fi kseeritakse neelus, väiksem balloon toru tipus fi kseeritakse 
söögitorus. Balloone täidetakse ühe valendiku kaudu, kasutades selleks 100 ml markeeritud 
täitesüstalt. Ventileeritakse kahe ballooni vahel olevate avade kaudu. 

Kõritoru on silikoonist (lateksivaba), korduvkasutatav peale 50 min autoklaavi sterilisatsioo-
ni või ühekordne steriilselt pakendatud. Kõritoru saab paigaldada, kui patsiendi pea on neut-
raalses asendis. Korduskasutatavatel on olemas kuus suurust, alates suurusest 0 (vastsün-
dinud) kuni suuruseni 5 (suur täiskasvanu). Haiglaeelses etapis on ühekordse kasutusega 
kõritorud mõeldud nii esmaseks kui teiseseks vahendiks vabade hingamisteede käsitluses.

Kõritorude liigid:
• Laryngeal Tube LT – ühevalendikuline autoklaveeritav puhtalt pakendatud kõritoru,
• Laryngeal Tube LT-D – ühevalendikuline ühekordseks kasutamiseks mõeldud steriilne kõritoru,
• Laryngeal Tube LTS II – kahevalendikuline autoklaveeritav puhtalt pakendatud kõritoru,
• Laryngeal Tube LTS-D - kahevalendikuline ühekordseks kasutamiseks mõeldud steriilne kõritoru. 

Pilt 49.8.  Kõritoru
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Kõritorud LT-D (ühevalendikulised, steriilselt pakendatud, anatoomilise kujuga) on mõeldud 
kasutamiseks erakorralises meditsiinis. Disain võimaldab kiiret paigaldamist, on atraumaati-
lise tipuosaga ning kolmes suuruses .

Kõritoru 
suurus

Patsient Kehapikkus Soovitav 
manseti maht 

(ml)

Konnektori 
värv

Nr 3 Nooruk/täiskasvanu: 
väike

> 25 kg,
< 155 cm

60 Kollane

Nr 4 Täiskasvanu: keskmine 155–180 cm 80 Punane

Nr 5 Täiskasvanu: suur > 180 cm 90 Lilla

Näidustused – tagada vabad hingamisteed nii spontaanse hingamise kui juhitaval hingami-
sel oleval patsiendil olles alternatiiviks Combitubile ja kõrimaskile.

Vastunäidustused – elupäästva tegevuse korral puuduvad

Varustus: kõritoru, süstal, hammustuskaitse, vesilahustuv libesti.

Kõritoru paigaldamine

Kõritoru võiksid eelistada vähe kogenud / praktiseerida saanud arstid ning õed raskesti kä-
sitletavate hingamisteede korral haiglaeelses etapis ja selle kasutamine võiks olla selge ka 
erakorralise meditsiini tehnikutel. Kõritoru on paigaldatav ilma abita ning tagab vajaliku kop-
sude ventilatsiooni.

Pilt 49.9. Kõritoru paigaldamine
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Kõritoru suurus valitakse lastel ja noorukitel kehakaaluga < 25 kg ja kehapikkusega < 155 cm 
kehakaalu järgi, täiskasvanud isikutel ja noorukitel kehakaaluga > 25 kg ja kehapikkusega < 
155 cm valitakse kõritoru suurus kehapikkuse järgi. 

• Kõritoru paigaldamiseks on patsiendi pea ja kael kuklast painutatud taha või on neut-
raalses asendis. Täitesüstlaga tuleb mõlemad mansetid täielikult tühjendada. 

• Patsiendi suu avatakse umbes 2,5–3 cm ulatuses. 

• Kõritoru hoitakse paremas käes nagu pliiatsit markeeringu (kolm musta triipu) kõrgu-
selt kinni. 

• Hästi libestatud kõritoru ots asetatakse vastu suulage ülemiste lõikehammaste ta-
gant. Nüüd libistatakse toru suu keskelt alla, kuni on tunda vastupanu või kui toru on 
peaaegu üleni sisestatud. 

NB! Peab olema ettevaatlik, et keelt mitte neelu lükata! 

• Kui kõritoru on korrektselt sisestatud, siis teine must joon peaks olema ülemiste ja 
alumiste hammaste vahel. 

• Markeeritud täitesüstaga täidetakse kõritoru ühe valendiku kaudu mõlemad manse-
tid vajaliku õhukogusega – värvikoodi järgi mis on kõritoru konnektoril (st kõritoru 
konnektori värv määrab ära täitesüstla õhumahu). Manseti täitmise ajaks peab pat-
siendi pea olema neutraalses asendis.

• Lõpuks asetatakse kõritoru konnektorile fi ltriga hingamiskott, mis on ühenduses 
hapnikuga, ja kontrollitakse ventilatsiooni.

• Kui ventilatsioon on adekvaatne, siis sisestatakse hammustuse blokeerimiseks spet-
siaalne suukiil. Suukiil ja kõritoru fi kseeritakse kaasasaoleva spetsiaalse paelaga. 

• Kui ventilatsioon ei ole adekvaatne, võib kõritoru nihutada torul olevate markeerin-
gute piires üles-alla.

Kõritoru paigalduse adekvaatseks hindamiseks kontrollitakse rindkere liikumist, SpO2 (94–
98%); hinnatakse kopsude tööd auskultatsiooniga, patsiendi seisundit/elulisi näitajaid ja na-
havärvust.

Joonis 49.3. Paigaldatud kõritoru
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Probleemid

• Kõritoru õige suuruse valik.

• Manseti purunemine kõritoru sisestamisel (patsiendi sakilistest hammastest).

• Suur keel takistab kõritoru paigaldamist.

• Mitteadekvaatne ventilatsioon: kõritoru liiga sügaval või purunenud mansett.

Tüsistused

Postoperatiivselt anesteesiga patsientidel on peale kõritoru eemaldamist täheldatud kur-
guvalu, düsfaagiat, düsfooniat, valu lõualuudes, keele/neelu tuimust, isheemilist muutust 
suuneelu limaskestal. Need tüsistused on sarnased kõigil supraglotiaalselt paigaldatavate 
vahenditel.

Konnektor – ühenduselement

49.1.6. Kõrimask

Sissejuhatus

Kõrimask on loodud näomaski alternatiivina. See koosneb torust ja maskiosast. Kõrimask 
viiakse kõri alumisse osasse otse ülalpool kõrisõlme nii, et see hõlmab kõri ja kõripealise 
(epiglottis). Maski servana ümbritsev mansett tihendab hingamisteede sissepääsu ja eraldab 
selle söögitorust ja neelust. Nii saab võimalikuks ülerõhuhingamine.

Kõrimaske toodetakse mitmesugustes suurustes nii täiskasvanutele kui ka lastele. Kordus-
kasutusega varianti võib kasutada kuni 40 korda, pärast igat kasutust tuleb kõrimask auruga 
steriliseerida. 

Näidustused

Raske hingamistee käsitlusel on kõrimask asendamatu abivahend vabade hingamisteede 
tagamiseks, kui intubeerida on võimatu. Seepärast kuulub kõrimask (2008. aastast küll ena-
masti kõritoru) erakorralises meditsiinis töövahendite hulka.

Kui abistaja valdab kõrimaski paigaldamise ja asendi kontrollimise tehnikat, on kõrimaski abil 
hingata kindlam kui kasutada harilikku näomaski.

Kõrimaski kasutamise vastunäidustused 

Kõrimask ei paku kaitset regurgitatsiooni ega aspiratsiooni vastu ning on sellepärast vas-
tunäidustatud traumaga kannatanu narkoosi ja kunstliku hingamise korral erakorralistes 
situatsioonides. Üksnes siis, kui patsienti intubeerida on võimatu, on kõrimask alternatiiv 
näomaskile.
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Varustus koosneb kõrimaskist, sobilikku mõõtu süstlast manseti täitmiseks (lisatud kõri-
maski komplekti), vesilahustuvast libestist (lisatud komplekti), hingamiskotist, hapnikust, 
aspiraatorist, soovitavalt kapnograafi st ja intubatsiooni või trahesostoomia varustus.

Teostamine

Mansett peab olema täielikult õhust tühjendatud, sellel ei tohi tekkida mingeid kortse ega 
volte. Mansett keeratakse kogu ümbermõõdu ulatuses maskiavast eemale. Ebaõige kujuga 
mansett raskendab kõrimaski sisestamist. Kasutage kõrimaski paigaldamisel silikooni mitte-
sisaldavat määrdeainet.

1) Kõrimaski paigaldamine

Asetage patsiendi pea „nuusutamisasendisse“, selleks kasutatakse vaba kätt. Kõrimaski hoi-
takse käes nagu pulka, abistaja nimetissõrm asub toru ja manseti ühinemiskohal. Maski sis-
seviimiseks surutakse see vastu suulage ja nihutatakse piki seda tahapoole. Nimetissõrm 
juhib maski eesosa võimalikult sügavale, jälgides seejuures toidu allaneelamise teed. Mask 
lükatakse nii kaugele, kuni on tunda selget vetruvat vastupanu. Siis asub kõrimaski eesosa 
söögitoru sissekäigu ees. Toru koonilises osas olev must triip peab asuma ülahuule keskkoha 
tasemel.

2) Manseti tihendamine

Manseti tihendamiseks laske kõigepealt mask käest lahti, et see ennast õigesti tsentreeriks 
(selle tunnuseks on, et mask tõuseb pisut kõrgemale). Siis puhutakse mansetti nii palju õhku, 
et mask oleks tihendatud. Seejuures ei tohi ületada rõhku 60 cm H2O ehk õhu täitekogus ei 
tohi ületada lubatavat maksimumi. Tihendamise tulemusena võib kõrimask suus jälle mõni 
sentimeeter ülespoole tõusta.

Nüüd tehakse hingamiskoti abil kunstlikku hingamist. Mõlemad rindkerepooled peavad hin-
gamise taktis tõusma ja langema. Kõrvalised sahinad viitavad sellele, et kõrimask pole õiges-
ti paigaldatud või hästi tihendatud.

Lõpuks paigutatakse suhu silindriline hammastekaitse. NB! Selleks ei tohi kasutada S-toru. 
Siis fi kseeritakse kõrimask kas paela või plaastriga.

Patsiendi jälgimine

Patsiendi pealiigutused või kunstliku hingamise voolikud võivad kergemini kui endotrah-
heaalse intubatsiooni korral esile kutsuda maski asendimuutusi või probleeme maski her-
meetilisusega. Selle tagajärg on mitteküllaldane õhuga varustamine või oht et õhk satub 
makku. Seepärast tuleb kunstliku hingamise rõhku, hingamiste mahtu ja rinnakorvi liikumist 
kunstliku hingamise taktis pidevalt kontrollida. Ideaalis jälgitakse seda kapnomeetriga.
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49.1.7. Endotrahheaalne intubatsioon ehk intubeerimine

Sissejuhatus

Rakkude normaalseks elutegevuseks on vaja piisavaid hapnikuvarusid. Juba mõneminutili-
se hapnikuga varustuse katkestuse tulemuseks, kas vereringeseiskuse või hingamisseisaku 
tõttu, on tõsine ajukahjustus, kusjuures seiskuse pikenemisega suureneb kahjustuste määr 
ja pöördumatus. Kuigi vabade hingamisteede kiireks tagamiseks on olemas mitu käepärast 
meetodit, nagu  nt Esmarchi võte või S-toru panemine, tuleb alati meeles pidada, et õigesti 
(kogenud isiku) tehtud endotrahheaalset intubeerimist peetakse parimaks ja ka odavaimaks 
vabade hingamisteede tagamise meetodiks. Endotrahheaalse intubatsiooniga tagatakse nii 
piisav hapnikukogus kui ka kaitse aspiratsiooni eest. Kuigi vabade hingamisteede tagamine 
on üks eduka elustamise olulisemaid eeldusi, esineb vajadust sellega muudel juhtudel te-
geleda suhteliselt harva. Selle tagajärjeks on kogemuste suhteline nappus. Näiteks viib täis-
kohaga tegutsev erakorralise meditsiini arst aastas läbi umbes 30–40 intubeerimist, sellal 
kui täiskohaga anestesioloog teeb sama võtet 350–700 korda aastas. Kogemuse puuduse 
kõrvaldamiseks peaks erakorralisese meditsiinis töötavale personalile regulaarselt korralda-
tama intubatsioonitreeninguid mannekeenidel ja kindlasti võimaldama harjutada kogenud 
anestesioloogi käe all reaalsetes plaanilistes situsatsioonides. 

Näidustused

Intubeerimise näidustused sõltuvad patsienti ohustavast võimalikust või tegelikust hapniku 
juurdepääsu takistusest. 

Näidustused erakorralise meditsiini õdede jaoks, kellel on olemas intubeerimise eripädevus: 

• vereringeseiskus koos hingamisseiskusega,

• sügav teadvusetus koos hingamishäirega, kui on võimalik intubeerida ilma et manusta-
takse lisaks ravimeid (st patsiendil peab puuduma kõrirefl eks).

Näidustustused erakorralise meditsiini arsti (anestesioloogi) jaoks:

• sügav teadvusetus koos aspiratsiooniohuga,

• ajutrauma, hulgitrauma,

• suurepinnaline põletus koos hingamisteede põletusega või ilma selleta,

• kopsuturse,

• näo-koljuvigastus koos aspiratsiooniohuga,

• haiguse oodatav areng ohustab organismi hapnikuga varustatust, 

• rasked allergilised reaktsioonid koos olemasoleva või areneva hingamisteede tursega. 

Vastunäidustused

Intubeerimise vastunäidustustest võib kõnelda ainult tinglikult, sest vabade hingamistee-
de tagamine on ülalnimetatud näidustuste korral hädavajalik. Vastunäidustuste hulka võib 
arvata (ainult spontaanselt hingava patsiendi puhul) rasked näo-koljuvigastused või lülisam-
bamurrud, mis võivad intubeerimist niivõrd raskendada, et patsiendi elu satub selle tõttu 
ohtu või luukildude nihkumise tõttu võib tekkida parapleegia (kogu keha halvatus). Alati kui 
intubeerimine tundub ohtlik, tuleb kaaluda, kas hingamisteede avatust pole õigem tagada 
mõne ohutuma vahendiga, nt kõritoru abil. Kui seda varianti peetakse aspiratsiooniohu või 
olemasolevate vigastuste pärast liiga ohtlikuks, võib kasutada koniotoomiat.
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Varustus

Hingamiskott koos maskiga (pluss hapnikuballoon ja hapnik), aspiraator, aspiratsioonison-
did, endotrahheaalsed torud, juhtetraat, S-toru, larüngoskoop koos vajalikus suuruses keel-
tega, Magilli klemm, kinnitusmaterjal (plaaster, pael või spetsiaalne fi ksaator), lokaalselt 
tuimastav määrdeaine (Xylocain), 10 ml süstal, stetoskoop; vajaduse korral kapnomeeter/
kapnograaf, pulssoksümeeter.
Enne intubeerimise algust veenduge alati kõigi vajalike vahendite korrasolekus ja konnekto-
rite/adapterite kokkusobivuses. Samuti tuleb kontrollida kõigi aparaatide korrasolekut. Eriti 
oluline on see juhul, kui on tegemist originaalpakendis ühekordsete seadmetega. Raskenda-
tud intubatsiooni korral kontrolli üle ka intubatsioonitoru mansett! 

• Larüngoskoop

Erakorralise meditsiini varustuse oluline osa on larüngoskoop. Varuks peab olema vähemalt 
3 täiskasvanu larüngoskoobi keelt (tüüp Macintosh, suurus 2, 3, 4) ning ideaalis üks imiku 
suuruse keel (tüüp Macintosh, suurus 1 ja 2, ideaalis ka Miller 0). Erakorralise meditsiini arstil 
on rasketes anatoomilistes tingimustes intubeerimiseks veel ka sirge larüngoskoobi keel. 

• Endotrahheaalsed torud (intubatsioonitorud)

Tänapäeval on kasutusel ühekordsed, termoelastsed (lähevad soojas pehmeks) plastikust 
torud. Erakorralise meditsiiniga tegelevas ettevõttes peab torude valik sisaldama kõiki läbi-
mõõte sammuga 0,5 mm alates imikute suurusest (3 mm) kuni läbimõõduni 9 mm. Täiskas-
vanute torud peavad olema varustatud mansetiga, laste intubatsioonitorud on soovitusli-
kult ilma mansetita. Eelistatud on läbipaistev materjal, et eritised oleksid kohe märgatavad 
ning neid saaks välja aspireerida. Torudele on kantud märgistus, mille järgi on toru läbimõõt 
ja pikkus kohe loetavad.

Trahheapoolsele otsale on tavaliselt kantud lai joon, mille ülaosa peab langema kohakuti 
häälepaeltega. Kuna plastik kaotab seismisel oma elastsuse, tuleks vahetult enne kasuta-
mist konnektor korralikult torusse suruda, et hoida ära toru ja hingamiskoti ühenduse lahti-
mineku kunstliku hingamise tegemisel või patsiendi asendi muutumisel.

Torude mõõtmed

Torude mõõtühikuteks on millimeetrid (mm ID) või charriére’id (Ch). Millimeetrites toodud 
väärtus esindab siseläbimõõtu, charriére’ides antud väärtus aga välisläbimõõtu. Sobiv toru 
on enam-vähem võrdne patsiendi väikese sõrme jämeduse või ninasõõrme siseläbimõõduga.

NB! Ümberarvutusvalemid:
ch j mm ID : mm ID = (ch – 2) : 4
mm ID j ch : ch = (mm ID × 4) + 2

Vanus Ligikaudne siseläbimõõt, mm
Väike vastsündinu > 1 kg 2,5
Vastsündinu kuni 6 kuud 3–3,5
6 kuud kuni 1 aasta 3,5–4
1–3 aastat 4–5
3–5 aastat 5–5,5
6–7 aastat 5,5–6
8–10 aastat 6–6,5
11–12 aastat 6,5–7
13–17 aastat 7–8
>17 aastat 7–8 naised

8–9 mehed
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• Juhtevarras

Juhtevarras kujutab endast plastikuga kaetud traati (neid on erinevas jämeduses), mille 
üheks ülesandeks on hoida toru teatud kõveruse all, teiselt poolt aga hoiab suhteliselt pee-
nike juhtetraat toruotsa vajalikus kohas. 
Keeruliste hingamisteede intubeerimiste korral kasutatakse juhtevarrast mitte üksi toru 
hoidmiseks, vaid ka juhtimiseks. Juhtevarras ulatab mõne sentimeetri (6–8) toruotsast kau-
gemale ning viiakse otse trahheasse, mis on juhtevarda jäikuse tõttu mõnevõrra lihtsam. 
Seejärel lükatakse intubatsioonitoru ettevaatlikult piki juhtetraati järele. Oluline on rõhuta-
da, et sellist tehnikat tohib kasutada ainult spetsiaalselt sellise intubeerimise jaoks valmista-
tud juhtevarraste korral (sellise juhtevarda ots on metallivaba).

Pilt 49.10. Intubatsioonitoru  juhtevardaga (NB! juhtevarras on näitlikustamise eesmärgil 
sisestatud pikemalt kui tavapärasel intubeerimisel vaja)

• Aspiraator 

Aspiraatori korrasolekut tuleb kontrollida enne intubeerimist. Koos aspiraatoriga tuleb ette 
valmistada ka aspiratsioonisondid, kusjuures kiirabi puhul kehtib reegel: mida suurem on 
vooliku läbimõõt, seda parem, sest tihti tuleb aspireerida mitte üksnes lima või verd, vaid ka 
oksemasse. 

• Magilli klemm

Need klemmid on välja töötatud spetsiaalselt intubeerimise abistamiseks, kuid neid kasu-
tatakse ka võõrkehade eemaldamiseks. Magilli klemmid erinevad tavalistest (operatsioo-
ni)klemmidest selle poolest, et nende kääriharud moodustavad oma käepidemete suhtes 
täisnurga. Seetõttu on klemmi harusid kogu aeg võimalik vaadelda, ilma et klemme hoidev 
käsi vaatevälja segaks. Need klemmid sobivad  nii võõrkehade eemaldamiseks neelust kui ka 
intubatsioonitoru juhtimiseks, kui endotrahheaalne toru sisestatakse nina kaudu. Intubat-
sioonitoru juhtide tuleb olla ettevaatlik, kuna klemmide hambulised haardepinnad võivad vi-
gastada õrna intubatsioonitoru mansetti, mis võib seetõttu kaotada oma tiheduse. See võib 
juhtuda eriti siis, kui toru lükkamise või nihutamise ajal muudetakse klemmide asukohta. 
Eesti kiirabi standardvarustuses on kahte suurust Magilli klemme (lapsele ja täiskasvanule).
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Pilt 49.11. Magilli klemmid

• Määrdeaine

Lokaalset tuimastit sisaldav määrdeaine hõlbustab intubatsioonitoru sisestamist hingeto-
russe ning väldib ühtlasi limaskestade ja häälepaelte ärritamist. Kiirabi etapil tavaliselt lokaa-
lse tuimastiga määrdeainet ei kasutata. Lastel, keda intubeeritakse nina kaudu, on aga vaja 
kasutada libestus-/tuimastusainet. 

• Süstal

Tuleb arvestada sellega, et kiirabitingimustes ei saa või pole võimalik kasutada intubeeri-
misel mansetisurve mõõtjat. Lisaks on endotrahheaalse toru manseti täitmine süstla abil 
kiirem. Seejuures võib kasutada võtet, kus juba vajalikku kogust õhku sisaldav süstal ühenda-
takse manseti ballooni külge, et pärast intubatsioonitoru sisestamist trahheasse oleks või-
malik mansett ühe käeliigutusega täita. Samas võib süstla varem kinnitamine intubeerijat ka 
segada. Rusikareegel: mansetti pane niipalju õhku, kui jäme on intubatsioonitoru. Veendu 
alati, et õhk on korrektselt mansetti sisenenud. Mansetirõhu kontrollimise kohta vt allpool 
„Teostamise“ juures.

• Toru fi kseerimine

Kõige sagedamini kasutatakse intubatsioonitoru fi kseerimiseks mittevenivast materjalist 
0,5 kuni 1 cm laiust paela. 

Intubatsioonitoru sidumisel on mitu võimalust. Olenemata sellest, millist sidumistehnikat 
kasutada, peab olema tagatud:

• tehnika kiire kasutamine,

• intubatsioonitoru kindel fi kseerumine,

• kaelaveenide liigse surve vältimine (sõrm peab vabalt mahtuma toru ja kaela vahele).

Sageli (enamasti lastel) kasutatakse tavalist 1–2 cm laiust plaastrit. Intubatsioonitoru fi ksee-
rimise korral plaastriga tuleb tähele panna, et kinnitusmaterjal toetuks üla-, mitte alalõuale, 
kuna ülalõug seisab paigal ja hoiab toru palju kindlamalt kui alalõug, mis võib koos toruga lii-
kuda pidevalt üles ja alla. Kui nägu on vigastuste või muude põhjuste tõttu verine, mis segab 
plaastri kinnikleepumist, on täiskasvanul kindlam kasutada fi kseerimiseks paela. 

Olemas on ka spetsiaalselt selleks otstarbeks välja töötatud hoidikud (koos hammaste kiiluga), 
mis fi kseeritakse takjapaelaga. 
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Pilt 49.12. Larüngoskoop, manseti täitmise süstal, pael toru fi kseerimiseks, juhtevarras, intu-
batsioonitoru

Teostamine

1) Intubeerimistingimuste hindamine

• Otsus anatoomiliste iseärasuste kohta 

Kas esineb lõua väärarenguid (lõua ettevõlvuvus, väljendumata lõug), kas kõri on keskasen-
dist väljas (lõua ja kõri vahemaa moodustab kolm patsiendi sõrmelaiust), kas esineb takistusi 
suu avamiseks (vähem kui kolm patsiendi sõrmelaiust), missugune on hammaste seisukord 
(täielik, mittetäielik, puudulik), kas kaelalülide liikumine on takistatud, kas esineb ilmseid 
väärarenguid?

• Otsus võimalike intubeerimistakistuste kohta

Kas võib kahtlustada koljupõhimiku murdu (oluline nina kaudu intubeerimisel), kaelalülide 
vigastust, lõualuumurdu, näo-koljuluude murde jne? Kas esineb tugevat verejooksu koos as-
piratsiooniohuga?

• Otsus patsiendi asendi kohta

Kas patsient on millegi all kinni; juurdepääsu võimalused; millised on assistendi/abistaja või-
malused, kas saab asendit parandada?

• Otsus aspiratsiooniohu kohta

Kas on tunda okselõhna, alkoholilõhna? Kas võib oletada, et patsient on hiljuti söönud või 
joonud, kas kõrvalseisjad võivad anda selle kohta teavet? Iga erakorralist teadvuseta pat-
sienti tuleb käsitleda kui ebakaines olekus ja täitunud maoga patsienti!

• Otsus kiireloomulisuse kohta

Kuigi otsus intubatsiooni kiireloomulisuse kohta tuleb teha  esimeses järjekorras, on see 
käesolevas loetelus pandud viimaseks, näidates sellega, et tegelikult tuleb kõik otsused lan-
getada samal ajal, nimelt olukorra esmasel hindamisel. Otsuste täpsus ja sellest tulenevad 
ohuhinnangud sõltuvad olukorra kiireloomulisusest, s.t käsutuses olevast ajavarust.
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Vaatamata ebasoodsale olukorrale ning erakorraliste situatsioonidega kaasnevale ajapuudu-
sele, tuleb intubeerimise juures täita kõiki peamisi aseptika reegleid. See tähendab, et kõik 
torud ja sondid tuleb vabastada steriilsest pakendist alles vahetult enne kasutamist. Tuleb 
täita ka ohutuse reegleid, sest nii patsiendi sülg kui ka veri võivad sisaldada haigustekitajaid. 
Pea- ja näopiirkonna vigastustega käivad tihtipeale kaasas murtud hambad, mille teravad 
servad võivad jätta abistajate sõrmedele lõikehaavu, mille kaudu avaneb sissepääs ohtlikele 
bakteritele (ning on oht vigastada ka intubatsioonitoru mansetti). Seepärast on kohustuslik 
kanda kindaid. Ka hingamispuudulikkusega patsientidel säilivad köha- ja okserefl eksid ning 
seetõttu vabanevad eritised võivad abistajaid ohustada, eriti kui pritsmed abistajale silma 
satuvad. Soovituslik oleks kanda kaitseprille või näomaski (visiiriga maski).

Patsiendi kõri vaatamiseks (larüngoskopeerimiseks) peetakse parimaks asendiks „nuusuta-
misasendit“.Tuleb arvestada sellega, et patsienti sellesse ideaalasendisse seada on erakorra-
listes situatsioonides enamasti raske. Siiski ei tohi abistaja ühtki võimalust proovimata jätta, 
et patsiendi (ja ka iseenda) asend oleks võimalikult soodne. Kui on väiksemgi lülisambavigas-
tuse kahtlus, tuleb patsiendi pea fi kseerida (modifi tseeritud intubatsiooniasend), et vältida 
intubeerimise käigus  lülisamba kaelaosa liikuvust. Ka istuvasse asendisse kinnijäänud pat-
siendi abistamisel tuleb lülisambavigastuse riski vähendamiseks kasutada sellist hingamis-
teede tagamise meetodit (nt kõritoru), mille rakendamine eriti ei nõua lülisamba liigutamist. 
Ka aspiratsioonioht on selles asendis minimaalne, nii et patsienti võib hingamisteede ajuti-
selt kindlustatud avatusega hoida kuni vabastamiseni. 

Hea abivahend raskete intubeerimistingimuste korral on videolarüngoskoop (mis ei kuulu 
kiirabi tavavarustuse hulka). See seade kujutab endast larüngoskoopi, mille eesosas on väike 
videokaamera. Sel juhul ei ole otsenähtavus patsiendi suhu enam nii hädavajalik.

2) Trahhea intubatsiooni tegevusjuhis 

a) Valige toru, sisestage juhtetraat, kontrollige manseti terviklikkust.

b) Valige larüngoskoobi keel, kontrollige larüngoskoobi töökorras olekut.

c) Paluge patsienti (kui ta on koostöövõimeline) hingata sügavalt ühe minuti jooksul või 
sooritatakse vähemalt 3–5 hingamist hingamiskoti ja maskiga ja manustatakse 10 l/
min hapnikku. Teadvusel patsienti tuleb näole maski panemisest enne informeerida!

d) Patsiendi pea asendi korrigeerimine.

e) Intubeerija võtab larüngoskoobi vasakusse kätte.

f) Intubeerija avab parema käega patsiendi lõualuud.

g) Abiline kasutab vajadusel Sellicki võtet.

h) Intubeerija asetab larüngoskoop patsiendi paremasse suunurka ja lükkab patsiendi 
keele larüngoskoobi keelega vasakule.

i) Larüngoskoobi abil tõstetakse patsiendi alalõug üles ja lükatakse keele tagaosa larün-
goskoobi keele abil abil ette, nii et häälepaelad on nähtaval.

j) Larüngoskoobi keelega ei tohi puudutada kõripealist (epiglottis’t) ja hambaid ning 
hambaid ei tohi kasutada larüngoskoobi tugipunktina

k) Intubeerija ei tohi silmist lasta häälepaelu.

l) Intubeerija palub anda oma paremasse kätte intubatsioonitoru (see peab olema ühen-
datud konnektoriga!).

m) Intubeerija sisestab intubatsioonitoru piki larüngoskoobi keele pinda, kuni must mar-
keerimisriba asub allpool häälepaelu (u 2–3 cm).



616

n) Intubeerija hoiab intubatsioonitoru parema käega ja eemaldab larüngoskoobi.

o) Kontrollitakse toru sügavust (täiskasvanul 22–24 cm lõikehammastest, lastel tabeli 
järgi).

p) Eemaldatakse juhtetraat.

q) Täidetakse mansett õhuga.

r) Hingamiskott ühendatakse toruga.

s) Torusse puhutakse õhku ja kuulatakse (auskulteeritakse) kopsudes hingamiskahina 
olemasolu. Järgnevus: vasak kopsutipp, parem kopsutipp, kopsude alaväljad, kõht ja 
hermeetilisuse häire korral kilpkõhre juurest.

Intubatsioonitoru õige asendi tunnused:

Sammud a-q tuleb teha 20–30 sekundi jooksul, kuna patsient ei saa maskihingamise lõpust 
kuni prooviventileerimiseni läbi toru sõõmugi hapnikku. Üks võimalus see oma teadvusse 
tuua on intubeerimise ajal ise hinge kinni pidada. Kui häälepaelu ei õnnestu läbida, tuleb la-
rüngoskoop suust eemaldada ja jätkata patsiendi kunstlikku hingamist maski ja hingamiskoti 
abil. Seejärel võib teha uue intubeerimiskatse. 

Vale intubeerimise korral asub intubatsioonitoru söögitorus. Intubatsioonitoru tuleb eemal-
dada ja alustada pärast kunstlikku hingamist uut intubeerimist uue toruga. Peale kahte edu-
tut intubeerimiskatset tuleb kas kasutada alternatiivset hingamisteede tagamise vahendit 
(nt kõritoru) või jätkata kunstlikku hingamist maski ja koti abil. Harvadel juhtudel tuleb teha 
koniotoomia.

Sellicki võte – käe surve trahhea ülaosas asuvale kõhrele (cartillago cricoidea)

Pilt 49.13. Trahhea intubeerimine
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Imikute või väikelaste intubeerimise iseärasused

• Laps asetatakse selili, paigutades nt rätik abaluude vahele.

• Võimalusel kasutatakse sirget larüngoskoobi keelt. Lapse keel on suhteliselt suur, tema 
V-kujuline keelepära tuleb larüngoskoobi keelega üles tõsta.

• Kasutatakse teisendatud Sellicki võtet: vajutage ühe sõrmega kergelt kilpkõhrele, et 
häälepaelad oleks paremini näha. Väikelaste puhul võib intubeerija seda ise vasaku käe 
sõrmega teha.

Võõrkehade eemaldamine Magilli klemmi abil

• Katsetage klemmi käsitsusvõtet.

• Patsiendi pea on kallutatud taha.

• Patsiendi kõrisse sisestatakse larüngoskoop (kirjeldatud intubeerimist käsitlevas osas).

• Tehakse kindlaks võõrkeha asukoht.

• Patsiendi kõrisse viiakse Magilli klemmid.

• Püütakse klemmidega võõrkeha haarata.

NB! Ettevaatlikult, ei tohi võõrkeha eksikombel kaugemale lükata!

• Eemaldatakse võõrkeha.

Eriolukorrad

Nina kaudu intubeerimine

Kiirabi töös leiab harva kasutust. Nina kaudu intubeerimise jaoks valitakse ühe suuruse võrra 
peenem intubatsioonitoru ning juhitakse see neelus Magilli klemmide abil häälepaelte va-
hele. Klemmid sisestatakse suhu koos larüngoskoobiga. Assistendi ülesandeks on tavaliselt 
ulatada intubeerijale järgemööda intubatsioonitoru, larüngoskoop ja Magilli klemm ning ha-
kata seejärel intubeerija korralduse järgi tasapisi kaugemale lükkama toru, mille intubeerija 
algul ninasse sisestas.

• Ekstubeerimine (intubatsioonitoru eemaldamine) 

Õigesti intubeeritud patsiendi ekstubeerimist läheb haiglaeelses olukorras väga harva vaja. 
Ekstubeerimine toimub järgmiselt:

• tehke kindlaks, kas patsient on teadvusel,

•võimalusel pöörake patsiendi pea küljele (külgasend),

• tühjendage mansett,

• sisestage steriilne aspiratsioonisond torusse, 

•ekstubeeritakse patsiendi väljahingamisega samal ajal aspireerides,

•olge valmis eritiste aspireerimiseks suust ja neelust, 

•kontrollige hingamisteid.
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Komplikatsioonid intubeerimisel:

•ösofagiaalne (söögitorusse) intubeerimine,

• intubatsioonitoru on sisenenud liiga kaugele bronhi (enamasti paremasse peabronhi),

•kõrivigastus,

•hammaste ja hambasildade kahjustused,

•häälepaelte spasm, 

•oksendamine, aspiratsioon.

49.1.8. Koniotoomia 

Sissejuhatus

Koniotoomia on protseduur, kus hingamisteede avatuse tagamiseks tehakse ava kilpkõhre 
ja sõrmuskõhre vahelisse elstsesse seina ja sisestatakse sealt kaudu ventileerimiseks sobiv 
toru. Koniotoomiat rakendatakse haiglaeelsetes tingimustes väga harva, kuid hädaolukor-
ras tuleks seda eelistada trahheostoomiale. Trahheostoomia tähendab hingetoru operatiiv-
set avamist (tehakse avaus trahheasse hingetorusse teise või kolmanda kõhre vahemikus) 
ning seda kasutatakse enamasti juhtudel, kui patsient vajab pikaajalist kunstlikku hingamist.

Näidustused

Koniotoomiat rakendatakse juhul, kui intubeerida pole võimalik ülemiste hingamisteede ta-
kistuse tõttu. Ülemiste hingamisteede täieliku sulguse korral võib koniotoomia rakendami-
ne päästa patsiendi elu. Koniotoomia jaoks on olemas mitmesuguseid komplekte, mis ena-
masti töötavad ühe ja sama põhimõtte järgi. 

Vastunäidustused

Puuduvad ülemiste hingamisteede täieliku sulguse korral, kui koniotoomia on ainus võima-
lus.

Varustus

Erakorralise koniotoomia komplekt (sisaldab tavaliselt skalpelli, juhttraati, sondi (4,5–6,0 va-
nuse järgi), fi kseerimissidet), steriilsed kindad.

Pilt 49.14. Koniotoomiaga patsient kiirabi etapil
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Teostamine

1) Teostamine skalpelli abil

•Asetage patsient selili, pea välja sirutatud (kaelalülide vigastuse kahtlustuse korral on 
vaja teha seda ettevaatlikult).

•Palpeerige kilpkõhre ülaosa V-kujulist süvendit.

•Palpeerige kilpkõhre alaosa.

•Palpeerige sidet (lig. cricothyreoideum) kilpkõhre ja sõrmuskõhre vahel.

•Tehke skalpelliga põikisuunaline nahalõige, avage kilpkõhre ja sõrmuskõhre vaheline side.

•Sisestage juhtetraat.

•Paigaldage piki juhttraati spetsiaalne kanüül või intubatsioonitoru (4,5–6,0).

•Fikseerige toru sidemega.

49.15. Koniotoomia komplekt skalpelli ja kanüüliga 

2) Teostamine spetsiaalse komplekti abil (punkteerides)

• Kontrollige komplekti sisu ja korrasolekut.

• Leidke kõik vajalikud anatoomilised tähised ja struktuurid:

• Palpeerige kilpkõhre ülaosa V-kujulist süvendit.

• Palpeerige kilpkõhre alaosa.

• Palpeerige sidet (lig. cricothyreoideum) kilpkõhre ja sõrmuskõhre vahel.

• Tehke kilpkõhre ja sõrmuskõhre vahel torge 90-kraadise nurga all kaela peatelje suhtes.

• Aspiratsioon süstlaga – asendi kontroll.

• Kallutage seadet 45 kraadi, viige sisse suunaga rindkere poole kuni stopperini.

• Eemaldage stopper.

• Fikseerige nõel, nihutage sellelt plastikkanüül, eemaldage nõel.

• Kinnitage kanüül.
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49.1.9. Perkutaanne transtrahheaalne jet-ventilatsioon (TTJV)

Selle tehnika puhul viiakse läbi krikotüreoidaalse membraani suureõõneline veenikanüül. 
Sisseviimine ja kontrollimine käib nii nagu koniotoomia korral. Kanüüli vastavas asendis 
ühendatakse sellega gaasiallikas, kusjuures voolu ja rõhu juhtimiseks on vaja ventiilisüstee-
mi. Näiteks 16 G-veenikanüülii (hall) puhul on võimalik sisestada u 500 ml gaasikogus rõhul 
3,5 baari.

Komplikatsioonid

Kõhrevigastused 18%-l juhtudest.

Pehmete osade vigastused 9%-l juhtudest.

Krikotüreoidaalne membraan – elastne, krikoidi ülaservast lähtuv membraan, mille vabad servad moo-
dustavad häälepaelad

VÕTMESÕNAD alveool aspiratsioon aspiraator

bradükardia Combitube Diffi  cult Airway 
management 

ekstubeerimine 

Endotrahheaalne toru Esmarchi võte Guedeli toru hingamiskott

hapnik hüpoventilatsioon intubeerimine juhtevarras

kapnograafi a kapnomeetria konnektor koniotoomia

kõrimask kõritoru larüngoskoop krikotüreoidaalne 
membraan

Magill`i klemm mansett narkoos 

videolarüngoskoop nuusutamisasend orofarüngaalne toru söögitoru  
intubatsioon

regurgitatsioon Sellicki võte trahheostoomia trism

Teadmiste kontrolli küsimused

1. Nimetage võimalikud ohud, mis kaasnevad endotrahheaalse intubatsiooniga.

2. Missugused komplikatsioonid on seotud liiga suure või liiga väikese S-toru ehk orofarün-
geaalse  (Guedeli toru) toru kasutamisega? 

3. Millised on kõritoru kasutamise tüsistused? 

4. Millised on maski ja hingamiskotiga ventilatsiooni võimalikud tüsistused?

5. Nimetage kõik vahendid, mida on vaja endotrahheaalse intubatsiooni tegemiseks.
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49.2. Pulssoksümeetria

Õpieesmärgid:

Erakorralise meditsiini tehnik:

• teab kuidas pulssoksümeetria töötab ja millal seda kasutatakse, 

• teab põhjuseid, miks  pulssoksümeetri andur ei tööta või võivad esineda valed näidud.

Sissejuhatus

Pulssoksümeetri kasutamine on lihtne, selle abil saab kiiresti ja mitteinvasiivselt mõõta or-
ganismi hapnikuvarustust. See on erakorralise meditsiinis muutunud tavaliseks protseduu-
riks, mida kasutatakse patsiendi hingamise kvaliteedi hindamisel.

Näidustused

Pulssoksümeetria peaks olema iga erakorralise patsiendi puhul standardselt kasutatav prot-
seduur.

Vastunäidustused

Puuduvad.

Varustus

Pulssoksümeeter või pulssoksümeetria moodul koos sõrmeanduri, kõrvaanduri või kleebita-
vate anduritega laste jaoks. 

Tööpõhimõte 

Hapnikuga küllastatud ja hapnikuga küllastamata hemoglobiin neelavad valgust erinevalt 
(hapnikuga küllastatud hemoglobiin neelab hoopis teise lainepikkusega valgust kui küllasta-
mata hemoglobiin). Andurisse paigutatud valgusallikas kiirgab punast ja infrapunast valgust 
läbi sõrme või kõrvalesta. Vastaspoolel asuvad detektorid mõõdavad valguse neeldumist 
ning pulssoksümeeter arvutab sellest hemoglobiini hapnikuga küllastumise väärtuse. 

Väärtused 

Vere hemoglobiini hapnikuga küllastumise normaalväärtused asuvad piirkonnas 96–98%. 
Erakorralist abi vajaval patsiendil ei tohi see väärtus langeda alla 90%, sest hapniku osarõhk 
veres on sel puhul juba oluliselt alla normi. Kui küllastatuse määr on väiksem kui 90–92%, tu-
leb hingamisteede vabastamise kõrval esimese meetmena anda patsiendile hapnikku. Kül-
lastatuse korral alla 80% on vaja valmis olla (abistava) kunstliku hingamise tegemiseks koos 
hapnikuga rikastatud õhuga.

NB! Teatud haigustega (nt kroonilise obstruktiivse kopsuhaigusega) patsientidel on nende 
jaoks normaalsed saturatsiooni väärtused tunduvalt madalamad

Teostamine Portatiivsed pulssoksümeetrid asetatakse patsiendi sõrmele nii, et väljakiirgav 
valgus lähtuks sõrmele selle küüne poolt. Sõrm peab asuma anduris horisontaalselt ja mitte 
liikuma. Seade käivitub automaatselt või tuleb enne sõrmele asetamist sisse lülitada. Usal-
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dusväärse tulemuse saamiseks peab ootama vähemalt 10 sekundit, et seade saaks stabili-
seeruda. Nõrga signaali või veateate korral  kasuta teist sõrme või kõrvaandurit.

Asjaolud, mis mõjutavad hapniku saturatsiooni mõõtmist

• Vere tsentralisatsioon ehk perifeerne veresoonte spasm: nt šokiseisundis või alajahtu-
nud patsiendi puhul (st kui patsiendil on perifeerne vasokonstriktsioon). Ka taaselusta-
mise ajal ei ole õiget näitu võimalik saada, kuna patsiendi perifeerne verevarustus on 
halb ja mõõtmiseks vajalikku pulsilainet ei saa aparaat kätte.

• Anduri valgusallikast kiirguv valgus ei saa läbida mõõtekohta teel oleva takistuse tõttu 
(nt tume küünelakk, väga tugevalt määrdunud käed). Mõõtmiseks tuleb eemaldada pat-
siendi sõrmelt küünelakk, mustus jms. Kui seda ei saa teha, proovige kasutada kõrvales-
taandurit.

NB! Vingugaas tekitab karboksühemoglobiini, taimekaitsevahendid jt mürgised ained 
tekitavad met-hemoglobiini. Mõlemal on samasugune neeldumisspekter nagu oksühe-
moglobiinil ja seetõttu võivad nad anda mõõtmisel vale-positiivse tulemuse (st kõrge 
küllastatuse protsent), ehkki hemoglobiin tegelikult hapnikku edasi ei kanna.

• Välised mõjutused – ümbritsev valgus, anduri liikumine jt võivad mõjutada mõõtmistäp-
sust negatiivses suunas

VÕTMESÕNAD pulssoksümeetria hapnikuga 
küllastatus 

karboksühemoglobiin 

hemoglobiin met-hemoglobiin osarõhk

Teadmiste kontrolli küsimused

1. Mis mõjutab pulssoksümeetria väärtuseid?

2. Miks vingugaasi puhul jäävad pulssoksümeetria väärtused normi piiridesse? Selgita

49.3. Kapnomeetria/kapnograafi a

Õpieesmärgid:

Erakorralise meditsiini tehnik:

• teab millised on kapnograafi a/kapnomeetria näidustused, 

• teab millised on normaalsed CO2 väärtused. 
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Sissejuhatus

Süsihappegaas on ainevahetuse lõppsaadus. Inimkeha rakud toodavad umbes 250 ml CO2 minutis. 
Vere kaudu jõuab CO2 kopsudesse. Siin difundeerub ta alveo-kapillaarsete membraanide kaudu kop-
sualveoolidesse ja hingatakse välja ümbritsevasse õhku. Süsihappegaasi kontsentratsioon väljahin-
gamisõhus sõltub paljudest asjaoludest: rakkude ainevahetusest, vereringest, difusioonist ja alveoo-
lide ventilatsioonist. Ükskõik millise eelduse muutumisel muutub ka CO2 kontsentratsioon väljahin-
gamisõhus. Just seda mõõdabki kapnomeetria.

Terminoloogia

Kapnomeetria –  süsihappegaasi sisalduse mõõtmine hingamisõhus; sisaldust sisse- ja 
väljahingamisõhus mõõdetakse eraldi numbrilistes väärtustes

Kapnograafi a –  CO2 sisalduse ajas muutumise graafi line kujutis

etCO2 –   CO2 ruumiline kontsentratsioon väljahingamise lõpul

pCO2 –   CO2 osarõhk

CO2 kontsentratsioon

Sissehingamisel on CO2 sisaldus üsna väike. Väljahingamisel kasvab CO2 sisaldus kiiresti ning 
lõpeb platooga. Süsihappegaasi sisaldust väljahingamise lõpul (enne kõvera langust) tähis-
tatakse kui registreeritavat parameetrit etCO2. Enne sissehingamise algust langeb CO2 sisal-
dus tunduvalt.

Mõõdetavaid CO2 väärtusi saab väljendada gaasisegu mahuprotsendina: etCO2 normaal-
väärtus on 4–5 mahuprotsenti. CO2 sisaldust saab väljendada ka osa- ehk partsiaalrõhuna 
(etpCO2). Selle parameetri suurusjärk on 30–35 mmHg.

Mõne kapnomeetri mudeli puhul saab teada nii mahuprotsendi kui ka partsiaalrõhu. Need 
suurused on omavahel seotud järgmiselt: 1 mahuprotsent = 7 mmHg või 1 mmHg = 0,15 
mahuprotsenti

Nagu juba öeldud, eritub CO2 alveoolides liikuvast kapillaarverest kiiresti. CO2 osarõhk ar-
teriaalses veres (paCO2) pärast kopsudest läbivoolamist on 35–40 mmHg ning etpCO2 (CO2 
osarõhk väljahingamise lõpul) on tervete kopsude puhul suurusjärgus 30–35 mmHg. Seega 
on vahe paCO2 ja etpCO2 vahel 4–5 mmHg. Seetõttu kujutab kapnomeetria endast väär-
tuslikku abivahendit hemodünaamika ja hingamise efektiivsuse jälgimisel. Kuna CO2 tekib 
rakkude ainevahetuse tulemusena, jõuab kopsudesse vere ringvoolu kaudu ja väljub ümb-
ritsevasse keskkonda hingamise teel, väljendab kapnomeetria nende kolme füsioloogilise 
protsessi eripärasid. Lisaks võib etCO2 järsk langus viidata kunstliku hingamise häiretele, nt 
hingamisteede ummistumisele, sondi kõverdumisele või hüperventilatsioonile, millega võib 
kaasneda CO2 vähenemine väljahingatavas õhus.

Teiselt poolt võib organismi  CO2 transport kopsudesse olla ebapiisav. Näiteks šoki tagajärjel 
väheneb vere läbivool kopsudest, mille tulemusena normaalse hingamise korral väheneb 
etCO2. Kuid etCO2 langemise põhjuseks võib olla ka rakkude ainevahetuse järsk langus, mis 
võib olla tingitud näiteks organismi alajahtumisest.



624

Joonis 49.16. CO2 kõver (alumine) kapnograafi  monitoril. Patsient on spontaalsel hingamisel.

Tehnilised alused

CO2 neelab kindla lainepikkusega valgust. Seepärast kasutatakse CO2 sisalduse mõõtmiseks 
infrapunaspektromeetriat. Valgusallikast pärinev infrapunane valguskiir läbib mõõtekamb-
ri. Gaasis sisalduvad CO2 molekulid neelavad teatud osa infrapuna kiirgusest. Mida suurem 
on gaasi CO2-sisaldus, seda suurem osa valgusest neeldub. Andur registreerib järelejäänud 
valguse ning aparaat arvutab CO2   hulga.

Näidustused

1) Õige intubeerimise teave 

Teave CO2 sisaldusest väljahingatavas õhus on ühtlasi teave intubatsioonitoru paiknemisest 
hingamisteedes. Intubatsioonitoru  ekslikku paiknemist ühes peabronhis ei ole sel teel siiski 
võimalik avastada ning kapnograafi a ei asenda auskultatsiooni, kuid raske intubeerimise kor-
ral on see intubatsioonitoru õige asendi kontrollimisel siiski suureks abiks. On-line kapnograa-
fi a abil on võimalik intubatsioonitoru sattumist söögitorusse peaaegu alati  avastada. Kui aga 
patsient on üsna hiljuti joonud suures koguses gaseeritud jooke, võib kapnomeetria abil ka 
söögitorust CO2 leida. Mõne ventilatsioonikatse järel langeb selline CO2 sisaldus siiski nulli.

Kapnomeetria/kapnograafi a on tähtis vahend hingamisteede jälgimisel. Ühenduse katkemi-
ne, intubatsioonitoru ummistus või ebaõige asend on kohe märgatavad. 

2) Hüperventilatsioon ajutrauma korral

Raske ajutramaga patsientidel esinev hüperventilatsioon on teaduslike uuringute järgi eriti 
ohtlik sellega kaasneva vasokonstriktsiooni (veresoonte ahenemise) tõttu. Arteriaalne pCO2 
peab asuma 35 mmHg piirkonnas. Kõrge arteriaalne CO2 rõhk (üle 45 mmHg) viib vältimatult 
arterite laienemise tõttu ajusisese verekoguse suurenemisele ning ühtlasi ajusisese rõhu 
kasvamisele. 
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3) Kapnograafi a taaselustamise ajal

Kaudse südamemassaaži käigus saavutatakse südamemahud väärtusega 25–30% normist. 
Paratamatult väheneb kopsuperfusiooni tõttu ka etCO2 kontsentratsioon. Tavaliselt on see 
4–15 mmHg piirides. Kui elustamine on edukas, tõuseb verevool kopsudesse hüppeliselt ja 
sellega ka väljahingamise lõpul mõõdetud CO2 kontsentratsioon. etCO2 võib seega vaadelda 
südame omarütmi tekkimise varaseima näitajana. Kui reanimatsiooni käigus jäävad etCO2 
väärtused alla 10 mmHg, siis tuleb seda pidada liiga väikese südamemahu tunnuseks. Võima-
lik, et valitud massaažipunkt asub vales kohas või pole massaaži tehnika õige.

Kapnograafi lisest kõverast saadav teave

Pidevast kapnograafi lisest kõverast võib saada tähtsat teavet. Hingamisteede takistusest 
(nt bronhiaalastma või COPD) tingitud häirete tõttu muutub kõver raskendatud väljahin-
gamise tõttu lamedamaks. Ka patsiendi spontaansed hingamispingutused ilmnevad kapno-
graafi a kõveras juba varakult. 

Kapnomeetria piirid

Kõige olulisem piirang kapnomeetria haiglaeelseks rakendamiseks seisneb asjaolus, et tihti on 
tegemist šokist tingitud vereringehäiretega. Südamemahu langus kutsub esile kopsuperfu-
siooni vähenemise ja järelikult ka etCO2 vähenemise. Seetõttu ei korreleeru etCO2 üldse (või 
korreleerub vähe) arteriaalse CO2 sisaldusega. Sel juhul pole võimalik hingamise juhtimine ehk 
hingamise minutimahu suurendamine või vähendamine mõõdetud etCO2 väärtuse järgi.

Vastunäidustused

Kiirabis puuduvad.

Varustus

Kapnomeeter või kapnograaf, andur.

VÕTMESÕNAD difusioonihäired etCO2 hüperventilatsioon

kapnograafi a kapnomeetria paCO2

Teadmiste kontrolli küsimused

3. Mis on kapnograafi  ja kapnomeetria vahe?

4. Milliste tegevuste juures on kapnograafi a/kapnomeetria rakendamine näidustatud?

5. Millist informatsiooni annab kapnograafi a kõver elustamise ajal?
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49.4. Kunstliku hingamise aparaadi kasutamine

Sissejuhatus

Kunstlikku hingamist hingamiskoti abil (nn. Ambu kotiga ventileerimist) on erakorralise me-
ditsiini osakondades hakanud asendama kunstliku hingamise aparaadid. Nende seadmete 
kasutuselevõtt vabastab ühe kiirabitöötaja käed, kuid lisandub patsiendi jälgimine ning eel-
kõige järelevalve kunstliku hingamise aparaadi õige funktsioneerimise üle. Spontaanse hin-
gamise korral hingatakse sisse rinnakorvi otsese laienemise ja vahelihase lamenemise abil. 
Seetõttu tekib alveoolides alarõhk (võrreldes ümbritseva õhu rõhuga), mille tulemusena al-
gab õhuvool alveoolide suunas kuni rõhkude võrdsustumiseni.

Seevastu aparaadi abil toimub alati ülerõhuhingamine, mis oma olemuselt on vastuolus fü-
sioloogilise hingamisega. Selles vastuolus peitub mitu ohtu (nt barotrauma), mida saab väl-
tida ainult kunstliku hingamise tehnika ja aparaatide täpse tundmisega. Kunstliku hingamise 
parameetrid määrab kiirabibrigaadi juhtiv liige.

Terminoloogia

Hingamismaht (VT - tidal volume) – õhuhulk, mida juhitakse kunstliku hingamise ühe tsükli 
vältel ehk õhumaht, mis liigub ühe sissehingamise ajal patsiendi kopsudesse

Kopsude minutiventilatsioon (MV – minute volume) – patsiendile ühes minutis edastatava 
õhu maht (saab väljendada hingamissageduse ja VT korrutisena)

Hingamissagedus (f - frequnce) – väljendab hingamistsüklite arvu ühe minuti jooksul

Hingamistsükli ajasuhe (I:E) – väljendab sissehingamise ja väljahingamise ajalist suhet. Mõnel 
aparaadil saab seda suhet seada, kuid teistel on see varem fi kseeritud

Sissehingamiskestus (Tinsp) – sissehingamise kestus ühe tsükli jooksul

PEEP (Positive End-Expiration Pressure) – positiivne lõpp-ekspiratoorne rõhk: ülerõhk, mis 
jääb kopsudesse hingamistsükli lõpul, kui on aktiveeritud spetsiaalne PEEP-ventiil

Pmax – rõhk, mida ei tohi kunstliku hingamise ajal ületada. Selle rõhu saavutamise korral 
avaneb kaitseventiil, mis väldib rõhu edasise tõusu ja käivitub häiresignaal. Mõnes allikas 
tähistab Pmax ka tipprõhku (vt allpool)

Sissehingamisvoog (Flow) – gaasikogus (s.t õhu või hapniku maht), mille aparaat annab aja-
ühiku jooksul, tavaliselt l/min või ml/s

Lõpp-inspiratoorne tipprõhk (Ppeak) – kunstliku hingamise ajal kopsudes tekkiv maksimaal-
rõhk; sõltub sissehingamisvoost ja takistusest (F × R).

Keskmine rõhk (Mean või MAP – Mean Airway Pressure) – kunstliku hingamise ajaline kesk-
väärtus kogu hingamistsükli jooksul

Kopsude venitatavus (C – Compliance) – väljendab hingamiselundite (kopsude ja tooraksi) 
elastsust

Hingamistakistus (R – Resistance) – väljendab inimese hingamiselundite takistust, mille õhu-
vool peab ületama sisse- ja väljahingamisel. Hingamistakistusest sõltub kopsudes tekkiva 
tipprõhu väärtus
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Pilt 49.17. Portatiivne kunstliku hingamise aparaat kiirabiautos

Kunstliku hingamise liigid

Juhitav kunstlik hingamine (IPPV, CPPV, VCV) – patsient ei võta üldse osa oma hingamistege-
vusest, kogu töö teeb kunstliku hingamise aparaat

• IPPV – Intermittent Positive Pressure Ventilation – vahelduva positiivse rõhuga ventilatsioon

• CPPV – Continuous Positive Pressure Ventilation – pideva positiivse rõhuga ventilatsioon

• VPV – Volume-Controlled Ventilation – mahu- kontrollitud ventilatsioon

• S-IPPV– Synchronized Intermittent Positive Pressure Ventilation 

• S-CPPV – Synchronized Continuous Positive Pressure Ventilation 

Toetatud ventilatsioon (nt PSV, ASB, BIPAP, APRV, SIMV, ...) – patsient annab impulsi sissehin-
gamise alustamiseks; aparaat toetab teda kunstliku hingamise aparaadi seadistatud tüübi 
järgi. Suurema osa hingamistööst teeb siiski patsient

Pidev positiivne rõhk hingamisteedes (CPAP - Continuous Positive Airway Pressure) – spon-
taanhingamine pideva positiivse hingamisteede rõhuga

Sünkroniseeritud vahelduv sundventilatsioon (SIMV) – on segaventilatsioon Aparaadi tüübi 
järgi toetab see rohkem või vähem patsiendi hingamist ning tagab ühtlasi kunstliku hinga-
mise  minimaalse taseme. See tähendab, et patsient hingab täiesti spontaanselt, aparaat ai-
nult toetab teda, järgides patsiendi etteantud hingamisrütmi (nüüdisaegsemate aparaatide 
puhul).
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Näidustused

Juhitud ventilatsioon: hingamisseiskus, hüpoksia, hulgitrauma, hingamispuudulikkus.

Toetav ventilatsioon (CPAP): kardiaalne kopsuturse, bronhiaalastma, traumajärgne kopsu-
kontusioon, operatsioonijärgne gaasivahetushäire, kopsupõletik, respiraatori sobimatus, 
vastsündinu hingamissündroom.

Vastunäidustused

Kirjeldatud haigusseisundite/traumade korral puuduvad.

Teostamine kunstliku hingamise liikide kaupa

1) Kontrollitud mehhaaniline ventilatsioon (controlled mandatory ventilation, CMV) 

Sissehingamine toimub automaatselt ja sõltumatult patsiendi enda hingamisest.
Kui

• PEEP = 0, siis IPPV;

• PEEP positiivne, siis CPPV

2) Mahukontrolliga ventilatsioon (volume controlled ventilation, VCV)

Rakendatakse eelvalitud püsiva vooga hingamismahtu patsiendi võimalikku hingamist igno-
reerides, s.t kunstliku hingamise  rõhk on võrdeline hingamistakistusega ja pöördvõrdeline 
kopsude venivusega.

Kui võetakse kasutusele rõhupiirang Pmax (kui aparaat seda võimaldab), nimetatakse seda 
rõhu järgi piiratud kunstlikuks hingamiseks (Pressure-Limited Ventilation, PLV). Kunstliku hin-
gamise  rõhk ei tohi ületada respiraatori juures seadistatud rõhupiirangut (Pmax).

NB! Kui kunstliku hingamise tsükli ajal Pmax seadistatakse enne kogu kunstliku hingamise  
aparaadi seadistamist, kaob õhu ülejääk pärast ventiili avanemist ümbritsevasse õhku ning 
tekib hüperventilatsiooni oht, sest patsient ei saa kätte ettenähtud hingamismahtu. Mõned 
kunstliku hingamise aparaadid hoiavad kogu tsükli jooksul rõhku ettenähtud Pmax-i väärtu-
sest allpool. Ka sel juhul võib tekkida oht, et aparaat ei anna välja kogu hingamismahtu.

Funktsiooni häire tunnused: SaO2 langus, AMV langus, patsient muutub tsüanoosseks, 
rindkere liikumine kunstliku hingamise ajal väheneb, mõõdetav väljahingamismaht minutis 
väheneb (kui aparaat lubab seda mõõta).

Abi: kõrge kunstliku hingamise  rõhu põhjuste kõrvaldamine (nt kopsuturse, pingeline õhk-
rind, kortsus sond, patsient surub kunstliku hingamise  aparaadi tegevusele vastu jms).
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Respiraatori seaded mahukontrollitud ventilatsiooni korral Respiraatori 
põhiseaded

Hingamismaht VT 6–8 ml/kg

Hingamissagedus F 12–15/min

Positiivne lõpp-ekspiratoorne rõhk ** PEEP 5–8 mbar

Hingamistsükli ajasuhe või sissehingamiskestus* TI või Tinsp 1 : 2

O2 kontsentratsioon sissehingamisel*** FIO2 40%

Sissehingamisvoog* Flow või tõusuaeg (%) 30–40 l/min

Ülemine rõhupiirang Pmax 30 mbar

* Mõnel aparaadil fi kseeritud.
** Kui aparaadil puudub, siis lisage PEEP-ventiili juurde.
*** CPR-i puhul algseis 100%, mõnel aparaadil valitav Air mix (75% O2) ja 100% vahel.

3) Rõhukontrolliga ventilatsioon (Pressure-Controlled Ventilation, PCV)

Rõhu järgi juhitud kunstliku hingamise korral voolab kogu sissehingamise ajal hingamisgaas eelvali-
tud rõhuga (Pinsp). See tähendab püsivat kunstliku hingamise rõhku, seevastu on sissehingamisvoog 
ajas vähenev (algul suur, sest kopsud on veel tühjad, nende täitudes aga voog kiiresti langeb, kuni 
rõhk kopsudes jõuab väärtuseni Pinsp). Hingamismaht (VT) sõltub:

• sissehingamisrõhu Pinsp ja väljahingamisrõhu PEEP suhtest,

• kopsude omadustest (venivus ja hingamistakistus): mida suurem on venivus, seda kõr-
gem on VT väärtus varem seadistatud Pinsp juures.

Selle kunstliku ventilatsiooni liigi juures on Pinsp seadistatav ja VT mõõdetav parameeter, 
IPPV puhul aga vastupidi. 

Respiraatori seaded rõhukontrollitud ventilatsiooni korral Respiraatori 
põhiseaded

Sissehingamisrõhk Pinsp 8–12 mbar üle PEEP 
(VT 6–8 ml/kg

Hingamissagedus F 12–15/min

Positiivne lõpp-ekspiratoorne rõhk ** PEEP 5–8 mbar

Hingamistsükli ajasuhe või 
sissehingamiskestus* TI või Tinsp 1 : 2

O2 kontsentratsioon sissehingamisel*** FIO2 40%

Rõhu kasvukiirus* Sissehingamisvoog 80–1200 l/min

* Mõnel aparaadil fi kseeritud.
** Kui aparaadil puudub, siis lisage PEEP-ventiili juurde.
*** CPR-i puhul algseis 100%, mõnel aparaadil valitav Air mix (75% O2) ja 100% vahel.
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4) Abistav-kontrollitud režiimiga ventilatsioon  (assist/controled ventilation A/C) 

Abistav-kontrollitud kunstliku hingamise režiimi korral annab aparaat välja sissehingamislai-
ne mahuga VT, ja rõhupiiranguga Pmax, kui patsient selle vallandab, luues hingamiskatsega 
teatud alarõhu, millele aparaat vastab hingamislainega.
Kui:

• PEEP = 0, siis S-IPPV
• PEEP > 0, siis S-CPPV.

NB! Liiga sagedase käivitamise korral koos aparaadi kaudu kaasneva kunstliku hingamise 
vastusega võib tagajärjeks olla ettekavatsematu või ebasoovitav hüperventilatsioon koos 
respiratoorse alkaloosiga. Et hoida ära hüperventilatsiooni koos selle tagajärgedega, tuleb 
seada käivitamine väga täpselt või soovitud minuti-hingamismahu (ATM) häiretasemed väga 
kitsastesse piiridesse (kui kunstliku hingamise aparaat seda võimaldab).
Abi: 1) minna üle teisele kunstliku hingamise liigile; 2) suurendada rahusti annust, 3) erand-
juhtudel tõsta aparaadi käivitusläve.

Liiga harva käivitamise korral on arvatavasti rahusti mõju liiga tugev või patsiendi hingamine 
ei ole selle kunstliku hingamise liigi jaoks piisavalt stabiilne. Ka muud meditsiinilised põhjused 
(nõrk vereringvool, kõrge rõhk ajus jt) võivad olla selle kunstliku hingamise liigi jaoks eba-
soodsad. Sel juhul tuleb kaaluda üleminekut juhitud kunstliku hingamise liigile (CMV, PCV).

Respiraatori seaded A/C tüüpi ventilatsiooni korral Respiraatori põhiseaded

Hingamismaht VT 8–12 mbar üle PEEP (VT 6–8 ml/
kg)

Käivituslävi* Käivituslävi rõhukäivitus: 1 mbar alla PEEP
vookäivitus: 2–3 l/min

Hingamissagedus F 12–15/min

Positiivne lõpp-ekspiratoorne 
rõhk ** PEEP 5–8 mbar

Hingamistsükli ajasuhe või 
sissehingamiskestus* TI või Tinsp 1 : 2

O2 kontsentratsioon 
sissehingamisel*** FIO2 40%

Sissehingamisvoog* Sissehingamisvoog 30–40 l/min

Ülemine rõhupiirang Pmax 30 mbar

* Mõnel aparaadil fi kseeritud.
** Kui aparaadil puudub, siis lisage PEEP-ventiili juurde.
*** CPR-i puhul algseis 100%, mõnel aparaadil valitav Air mix (75% O2) ja 100% vahel.

Levinumad kunstliku hingamise aparaadid, mis pakuvad seda kunstliku hingamise varianti, 
võrdlevad seadistatud minutimahtu (AMV) tegelikult toimiva minutimahuga. Kui need minu-
timahud tugevasti erinevad, annavad need aparaadid nii teatud ületamise kui ka puudujäägi 
korral (tavaliselt ±25%) häiresignaali. Puudujäägi korral ei ole patsiendil võimalik seadista-
tud VT ja seadistatud hingamissageduse juures sünkroonselt hingata, et tagada kunstliku 
hingamise minimaalset taset. Ületamise korral ei väljasta aparaat hingamislainet, vaatamata 
patsiendipoolsele käivitamisele.
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5) Sünkroniseeritud vahelduv sundventilatsioon (synchronised intermittent mandatory 
venrilation SIMV) 
SIMV kujutab endast kombinatsiooni spontaansest hingamisest ja aparaadi hingamisest. 
Aparaadi hingamislainete vahel on patsiendil võimalus spontaanseks hingamiseks (CPAP). 
Etteantavad aparaadi hingamislained tagavad patsiendile teatud miinimumhingamise. Mini-
maalne minutimaht seadistatakse järgmiste parameetrite kaudu:
• hingamismaht (VT),
• SIMV-sagedus (fIMV).

Minimaalne minutimaht tagab miinimumhingamise. Minimaalne minutimaht seadistatakse 
järgmiste parameetrite kaudu: minimaalne minutimaht = VT × fIMV

Selleks et takistada aparaadi hingamislaine käivitumist spontaanse hingamise väljahingamis-
faasi ajal, hoolitseb respiraatori käivitusseadis (muutuva või püsiva voo või rõhukäiviti) selle 
eest, et ooteaja aknas võiks kunstliku hingamise laine käivituda patsiendi juhtimisel, seega 
olenevalt spontaansest hingamisest. Selle ajaakna kestus on respiraatoris fi kseeritud. Mida 
kõrgemaks on seatud SIMV-sagedus, seda pikem on ooteajaakna suhteline osa spontaanse 
hingamise kestusest. 

Kui ooteajaakna ajal patsiendi hingamiskatsetust ei toimu, käivitab respiraator ajaakna lõpul 
kunstliku hingamise tsükli VT. See tagab minimaalse hingamise minutimahu. See tähendab, 
et patsiendi spontaansete hingamiskatsetuste täieliku ärajäämise korral toimub etteantud 
mahuga ja sagedusega kunstlik hingamine. SIMV võib toimida ka hingamisseiskuse ajal (sea-
distused nagu IPPV-tüüpi kunstliku hingamise korral).

Respiraatori seadistused SIMV-tüüpi ventilatsiooni korral Respiraatori põhiseadistused

SIMV-sagedus fIMV/f 8–12 l/min

Hingamismaht 
(SIMV puhul mahukontrollitud) VT 6–8 ml/kg

Sissehingamisrõhk 
(SIMV puhul rõhutollitud) Pinsp 8–12 mbar üle PEEP (VT 6–8 ml/

kgKG

Käivituslävi* Käivituslävi rõhukäivitus: 1 mbar alla PEEP
vookäivitus: 2–3 l/min

Sissehingamisvoog 
(SIMV puhul rõhujuhtimine)* Insp. Flow 80–120 l/min

Positiivne lõpp-ekspiratoorne 
rõhk ** PEEP 5–8 mbar

S:V suhe või sissehingamisaeg Tinsp või 
sissehingamisaeg, % 1 : 2

O2 konts. sissehingamisel FIO2 40%

Ülemine rõhupiirang Pmax 30 mbar

* Mõnel aparaadil fi kseeritud.
** Kui aparaadil puudub, siis lisage PEEP-ventiili juurde.
*** CPR-i puhul algseis 100%, mõnel aparaadil valitav Air mix (75% O2) ja 100% vahel.
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6) Pidev positiivne rõhk hingamisteedes (CPAP) 

Hingamisteede rõhk on kogu hingamistsükli ajal positiivne. See tähendab, et kui patsient 
hingab spontaanselt, on tema hingamisteede rõhk ümbritseva õhkkonna suhtes kõrgenda-
tud. Selle eelduseks on, et patsiendil on piisavalt jõudu hingata ning et tal on korralikult 
funktsioneeriv tsentraalne ja perifeerne hingamise reguleerimissüsteem.

NB! CPAP ei ole kunstliku hingamise, vaid spontaanhingamise vahend.

PaO2 kasvamine parandab hapnikuga varustamist, selle tulemusel:
• funktsionaalne jääkvõimekus püsib või suureneb (gaasivahetuspinna suurenemine),
• väheneb alveoolide ja peente hingamisteede kollapsi võimalus,
• paraneb ventilatsiooni/perfusiooni suhe,
• väheneb hingamispingutus.

Näidustused
Trauma- ja operatsioonijärgne gaasivahetushäire (seljapoolsed atelektaasid eelkõige pärast 
kõhuoperatsioone), kopsupõletik, kardiaalne kopsuturse, bronhiaalastma, respiraatori sobi-
matus, vastsündinu hingamispuudulikkuse sündroom.

• Pideva vooga CPAP

Patsient saab pidevalt värsket hingamisgaasi. CPAP intensiivsus seadistatakse PEEP-ventiili 
abil nii, et patsiendil oleks küllaldane hingamisvoog ja tal poleks vaja teha pingutust hinga-
miseks. Hingamisgaasi voog peab olema vähemalt samal tasemel või suurem kui patsiendi 
enda sissehingamisvoog. Siiski ei tohi see olla ka liiga suur, sest patsiendil tuleb ületada see 
voog väljahingamisel, mis nõuab jälle suuremat pingutust.

• Nõudlusvooga CPAP

Tänapäevaste respiraatorite puhul kõige sagedamini kasutatav süsteem. Respiraator mõõ-
dab rõhku hingamissüsteemis. Kui see rõhk langeb alla seadistatud CPAP-taseme (seadis-
tamine toimub väljahingamisventiili abil), siis avaneb nõudlusventiil ja hoiab sissehingamis-
voo vajalikul tasemel, et rõhk oleks normaalne. Kui saavutatakse vajalik rõhutase, lõpeb ka 
hingamisgaasi juurdeandmine. Väljahingamisel ületab hingamisrõhk seadistatud rõhu, kuid 
nõudlusventiil jääb suletud asendisse.

Respiraatori seadistused pideva vooga CPAP-süsteemi puhul Respiraatori põhiseadistused

Positiivne lõpp-ekspiratoorne rõhk PEEP 5–8 mbar (3-5 cmH₂O)

Püsiv voog 30 l/min (rusikareegel: 
2–3-kordne minutimaht)

O2 konts. sissehingamisel FIO2 40% või PaO2 järgi

Atelektaas – kopsuosa, kuhu õhk ei pääse

PEEP – positive end- expiratory pressure: väljahingamisfaasi lõpus kopsudes hoitav positiivne rõhk
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Häired või veateated kunstliku hingamise ajal

Häire/veateade Põhjus Meetmed

Eelrõhk madal O2 balloon on tühi Vahetage balloon välja

Ballooni ventiil pole avatud Keerake ventiil lahti

Voolik pole korralikult ühendatud 
gaasimagistraali pesaga

Proovige gaasirõhku 
magistraalis ja kontrollige 
ühendust

Paw (rõhk 
hingamisteedes) 
liiga kõrge

Hingamissond/toru on niverdunud Sisestage hingamissond 
kortsudeta, kontrollige kõiki 
voolikuid (eriti laste puhul) 

Kopsuprobleemid (pingeline 
õhkrind, ARDS, bronhospasm, 
diafragma kõrgseis, kopsuturse 
vms)

Ravi (nt pleuraõõne 
dreenimine)

Liiga kõrge väljahingamisvoog 
(arvutatakse VT, F, Tinsp ja Texsp 
kaudu)

Kohaldage seadistusi 
(pikendage Tinsp, vähendage 
sagedust, vähendage VT-d jne)

Liiga kõrge VT Vähendage VT-d

Patsient hingab aparaadi vastu Suurendage patsiendi 
sedatatsiooni

Hingamisteede ummistus 
(aspiratsioon, lima jm)

Vabastage hingamisteed, 
aspireerige

Intubatsioonitoru ühepoolne 
asend

Kontrollige/muutke 
intubatsioonitoru asendit

Diafragma kõrgseis Tõstke patsiendi ülakeha 
kõrgemale

Paw madal Ühenduse katkestus patsiendi 
juures, respiraatori ventiili või 
vooliku juures

Taastage korralik ühendus

 Respiraatori ventiili membraan 
valesti paigaldatud või vigane

Paigaldage membraan õigesti 
või vahetage välja

Lekkiv mansett Puhuge mansett täis ja 
proovige tihedust

Leke Mõõdetud väljahingamis-
minutimaht on liiga madal 
võrreldes sissehingamismahuga 

Eemaldage lekked 
patsiendisüsteemis või 
voolikute juures

Voomõõtevoolik ei ole 
hermeetiline

Taastage tihedus või vahetage 
voolik välja
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Seadistusviga Seadistused on aparaadi 
piirparameetritest suuremad/
väiksemad 

Korrigeerige seadistusi, nt 
sagedust, VT või TI:TE

Apnoe Patsiendi spontaanhingamine, nt 
CPAP-viisil, on liiga madal

Kui patsient ei anna piisavat 
minutimahtu, muutke 
hingamis-/ respiraatorirežiimi

Parameeter AMV 
(minutimaht) on null

Mõõdetav minutimaht on väiksem 
kui aparaadi miinimum 

MV mõõtetulemus 
liiga kõrge

Voo mõõtevoolik on kõverdunud Korrastage voolik

Voo mõõtevoolikus on vesi Valage vesi välja

Voomõõtmine ei 
tööta

Voomõõtmine häiritud. Patsient 
hingab seadistatud parameetrite 
järgi, kuid vooga seotud häired ei 
tööta

Ventilatsioon võib jätkuda, 
kuid patsienti tuleb hoolikalt 
jälgida, sest tähtsad alarmid ei 
tööta. Aparaat tuleb kohe välja 
vahetada

Aku on tühi, patarei 
tühi, vahetage 
patarei, aku vigane, 
aku ei lae jne

Need veateated ei vaja selgitust Korrastage võimaluse kohaselt

Aparaat ei tööta Aparaadi sisemine viga Kõigepealt proovige aparaat 
korraks välja lülitada ja siis 
uuesti sisse lülitada. Kui aparaat 
ikka ei tööta, vahetage välja ja 
viige vigane aparaat remonti

Juhised aparaadi veateadete või häiresignaalide korral tegutsemiseks

Häiresignaalide või veateadete korral otsige põhjust kõigepealt patsiendi juures: kas on 
tema juures muutusi, mis mõjutavad kunstliku hingamise käiku; tuleb kiiresti reageerida ja 
seejärel tegutseda, sest patsient võib olla ohus (nt on tekkinud õhkrind).

Kui viga ei õnnestu kohe välja selgitada, ühendage patsient aparaadi küljest lahti ja jätka-
ke kunstlikku hingamist hingamiskotiga, seejärel jätkake veaotsingut. Vaatamata mitmele 
mõõtmistulemusele jätkake patsiendi jälgimist (vaatamine, kuulamine, katsumine), kontrol-
lige mõõtetulemuste usutavust (rindkere liikumine, patsiendi nahavärv, pulssoksümeeter, 
kapnomeetria jne). Veateadetest õigesti arusaamiseks, õigeks tõlgendamiseks ja vigade kii-
reks kõrvaldamiseks on eelduseks aparaati põhjalikult tunda.
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Tähtsate parameetrite normaalväärtused

Parameeter Normaalväärtus

Hingamismaht

VT(ml) = (kehapikkus (cm) miinus 100) × 10
kehtib üle 140 cm pikkuse puhul 
Soovitatakse ka VT 6–8 ml/kg (ideaalkaal)
VT (ml) =10 ml/kg kehakaal
kehtib alla 140 cm pikkuse puhul 

Hingamissagedus

f = 40 korda/min kuni 1. eluaastani
f = 30 korda/min 1.–5. eluaastal
f = 20 korda/min üle 5. eluaasta
f = 12–15 korda/min täiskasvanutel

Hingamise minutimaht MV =VT × f
et CO2: 35–40 mmHg

Hüperventilatsioon MV × 1,3

Kunstliku hingamise rõhk Alla 25 cm H2O, eriolukorras ka rohkem

PEEP Lapsed: 2–4 cm H2O
Täiskasvanud: 5 cm H2O

O2-küllastumine 90–100% (normaalväärtus)

Arteriaalne PaO2 välisõhus 70–105 mmHg

Arteriaalne PaCO2 välisõhus 35–45 mmHg (täiskasvanutel)

Kapnomeetriline PetCO2

PaCO2 + 3–8 mmHg (normaalse ventilatsiooni/
perfusioonisuhte korral

O2 sissehingamine Alati üle 3 l/min

Anatoomiline surnud ruum 2 ml/kg

Hingamistakistus (R) 
täiskasvanutel 1–3 mbar/l/s

Kopsude venitatavus (C) 
täiskasvanutel 7–10 ml/mbar

Vitaalkapatsiteet (VC) 
täiskasvanutel 4,5–5 l

Funktsionaalne mahujääk 
(FRC) täiskasvanutel 2,5–3 l

1 sekundi kapatsiteet (FEV1) 
täiskasvanutel 75% VC
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Kontrollnimekiri miinimumvarustuse kohta kunstliku hingamisega patsiendi transpordiks

• Kiirabi ravimikomplekt (vajadusel lisada narkoosiravimid)

• Elustamise ja kunstliku hingamise komplekt 

• Piisav hapnikuvaru (hapnikuvaru = balloonimaht × rõhk balloonis)

• Vahendid monitooringuks: pulssoksümeeter, kapnomeetria, EKG

• Aspiraator

VÕTMESÕNAD kontrollitud 
mehhaaniline 

ventilatsioon (CMV)

pidev positiivne rõhk 
hingamisteedes 

(CPAP)

pideva positiivse rõhuga 
ventilatsioon (CPPV)

hemoglobiin hingamisaparaat / 
respiraator

hingamise 
minutimaht

mahukontrolliga 
ventilatsioon (VCV)

hingamismaht hingamissagedus hingamistakistus hingamistsükli ajasuhe

hüperventilatsioon kopsude 
minutiventilatsioon 

vahelduva 
positiivse rõhuga 

ventilatsioon
(IPPV)

kopsude venitatavus

sünkroniseeritud 
vahelduv 

sundventilatsioon 
(SIMV) 

juhitav ventilatsioon toetatud 
ventilatsioon

positiivne lõpp-
ekspiratoorne rõhk 

(PEEP)

sünkroniseeritud 
ventilatsioon

sissehingamiskestus sissehingamisvoog rõhukontrolliga 
ventilatsioon (PCV)

abistav-kontrollitud 
režiimiga ventilatsioon  

(assist/controled 
ventilation A/C)
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49.5. Vererõhu mõõtmine

Õpieesmärgid:

Erakorralise meditsiini tehnik:

1. teab kuidas vererõhu mõõta,

2. teab mis asjaolud mõjutavad vererõhu mõõtmise tulemusi ning kuidas neid saaks vältida. 

Sissejuhatus

Vererõhu mõõtmine vererõhumanseti abil on lihtne, kiire ja odav diagnostikameetod, mis 
tuleks standardselt teostada igal patsiendil.

Vererõhu mõõtühik on millimeetrit elavhõbedasammast (mmHg). Rõhk 750 mmHg vastab 
ühele baarile või 105 paskalile (Pa). Kirjalikult võib arteriaalse vererõhu väärtusi kirjeldada ku-
jul RR 120/80 mmHg. Muud kasutatavad lühendid on AVR (arteriaalne vererõhk), BP (Blood 
Pressure), NIBP (Noninvasive Blood Pressure), Kõige kiirem ja lihtsam, kuigi ligikaudne mee-
tod, on palpatoorne vererõhu mõõtmine Riva Rocci (RR) järgi. Sel juhul pannakse mansett 
ümber õlavarre ja mõõdetakse, missugusel rõhuväärtus juures randmel pulss on jälle tunne-
tatav (= süstoolne vererõhk). Diastoolne rõhk ei ole selle meetodiga mõõdetav.

Auskultatoorne meetod, mille Riva Rocci meetodi alusel töötas välja N. S. Korotkov, on kind-
lasti tänapäeva meditsiini kõige kasutatavam vererõhu mõõtmise meetod. Selle abil saab 
mõõta nii süstoolset kui ka diastoolset rõhku, seejuures üsna täpselt ja usaldatavalt. Mee-
tod põhineb tõsiasjal, et stetoskoobi abil on võimalik kuulda arteris vaid turbulentset, mitte 
aga laminaarset voolamist. Näiteks mägioja vulin (turbulentne voolamine) on hästi kuulda, 
suure jõe vool aga (peamiselt laminaarne voolamine) on vaevalt kuuldav. Kahjuks ei saa seda 
meetodit alati kasutada haiglaeelsetes tingimustes (välitingimustes või sõidu ajal valitseb 
tavaliselt tugev müra).

Digitaalse aparaadiga ostsillomeetrilise vererõhu (,Noninvasive Blood Pressure, NIBP) mõõt-
mise korral mõõdetakse vererõhumansetisse integreeritud rõhuanduri abil suurte vere-
soonte seinte  võnkeid. Selle meetodi suurteks eelisteks on võimalus seada vabalt mõõtein-
tervalle ning häirepiire, samuti on kasutaja käed mõõtmise ajal vabad. Probleemid tekivad 
ka siin sõidu ajal mõõtmisega, sest nt. ebatasane tee teeb mõõtmise võimatuks, nagu ka 
rahutu patsient.

Invasiivne arteriaalne vererõhumõõtmine saab väheste eranditega toimuda ainult rahulikes 
olukordades. Selle meetodi puhul viiakse arterisse sond, mille abil mõõdetakse vererõhku 
otse arteris.

Varustus

Vererõhumansett, stetoskoop; või automaatne vererõhuaparaat.

Teostamine

1) Auskultatoorne vererõhumõõtmine
• Asetage kortsudeta õhutühi mansett ümber paljastatud õlavarre keskkoha.
• Katsuge radiaalset pulssi randmel.
• Pumbake mansetti, kuni pulssi randmel (a. radialis) pole enam tunda ja pumbake veel 

umbes 20 mmHg lisaks.
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• Asetage stetoskoop küünarliigese siseküljele.
• Laske õhk aeglaselt välja voolata.
• Kui kuulda on pulsi taktis sahinad, on see süstoolne rõhk.
• Laske õhku edasi välja, kuni müra kustub või jääb selgelt vaiksemaks = diastoolne rõhk.
• Laske ka ülejäänud õhk välja.

2) Palpatoorse mõõtmise korral pumbatakse mansett samuti täis, kuni randmel enam pulssi 
tunda ei ole. Mõõtja käsi jääb samale kohale, kus pulss tunda oli, ning õhk lastakse pikka-
mööda mansetti voolata, kuni pulss jälle tunda on. See on süstoolne vererõhk.

3) Ostsillomeetriline ehk digitaalne vererõhu mõõtmine on enamjaolt integreeritud multi-
funktsionaalsete seadmetega, mida kasutatakse veel EKG, defi brillaatori, SpO2 jt funktsioo-
nide tarbeks. Lihtsamatel mudelitel on see integreeritud vaid pulsi mõõtmisega, haiglas on 
montooringuaparaadi üks moodulitest (lisaks südame rütmi, pulsi, hingamissageduse, SpO2 
jm jälgimisele). Ostsillomeetrilisel meetodil on eriti oluline manseti õige paigutus (vt aparaa-
tidega kaasas olevat  kasutusjuhendit), sest peaaegu kogu ülejäänud töö teeb seade.

Komplikatsioonid

Mõõtmise ajal peab õlavars, kust vererõhku mõõdetakse, alati asuma südamega ühel tase-
mel. Südametasemest kõrgemal saadakse tegelikust väiksemad, madalamal aga kõrgemad 
mõõtmistulemused (erinevus on u ±8 mmHg kõrguse 10 cm erinevuse kohta).

Samuti tuleb tähele panna, et manseti suurus sobiks patsiendi käsivarre ümbermõõduga, 
näiteks tuleb laste puhul tarvitada eraldi lastemansette (vt juhendeid). Liiga suured man-
setid annavad madalama ja liiga väikesed kõrgema tulemuse. Manseti liiga kiire tühjenda-
mine põhjustab ebatäpseid mõõtetulemusi. Tühjendamiskiiruseks soovitatakse 2–4 mmHg 
sekundis. Selline kiirus võib vererõhu kõrgemate väärtuste korral mõõtmise liiga pikaks ve-
nitada. Haiglaeelses mõõtmispraktikas saavutab kasutaja kindlasti sobiva kompromisslahen-
duse. Korduvaid mõõtmisi on vaja väljendunud rütmihäirega patsiendil, kus automaatseade 
alati ei pruugi mõõtmistulemust anda, sest automaatika ei tuvasta ebaühtlast pulssi.

Laminaarne – kihilise struktuuriga, vool, kus kõik vedeliku osad liiguvad paralleelselt ja sirgjoo-
neliselt 
Ostsillomeetria – võnkumiste mõõtmine 

VÕTMESÕNAD diastoolne rõhk süstoolne vererõhk NIBP (non-invasive 
blood pressure)

auskultatoorne 
vererõhu mõõtmine 

Küsimused teadmiste kontrolliks

1. Mis on vererõhu mõõtühikuks?

2. Kirjeldage auskultatiivsel meetodil teostatava vererõhu mõõtmise protsessi. 

3. Nimeta komplikatsioone mis mõjutavad vererõhu mõõtmise tulemusi ja kirjelda mida 
saab nende vältimiseks teha.
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49.6. Elektrokardiogamm ja EKG-monitooring

49.6.1. EKG-monitooring

Õpieesmärgid

Erakorralise meditsiini tehnik:

• teab milliste vahenditega ja mis ulatuses saab teostada kardimonitooringut kiirabis,
• teab kuidas kasutada südamerütmi monitoorimiseks ja hindamiseks kastatavaid apa-

raate,
• teab millised on erinevused 3 või 5 lülitusega EKG monitooringu ja defi brilleerimise 

käsielektroodidega tehtud monitooringu vahel.

1) Südamerütmi esmane monitooring defi brillaatori käsielektroodidega

Südamerütmi esmast monitooringut defi brillaatori käsielektroodidega rakendatakse ohtli-
ke arütmiate, südame elektrilise aktiivsuse hindamiseks (st kas süda töötab või ei) kiirdiag-
noosi. Täpsem rütmi hindamine/analüüs järgneb hiljem 3- või 5- lülitusega elektroodide või 
12-kanalilise EKG abil.

Südamerütmihäired on üks südamehaigustest tingitud surmade sagedasemaid põhjusi. 
Akuutse müokardiinfarkti ja raske isheemiatõvega patsientide suurim oht seisneb eluohtlike 
südame rütmihäirete tekkimises.

Esmane monitooring defi brillaatorelektroodide abil on sageli kasutatavaim meetod  vere-
ringeseiskusega patsientide puhul, et otsustada defi brillatsiooni vajaduse üle. Edasi võetak-
se kasutusele 3 või 5-lülitusega monitooring või tehakse diagnoosimiseks kardiogramm.. 

Näidustused

Pärast teadvusetu patsiendi teadvuse, hingamise ja vereringe tunnuste kontrollimist või tõsiste sü-
damerütmihäirete kahtluse korral.

Varustus

Defi brillaator ja geelipadjad/elektroodigeel.

Teostamine

Elektroodide asukoha ja ohutuse kohta kehtivad samad reeglid, mis on toodud osas „Defi b-
rillatsioon“.

• Vereringeseiskuse kindlakstegemine – kontrollige teadvust, hingamist ja vereringe tun-
nuseid. 

• Paigaldage elektroodid.
• Registreerige defi brillaatori elektroodide kaudu monitorile ilmub rütm.
• Analüüsige rütmi.
• Esmane diagnoos saadud leiu alusel.
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Pilt 49.18. Elektoodide asetus kiirmonitooringu ajal on sama kui defi brilleerides

Märkused 

• Pärast esimest defi brillatsiooniseeriat või pärast esialgset diagnoosi (kui defi brillatsiooni 
ei ole vaja) kinnitatakse tavaliselt patsiendi rindkerele EKG-monitooringu elektroodid. 
Sel juhul on võimalik palju täpsemalt ja kiiremini hinnata südamerütmi.

• Nähtavaid südamerütme saab ja tohib määratleda ainult koos patsiendi teiste eluliste 
näitajate analüüsiga. Tähtsamad parameetrid on:

• teadvusel olek,

• hingamine,

• vereringe tunnused (hingamine, köhimine, liikumine, nahavärv, pulss),

• hapnikuga varustatus,

• südame löögisagedus,

• vererõhk.

• Kui monitoriekraanilt on näha palju artefakte (segajaid), uuendage geelipatju/elektroo-
digeeli.

• Seadmed peavad olema seadistatud nii, et esmane monitooring defi brillaatori käsielekt-
roodidega oleks võimalik (nt võib juhtuda, et EGK-elektroodide kaablit ei tohi jätta sead-
me külge ühendatuks – kui kaabel on juba ka patsiendiga ühendatu, ei ole  käsielektroo-
didega monitooring enam võimalik!).
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Asüstoolia

• Asüstoolia või pulsita elektrilise aktiivsuse korral pannakse käsielektroodid seadmesse 
tagasi ning kontrollitakse südamerütmi EKG-kaabli kaudu (lülitused II, III, ). See onnvajalik 
selleks et kontrollida üle kõikvõimalikud eksimused (nt ühendamata elektroodid, EKG-
kaabel pole monitoriga ühendatud, amplituud on seatud liiga väikeseks).

• Ebaselge diagnoosi korral tehakse veel üks kontroll: mõttelist joont kahe elektroodi va-
hel pööratakse 90°. See tähendab, et elektrood 1 viiakse vasaku rangluu alt vasaku rinna-
korviosa alla ja elektrood 2 südametipu juurest parema rangluu alla.

2) Südamerütmi  monitooring elektroodidega

Seda kasutatakse südamerütmi pidevaks jälgimiseks.

Näidustused

Äge müokardiinfarkt (diagnoosimiseks on tingimata vajalik 12 lülitusega EKG), vereringe-
seiskus, rütmihäired, intubeerimise juures, trauma, surma konstateerimine, šokis patsient.

Probleem ei ole kunagi selles, et patsiendi südametegevus on monitooritud, vaid sageli 
selles, et patsiendi südametegevus ei olnud seisundi halvenedes monitooritud. 

Pilt 49.19. Kardiomonitooring

Teostus

• Patsiendi teavitamine ja protsessi selgitamine.

• Elektroodide paigutamine (tingimata paljastatud rinnakorvile).

• Kaabli ühendamine elektroodidega: punane (paremale ülaosasse), kollane (vasakule üla-
osasse), roheline (vasakule alaosasse), must (paremale alaosasse). NB! Mõnel seadmel 
võivad olla ka teistmoodi värvid, siis jälgige elektroodil olevat kirjet: RA – parem käsi, LA 
– vasak käsi, LL – vasak jalg või vastavalt rindkerel paremal ja vasakul (üla- ja alaosas).
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• Monitori sisselülitamine.

• Lülituse valimine; valitakse vatsakeste suurima väljalöögi järgi, soovituslik on kasutada 
õige monitooringukaablite paigutamise korral II põhilülitust. 

• Elektroodid tuleb paigutada patsiendi rinnale üksteisest võimalikult kaugele ja nii, et nad 
ei segaks defi brillatsiooni, kui see peaks vajalikuks osutuma. 

NB! Elektroodikaabel on 3- või 5-pooluseline, nende juhtmed on värvilised ja need tuleb 
ühendada konkreetse aparaadi juhendi kohaselt.

Teadmiste kontrolli küsimused

1. Missuguseid vahendeid saab kasutada monitooringuks?

2. Millistel juhtudel kasutatakse defi brillaatori käsielektroode monitooringuks?

3. Kirjelda elektroodega teostatavat monitooringut  tegevuste järjekorras

49.6.2. Elektrokardiogramm (EKG)

Õpieesmärgid

Erakorralise meditsiini tehnik:

• teab  miks on vajalik 12-lülituselise EKG,

• teab kuidas teostatakse 12-lülitusega EKG, 

• teab mis mõjutab EKG registreerimise kvaliteeti ja kuidas saab neid vigasid vältida.

Sissejuhatus

Elektrokardiogrammil on erakorralises meditsiinis väga tähtis osa. Ühelt poolt kasutatakse 
seda pideva EKG-monitooringuna südamerütmihäirete kindlaksmääramiseks ja jälgimiseks, 
teiselt poolt aga (12-lülitusega EKG kujul) rindkerevalu, nõrkuse, teadvusekaotuste jne põh-
juste diferentsiaaldiagnoosimiseks. Mõned erakorralises meditsiinis kasutatavad EKG-sead-
med sisaldavad peale EKG-monitooringu ja diagnostilise 12-lülitusega funktsiooni veel mi-
tut täiendavat funktsiooni (defi brillatsioon, kardioversioon, SpO2 ja etCO2 monitooring ning 
transkutaanne südamestimulaator).

EKG kasutamine – olgu siis tegemist monitooringu- või 12 lülitusega EKG-ga – eeldab kasu-
tatava seadme täpset tundmist.

• Kuidas seadet käivitada?

• Kuidas kontrollida kõiki funktsioone?

• Kus asuvad patareid või akud?

• Kus asuvad lisaseadmed?

Näidustused 

12-lülitusega EKG-d kasutatakse rindkerevalu ning südame  rütmihäirete diagnoosimiseks. 
12-lülitusega EKG on rutiinse uuringuna paljude sündroomide diferentsiaaldiagnostika alu-
seks (nt sünkoobijärgne seisukord). 
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Teostus

12 lülitusega EKG ühendatakse 10 elektroodi abil, neist 4 standard- või jäsemete ühendust 
ja 6 rinnaühendust

• Patsiendi teavitamine ja protsessi selgitamine

• Kleebitavate (või muud tüüpi) elektroodide paigutamine paljale, karvadeta või puhtaks 
raseeritud rinnale:

• V1 – 4. roidevahemik paremal parasternaaljoonel (l. parasternalis dex.)

• V2 – 4. roidevahemik vasakul parasternaaljoonel (l. parasternalis sin.)

• V3 –V2 ja V4 vahel 5. roidevahemik vasakul

• V4 – 5. roidevahemik medioklavikulaarjoonel vasakul (l. medioclavcularis sin.)

• V5 – 5. roidevahemik eesmisel aksillaarjoonel vasakul (l. axillaris anterior sin.)

• V6 – 5. roidevahemik keskmisel aksillaarjoonel vasakul (l. axillaris media sin.)

• Lülituskaabli ühendamine elektroodide ja EKG-monitoriga.

• EKG-registreerimisseadme sisselülitamine.

• Soovitud paberiprintimiskiiruse seadistamine (tavaliselt 25 mm sekundis).

• Taatlussaki e kontrollsaki seadistamine (tavaliselt seatakse väljalöögi mõõtkavaks 1 mV = 
1 cm). Tänapäevastel EKG-aparaatidel seda tavaliselt vaja teha ei ole (aparaat seadistab 
selle ise).

• EKG sisselülitamine funktsiooni „12 lülitusega EKG“ aktiveerimise või üksiku lülituse ra-
kendamise teel.

Mida mõõdetakse iga lülituse puhul ja millise elektroodi suhtes?

• Einthoven (bipolaarne): üks elektrood ühe vastu.
• Goldberger (unipolaarne): kaks elektroodi kokku ühendatud ühe elektroodi vastu.
• Wilson (rindkerelülitused, unipolaarne): kõik 4 jäsemelülitust ühe rindkerelülituse vastu.

Pilt 49.20. 12 lülitusega EKG elektroodide asetsus
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Pilt 49.21. Elektroodid on tähistatud värvidega, nt punane – parem käsi

EKG-kõvera jälg tekib monitoris  erinevate ühenduspunktide vaheliste potentsiaali erinevus-
te registreerimise kaudu. Kokku kirjeldatakse 12 punkti. Kuus jäsemetelülitust (bipolaarne 
tähistus Einthoveni järgi: I, II, III; unipolaarne tähistus Goldbergeri järgi: aVR, aVL, aVF) ja 6 
rinnalülitust Wilsoni järgi (V1–V6). EKG-kõvera ülesehitamine toimub praeguse aja seadme-
tel automaatselt, piisab vaid nupule vajutamisest. Südametsükli normaalsed EKG-kõverad 
koosnevad P-lainest (vastab kodade kokkutõmbele), QRS-kompleksist (vastab vatsakeste 
kokkutõmbele) ning ST-segmendist (vastab vatsakese lõõgastumisele). EKG-kõverate üksi-
kute osade analüüs annab palju teavet. Haiglaeelsetes tingimustes on kõige tähtsam teha 
otsused südamerütmi ja südamelihase verevarustuse kohta.

Pilt 49.22. 12-lülitusega EKG

Komplikatsioonid

Vahel ei õnnestu häirevaba EKG-d saada. Sel juhul räägitakse artefaktidest, mis raskenda-
vad EKG registreerimist või teevad selle koguni võimatuks. Need artefaktid võivad olla tin-
gitud järgmistest põhjustest:
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• kontaktivead elektroodi ja naha vahel (kuiv/vana elektrood),

• ebastabiilne ühendus kaablipistiku ja aparaadi vahel,

• katkestus patsiendikaablis,

• higine patsient (kuivatada!),

• tugev karvkate rinnal (raseerida!),

• vahelduvvooluhäire muudest seadmetest (need välja lülitada!),

• lihaste värin,

• nulljoone ujumine.

NB! Lihaste värinast ja nulljoone ujumisest tingitud häiretest vabanemiseks on EKG-seadme 
tootja lisanud fi ltri, mis monitooringuvariandi ja diagnostikavariandi puhul erinevad ja mida 
rakendatakse eri aparaatidel isesuguse põhimõttega. Seepärast võib müokardiinfarkti või 
isheemiatõve EKG-diagnoose saada vaid diagnostikarežiimis, s.t ainult paberil.

Diferentsiaaldiagnoos – võimalus eristada ühesuguste sümptomitega haigusi 

Sünkoop – lühike teadvuse kaotus

Artefakt (siin) – kunstlik, ebareaalne tulemus

aVR, aVL, aVF – suurtähtede tähistused sõnade „parem“, „vasak“, „jalg“ kohta

Teadmiste kontrolli küsimused:

1. Kirjelda elektroodide paigutust 12-lülituselise EKG tegemisel

2. Missugused asjaolud mõjutavad EKG registreerimist ja selle kvaliteeti?

49.6.3. Südame erutusjuhteüsteem

Õpieesmärgid

Erakorralise meditsiini tehnik:

• teab puhkepotentsiaali, aktsioonipotentsiaali, repolarisatsiooni ja depolarisatsiooni 
mõisteid ning oskab selgitada nende seost südame elektrilise aktiivsusega,

• teab nimetada südame erutustekke süsteemi osi ja oskab kirjeldada nende ülesandeid,

• teab, mis toimub südames süstoli ajal,

• teab, mis toimub südames diastooli ajal,

• teab kuidas määratakse südame löögi- ja minutimahtu.

Südame erutusjuhtesüsteemi füsioloogia

Puhkepotentsiaal on südamelihase raku erutusvalmis puhkeseisund. Rakumembraani sise- 
ja väliskülje vahel on elektriline potentsiaalierinevus u 60–90 mV. See tekib ioonide erine-
vast jaotumisest, kusjuures enamik positiivseid ioone liigub rakuseina välisküljele. 

Kaaliumi kontsentratsioon on raku sees 30–40 korda kõrgem, naatriumi kontsentratsioon 
aga on väljaspool rakku 10–20 korda kõrgem. 
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Aktsioonipotentsiaal tekib erutusimpulsi mõjul. Naatrium voolab raku sisse ja toob kaasa de-
polarisatsiooni (potentsiaalierinevuse vähenemise). Seejärel voolab kaalium rakust välja ja 
algatab repolarisatsiooni, mille käigus energiat kulutavad ioonipumbad pumpavad naatriu-
mit rakust välja ja kaaliumit rakku tagasi ning taastavad sellega esialgse potentsiaalierinevu-
se. Kuni 40 mV potentsiaalierinevuse tekkimiseni jäävad naatriumi-kaaliumi kanalid suletuks 
ja uut aktsioonipotentsiaali ei saa tekkida (refraktaarperiood).

Elektromehaaniline ühendus toob kaasa südamelihase raku kokkutõmbumise. Selleks vaba-
neb aktsioonipotentsiaali tõttu rakusiseste õõnte süsteemist kaltsium, mis voolab rakuplas-
masse. Seal seotakse kaltsium müofi brillidega, milles asuvad vaheldumisi üksteisega seotud 
aktiini ja müosiini fi lamendid. Kaltsiumi ladestumine toob kaasa molekuliharude ümberpai-
gutumise, mille tõttu müosiini ja aktiini fi lamendid nihkuvad üksteisele lähemale. See põh-
justab südame lihaskiu lühenemise - kokkutõmbumise, mis kõikide lihasrakkude koosmõjul 
tekitabki lihasjõu. See protsess   kulutab energiat.

NB! Kehale mõjuv väline elekter võib neid rakusiseseid elektrilisi protsesse mõjutada ja elu-
ohtlikke olukordi tekitada (j ptk „Elektri- ja välgutraumad“, j ptk „Südamepekslemine/
südame rütmihäired“).

Südamelihase tegevusel on iseseisev juhtimine (südame autonoomia). Erutustekke ja -juhte 
süsteemi rakkudeks on südamelihase spetsialiseerunud rakud, mille puhkepotentsiaal kas-
vab aeglaselt ilma välise mõjutuseta, kuni see saavutab läviväärtuse ja vabaneb aktsioonipo-
tentsiaal (rütmiregulaator-kude). Südame parema koja seinas, ülemise õõnesveeni sisene-
miskoha lähedal, asub siinussõlm, mille tekitatud elektriimpulss (aktsioonipotentsiaal) levib 
mööda kodasid edasi ja põhjustab kodade lihase kokkutõmbe. Kodadevahelises vaheseinas 
parema atrioventrikulaarklapi kohal asub atrioventrikulaarsõlm (AV-sõlm). Kodade erutuse 
tõttu vallandab atrioventrikulaarsõlm edasise erutusimpulsi, mis levib mööda spetsiaalseid 
juhtekiudusid. Need juhtekiud läbivad Hisi kimbuna kodade ja vatsakeste vahelise sidekoe-
lise piiri ning hargnevad Purkinje kiududena kogu müokardis. Nende kiudude impulsi juhte-
teedena toimimine tagab vatsakeste  koordineeritud kokkutõmbe. 

Südame erutusjuhtesüsteemi kõigile osadele on omane automatism. Siinussõlme rakkudel 
on kõige kõrgem omasagedus. Seetõttu toimib südame rütmiregulaatorina tavaliselt just 
siinussõlm. Kui see kõrgema juhtkeskusena rivist välja läheb, siis võtavad rütmiregulaatori 
ülesanded üle madalamal asuvad rakud (atrioventrikulaarne asendusrütm, vatsakeste asen-
dusrütm). Samuti võivad (kahjustatud) rütmiregulaatorrakkude tõttu tekkida ebanormaal-
sed, ektoopsed  südameimpulsid (ekstrasüstolid), erutuse juhteteede häirete tõttu aga ko-
dade või vatsakeste fi brillatsioon. 

Nende elektriliste protsesside toimumisel tekib igas südamerakus muutuva suuruse ja suu-
naga elektriline vektor, kõigi rakkude summaarse elektrilise vektori aga saab EKG-graafi kuna 
üles joonistada. Puhkeseisundis on südame tavaline pulsisagedus 70–80 lööki minutis. Seda 
sagedust mõjutab (organismi koormusest olenevalt) vegetatiivne närvisüsteem – parasüm-
paatilised närvikiud ulatuvad kodadeni, sümpaatilised aga nii kodade kui vatsakesteni. Las-
tel, imikutel ja vastsündinutel on pulsisagedus kõrgem kui täiskasvanutel. 

Südamelöök 

Südamelöögi tsükli ajalist kulgu märgitakse mõistetega „süstol“ ja „diastol“. Süstol tähen-
dab vatsakeste kokkutõmmet, diastol aga on kahe süstoli vaheline aeg. 
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Kojad tõmbuvad kokku ülalt alla, surudes verd kummastki kojast vastavasse vatsakesse. Vatsa-
kesed tõmbuvad kokku alt taha, surudes verd vatsakestest kopsutüvesse ja aorti. Süstoli lõpus 
vatsakeste müokard lõtvub, poolkuuklapid sulguvad ja hõlmased klapid avanevad. Veri voolab 
kodadest vatsakestesse ja diastoli lõpus viib kodade süstol vatsakeste täitumise lõpuni. 

Diastoli lõpus on vatsakesed verega täitunud (diastoli lõpus toimuv täitumine = eelkoor-
mus). Seejärel pinguldub vatsakeste lihaskude, rõhk vatsakestes tõuseb ning hõlmased kla-
pid sulguvad, takistades vere tagasivoolu kodadesse. Lõpuks avanevad poolkuuklapid ja veri 
surutakse veresoonte takistuse vastu soontesse (= järelkoormus). Ühekorraga soontesse 
surutav verehulk on südame löögimaht.

Repolarisatsioon – erutuse taasteke, esialgse erutusseisundi taastamise etapp

Filamendid – vaheldumisi paiknevad (kokkutõmbeks vajalikud) lihasraku osad 

Ektoopne – väljaspool siinussõlme asuv

Vektor – suunatud suuruse esitus

Joonis 49.4. Südame erutustekke ja -juhtesüsteem

Südametegevus 

Südametegevuse määravateks näitajateks on eelkoormus, järelkoormus ja kontraktiilsus. 

Eelkoormus on vatsakeste täiterõhk diastoli lõpus, mis sõltub venoossest naasust süda-
messe. Eelkoormust kirjeldab Frank-Starlingi seadus: südame pumpamismaht sõltub peami-
selt diastoolsest täitumisest ja seega vatsakestesse jõudvast verekogusest.

Suurem täiterõhk = südame lihaskiudude suurem venimine (teatud piirides) = suurem kok-
kutõmbejõud.
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• Suurem verekogus vatsakestes = suurem kokkutõmbejõud.

• Suurem venoosne naase südamesse.

Rohkem venitatud südamelihase kiud tõmbuvad jõulisemalt kokku ja pumpavad rohkem 
verd. Samas tõuseb sellisel juhul ka hapniku ja toitainete vajadus südamelihases.

Löögimaht sõltub ka rõhust südamele järgnevates veresoontes, s.t rõhust, mille vastu süda 
peab pumpama. See on järelkoormus ja seda reguleerivad peamiselt arterioolid

• Suurem järelkoormus = väiksem löögimaht.

• Väiksem rõhk südamele järgnevates veresoontes (teatud piirides toimuva veresoonte 
laienemise tõttu) = suurem löögimaht.

Kontraktiilsus on müokardi töömaht etteantud eelkoormuse ja järelkoormuse korral.

Löögimaht on ühe südamelöögiga väljasurutav verehulk (70–100 ml). Kui see pulsisagedu-
sega korrutada, siis saadakse südame minutimaht (5–7 l/min).

Südame löögisageduse suure tõusu korral diastol lüheneb ning koos sellega väheneb ka 
vatsakeste täitumine ja halveneb verevool pärgartertites. Viimasest omakorda halveneb sü-
damelihase hapnikuga varustamine. 

Juhtmehhanismid

Nagu kõigi elundite puhul, nii reguleerib ka südame tegevust teatud juhtsüsteem. Südant 
juhib piklikaju vereringekeskus. Sealt korraldatakse vastavalt hetkevajadustele (nt sportimi-
ne, magamine) südame tööd.

Sümpaatiline närvisüsteem algab seljaaju rinna- ja nimmeosast, kulgeb kahe sümpaatiliste 
närvisõlmede ahelana (mõlemal pool seljaajukanalit) ning ulatub südame kodade ja vatsa-
kesteni. Noradrenaliini eritamine (sümpaatiliste närvilõpmete virgatsaine) toimib beetaret-
septorite kaudu südamele, tõstes selle löögisagedust (seda nimetatakse positiivseks kro-
notroopiaks) ja kokkutõmbejõudu (positiivne inotroopia), samuti AV-sõlme ülejuhtekiirust 
(positiivne dromotoopia). 

Parasümpaatiline juhtimine toimub uitnärvi kaudu (10. kraniaalnärv), mis reguleerib ainult 
kodade tegevust – vatsakesi see ei mõjuta. Atsetüülkoliini kui uitnärvi virgatsaine eritamine 
toimib täpselt vastupidi, s.t vähendab südame löögisagedust (negatiivne kronotroopia) ja 
kokkutõmbejõudu (negatiivne inotroopia) ning AV-sõlme ülejuhtekiirust (negatiivne dromo-
toopia). Seda toimet saab parasümpaatilise närvisüsteemi mõjutamise teel raviotstarbeli-
selt kasutada: Valsalva manöövrina (kõhu punnitamine suletud häälepaeltega) või unearteri 
massaažina.

Tavaolukorras on sümpaatiline ja parasümpaatiline närvisüsteem omavahel tasakaalus. 
Stressi korral domineerib sümpaatiline närvisüsteem (arengulooline põhjendus sellele on 
vajadus tagada valmidus võitluseks vaenlasega või põgenemiseks tema eest), uni aga on 
parasümpaatilise närvisüsteemi valitseda.
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Elektrolüütide mõju südame erutustekke ja -juhtesüsteemile

Naatrium (Na+) mõjutab müokardi depolarisatsiooni.

Kaltsium (Ca2+) mõjutab müokardi depolarisatsiooni ja kokkutõmmet:

• hüpokaltseemia põhjustab kõrgendatud kontraktiilsust,

• hüperkaltseemia põhjustab vähenenud kontraktiilsust ja kõrgendatud elektrilist eru-
tuvust.

Kaalium (K+) on repolarisatsiooni jaoks oluline tegur:

• hüpokaleemia põhjustab kõrgendatud elektrilist erutuvust,

• hüperkaleemia põhjustab vähenenud automatismi ja elektriliste impulsside vähene-
nud edasikannet.

Kokkuvõte

Südame autonoomne erutustekke ja -juhtesüsteem tekitab aktsioonipotentsiaali, mis põh-
justab südamelihase kokkutõmbe. Südamelihase rakud lühenevad aktiini ja müosiini fi la-
mentide üksteise poole nihkumise teel, mistõttu lihas tervikuna tõmbub kokku. 

Süstolis pumpab südamelihase kokkutõmme verd arteritesse. Diastolis täituvad südame 
vatsakesed uuesti veenidest naasva verega. 

Süda saab vegetatiivse närvisüsteemi kaudu piklikaju vereringekeskuselt teateid keha jooks-
vate vereringevajaduste kohta. Ka vere elektrolüütide sisaldus mõjutab südametegevust.

VÕTMESÕNAD aktsioonipotentsiaal depolarisatsioon diastol

parasümpaatiline 
närvisüsteem

puhkepotentsiaal repolarisatsioon sümpaatiline 
närvisüsteem

süstol

Teadmiste kontrolli küsimused

1. Selgitage südame erutustekke ja –juhte  mehhanismi.

2. Mis on repolarisatsioon ja mis on depolarisatsioon? 

3. Kuidas mõjutavad sümpatiline ja parasümpaatiline närvisüsteem südame tööd?
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49.6.4. EKG,  EKG tõlgendamine

Õpieesmärgid

Erakorralise meditsiini tehnik:

• teab, kuidas kajastab EKG südame tööd,

• teab kuidas EKG analüüsida,

• teab milline EKG-kõvera osa kajastab kodade ja milline vatsakeste tegevust,

• teab kuidas tähistatakse EKG sakke.

EKG-kompleksi moodustumine ja kajastumine paberil

Lihaskoe töötamisel (kokkutõmbumisel) tekivad nõrgad elektrivoolu kõikumised (potentsiaa-
lierinevused). See kehtib ka südamelihase puhul. Kui inimese keha on puhkeseisundis, siis 
tekitab mõõdetavat elektrivoolu ainult südamelihas. See ongi elektrokardiograafi a põhialus. 

NB! EKG mõõdab ainult südames tekkivaid elektrivoolusid. See ei anna mingit teavet süda-
me kui pumba (hemodünaamilise) tegevuse kohta. 

Kuidas tekib EKG-kõver?

Südamelihas sisaldab miljoneid lihaskiudusid ja igas sellises lihaskius tekib erutuse toimel 
elektrilise pinge muutus. Kui EKG näitaks kõiki neid väikesi vektoreid, ei saaks sellisest virvar-
rist midagi kasulikku välja lugeda. Tegelikult näitab EKG aga suhteliselt lihtsat kõverat, sest 
kuigi miljonid elementaarvektorid suunduvad paljudesse erinevatesse suundadesse, arvuta-
takse need EKG puhul üheks ühiseks vektoriks (summavektoriks). 

EKG-pildil näha olevate sakkide suurused (kõrgused) sõltuvad samuti elektrit juhtivatelt 
elektroodidelt saadavate vektorite omavahelisest suhtest. Kui infarkti korral südame ta-
gaseina juures mingi lihaseosa rivist välja läheb, siis puuduvad tagumises osa elektrilised 
pinged, mida saabks mõõta. Eesmiste rinnakuelektroodide juures aga lähevad sakid suure-
maks, sest puudub südame tagaseina „vastasmängija“, mille vektor muidu maha lahutataks.

EKG paber

Elektrokardiograafi ga saadav pilt trükitakse tavaliselt EKG-ribale. EKG-paber on standardne, 
tänu sellele saab erinevaid EKG-kõveraid võrrelda.

See on millimeeterpaber, millel on iga 75 mm järel märgistus – see vastab standardsel joo-
nestuskiirusel kolmele sekundile. 25 mm vastab siis ühele sekundile, seega on 5 mm 0,20 se-
kundit ja 1 mm 0,04 sekundit. Nii saab EKG-kõvera hindamisel juba esimese pilguheitmisega 
südamesageduse kohta järeldusi teha. 
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Joonis 49.5. EKG paber

Erutuse levik südames

Nagu eelpool selgitatud, esineb südames erutuse tekkimisel ja selle levikul teatud hierarhia. 

Tavaolukorras saadab siinussõlm regulaarselt välja millivoltides mõõdetavaid elektrilisi im-
pulsse, mis levivad radiaalselt kogu kodade müokardis. Erutatud rakk annab erutuse edasi 
naaberrakule. Nii levib erutus lainena üle kogu koja. Lõpuks ulatub see erutuslaine AV-sõl-
meni, mis asub parempoolse koja põhjas. 

Igaks juhuks sisaldab kodade müokard veel sinuaurikulaarseid ehk ka internodaalseid kimpe. 
Need on kolm kindlat liini, mis samuti impulsi AV-sõlmeni viivad. 

Kojarakkude elektriline erutus on EKG abil mõõdetav. Selle väljenduseks on esimene sakk, 
mis nulljoonest eemale tõuseb, seda nimetatakse P-sakiks (igale normaalsele kõverale e. 
sakile on antud oma tähis, P kuni T (U)). 

Joonis 49.6. EKG kompleksi komponendid

Kui saabuv energia ületab AV-sõlme individuaalse läve, siis võtab AV-sõlm selle impulsi vastu 
ja saadab väikese viivitusega edasi.

See viivitus annab vatsakestele aega täituda. Signaali edasi juhtimisel Hisi kimbu vatsakestes 
asuvate säärte ja Purkinje kiudude kaudu (isoleeritud teedena) jõuab EKG-kõver taas nullini. 
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Perioodi kodade erutuse algusest vatsakeste erutuse alguseni nimetatakse PQ-ajaks. PQ-
aeg liidab endas kodade, AV-sõlme ja Hisi kimbu erutuse kestused kuni erutuse üleminekuni 
vatsakeste töölihastele. 

Niipea kui impulss jõuab vatsakeste müokardini, erutuvad sealsed rakud ühekorraga. Te-
kib tüüpiline kõveramuster, mis on alguses suunatud negatiivselt, s.t allapoole nulljoont 
(Q-sakk) ja seejärel kaugele positiivsesse alasse (R-sakk). Järgmine kõvera liikumine naaseb 
nulljoonele ja ulatub sealt ka teisele poole (S-sakk). Tavaliselt vaadeldakse neid kolme sakki 
korraga (QRS-kompleks).

Nüüd on kogu vatsakeste müokard erutunud. EKG-kõver jõuab taas nullini.

Vatsakeste lihaste repolariseerumine on näha T-sakina. 

Kõvera osade kokkuvõte

• P = erutuse levimine kodades

• QRS = erutuse levimine vatsakestes 

• Tüüpiline EKG-kõver moodustubki nendest erutuse levimistest: vaheseina erutus Q, 
müokardi erutus R, kui kogu lihasmass on erutunud, siis kaob ka vektor ja R-sakk las-
kub taas nulljoonele. Elektroodide seisundist olenevalt tekib suurem või väiksem S-sakk. 
QRS-kompleksi kuju jäsemeelektroodides sõltub peamiselt (elektrilisest) südameteljest. 
Rinnakuelektroodidel on R-sakk V1–V5 üldiselt suurem ja S-sakk väiksem. 

• Lisaks võetakse hindamisel arvesse muid kõvera osi, mille kirjutaja teatud aegadel üles 
märgib. 

• PQ-periood: P-saki algusest QRS-kompleksi alguseni = erutuse ülejuhte aeg (0,12–0,2 
sek). Osaliselt isoelektriline = nulljoonel.

• ST-segment: S-saki lõpust (vatsakeste erutumise lõpp) kuni T-saki alguseni. Tavajuhul iso-
elektriline.

EKG tõlgendamine 
Kasutage kõigi EKG-de hindamiseks järgmist skeemi.
1. Kas see, mida ma monitoril/paberil näen, on minu patsiendi EKG või hoopis artefakt? 

(Kontrollige elektroodide ühendusi ja signaali võimendust; kas kõigis osades on ühesu-
gune rütm?)

2. Kas esineb mingi elektriline aktiivsus?
3. Milline on QRS-sagedus?
4. Kas QRS-sagedus on rütmiline või arütmiline (mõõtke kaugused paberimärgiste abil)?
5. Kas QRS-kompleks on normaalne (< 12 ms = < 3 ruudukest) või laienenud?
6. Kas kodade tegevus on leitav (P-saki olemasolu)?
7. Milline on kodade tegevuse (P-saki) ja vatsakeste (QrS-kompleks) sageduse suhe?

(Allikas: European Rescuscitation Council Advanced Cardiac Life Support Manual)

Radiaalselt – ühest punktist kiirtena laiali

Internodaalne – sõlmedevaheline

Artefakt – kunsttoode; kunstlik, häiretest tekkinud, mittereaalne leid
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Teadmiste kontrolli küsimused

1. Selgitage EKG-kõvera moodustumist.

2. Selgitage, milles seisneb erinevus EKG-pildi ja südame hemodünaamilise tegevuse vahel.

3. Selgitage EKG-kõvera moodustumise mehhanismi.

4. Kirjeldage EKG-paberi elemente.

5. Selgitage südame löögisageduste hindamise meetodeid EKG-riba abil.

6. Selgitage EKG-kõvera kujunemist kodade tegevuse korral.

7. Selgitage EKG-kõvera kujunemist AV-sõlme tegevuse korral.

8. Selgitage EKG-kõvera kujunemist vatsakeste tegevuse korral.

9. Selgitage EKG-riba hindamise seitset sammu.

49.6.5. Südame rütmihäired

Õpieesmärgid

Erakorralise meditsiini tehnik:

• teab kuidas hinnata südame rütmihäirete olemasolu;

• teab südame rütmihäirete põhjusi;

• teab milliste kriteeriumite alusel määratletakse siinusrütm;

• team, millised on ventriklitest (vatsakestest) tulenevad rütmihäireid ja miks need on 
ohtlikud.

Südame rütmihäirete põhjused 

Südame rütmihäireteks on muutused südame tavaliselt regulaarses, hetkevajadustele ko-
handuvas löögirütmis. Rütmihäirete võimalikeks põhjusteks on: 

• müokardi isheemia (südamelihase puudulik verevarustus), nekroos (kudede kärbumine),

• vegetatiivse närvisüsteemi häired,

• kodade düsplaasia,

• veregaaside ja vere pH-väärtuse muutused,

• elektrolüütide nihked (Ca++, K+, Mg++),

• südame kontusioon,

• elektrivoolu otsene või kaudne mõju,

• mürgistused (antidepressandid, digitaalis),

• peaajutrauma,

• hüpotermia.
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Kodadest pärinevad rütmid

1) Siinusrütm

Kõrvalekalde märkamiseks tuleb kõigepealt määratleda normaalne seisund. Normaalseks 
rütmiks on siinusrütm, mis on näidatud alljärgneval joonisel:

EKG kirjeldus

• Sagedus on vahemikus 60 kuni 80 lööki minutis.

• Südamelöögid on rütmilised.

• P-sakkide amplituud II lülituses on väiksem kui 0,25 mV.

• PQ-segment kestab 120 kuni 200 ms.

• P-sakk kestab maksimaalselt 100 ms.

• QRS-kompleks kestab 60 kuni 100 ms.

• Igale P-sakile järgneb QRS-kompleks.

2) Siinussõlmest tulenevad rütmihäired

Siia kuuluvad: 

• siinusbradükardia,

• siinustahhükardia.

NB! Kõigil siinussõlmest tulenevatel rütmihäiretel on järgmised ühised EKG-tunnused:

• positiivsed P-sakid II lülituses,

• P-sakid on sama konfi guratsiooniga,

• normaalne P-R-intervall,

• QRS-kompleks on normaalse konfi guratsiooniga.

a) Siinusbradükardia

Siin on tegemist aeglase siinuserutusega, mis on tingitud parasümpaatilise närvisüsteemi ak-
tiivsuse tõusust või siinussõlme häirest, samuti võib see olla põhjustatud ravimite mõjust (di-
gitaalise üledoos) või väga hea tervisega inimeste puhul võib ka füsioloogiliseks normiks olla. 
Sellisel juhul on südame sagedus madalam kui 60 lööki minutis.
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EKG-pilt
• Kõvera konfi guratsioon nagu siinusrütmil, sagedus alla 60.

• Rütmiline.

• QRS-kompleks on kitsas.

• P-sakk on äratuntav.

• Igale P-sakile järgneb QRS-kompleks.

• PQ-segment on normaalne, 120-200 ms. 

Kas taoline rütmihäire on patsiendile ohtlik?

Tervele patsiendile ei ole.

Samas võib löögisageduse langus muude probleemidega koos esinedes põhjustada südame 
pumpamismahu tugevat langust. Hüpotoonia, rinnakutagused valud või peaaju verevarus-
tushäired võivad enamasti esineda löögisagedustel alla 50 korra minutis. Tulemuseks võib 
olla ka kodade või vatsakeste ekstrasüstoolia. 

Kiirabi tegevus

Oleneb kaasnevatest nähtudest:

• Madalat vererõhku ja peaaju verevarustuse puudulikkust saab kõrvaldada autotransfu-
siooniga asendi korrigeerimise abil – lamama, jäsemed tõstetuna.

• Stenokardia korral tuleb ülakeha 30° nurga alla seada.

• Paigaldada perifeerne veenikanüül.

• Manustada veeniseiseselt füsioloogilist lahust. 

• Tõsta atropiini abil medikamentoosselt südame löögisagedust.

NB! Meetmed peavad lähtuma siiski eelkõige patsiendi tegelikust seisundist: „Ravi patsienti, 
aga mitte rütmi monitoril!“

b) Siinustahhükardia

Siin on tegemist rütmilise löögisagedusega rohkem kui 100 lööki minutis.



656

EKG-pilt
• EKG-kõvera konfi guratsioon nagu siinusrütmil, sagedus üle 100.

• Rütmiline.

• P-sakk on äratuntav.

• PQ-segment on normaalne (ei ole alla 120 ms). 

• QRS-kompleks on kitsas.

• Igale P-sakile järgneb QRS-kompleks.

Kas taoline rütmihäire on patsiendile ohtlik?

Ei ole. Samas võib tahhükardia olla sümptomiks mõnele muule eluohtlikule seisundile, nt 
šokk või kopsuemboolia. 

Kiirabi tegevus - oleneb põhjusest.

2) Kodadest tulenevad rütmihäired 

Siia kuuluvad: 

• kodade ekstrasüstolid,

• paroksüsmaalne supraventrikulaarne tahhükardia,

• kodade laperdus,

• kodade fi brillatsioon.

NB! Kõigil kodadest tulenevatel rütmihäiretel on järgmised ühised EKG-tunnused:

• P-sakid on siinusrütmist erineva konfi guratsiooniga,

• PQ-segment võib olla normaalne, pikenenud või lühenenud,

• QRS-kompleks on normaalse konfi guratsiooniga.

a) Kodade ekstrasüstolid (SVES – supraventrikulaarsed ekstrasüstolid)

Kodade ekstrasüstolid on enneaegsed erutused (P’), mis tekivad ektoopilises (väljaspool sii-
nussõlme asuvas), kodade alasse jäävas erutuskoldes ja millele enamasti järgneb vatsakeste 
erutus.
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EKG-pilt

• Põhirütmiks on siinusrütm, kuid seda katkestavad ebaregulaarsed enneaegsed kodade 
erutused.

• P’-sakk on muutunud.

• P’-sakk tekib enneaegselt.

• QRS-kompleks on normaalne.

Nendel ekstrasüstolitel on erinevad esinemissagedused. Edasine rütm on taas regulaarne, 
jätkudes viimasest (ektrasüstoolsest) QRS-kompleksist. 

Kas taoline rütmihäire on patsiendile ohtlik?

Ei ole.

Samas võivad kodade ekstrasüstolid olenevalt alushaigusest südame elektrilist ebastabiil-
sust näidata. Patsienti tuleb hoolikalt jälgida. 

Kiirabi tegevus haiglasse transpordi ajal

Enamasti ei ole mingeid erakorralisi meetmeid vaja.

b) Paroksüsmaalne supraventrikulaarne tahhükardia
Hoogudena esinevad regulaarsed südamesageduse kiirenemised sageduseni 160 kuni 240 
lööki minutis. See võib kesta mõnest sekundist mitme päevani. 

EKG-pilt

Kiired, regulaarsed, normaalse väljanägemisega QRS-kompleksid. P-sakid ei ole enamasti 
äratuntavad.

• Rütmiline tahhükardia.

• Selgelt äratuntavaid P-sakke ei ole.

• QRS-kompleksid on enamasti normaalsed.
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Kas taoline rütmihäire on patsiendile ohtlik?

See sõltub tahhükardia sagedusest ja kestusest. Oht tekib samaaegse hüpotoonia korral 
(süstoolne RR < 90 mmHg, hemodünaamiline ebastabiilsus). Sellistel patsientidel esinevad 
peaaju verevarustuse puudulikkuse või kopsuturse tunnused. 

Kiirabi tegevus

Kui anamneesist ilmneb äkiline ja ootamatu rütmihäire, siis võib proovida uitnärvi erutamise 
teel hoogu katkestada. Seejuures ei tohi unustada ka monitori jälgida!

• Proovige surumist: paluge patsiendil sisse hingata ja siis 15 sekundit punnitada nagu roo-
jamisel. 

• Unearteri massaaž: katsuge kaelal (NB! korraga ainult ühel pool!) unearteril pulssi ja su-
ruge samal ajal 2–3 sekundit sellele kohale.

• Tahhükardia aeglustamine ravimitega (patsiendi haiglasse transpordi ajal).

c) Kodade laperdus

Tegemist on rütmihäirega, mis võib olla nii tahhükardiline, normaalsagedusega kui bradükar-
diline. Seejuures esinevad tüüpilised saehammaste kujulised kodade laperdust näitavad sakid. 

EKG-pilt 

• Normaalseid P-sakke ei ole.

• Nähtavad on saehammaste kujulised laperduse sakid sagedusega 250–300/min.

• Vatsakeste sagedus on enamasti normaalne või kiirenenud.

Kas taoline rütmihäire on patsiendile ohtlik?

See sõltub vatsakeste sagedusest ja võimalikust laperduse põhjuseks olevast alushaigusest. 
Mida kõrgem on vatsakeste sagedus, seda suurem on varasema kahjustuse või klapirikkega 
südame puhul oht patsiendile. Mitraalklapi kitsenemisega patsientidel võib juba vatsakeste 
sagedusel pisut üle 100 löögi minutis tekkida kopsuturse. 

Peamiseks ohuks on edasine deblokeerumine ja 1 : 1 ülekanne (igale kodade erutusele järg-
neb vatsakeste erutus). Tulemuseks on löögisagedused üle 220/min ja südame löögimaht 
väheneb kiiresti. 

Kiirabi tegevus

• Niikaua kui vatsakeste sagedus ja vererõhk on omavahel seoses, pole vaja mingeid meet-
meid rakendada.

• Paigaldage perifeerne veenikanüül 

• Haiglasse transpordiks püüda AV-sõlme ülejuhtevõimet medikamentoosselt langetada 
(vatsakeste sageduse vähendamiseks).
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d) Kodade fi brillatsioon

Siin ei ole siinussõlmest lähtuvaid sünkroonseid erutusi, vaid toimuvad kodade lihaste kiired, 
ebaregulaarsed depolarisatsioonid (mis lähtuvad erinevatest kodades asuvatest erutuskol-
letest). Erutuste ülekandumine vatsakestele on täiesti ebaregulaarne. AV-sõlme ülejuhte-
võime kohaselt antakse erutused edasi ebaregulaarselt. Sellest tekivad väga erinevad tah-
hükardilised, bradükardilised või normaalsagedusega vatsakeste rütmid.

EKG-pilt

• Ebaregulaarsed bradükardilised, tahhükardilised või normaalsagedusel südamelöögid.

• Vatsakeste sagedus on muutlik.

• QRS-kompleksid on kitsad.

• Äratuntavaid P-sakke ei ole – seetõttu ei saa ka ülejuhte aja kohta midagi öelda.

• T-saki ja QRS-kompleksi vahel on näha muutuva amplituudi ja kestusega väikesed sakid 
(f-sakid).

Kas taoline rütmihäire on patsiendile ohtlik?

Enamasti ole. Samas näitab kodade fi brillatsioon vahetevahel kardiaalset dekompensatsiooni. 

Kiirabi tegevus

Olenevalt sagedusest võib olla vaja erakorralise abi osutamist rakendada.

Kui rütmihäire on tekkinud vähem, kui 48 tundi tagasi, siis püütakse AV-sõlme ülejuhtevõi-
met medikamentoosselt langetada (vatsakeste sageduse vähendamiseks). Sellise haige ravi 
toimub üldjuhul haiglas. Äsja tekkinud rütmihäiret võib arst püüda kodus ravida. Vajadusel 
teostatakse sünkroniseeritud elektrokardioversioon.

Isheemia – verevaegus, toob kaasa kudede ja elundite suremise hapnikupuuduse tagajärjel 
Düsplaasia – väärareng

Südame kontusioon – südame põrutus, sageli kaasnevad sellega rütmihäired

Hüpotermia – alajahtumine

Stenokardia – angina pectoris, valuhood südamepiirkonnas koos surutise tundega

Paroksüsmaalne – hoona esinev

Supraventrikulaarne – vatsakestest kõrgemal (siin:südamekojas) tekkiv

Deblokeerumine – kaitseblokaadi kadumine ja kõigi kodades tekkivate impulsside edasikandumine 
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Atrioventrikulaarsõlmest tulenevad rütmihäired

Siia kuuluvad: 

• atrioventrikulaarne rütm,

• paroksüsmaalne atrioventrikulaarsõlme tahhükardia (AV-sõlme retsiprookne tahhükardia, 
AVNRT).

NB! Kõigil AV-sõlmest tulenevatel rütmihäiretel on järgmised ühised EKG-tunnused:

• Sageli ei ole võimalik P-sakke eristada. Kui P-sakid esinevad, siis on need negatiivsed.

• P-R-intervall on normaalne.

• QRS-kompleks on normaalne või laienenud.

a) Atrioventrikulaarne rütm

See asendusrütm tekib siis, kui siinussõlme sagedus langeb allapoole AV-sõlme sagedust. 
Rütmiregulaatorina hakkab toimima AV-sõlm. 

Südame löögirütmiks on sel juhul 40–60 lööki minutis. See mehhanism hoiab ära vatsakeste 
seiskumise. 

Põhjusi on palju. Esmajärjekorras tuleks nimetada vagotoonust, mis võib siinussõlme aeglus-
tumist põhjustada. 

EKG-pilt

• Vatsakeste kompleks on normaalne või laienenud, sagedus 40–60, rütmiline.

• P-sakk on negatiivne, leitav enne või pärast vatsakeste kompleksi, aga vatsakeste komp-
leks võib ka selle peale asetuda.

• PQ-segment on väiksem kui 120 ms, kui P-sakk ilmneb enne QRS-kompleksi. 

Kas taoline rütmihäire on patsiendile ohtlik?

Madala sageduse tõttu võib südame pumpamismaht väheneda. 

Kiirabi tegevus

Füsioloogiliste näitajate jälgimine, kardiomonitooring. Patsiendi transpordi ajaks tuleb kind-
lasti rajada veenitee. Vajadusel kasutab arst ravimeid või südamestimulaatorit.

2) Paroksüsmaalne atrioventrikulaarsõlme tahhükardia (AV-sõlme retsiprookne tah-
hükardia, AVNRT)

Selle rütmipildi esinemine ja kuju ning rakendatavad meetmed on sarnased paroksüsmaal-
sele supraventrikulaarsele tahhükardiale – vt seda osa.
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Vatsakestest tulenevad rütmid

Siia kuuluvad:

• ventrikulaarsed ekstrasüstolid,

• mittepüsiv ventrikulaarne tahhükardia,

• ventrikulaarne tahhükardia,

• vatsakeste fi brillatsioon,

• asüstoolia.

NB! Kõigil vatsakestest tulenevatel rütmihäiretel on järgmised ühised EKG-tunnused:

• üldjuhul ei ole võimalik P-sakke eristada,

• QRS-kompleks on laia konfi guratsiooniga (üle 120 ms).

1) Ventrikulaarsed ekstrasüstolid (VES)

VES on vatsakeste enneaegsed erutumised spontaanse ventrikulaarse erutustekke tõttu.

• Monotoopsed VES-id = kõik ekstrasüstolid tekivad ühes ja samas erutuskoldes ning on 
sama kujuga. 

• Polütoopsed VES-id = ekstrasüstolid tekivad erinevates erutuskolletes ja on ka erineva-
te kujudega.

Siin on tegemist impulsside tekkimisega ektoopilises (väljaspool siinussõlme asuvas), va-
sakusse või paremasse vatsakesse jäävas erutuskoldes. Siinusrütmi need ei häiri. Kuna aga 
järgmine siinussõlme impulss jõuab vatsakestesse nende absoluutses refraktaarfaasis, siis 
ei suuda see vatsakesi erutada. Alles sellele järgnev siinussõlme impulss tekitab normaalse 
QRS-kompleksi. Selliselt tekkivat pausi nimetatakse kompensatoorseks pausiks, kusjuures 
mõlema, s.t ekstrasüstolile eelneva ja järgneva RR-segmendi summa on sama nagu kahe 
normaalse RR-segmendi summa.

Aeglase siinusrütmi korral saab siinussõlme järgneva impulsi otse vatsakestele edastada ja 
seda nimetatakse asendus- ekstrasüstoliks (interposed ventricular extrasystol).

EKG-pilt

• Põhirütm on enamasti normaalsagedusega siinusrütm.

• Esinevad enneaegsed vatsakeste kokkutõmbed ilma eelneva P-sakita ning koos laiene-
nud PQR-kompleksiga ja muutunud T-sakiga.

• Neile järgneb kompensatoorne paus.

• Kahte üksteisele järgnevat VES-i nimetatakse paariks, kolme üksteisele järgnevat VES-i 
nimetatakse kolmikuks või mittepüsivaks ventrikulaarseks tahhükardiaks.
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Kas taoline rütmihäire on patsiendile ohtlik?

Üksikute ekstrasüstolite korral ei ole. 

Müokardi infarkti korral viivad VES-id sageli vatsakeste tahhükardiani, vatsakeste laperduse-
ni või vatsakeste fi brillatsioonini. 

Kiirabi tegevus

Sümptomiteta VES-i korral ei ole haiglasse transpordi ajal üldiselt mingeid erimeetmeid vaja.

b) Mittepüsiv ventrikulaarne tahhükardia 

Mittepüsiva tahhükardia all mõistetakse vähemalt kolme järjestikust südamelööki maksi-
maalselt 30 sekundi jooksul. EKG-pilt on sarnane püsivale ventrikulaarsele tahhükardiale. 

Kas taoline rütmihäire on patsiendile ohtlik?

Selliste hoogude ajal väheneb südame pumpamismaht kiiresti. Enamasti on need hood 
äratuntavad ainult EKG-l. Hoo ajal ei ole pulssi tunda. Seda nimetatakse ka pulsidefi tsiidiks 
(EKG-s on südame rütmi sagedus erinev palpatoorselt hinnatava pulsi rütmist).

VES-i hood on sageli vatsakeste fi brillatsiooni eelkäijateks ja põhjustajateks, seda eriti ägeda 
müokardi infarkti korral.

Kiirabi tegevus

Kui on kliinilise surma tunnused, alustada taaselustamise võtetega.

3) Ventrikulaarne tahhükardia

Kiirenenud regulaarsed südamelöögid vatsakestest pärineva monotoopse erutustekkega, 
rohkem kui 30 sekundi vältel.

EKG-pilt

• Tahhükardia, rohkem kui 100 lööki minutis.

• Rütmiline pilt.

• QRS-kompleksid on selgelt laienenud (> 100 ms).

Kas taoline rütmihäire on patsiendile ohtlik?

Eluohtlik!

Olenevalt südame löögisagedusest ja põhihaigusest võib teatud tingimustel tekkida tugev 
negatiivne mõju hemodünaamikale.

Südame minutimahu vähenemise tõttu tekivad enamasti selged peaaju verevarustuse puu-
dulikkuse tunnused. Sageli toimub sellise rütmi puhul üleminek vatsakeste laperdusele ja 
vatsakeste fi brillatsioonile. 
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Kiirabi tegevus

Arstibrigaadi kaasamine või konsultatsioon:

• intensiivne jälgimine,

• defi brillatsioonivalmidus,

• elustamisvalmidus,

• perifeerne veenikanüül,

• pulsi puudumisel defi brillatsioon ja elustamine.

4) Vatsakeste fi brillatsioon

Südame lihaskiudude täielikult koordineerimata erutumine. Südame pumpamismaht on 
null. Tuntavat pulssi ei ole.

EKG-pilt

• Täiesti ebaregulaarsed sakid.

• Sagedus 250–400/min.

• Enamasti ilma igasuguse amplituudita.

• QRS-komplekse ei ole.

• P- ja T-sakid pole enam eristatavad.

Kas taoline rütmihäire on patsiendile ohtlik?

Eluohtlik! Südameseiskumine!

Kiirabi tegevus

• Taaselustamise alustamine.

• Arstibrigaadi appikutsumine või konsultatsioon.

5) Asüstoolia

Tõlgituna tähendab asüstoolia südamelöögi puudumist. EKG näitab püsivat nulljoont. Võib 
olla tingitud potentsiaalselt kõrvaldatavatest põhjustest: 4H ja 4T (j ptk „Taaslustamine 
kliinilisest surmast“).
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EKG-pilt

Ei ole näha mingit kodade ega vatsakeste aktiivsust.

NB! Kindlasti kontrollige, ega kaabel või elektrood ei ole lahti tulnud (pole juhtunud kontakti 
kadumist).

Kas taoline rütmihäire on patsiendile ohtlik?

Eluohtlik! Südameseiskumine!

Kiirabi tegevus

• Taaselustamise alustamine.

• Arstibrigaadi appikutsumine või konsultatsioon.

Monotoopsed VES-id – samast erutuskoldest tekkivad vatsakeste ekstrasüstolid

Polütoopsed VES-id – erinevatest erutuskolletest tekkivad vatsakeste ekstrasüstolid 

Erutuse ülejuhtehäiretest tulenevad rütmihäired

Siia kuuluvad:

• atrioventrikulaarsed blokaadid (AV-blokaadid),

• preeksitatsiooni sündroomid.

1) AV-blokaadid

Atrioventrikulaarne (AV) erutuse ülejuhtehäire (blokaad) tähendab, et erutuse ülekandumi-
ne kodadelt vatsakestele toimub viivitusega või ei toimu üldse. 

Perioodi kodade erutuse algusest vatsakeste erutuse alguseni nimetatakse PQ-ajaks. PQ-
aeg liidab endas kodade, AV-sõlme ja Hisi kimbu erutuse kestused kuni erutuse üleminekuni 
vatsakeste lihastele.

a) I astme AV-blokaad

I astme AV-blokaadi korral kantakse kõik kodade erutused vatsakestele üle, kuid see toimub 
viivitusega (rohkem kui 200 ms). Tavaliselt mõõdetakse PQ-kestust II lülituses (seal on ena-
masti maksimaalne ülejuhteaeg). Normaalne PQ-kestus on 0,12–0,20 sekundit.
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EKG-pilt

• Bradükardiline või normsageduslik rütmiline südametegevus. 

• P-sakk on olemas.

• PQ-intervall on pikem kui 200 ms.

• Igale P-sakile järgneb normaalse konfi guratsiooniga QRS-kompleks.

Kas taoline rütmihäire on patsiendile ohtlik?

Ei ole.

Harva võib toimuda üleminek kõrgema astme AV-blokaadiks.

Kiirabi tegevus

Kiireid meetmeid ei ole vaja.

b) II astme AV-blokaad

Jaguneb kaheks alaliigiks I tüüpi e Wenckebachi tüüpi ja II tüüpi ehk Mobitzi tüüpi blokaadiks.

I tüüpi ehk Wenckebachi tüüpi II astme AV-blokaad

Wenckebachi tüüpi AV-blokaadi puhul pikeneb ülejuhteaeg perioodiliselt kuni ühe ülejuhte 
ärajäämiseni. Enamasti piirdub see häire AV-sõlmega.

EKG-pilt

• Bradükardiline südametegevus.

• 3–6 P-saki järel jääb üks QRS-kompleks ära.

• Pausi pikkus võrdub kahekordse RR-intervalliga.

• P-sakk on olemas ja regulaarne.

• PQ-kestus pikeneb perioodiliselt.
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Kas taoline rütmihäire on patsiendile ohtlik?

Ei ole. Harva võib toimuda üleminek kõrgema astme AV-blokaadiks.

Kiirabi tegevus

Kiireid meetmeid ei ole vaja.

II tüüpi ehk Mobitzi tüüpi II astme AV-blokaad

Mobitzi tüüpi AV-blokaadi puhul on ülejuhteaeg konstantne, aga regulaarsete ajavahemike 
järel jääb üks kodade erutus (P-sakk) vatsakestele üle kandmata (näiteks kui jääb ära iga kol-
mas QRS-kompleks, siis on tegemist 3 : 1-blokaadiga).

EKG-pilt

• Bradükardiline vatsakeste tegevus.

• Kitsad QRS-kompleksid.

• Rütmiliselt jääb ära üks QRS-kompleks.

• P-sakk on regulaarne.

• PQ-intervallid on ühepikkused.

Kas taoline rütmihäire on patsiendile ohtlik?

See sõltub blokaadi intensiivsusest ja sellest tulenevast vatsakeste töösagedusest. On või-
malik üleminek täielikule AV-blokaadile. 

Kiirabi tegevus

Vajadusel tõstetakse südame löögisagedust (transpordiks haiglasse) või kaastakse arstibrigaad

c) III astme AV-blokaad (täielik ehk totaalne AV-blokaad)

Kodade erutust ei kanta enam üldse vatsakestele üle ning seetõttu puudub igasugune seos 
P-saki ja QRS-kompleksi vahel. Vatsakeste erutus tekib vatsakeste endi erutuskeskuses ja 
seda madalal sagedusel. 
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EKG-pilt

• QRS-komplekside bradükardia.

• P-sakk on regulaarne ja normaalse sagedusega.

• Vatsakeste erutuvus toimub sõltumatult ja väljaspool AV-sõlme j vatsakeste asendus-
rütm.

Kas taoline rütmihäire on patsiendile ohtlik?

AV-blokaad III on asüstoolia eelkäija. Väga aeglase asendusrütmi korral võib tekkida mööduv 
teadvusekaotus (Adamsi-Stokesi hoog). 

Kiirabi tegevus

• Jälgimine.

• Kui tekivad teadvusekaotus ja peaaju verevarustuse puudulikkuse nähud (pupillide reakt-
siooni vähenemine), siis tuleb elustada!

• Arstibrigaadi kaasamine. 

2) Pulsita elektriline aktiivsus (PEA)

Südameseiskumine, mille korral EKG näitab küll elektrilist aktiivsust, kuid efektiivset (pulssi 
tekitatavat) pumpamist ei toimu. 

Prognoos on halb, võimalikuks põhjuseks on laiaulatuslik äge müokardi infarkt. 

Potentsiaalselt kõrvaldatavad põhjused (j ptk „Taaselustamine kliinilisest surmast“):

• „4H“:

• hüpoksia,

• hüpovoleemia,

• hüper-/hüpokaleemia, hüpokaltseemia, atsidoos (elektrolüüdihäired),

• hüpotermia,

• „4T“:

• pneumotooraks (pingeline õhkrind, ingl k - tension pneumothorax),

• südame tamponaad (ingl k – tamponade),

• mürgistus (ingl k - toxins (toksiinid))

• tromboemboolia.

EKG-pilt

• Enamasti ebaregulaarne aktiivsus.

• Enamasti väga bradükardiline.

• Enamasti madalavolataažiline.

• Kodade aktiivsus puudub.

• Vatsakeste kompleksid on laiad.

Kas taoline rütmihäire on patsiendile ohtlik?

Eluohtlik! Tegemist on südameseiskumisega!
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Kiirabi tegevus

• Elustamine

• Arstibrigaadi kaasamine

3) WPW-sündroom (preeksitatsioon)

WPW-sündroomi (Wolffi  -Parkinsoni-White’i sündroomi) korral toimub vatsakeste enneaeg-
ne erutuvus (preeksitatsioon) lisajuhtetee kaudu, mis on EKG-l tavaliselt näha QRS-komp-
leksi alguses paikneva deltasakina. Sellest võib välja kujuneda retsiprookne tahhükardia (re-
entry tahhükardia).

EKG-pilt

• QRS-kompleksi alguses on näha deltasakid.

• PQ-kestus on lühenenud (< 120 ms).

WPW-tahhükardia korral ringleb erutuvus kojalt AV-sõlme kaudu vatsakesele ja vatsakeselt 
Kenti kimbu kaudu tagasi kojale või siis kojalt Kenti kimbu kaudu vatsakesele ja sealt AV-sõl-
me kaudu tagasi kojale.

Kas taoline rütmihäire on patsiendile ohtlik?

Selle sõltub sagedusest ja kestusest. Akuutne oht tekib samaaegse tugeva hüpotoonia kor-
ral (süstoolne RR < 90 mmHg).

Kiirabi tegevus

Jälgimine ja arstibrigaadi kaasamine.

Madalavolataažiline – madala amplituudiga EKG-kõver

Lisajuhtetee – täiendav juhtetee vatsakese ja koja vahel 

Preeksitatsioon – vatsakeste lihaste enneaegne erutuvus

Adamsi-Stokesi hoog, ka Adamsi-Stokesi-Morgani hoog – südame ägedast rütmihäirest põhjusta-
tud peaaju hapnikuvaegus koos teadvusekaotusega, pikema kestuse korral asüstoolia ja surma oht!

Kokkuvõte

Südame rütmihäiretega EKG hindamisel tuleb esmajoones arvesse võtta patsiendi tegelikku 
üldseisundit. Kasutage EKG kirjeldamisel ja tõlgendamisel 7-sammulist süstemaatilist lähe-
nemist. 

Kodadest tulenevate rütmihäirete ohtlikkus seisneb vatsakeste ebapiisavas täitumises ja ve-
rerõhu kriitilises languses.

Vatsakestest tulenevad rütmihäired võivad avaldada tugevat mõju vatsakeste tegevuse 
koordinatsioonile ja viivad sageli vatsakeste fi brillatsioonini!

Siin tuleb meeles pidada lauset: „Ravi patsienti, aga mitte rütmi!“
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VÕTMESÕNAD kodade fi brillatsioon polütoopne tahhükardia

asüstoolia kodade laperdus QRS-kompleks T-sakk

bradükardia monotoopne (südame) rütmihäire tõlgendamine

EKG P-sakk siinusrütm ventrikulaarne

ekstrasüstol PEA supraventrikulaarne

Teadmiste kontrolli küsimused

1. Mis on südame rütmihäire?

2. Loetlege vähemalt viis südame rütmihäirete põhjust.

3. Loetlege vähemalt viis siinusrütmi kriteeriumi.

4. Kirjeldage järgmisi südame rütmihäireid: siinustahhükardia, kodade ekstrasüstolid,  mo-
notoopsed ventrikulaarsed ekstrasüstolid, polütoopsed ventrikulaarsed ekstrasüstolid, 
ventrikulaarne tahhükardia. Nimetage neile iseloomulikud tunnused EKG-pildil, kirjelda-
ge nende ohtlikkust patsiendile ning loetlege kiirabi tegevused.

5. Kirjeldage järgmisi südame rütmihäireid: vatsakeste fi brillatsioon. asüstoolia, PEA. Ni-
metage neile iseloomulikud tunnused EKG-pildil, kirjeldage nende ohtlikkust patsiendile 
ning loetlege kiirabi tegevused.

49.7. Defi brillatsioon

Õpieesmärgid

Erakorralise meditsiini tehnik:

• teab millistel näidustustel kasutatakse defi brillatsiooni ja kardioversiooni ning missugu-
sed võimalikke ohte ja komplikatsioone need protseduurid võivad endas sisaldada;

• teab kuidas teostatakse defi brillatsiooni ja kardioversiooni;

• teab miks on oluline varajane defi brillatsioon:

• teab kuidas kontrollida kasutatavate seadmete töökorras olekut, neid ette valmistada ja 
hooldada.

49.7.1 Käsielektroodidega defi brillatsioon

Sissejuhatus

Vereringeseiskuse korral ei pumpa süda enam verd, mistõttu kolme minuti jooksul tekib or-
ganismis hapnikupuudus ja ajukahjustus. Südame, kui pumba, funktsiooni lakkamise ja selle-
ga kaasneva  vereringeseiskuse kõige sagedasem põhjus on vatsakeste virvendus (VF), mis 
esineb üle 2/3 juhtudel. Vatsakeste virvenduse korral on ainsaks ravimeetodiks kiire defi b-
rillatsioon; esimese 30 sekundi puhul on ellujäämisšansid 97%. Iga viivitatud minutiga kaha-
neb ellujäämistõenäosus 7–10 protsendi võrra. Tõhus südamemassaaž ja kunstlik hingamine 
lükkavad südame lõpliku seiskuse mõnevõrra edasi, kuid ei suuda seda ära hoida. 

Vatsakeste fi brillatsiooni või pulsita ventrikulaarse tahhükardiaga vereringe seiskuse korral 
kehtib reegel: mida kiiremini defi brilleeritakse, seda parem.
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Pilt 50.23. Vatsakeste fi brillatsioon (VF)

Defi brillatsiooni puhul juhitakse läbi südamelihase elektrivool, mis lõdvestab korraga kõik 
korrapäratult tõmbleva südamelihase kiud, misjärel hakkab (ideaaljuhul) tööle südame loo-
mulik erutusteke. Tegelikult läbib südamelihast ainult väike osa läbi rinnakorvi juhitavast 
elektrivoolust. 

Juhendi „ERC Guidelines 2010“ soovituse järgi tuleks monofaasiliste defi brillaatorite puhul 
valida defi brillatsiooni energiaks täiskasvanul 360 džauli (J) ja bifaasilisel defi brillaatoril 200 
J või defi brillaatori tootja soovitatud energiakogus. 

Oluline on ka see, et kui tekib VF ja käepärast on defi brillaator, tuleb keskenduda kolmele 
kiirele defi brillatsioonile (muud tegevused on teisejärgulised). 

Terminoloogia

Defi brillatsioon – vooluimpulsside juhtimine läbi südamelihase vatsakeste virvenduse ja ko-
dade tahhükardia katkestamiseks

Vereringeseiskus – süda ei ole suuteline verd pumpama

Vatsakeste virvendus (VF, ventricular fi brillation) – südamelihase kiudude korrapäratud kok-
kutõmbed kodade piirkonnas ilma vereringeta

Pulsita ventrikulaarne tahhükardia (VT, ventricular tachycardia) – ventrikulaarne tahhükar-
dia, mille korral puudub efektiivne (pulsiga) vereringe

Näidustused

Vatsakeste virvendus (VF), pulsita vatsakeste/ventrikulaarne tahhükardia (VT).

Vastunäidustused

Näidustuste olemasolul enamasti puuduvad.

Suhtelised vastunäidustused: hüpotermia korral kehatemperatuuriga alla 30°, märg pat-
sient, plahvatusohtlik ümbrus.

Teostamine

• Ettevalmistus

Tutvuge (tööpäeva alguses) põhjalikult seadmega: kus asub käivitusnupp, energia valiku lü-
liti, kuidas toimub elektroodide väljavõtmine seadmest, EKG-juhtmete külge- ja ümberlülita-
mine, printeri sisselülitamine, kas akud on laetud. Proovige defi brillaatori laadimist (millised 
häälsignaalid ja näidud on monitoril), selgitage, kuidas saab energiat ohutult maha laadida, 
kontrollige tarvikute olemasolu (geel või geelipadjad, EKG-juhtmed, elektroodid, printeris 
paberi olemasolu).
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Defi brillatsiooni on võimalik teostada manuaalselt käsi- ja kleepelektroode kasutades või 
aparaadi enda poolt algatatuna (täisautomaatne defi brillaator e AED; vt defi brillatsioon 
AED-ga).

Manuaalset defi brillatsiooni tohivad teha ainult koolituse läbinud isikud. Defi brilleerimisõi-
gus jaguneb kaheks:

a) isikud, kellel on iseseisev õigus defi brilleerida vereringeseiskuses olevat patisenti,

b) meeskonna liikmed, kes võivad defi brilleerida vastutava (brigaadi)liikme korraldusel.

Pilt 49.24. Kiirabiautos kasutatav defi brillaator-monitor 

• Tegevus

1. Iga tööpäeva (valve) algul veenduge, et defi brillaator on töökorras (akud, juhtmete ja 
korpuse terviklikkus, geel)!

2. Sündmuskohal veenduge, kas on ikka vaja defi brilleerida! Arvestage artefaktidega, s.t 
näete monitoril VF sarnast rütmi aga tegemist on monitooringu häirega! 

3. Hinnake südame monitooringu voltaaži, veendumaks et tegu on defi brilleeritava rütmiga. 

• Kuna defi brillatsioon on raske tegevus, siis oleks parim, kui seda teeks elustamis-
meeskonna tugevaim liige!

• Olles monitooringus absoluutselt kindel, ei ole pulssi katsuda vaja!

4. Ärge unustage elustamise ABC-d! Korrektseks defi brilleerimiseks võib südamemassaaž 
katkeda ainult kuni 5 sekundiks!!!

NB! Omades õigust iseseisvalt otsustada defi brillatsiooni vajaduse üle ja avastades vat-
sakeste fi brillatsiooni tekke, on oluline kiire defi brillatsioon! 

5. Lülitage defi brillaator sisse (kui seda pole veel tehtud), tavaliselt nupp nr 1, ja veenduge, 
et „sync“ (sünkronisatsioon) on välja lülitatud.

NB! Lapspatsiendi korral kinnitage/vabastage laste elektroodid.

6. Valige soovitud energia (arvestage defi brillaatori mono-/bifaasilise tüübiga ja tootja soo-
vitustega)



672

NB! Lastel energia arvestuseks: 4 J/kg.

7. Pange defi brillaator laadima (defi brillaator laeb olenevalt tüübist kuni 10 sekundit ja pü-
sib laetuna keskmiselt 50 s). NB! Teadke, millised on defi brillaatori laadimise ja laetud 
oleku häälsignaalid! 

8. Asetage elektroodidele geeli (kui seda pole veel tehtud)! Geeli võite asetada ka patsien-
di nahale! Veenduge, et on õige geel (ei sobi ultraheli tegemiseks kasutatav geel)! Ärge 
kasutage alkoholipõhiseid antiseptilisi vahendeid (TULEOHT!). 

9. Kui Te veel ei ole, siis asuge nüüd võimalusel patsiendist vasakule poole (parim posit-
sioon defi brilleerimiseks).

10. Veenduge, et defi brillaator on laetud vajaliku energiani. 

Suruge elektroodid rindkerele õigesse kohta ja õige tugevusega (u 10 kg jõuga).

NB! Jälgige, et elektroodide ja naha vahele ei jääks midagi muud peale geeli.  Patsien-
dile implanteeritud kardiostimulaatori või kardioverteri olemasolul proovige elektroodi 
asetada seadmest võimalikult kaugele.

 10.1 Võimalikud elektroodide asukohad on:

 a) Anterior-lateralis (eesmine-külgmine) positsioon, s.o käsielektroodide standardpaigutus.

STERNUM-i käsielektrood asetseb paremal pool rindkerel sternumist lateraalsemal ja 
rangluu all. 

NB! Elektroodi ei ole mõtet asetada rinnakule, kuna luu ei juhi elektrit.

APEX-i käsielektrood asetseb vasakul pool patsiendi rindkerel keskmisel aksillaarsel 
joonel, rinnanibust allpool.

Pilt 49.25. Klassikaline (eesmine-külgmine) elektroodide asend manuaalsel defi brilleerimisel
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 b) Anterior-Posterior (eesmine-tagumine positsioon)

STERNUM-i käsielektrood asetada rindkerele prekordiaalselt.

APEX-i käsielektrood asetada vasakule abaluu alla.

11. Käsi kõigil patsiendist eemalduda ja veendu, et ümbruses ei ole kergesti süttivaid aineid! 

NB! Hapnikuvoolik, hingamiskott + hapnik jms pane elektroodist u 1 meetri kaugusele. 

12. Veendgeu visuaalselt, et kõik on eemal ja ei ole midagi elutähtsat, mis võiks defi brillatsioo-
ni tõttu patsiendi küljest eemalduda (veenikanüül, intubatsioonitoru väljanihkumine jms). 

NB! Ideaalne oleks defi brilleerida patisenti ekspiiriumis e tühjade kopsudega ja ilma 
PEEP-klapi toimeta (väiksem kehatakistus). Vajaduse korral eraldage patsient hingamis-
aparaadist!

13. Veenduge, et Te ise ei ole kontaktis patsiendiga!

14. Vajutage korraga defi brillaatori plaatidel asuvatele nuppudele (olenevalt tüübist võib ka 
ühele nupule) surudes defi brillaatori plaatidele u 10 kg jõuga 

NB! Lastel 5 kg jõuga!

15. Lugege pärast vajutust mõttes kolmeni ja veenduge, et toimub patsiendi lihaskontrakt-
sioon ning eemaldage siis plaadid.

16. Vahetult pärast defi brillatsiooni alustage kiirelt südamemassaažiga ja tegutsege olukor-
ra kohaselt (kas hindate uuesti rütmi – kui patsiendil on tekkinud sinu juuresolekul VF – 
või teete kaks minutit südamemassaaži).

17. Korduvate defi brillatsioonide vajaduse korral muutke defi brillaatori elektroodide posit-
siooni ja veenduge alati, et elektroodide ja naha vahel on piisavalt geeli.

Lisaks

Tänapäeval defi brilleeritakse erakorralises meditsiinis sageli patsiendi nahale kleebitavate 
elektroodidega, mis muudavad defi brillatsiooni ohutumaks ja kvaliteetsemaks. 

Tänapäevased töökorras olevad defi brillaatorid võimaldavad ohutut defi brilleerimist nii, et 
südame kaudset massaaži defi brillatsiooni ajaks ei katkestata (kummikinnas hoiab ära mas-
seerija kahjustumise). 

Komplikatsioonid

Juuresolija kontakt patsiendiga defi brillatsiooni ajal; patsiendi põletused, kui unustatakse 
ära geelipadjad või elektroodigeel.

Südamestimulaator ehk kardiostimulaator

Kui patsient kannab südamestimulaatorit, tuleb defi brillatsioonelektroodide asendit eriti 
täpselt jälgida. Kuigi praegusaegsed südamestimulaatorid on varustatud kaitselülitusega, 
võib defi brillatsioonivool põhjustada põletusi kohal, kus elektroodide tipud puudutavad sü-
damelihast. See võib põhjustada koheseid ja ka hilisemaid stimulaatoriprobleeme. Defi bril-
latsioonil elektroodide paigutamine südamestimulaatorist vähemalt 12–15 cm kaugusele 
välistab selle ohu täielikult. Pärast edukat taaselustamist/defi brillatsiooni soovitatakse sti-
mulaatori töökindlust järgmise kahe kuu jooksul kontrollida. 
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49.7.2. Defi brillatsioon (pool)automaatse defi brillaatoriga

Sissejuhatus

Tänapäeval soovitatakse automaatsete (automaatsete funktsioonidega) väliste defi brillaa-
torite (AED) kasutamist elustamise ABCD ühe osana (D osa). Defi brillatsioon AED abil kuu-
lub seega ühte kompleksi nende meetmetega, mida treenitakse vastavatel esmaabikursusel 
ning mida iga selliselt koolitatud esmaabi osutaja peab oskama kasutada. 

Vatsakeste fi brillatsiooni ehk virvenduse korral väheneb ellujäämise tõenäosus iga minutiga 
7–10 protsenti, veidi väiksem on see langus juhtudel, kui rakendatakse varajasi taaselusta-
misvõtteid. Baaselustamine sisaldab peale kunstliku hingamise ja südamemassaaži veel mi-
tut olulist patsiendi taaselustamismeedet, mis leiduvad ka ERC ja AHA soovitustes. Praegu-
saegne erakorralise meditsiini süsteem on paljudes riikides seadnud endale ülesandeks viia 
esimene defi brillatsioon läbi hiljemalt viie minuti jooksul pärast vereringeseisaku saabumist.

Terminoloogia

Varane defi brillatsioon – võimalikult varane defi brillatsioon pärast südameseiskumist

PAD (Public Access Defi brillation) – defi brillatsiooni võimaldamine esmaabis osaleja poolt 
AED kasutuselevõtmisega

AED – Automated External Defi brillator – automaatne väline defi brillaator

Esmaabi osutaja – AED ja südamemassaaži / kunstliku hingamise alal koolitatud meditsiini-
hariduseta inimene

ERC –European Resuscitation Council

AHA – American Heart Association

Kuidas töötab automaatne defi brillaator?

Poolautomaatne defi brillaator (AED) suudab leida patsiendi EKG-st iseloomulikke sakke, mis 
viitavad defi brillatsioonivajadusele. AED soovitab defi brillaatori kasutajal anda patsiendi sü-
damele elektrivoolu impulss või keelab ära sellise meetme rakendamise. Kasutaja võib anda 
impulsi vaid siis, kui defi brillaator on avastanud patoloogilised EKG sakid (vatsakeste virven-
duse või tahhükardia.  

Tänapäevased defi brillaatorid on väga tundlikud ja suudavad vatsakeste virvenduse avas-
tada 95-protsendise tõenäosusega. Veelgi usaldatavam on defi brillaatori otsus, mis eitab 
elektriimpulsi vajalikkust – praktiliselt 100%.

EKG kuvamiseks kasutab defi brillaator kahte suurt kleebitavat elektroodi. Samade elektroo-
dide kaudu antakse ka defi brillatsiooniimpulss. Kleebitavate elektroodide efektiivsust pee-
takse kindlamaks kui käsielektroodidel, sest need elektroodid annavad parema kontakti ja 
langeb ära vajadus vajutada rindkerele ning lüheneb ka defi brillatsiooniaegne südamemas-
saaži paus. Samuti ei ole andmeid, et kleebitavad elektroodid oleksid kunagi põhjustanud 
põletusi. Seetõttu on kleebitavaid elektroode viimasel ajal hakatud kasutama ka manuaal-
se defi brilleerimise korral. Selle vastu räägib vaid nende hind, sest kleebitavaid elektroode 
saab vaid ühe korra kasutada. Kahjuks on senini lahendamata ühtsete defi brillatsioonelekt-
roodide küsimus, mis sobiksid kõigile aparaatidele. Mõned tootjad on hakanud eritellimusel 
valmistama konnektoreid, mis võimaldavad kasutada erinevate tootjate elektroode. 
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Näidustused

Vatsakeste virvendus, pulsita vatsakeste tahhükardia.

Vastunäidustused

Suhtelised: hüpotermia kehatemperatuuriga alla 30°, märg patsient, plahvatusohtlik ümbrus.

Varustus

Automaatne defi brillaator, kleebitavad elektroodid, raseerija rinnakarvade eemaldamiseks.

Teostamine

Patsiendi rindkerele kleebitakse kleepelektroodid vastaval nendel olevatele juhistele. Apa-
raat lülitatakse sisse. EKG rütmi analüüsimine algab automaatselt või peab kasutaja vajuta-
ma nupule „analüüs“. Aparaat hindab graafi kute amplituudi, sagedust, QRS-kompleksi tõu-
su/languse kiirust ja morfoloogia korrapärasust. Analüüs kestab 5–8 sekundit, sellel ajal ei 
tohi puudutada patsienti ega EKG-kaablit (vanemate aparaatide puhul).

Analüüsi segavad tegurid

• Patsiendi liigutused (hingamine, lihaste värin, hingeldamine).

• Kõrgepingeseadmed (alajaamad, õhuliinid).

• Raadioseadmed vahetus läheduses.

• Analüüs toimub patsiendi transportimise ajal.

• Südamemassaaži tegemine.

Analüüsi tulemuse järgi hakkab seade laadima ja soovitab anda elektriimpulsi või soovitab 
vereringe olemasolu tunnuseid uuesti proovida ja alustada tavalist elustamist. Enamik täna-
päevaseid seadmeid annab elustajale ette kindla metronoomilise rütmi (100×/min) ja jälgi-
vad patsienti pidevalt kaheminutilise intervalli järel. Samuti kutsub seade kasutajat korrapä-
raselt üles kontrollima patsiendi elufunktsioone ning vajaduse korral alustama elustamisega.

Komplikatsioonid ja ohutusjuhised AED käsitsemisel

• Analüüsi ja elektriimpulsi ajal ei tohi keegi patsienti puudutada. Öelge kõvasti ja selgelt: 
„Tähelepanu! Kõik eemale! Tähelepanu! Elektrišokk!“ Vaadake ringi: kas kõik on eemal?

• AED-d ei tohi kasutada plahvatusohtlikus keskkonnas.

• Defi brillatsioonielektroode ei tohi liimida nahapealsele ravimiplaastrile. Esiteks takistab 
plaaster impulsi sisestamist, teiseks võib tekkiv soojus eemaldada plaastri all oleva ravimi.

• Kui rindkere on tihedalt karvadega kaetud (mis takistab elektrivoolu tungimist südameni 
ning elektroodide kleepumist nahale), tuleb elektroodidealune koht kindlasti puhtaks 
raseerida.
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49.7.3. Laste defi brillatsioon

Üldine sissejuhatus

Vatsakeste virvendust (fi brillatsiooni) ja pulsita vatsakeste tahhükardiat esineb lastel väga 
harva, erinevalt täiskasvanutest kaasnevad need rütmid vereringeseiskusega haiglaväliselt 
vähem kui 15% kõigist patsientidest. Kuid ka siin on kõige tähtsam kiire defi brillatsioon. Sel-
gitage välja südamerütmi muutumise võimalikud põhjused ja püüdke võimaluse korral need 
kõrvaldada: mürgistus ravimitega (nt tritsükliliste antidepressantide või digoksiinimürgis-
tus), ainevahetuslikud põhjused (nt hüperkaleemia, hüpermagneseemia, hüperkaltseemia, 
hüperglükeemia), hüpotermia.

Tavaliselt on laste äkksurma põhjuseks hingamisseiskus (lämbumine), millele hiljem järgneb 
vereringeseiskus. 

Näidustused

Vatsakeste virvendus, pulsita vatsakeste tahhükardia.

Vastunäidustused

Kirjeldatud seisundite korral puuduvad.

Varustus

Defi brillaator ja laste elektroodid või kleebitavad laste elektroodid.

Teostamine

Defi brillatsiooni korral kehtivad laste puhul üldiselt samad reeglid mis täiskasvanutel, on 
ainult mõned erinevused.

• Energia valik: 4 J/kg ja alates kehakaalust 50 kg kasutatakse täiskasvanu jaoks kehti-
vaid juhiseid.

• Elektroodid: üldsuunisena võib alates 10 kg kehakaalust või 1-aastasest vanusest ka-
sutada täiskasvanutele mõeldud elektroode või liimitavaid elektroode. Elektroodid ei 
tohi teineteist puudutada ega kontakteeruda geelikihi kaudu.

AED
Laste jaoks kehakaaluga alla 25 kg on olemas spetsiaalsed defi brillaatorimudelid, mis on 
varustatud võimsust vähendava lülitiga või lasteelektroodidega, mis pistiku ühendamisel 
seadmega automaatselt energiat vähendavad.

49.7.4.  Kardioversioon või sünkroniseeritud defi brillatsioon

Sissejuhatus

Sünkroniseeritud defi brillatsiooni / kardioversiooni ülesanne on parandada hemodünaami-
kat mõjuvaid supraventrikulaarseid (tavaliselt kitsa QRS-kompleksiga) või ventrikulaarseid 
(enamasti laia QRS-kompleksiga) tahhüarütmiaid.

Kardioversiooni korral sünkroniseeritakse elektriimpulss vastava südamerütmi R-sakiga (im-
pulss antakse 10–30 ms pärast R-sakki). Sel puhul ei lange šokiimpulss südame suhteliselt 
refraktaarsele osale (T-sakile), s.o südame elektrilise aktiivsuse sellisesse faasi, kus ta võiks 
esile kutsuda vatsakeste virvendust. 
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Näidustused

Hemodünaamiliselt ebastabiilne või ka muud moodi ravile allumatu supraventrikulaarne või 
ventrikulaarne rütmihäire. 

Vastunäidustused

Vatsakeste virvendusel puudub R-sakk, mistõttu sünkroniseerida pole võimalik, sest seade 
annab elektriimpulsi ainult pärast R-saki äratundmist ja seetõttu võib sünkronisaatori sisse-
lülitamine VF korral oluliselt pikendada defi brillatsiooniimpulsi väljutamist. 

Varustus

Manuaalne defi brillaator, elektroodigeel või geelipadjad, veenitee, vajalikud ravimid, val-
misolek intubeerimiseks ja elustamiseks.

Teostamine

Tegutsetakse nii nagu manuaalse defi brillatsiooni korral (elektroodide paigutamine, ohutus, 
võtted), peale selle tuleb silmas pidada järgmist:

• Vajutage SYNC-nupule enne elektriimpulsi andmist. Monitoril on R-sakk tihti märgitud 
punktiga. Šokiimpulss antakse aparaadi poolt pärast nupule vajutamist automaatselt al-
les pärast järgmise R-saki ilmumist (R-saki järgne käivitus). Nupuvajutusele järgneb alati 
väike viivitus, mille ajal ei tohi elektroode liigutada, muidu ei tunne defi brillaatori QRS-
kompleks järgmist sakki ära.

• Mõne defi brillaatori puhul tuleb SYNC-nupule vajutada pärast iga impulssi, teiste sead-
mete puhul jääb seade pärast esimest vajutust sünkroniseeritud režiimi. Igal juhul on vaja, 
et enne impulsi andmist oleks seade sünkroniseeritud. Lugege defi brillaatori juhendist, 
kas seade aktiveerub automaatselt või see tuleb sünkroniseerida pärast iga impulssi.

NB! Kui vajutate SYNC-nupule ja seade ei avasta R-sakki (nt kuna EKG-elektroodid on 
veel ühendamata), siis lülitub impulsi andmise süsteem mõnel seadmel iseenesest välja. 
Seepärast soovitame enne kardioversiooni alati hinnata, kas SYNC-funktsioon on veel 
aktiivne.

Õppige tundma oma käsutuses olevat seadet:
• kus asub sisselülitusnupp,
• energia valiku lüliti (džaulid),
• energia laadimise käivitusnupp,
• elektroodide väljavõtmine,
• EKG-juhtmete ümberlülitamine,
• printeri sisselülitamine südamerütmi registreerimiseks.

Defi brillatsiooni energia seadistamine

Täiskasvanuil sünkroniseeritud defi brillatsiooniimpulsi andmisel (paroksümaalse supravent-
rikulaarse tahhükardia ja kodade virvenduse korral) seadistage esimese impulsi energiaks 
200 džauli monofaasilise ja 150 J bifaasilise defi brillaatoriga.
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Ettevalmistamine
• Seadke valmis intubeerimisvahendid.
• Kui patsient on teadvusel, tuleb teha sedatatsioon (nt etomidaat koos fentanüüli või 

ketamiiniga (pool intubeerimisannusest).
• Paigaldage EKG-kaabel (3- või 5-juhtmeline) südamerütmi registreerimiseks.
• Kleepige rinnakorvile elektroodid või kandke sinna geeli (parempoolse rangluu alla ja 

südametipu piirkonda).
• Vajutage SYNC-nupule.
• Valige sobiv energia.
• Veenduge, et hapnikuballoon ja hingamiskott on eemal ja patsient väljahingamisfaasis.

NB! Kardioversiooni viib läbi selleks ettevalmistuse saanud isik (plaaniliste kardioversioo-
nide korral arst).

• Laadimine.
• „Kõik eemale!“ ja kontroll, kas käsk täideti.
• Pilk monitorile (kas R-sakk on märgistatud?) ja seadmele (kas sünkronisatsioon on veel 

aktiivne?).
• Elektroodid surutakse tugevasti rinnakorvile (u 10 kg jõuga) ja käivitatakse šokiimpulss 

(vajutatakse nuppudele).
• Impulss saabub pärast väikest viivitust.
• Jätke elektroodid rinnakorvile.
• Pilk monitorile – kas on toimunud rütmimuutusi?
• Vajaduse korral andke järgmised impulsid: SYNC-nupu aktiveerimine, energia suurendamine.

NB! Pulsita ventrikulaarset tahhükardiat tuleb defi brilleerida! 
Kui sünkronisatsioon viibib või kui patsiendi olukord on kriitiline – anda otsekohe sünkro-
niseerimata defi brillatsiooniimpulss!

Refraktaarne – vastuvõtmatu

VÕTMESÕNAD AED atrioventrikulaarne asüstoolia

elektroodigeel bradükardia defi brillatsioon ERC

geelipadjad kardioversioon vatsakeste 
virvendus (VF)

kleebitavad elektroodid

pulsita elektriline 
aktiivsus

pulsita tahhükardia 
(VT)

R-sakk manuaalne 
defi brillatsioon

sünkroniseeritud 
defi brillatsioon

supraventrikulaarne südamemassaaž

Teadmiste kontrolli küsimused

1. Missuguseid näidustusi defi brillatsiooni/kardioversiooni sooritamiseks Te teate?

2. Millised asendid võivad olla defi brilaatori elektoodidel?

3. Missugused haigusseisundid ja traumad võivad põhjustada vatsakeste virvendust?

4. Kirjeldage mis on kardioversiooni erinevus defi brileerimisest

5. Loetlege tegevuste/etappide kaupa defi brilleerimise protseduur

6. Mis on AED? Mis eristab AED ja manuaalset defi brillaatorit?

7. Milliste ohtudega tuleb arvestada defi brilleerimisel?
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49.8. Südame stimulatsioon

Õpieesmärgid

Erakorralise meditsiini tehnik:

• teab millistel juhtudel on vajalik vagusnärvi stimuleerimise ja transtorakaalse / transku-
taanse südamestimulaatori kasutamine ning millised võimalikud ohud ja komplikatsioo-
nid võivad kaasneda;

• teab kuidas teostatakse kardiostimulatsiooni.

49.8.1.  Südamestimulaator ehk kardiostimulaator

Sissejuhatus

Eesti keeles kasutatakse kõrvuti südamestimulaatoriga sagedamini ingliskeelset terminit 
pacemaker (PM). Südamestimulaatori kasutamisel on mitu põhjust. Stimulaator on näidus-
tatud nii aeglaste (bradükardsete) kui ka kiirete (tahhükardsete) rütmihäirete korral, samuti 
südamepuudulikkuse korral (nõrk pumbafunktsioon). Kõigi nimetatud näidustuste korral on 
meditsiini käsutuses tehniliselt täiuslikud, implanteeritavad stimulaatorid. Erakorralises me-
ditsiinis kiirabi etapil piirduvad stimuleerimise näidustused peaaegu eranditult bradükardi-
liste rütmihäiretega.

Südame stimuleerimiseks kasutatakse ühelt poolt transvenoosseid (Eestis haiglaeelses eta-
pis harva kasutusel), transösofagaalseid (Eestis kasutusel) ja transkutaanseid ehk väliseid 
stimulaatoreid (Eestis enim levinud haiglaeelses etapis). Kuigi näidustuse südamestimulaa-
tori järele määrab kiirabibrigaadi vastutav liige või haiglas arst, on ka erakorralise meditsiini 
tehnikul vaja hästi tunda kasutatavaid seadmetüüpe.

• Millised nupud defi brillaatoril on seotud stimulaatori funktsiooniga?

• Kuidas käivitada stimulaatorit?

• Kas stimulaatoril on sõltumatu elektritoide?

• Kus asuvad patareid?

Eestis kasutusel olevatel defi brillaatorite üheks osaks olevate kardiostimulaatorite kasuta-
mispõhimõte on üldjoontes sarnane. Ühe aparaadi hea kasutamisoskus tagab võimekuse 
saada hakkama erinevate tootjate aparaatidega. 

Näidustused

Bradükardiline, vereringet mõjutav rütmihäire; erandjuhul on ka vereringeseiskuse korral 
asüstoolia erivorm (vatsakeste seiskus, EKG-s näha ainult P-sakid) suhteliselt heade eduväl-
javaadetega.

Vastunäidustused

Kirjeldatud seisundite korral puuduvad.

NB! Hoiduge vee ja plahvatusohtliku keskkonna eest.
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Varustus

Stimulaator ja elektroodid, EKG, veenitee, vajalikud ravimid.

Teostamine

• Patsiendi teavitamine ja protseduuri selgitus.

• EKG-monitooring.

• Veenitee.

• Patsiendile antakse valuvaigistit (nt fentanüül) ja rahusteid (nt diprivaan, midasolaam).

• Stimulaatori elektroodide pealekleepimine. 

• Stimulaatori elektroodid paigutatakse kas sinna, kuhu tavaliselt asetatakse defi brillat-
sioonielektroodid (rindkerel paremale poole rangluu alla ja vasakule südametipu piirkon-
da) või anterioor-posterioorsesse asendisse: torakaalselt vasakule südame kohale ette 
ja taha. Neil on kaks funktsiooni: stimulaatori- ja sensorifunktsioon (ingl sõnast sensing). 
Sensorifunktsioon tähendab patsiendi südame spontaansete elektriliste signaalide ära-
tundmist. Parema stimulatsiooniefekti saavutamiseks soovitatakse aga seadistada kar-
diostimulaator nii, et südame spontaanse elektrilise signaali äratundmiseks kasutatakse 
tavalist EKG kolme või viie elektroodiga monitooringut. 

• Stimulatsioonigeneraatori seadistamine.

• Stimulatsioonigeneraatori sisselülitamine.

• EKG hindamine monitorilt (s.t stimulaatori siduvuse hindamine).

• Patsiendi pulsi katsumine (s.t stimulaatori hemodünaamilise efektiivsuse hindamine) nii 
tsentraalselt kui perifeerselt.

Stimulaatori seadistab kiirabibrigaadi juhtiv liige. Selleks on stimulatsioonigeneraatoril mitu 
funktsiooni (muudetav sagedus, impulssvoolu tugevus, Demand ja Fixed režiim). Need funkt-
sioonid leiduvad kõigil saadaolevatel stimulaatoritel, kuid seadistamine ja nimetused on igal 
tüübil erinevad. Järgmisena vaatleme lähemalt ühte sagedasemat südamestimulaatori sea-
distamist.

DEM-FIX

Stimulatsiooniimpulsside sagedus võib olla seadistatud kas püsivaks (FIX) või sõltuvaks pat-
siendi südame spontaansest omasagedusest (DEM) – sõnast demand. FIX tähendab, et ge-
neraator töötab seadistatud sagedusega, mis ei sõltu patsiendi spontaansest elektrilisest 
südamesagedusest. DEM tähendab, et südamestimulaator annab impulsse ainult siis, kui 
patsiendi spontaanse südametegevuse sagedus ei ulatu seadistatud sageduseni.

Kui näiteks patsiendi spontaanne südamesagedus on 80 lööki minutis ja stimulatsioonige-
neraator on seadistatud demand-sagedusele 70 lööki minutis, siis ei anna stimulatsiooni-
generaator  ühtegi impulssi. Kui aga spontaanne südamesagedus langeb alla 70 löögi minu-
tis, aktiveerub stimulatsioonigeneraator ja hakkab välja andma impulsse.

• RATE või P/min (sagedus)

Selle astmetega nupu abil seatakse paika stimulatsioonigeneraatori sagedus (tavaliselt 70).
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• Output mA (voolutugevus)

See pöördnupp võimaldab seadistada stimulaatori väljundimpulsside energiataset. Lähte-
seadistus on kas 0 või 30 mA ning seda tõstetakse pikkamööda, kuni monitorilt nähtav EKG 
hakkab siduma stimulaatori impulsse. Sellist tulemust võib oodata ligikaudu 80 mA juures 
ning voolutugevus sõltub muu hulgas rindkere takistusest.

Kuna stimulaator mõjutab peale südamelihaste ka muid lihaseid, hakkavad inimese rindke-
re- ja kõhu ülaosa lihased stimulaatori mõjul tõmblema. Tavaliselt on see patsiendile väga 
ebameeldiv. Sellepärast tuleb patsiendile anda valuvaigisteid ja/või rahusteid. 

Komplikatsioonid

Komplikatsioone ei ole oodata, kui elektroodid on õigesti paigaldatud ning voolutugevus ja 
sagedus õigesti valitud.

49.8.2.  Vagusnärvi stimuleerimine

Sissejuhatus

Vagusnärv (ld nervus vagus) on 10. kraniaalnärv ning see varustab südant ja muid siseor-
ganeid parasümpaatiliste närvikiududega. Vagusnärvi mõju südamele seisneb südametege-
vuse aeglustamises: esiteks südame sisemise stimulaatori (siinussõlme) kaudu, teiseks sü-
damekoja signaali edasiandmise viivitusega atrioventrikulaarsele (AV-) sõlmele. Vagusnär-
vi stimuleerimise eesmärk on kodade tasemel tekkinud (supraventrikulaarse) tahhükardia 
peatada või vähemalt leevendada. Tuntakse mitut vagusnärvi stimuleerimise viisi:

• unearteri siinuse massaaž,
• Valsalva võte (hinge kinnipidamine väljahingamisel),
• jäävee neelamine (jääkülma vee äkiline joomine),
• silmamunade massaaž (suletud silmade puhul).

Nendest meetmetest peetakse unearteri-siinuse massaaži kõige tõhusamaks. Valsalva võ-
tet, jäävee neelamist ja silmamunade massaaži soovitatakse tihti korduva supraventrikulaa-
rse tahhükardiaga patsientidele kui eneseabimeetmeid. Samasuguse efekti võib anda ka 
patsiendi hirm nt veenikanüüli torke ees. 

Unearteri-siinuse massaaž

Unearteri (arteria carotis communis) väliseks ja siseseks unearteriks hargnemise  kohal (kilp-
kõhre ülemise serva kõrgusel) asub glomus caroticum. See kujutab endast vagusnärvi juurde 
kuuluvate närvirakkude punutist, siinust. Selle koha mehaanilise stimuleerimise tulemusena 
aktiveerub ka vagusnärv.

Näidustused

Supraventrikulaarne tahhükardia (patsient on hemodünaamiliselt stabiilne).

Vastunäidustused

Unearteri-siinuse massaaž on keelatud vahetult pärast insulti või unearterite ummistumise 
korral.
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Teostamine

• Patsiendile seletatakse rakendatavat ravivõtet.

• EKG-monitor ja intravenoosne juurdepääs, elustamisvalmidus.

• Leitakse massaažipunkt (ühel küljel, kohe lõualuu all unearteri kohal).

• Tehakse 10–15 sekundit ringikujulisi survemassaaži liigutusi ühel poolel, jälgides pidevalt 
EKG-monitori.

• Kui massaaž üldse ei mõju, korrake 2–3 minuti pärast sama protseduuri teisel pool.

Komplikatsioonid

Unearteri-siinuse massaaži tulemuseks võib olla südametegevuse aeglustumine, vererõhu 
langus, teadvusekaotus ja äärmisel juhul südameseiskus. Selliste nähtuste ilmnemisel tuleb 
massaaž kohe katkestada. Tavaliselt toibub patsient siis peagi.

NB! Mingil juhul ei tohi masseerida mõlemalt poolt tuiksooni korraga!

VÕTMESÕNAD bradükardia demand-sagedus silmamunade 
massaaž 

transtorakaalne unearteri siinuse 
massaaž 

südamestimulaator

Valsalva võte vagusnärv 

Teadmiste kontrolli küsimused

1. Missuguseid vagusnärvi stimuleerimise ja transtorakaalse/transkutaanse südamesti-
mulaatori kasutamise näidustusi Te teate?

2. Kirjeldage vagusnärvi stimulatsiooni.

3. Missuguste haigusseisundite korral kasutatakse kardiostimulatsiooni?
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49.9. Parenteraalne ja enteraalne ravimite manustamine

Õpieesmärgid

Erakorralise meditsiini tehnik:

• teab millised ravimite manustamise viisid on rakendatavad kiirabis,

• teab millised ohud võivad kaasneda ravimite manustamisel.

Sissejuhatus

Igasuguse ravimi manustamise eesmärk on viia see ettenähtud elundisse. Seda võib teha 
kas vereringe kaudu (otse veenisiseselt või kaudselt imendumise teel hea verevarustusega 
elundist), hingamisteede ning ka mao või naha kaudu.

Šokiseisundis, alajahtunud või koostöövõimetute ja teadvuseta patsientide puhul on ravimi-
te kiiret mõju võimalik tagada ainult ravimite manustamisega otse veeni.

49.9.1. Perifeerne veenitee 

See on erakorralises meditsiinis standardne juurdepääs ravimite manustamiseks. 

Veenikanüülid

Venoosse juurdepääsu ehk veenitee loomine tähendab alati püsiva veenikanüüli sisestamist. 
Sellega on juurdepääs vereringele tagatud ja seda võib korduvalt kasutada. Veenikanüül 
koosneb plastikkanüülist ja selle sees asuvast metallkanüülist e mandräänist, millel on hoi-
diku funktsioon ning mis pärast õnnestunud punktsiooni eemaldatakse. On olemas integ-
reeritud kaitsega kanüülid (kaitsevad nii nõelaga torkamise eest, osa ka verega määrdumise 
eest) ja need peaksid kohustuslikud olema just eriti erakorralises meditsiinis.

Veenikanüülide külge saab ühendada ka kolmesuunalised kraanid (kolmikutega).

Näidustused

Need määrab igal konkreetsel juhul kiirabibrigaadi juhtiv liige. 

Vastunäidustused

Põhimõtteliselt pole veenipunktsioonile mingeid vastunäidustusi.

Varustus

Desinfi tseeriv vahend naha puhastamiseks, kanüülid, žgutt, kanüüli fi kseerimise plaaster, 
anum teravate vahendite jaoks.
Kanüülide suurused on normeeritud ja värvustähistusega. Kuna sama mõõdu/jaotuse juures 
võivad pikkused erineda, erinevad sel juhul ka läbilaskevõimed. Mõnel tootjal tähistab valge 
ring kanüüli süstekoha korgil 32–33 mm pikkust kanüüli ja ringi puudumine 45 mm pikkust 
kanüüli. 
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Värvus Hele-
kollane

Sinine Roosa Roheline Valge Hall Pruun/oranž

Välisläbimõõt 
(mm)

0,7 0,9 1,1 1,3 1,5 1,8 2,0–2,2

ml H2O/min 13 31 55 85 140 205 325

Mõõt (tähis G-des) 24 22 20 18 17 16 14

Tegevuse ettevalmistamine:
• pange kätte ühekordsed kindad, hepatiidi või HIV-kahtluse korral 2 paari!,
• žguttvoolik või veenižgutt  või vererõhumansett,
• naha desinfektsioonivahend (alkoholitutik või desinfi tseerimispihusti),
• sobivas suuruses veenikanüülid,
• kinnitus (hea plaaster või isekinnituv side),
• pange lähedusse valmis  teravate esemete konteiner.

Teostus

1) Punktsioonikoht

Enamasti punkteeritakse ülajäsemete veene. Seejuures tuleks alustada perifeersetest koh-
tadest, võimaluse korral käeseljalt, et ebaõnnestumise korral oleks võimalik sama veresoont 
ülaltpoolt uuesti punkteerida.

Leidke kanüüli jaoks parim paigutus; vajalik võib olla juurdepääs ka transpordi ajal.

Punkteeritav veen peab olema hästi nähtav või vähemalt tuntav. Punkteerimiskoht ei tohi 
asuda liigese kohal (sel juhul ei lase kanüül liigese painutamisel manustatavat vedelikku läbi), 
veen peab kulgema sirgjooneliselt.

Kogemustega erakorralise meditsiini tehnikud on võimelised veeni punkteerima ka juhtu-
del, kui veen nahapinnal näha ei ole. Haiglas kasutatakse vahel perifeersete veenide punk-
teerimisel ka ultraheli abi.

Pilt 49.26.  Perifeerse veeni avastamine ja punktsiooniks ettealmistamine
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Punkteerimiskoht peaks veeni parema täituvuse huvides asuma südametasandist allpool. 
See on eriti oluline madala vererõhu või perifeersete veresoonte spasmi põhjustavate hai-
gusseisundite korral. 

Madala vererõhu korral on sobiv kasutada tavalise žguti asemel vererõhumansetti. Pärast 
vererõhu mõõtmist saab täita manseti allpool süstoolset vererõhku asuva rõhuga.

Veenide parema täituvuse saavutamiseks laske patsiendil käsivart mõned korrad painutada 
ja seejuures rusikat avada ja sulgeda. Umbes samasuguse tulemuse saab punkteerimiskoha 
mõõduka patsutamisega.

NB! Randmelt peab olema pulss tuntav. Kui see pole nii, takistab miski vere voolamist – vee-
nid ei taha täituda.

2) Desinfi tseerimine

Desinfi tseerige punkteerimiskoht alkoholilahusega (70%), ringikujuliste liigutustega, võima-
lusel kaks korda, või kasutage desinfi tseerimispihusti abil. Arvestage desinfektsioonilahuse 
omadustega (kui pikk on toimeaeg, kas lahus vajab nahapinnal kuivamist jms). 

NB! Punkteerimiskohta ei tohi peale desinfi tseerimist enam sõrmedega puudutada!

3) Punkteerimine

Veeni kättesaamiseks haarake vasaku käega patsiendi käsivarrest või käest punkteerimise 
asukoha juures  ja pingutage nahka punkteerimiskohal.

Hoidke veenikanüüli parema käe pöidla, nimetissõrme ja keskmise sõrmega (veenduge, et 
torkemomendil ei liiguks paigast metallkanüül) ning torgake läbi nahk kohe veeni kõrval 
väga madala nurga all. Juhtige nüüd kanüül samal sügavusel veenini ja torgake läbi veenisei-
na. Veri voolab kanüüli. Seejärel lükake terasest sisu pealt plastkanüül ettevaatlikult edasi.

Pilt  49.27. Perifeerse veeni punktsioon
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Halvasti täitunud veeni korral võib vähendada veeni läbitorkamise ohtu punktsiooni käigus 
tehtav veenisisene süst. Hästi vedela süstimisvedeliku manustamine puhul täitub veresoon 
korralikult ja siis võib kanüüli ettevaatlikult edasi lükata.

Küünarvarre perifeerse sisekülje juures tuleks punktsioone võimaluse korral vältida. Veeni 
mittesattunud ravim võib sel kohal kahjustada kudesid ja põhjustada seal asuva kõõlusetupe 
jäävaid kahjustusi.

NB! Teostades veenipunktsioonil erakorralises situatsioonis veendu et samal käel ei ole luu-
murdu. 

4) Kinnitus

Veenikanüülid kinnitatakse hea kleepimisvõimega plaastriribade või spetsiaalse kanüülikin-
nitusplaastri abil. Väga rahutu või higistava patsiendi puhul soovitame isekinnituvat sidet.

 

Pilt  49.28. Veenikanüüli sisestamine ja kinnitamine

Komplikatsioonid veenide punkteerimisel

• Ebaõnnestunud punktsioon

Veen on ainult läbitorgatud või rebenenud jms. Fikseerige rõhksidemega (või pannakse 
punktsioonikohale väike kokkupandud tampoon/tutik, mis kinnitatakse pingutatud klee-
pribaga).
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• Arteriaalne punktsioon

On võimalik küünarliigese piirkonnas (arter asub selle keskel) või randmeliigese juures 
(kodarluuarteri kulgemisel üle kodarluu). 
Kui punkteerimisel tunnete pulseerimist, olete torganud arterisse – eemaldage kanüül ja 
sulgege torkekoht rõhksidemega.

NB! Ainult vere värvuse põhjal (helepunane – tumepunane) pole võimalik otsustada, et 
tegemist on arteriga!
Kui teostate infusiooni: piisava vererõhu korral võib veri pulseerivalt tagasi joosta.
Kui süstite ravimit: võib esineda mööduv veresoonespasm (arteri hargnemiskohas muu-
tub nahk äkki valgeks) kuni täieliku soonesulguseni.

• Veeni läbiv punktsioon

Tunnusteks on valu ja turse pärast infusiooni või süste algust: lõpetage süstimine või 
infusioon. 

NB! Jätke kanüül kindlasti paigale. Osad ravimid (fenütoiin, noradrenaliin) võivad 
ekstravasaalsele (veresoonest välja, kudede vahele) sattununa põhjustada kudede 
kärbumist (nekroosi). Sellistel juhtudel süstitakse mõnikord enne valesti paigutatud 
kanüüli eemaldamist veresoonde lahjendamiseks 10 ml füsioloogilist lahust. 

Edasised meetmed rakendatakse haiglas vajadust mööda (lahjendusega alkoholi-
kompressist kuni kirurgilise vahelesegamiseni).

• Punkteerimiskoha infektsioon

Kuna kiirkorras paigaldatud kanüülide puhul (nt kiirabi poolt paigutaud kanüülid) on hü-
gieenireegleid täies ulatuses keeruline täita, tuleb need kanüülid haiglas eemaldada või-
malikult kiiresti (esimesel võimalusel).

Laste veenide punktsioon 

Kooliealised: tingimused on samad mis täiskasvanutel.

Väikelapsed: veene võib katsudes tunda käeseljal ja küünarliigese juures, alternatiivina jala-
seljal ja pahkluu taga või kubemeliigeses.

Imikud: veenid asuvad labajalal ja peas.

Vastsündinu: kuni ühe nädalani pärast sündi võib viia spetsiaalse sondi nabaveeni (see on 
õhukese seinaga suurem veresoon; mõlemad nabaarterid asuvad vastasküljel, veen keskel). 
Seda meetodit tohib rakendada ainult õppinud õde või arst.

Luusisene juurdepääs: medikament sisestatakse luuüdi kaudu. Kasutatakse, kui venoosne 
juurdepääs pole võimalik. 
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49.9.2. Alternatiivsed veeniteed

Vena femoralis (ülareieveen, asub kubemeliigeses)
• Kasutatakse šokiseisundis patsientidel, võimalik ka laste puhul.
• Olge ettevaatlik: arter asub veenile väga lähedal.
• Mnemotehniline vormel IVAN kirjeldab reie veeni, arteri ja närvi paiknemise järjekorda 

seestpoolt väljapoole (ingl in vein artery nerve).

Teostamine

Arteri katsumine, nahapinna desinfi tseerimine.
Veeni mediaalne punktsioon toimub kuni 45° nurga all, et pärast saaks kanüüli edasi lükata.
NB! Šokiseisundis võib pulseeriv väljajooks kanüülist või infusiooni tagasivool puududa. Ve-
resoonkonna täitmine (surve)infusiooniga on põhimõtteliselt võimalik ka arteriaalsel teel, 
kuid medikamente ei tohi kunagi arteriaalselt manustada.

Komplikatsioonid

Arteri punktsioon, valepunktsioon: suruge sõrmedega torkekohale 3 minuti jooksul.

Vena jugularis externa (väline kaelaveen)
• Kasutatakse vereringeseiskuse, kopsuemboolia ja (südame)haiguste ning šoki korral.
• Olge ettevaatlikud: punktsiooni võib teha ainult pea-tahapoole-küljele pööratud-asen-

dis, et vältida õhkaspiratsiooni ja seega ka õhkembooliat (peale selle on veen sel juhul 
paremini täidetud)!

Teostamine

• Asend – pea painutada tahapoole (kuklasse), laske pea pöörata punktsioonikohast vas-
tassuunas.

• Paisutage veeni pealeasetatud sõrmenukiga (seda võib teha ka abiline).
• Pingutage punktsiooni kohal olev nahk.
• Punkteerige üsna pinnapealselt otse veeni kohal madala nurga all.

NB! Nendes veenides võib olla teatud imemisjõud, mistõttu nad võivad õhku sisse tõmma-
ta – õhkemboolia oht! Veeniklapid või vena subclavia suue võivad läbivoolu takistada, sel 
puhul tõmmake kanüüli veidi tagasi.

Komplikatsioonid
Valepunktsiooni korral suruge veen ettevaatlikult sõrmega kinni (kaelaarter lähedal!).

49.9.3. Perifeerse veenitee alternatiivid

1) Intraossaalne juurdepääs ehk luunõel

Tänu heale verevarustusele loetakse seda juurdepääsu võrdseks intravenoossega. Manusta-
da võib kõiki ravimeid, mida manustatakse veeni, ravimite toimeaeg saabub sama kiiresti kui 
veeni manustades. Kasutatakse nii laste kui ka täiskasvanute puhul, kui juurdepääs veenide 
kaudu pole võimalik.

Näidustused
• Kiire veenitee vajadus, kui perifeerne punktsioon ebaõnnestub / on võimatu
• Kliiniline surm
• Šokk 
• Põletus 
• Epileptiline staatus
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Vastunäidustused
• Luumurd
• Eelnev punktsioon samal luul 24 tunni jooksul – ekstravasatsioon!
• Luuhaigused: osteogenesis imperfecta, osteopetroos
• Naha ja pehmete kudede infektsioon sisenemiskohas – osteomüeliit!
• Tselluliit
• Põletus
• Raskus anatoomiliste orientiiride leidmisel: rasvumine

Varustus
Luunõela paigutamise komplekt, vahendid naha desinfi tseerimiseks

Teostamine

1) Punktsioonikoht/kohad

• Tibia proksimaalne ots – tuberositas tibia’st 1–3 cm distaalsele tibia sileda eespinna 
(mediaalse pinna) keskel

• Tibia distaalne ots – 1 cm mediaalsest päksist kõrgemale (proksimaalsele) v. saphena 
magna’st tahapoole

• Suuremad lapsed, kellel luu pindkiht paksem:
• Femur’i distaalne ots – 2–3 cm põlvekedrast proksimaalsele keskjoonel
• Õlavarreluu (proksimaalne ots)
• Radius (distaalne ots)
• Niudeluuhari (spina iliaca anterior)
• Clavicula 
• Calcaneus

• Sternum (manubrium sterni) – täiskasvanu
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2) Punktsioonikoha leidmine

a) Pange põlve alla rullikeeratud rätik, 
nii et jalg oleks suunatud väljapoole.
Leidke alguspunkt:
tibia tuberositi (sääreluu köprus) – ümar 
väljaulatuv osa kohe kederluu all.

b) Liikuge sääreluu köpruse juurest umbes 
2  sõrme võrra jala siseküljele, et seal lame/ 
tasane koht leida.

c) Sääreluu lava juurest liikuge umbes 1 cm 
võrra üles, põlvekedra suunas.
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Peale nõela paigutamist

a)  Aspireerige 

Luuüdi saab laboratoorse proovi võtmiseks 
süstlasse aspireerida (esimene süstlatäis 
visatakse ära, teist saab kasutada analüüsiks) 

NB! Luuüdi vähesus ei tähenda seda, et 
luunõel oleks valesti paigutatud.

b) Enne vedelike või ravimite injektsiooni 
on soovitav 10–20 ml (pediaatrias 5–10 ml) 
0,9% NaCl-lahusega uhtumine.

NB! Teadvusel olevate patsientide puhul süstige enne vedelike manustamist aeglaselt valu-
vaigistit (nt lidokaiini). 

2) Endotrahheaalne manustamine

Enne 2010. aastat soovitati taaselustamise käigus manustada ravimeid intubatsioonitoru 
kaudu bronhidesse, kui juurdepääs veeni kaudu pole võimalik. Arvati, et toime vastab ligi-
kaudu intravenoossele manustamisele, kuid mõju kestus on oluliselt suurem. Ravimeid soo-
vitati manustada vähemalt topeltdoosis võrreldes veeni manustatava kogusega ning lahjen-
datuna täiskasvanul 10 milliliitrini. 

Oluline oli ka see, et peale ravimi süstimist intubatsioonitorusse tuli 4–5 korda hingamisko-
tiga peale ventileerida, muidu paiskus ravim massaaži käigus torust välja. 

Alates 2010. aastast enam intratrahheaalselt ravimeid manustada ei soovitata, küll võib 
see muude võimaluste puudumisel äärmisel juhul kasutamist leida. Intubeeritud patsiendi-
le võib erakorralises situatsioonis bronhospasmi korral manustada intubatsioonitorusse ka 
bronhide lõõgastit (salbutamooli).



692

3) Tsentraalveeni punktsioon 

Tsentraalsete veenide punkteerimist tehakse haiglavälises erakorralises meditsiinis väga 
harvadel juhtudel ning siis teeb seda erakorralise meditsiini arst või anestesioloog! Tsent-
raalseid veene punkteeritakse kahes kohas:

• vena subclavia (rangluu all asetsev veen). 

• vena jugularis interna (sisemine kaelaveen).

Näidustused

Ainult tõsise näidustuse korral äärmise meetmena, kui perifeersete veenide punktsioon 
ebaõnnestub, otsustatakse punkteerida tsentraalseid veene.

Vastunäidustused

Elupäästva võttena puuduvad.

Varustus

Veenisondide komplekt, 10 ml süstal 0,9% füsioloogilise lahusega, naha desinfi tseerimise 
vahendid, steriilsed kindad, steriilsed linad, õmblusmaterjal.

Teostamine

On olemas kahte liiki tsentraalveenisonde (kateetreid).

• Sisemise mandrääniga kateetrid; oma suure läbimõõdu tõttu sobivad nad üksnes vena 
subclava jaoks. 

• Veeni punkteeritakse põhimõtteliselt nii nagu perifeerse veeni kanüüli paigalda-
misel ja see on kiiresti sisestatav.

• On olemas ühe-, kahe-, kolme- ja neljavalendikulised kateetrid. Nende pikkuse ja 
valendiku läbimõõt (seega ka voolukiirus) on erinev.

• Kateetrid, mille sisestamine toimub Seldingeri tehnika abil.

• Pärast veeni punkteerimist peene nõela abil viiakse veeni juhtetraat, mille peale 
(pärast venitust) lükatakse jämedam sond; seejärel traat eemaldatakse.

Kateeetrid tsentraalsetele veenidele / Large Bore (LB), osaliselt lateksivabad

Valendike arv 1 2 3 4

Pikkus 20 cm 13 cm 
(laste) 20 cm 13 cm 

(laste)
16 cm 

(LB)
20 cm 

(LB) 30 cm 30 cm

Mõõt

14, 16 
või 18 18 või 22 14 20 12 12 16 14

20 või 22 18 22 12 12 18 16

22 16 16 18 18

F (French) tähistab läbimõõtu (1 F = 13 mm); mõõt näitab mittelineaarset, kokkuleppelist 
läbimõõtu.
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Komplikatsioonid

• Pneumotooraks (eelkõige subclavia punktsiooni korral)

• Arteri punktsioon

• Punktsioonikoha veritsemine

• Õhkemboolia

• Infektsioon

Püsiv tsentraalveeni kateeter

Kasutatakse sageli vähipatsientide puhul, kelle veene on kahjustanud keemilised ravimid. Punkteeri-
miskoht asub rangluust allpool naha all, sealt läheb kateeter tsentraalsesse veeni.

Nahka läbivat punktsiooni ja silikoonmembraani paigutamist võib teha vaid spetsiaalse nõela abil, 
mis ei torka välja silikooniosakesi. Muidu muutub membraan ebatihedaks ja ühendus ummistub. 

49.9.4. Veenisisene ravimite manustamine, infusioon

1) Süstimine

Süstlad

• Ühekordsed plastiksüstlad normeeritud Luer-koonusega (sobivad kõigile veenikanüüli-
dele, tsentraalveeni kateetritele jm).

• Keeratava otsikuga süstlad ei ole levinud.

• Valmissüstaldest on kõige tavalisemad süstimislahusega klaassüstlad. Nendes sisaldu-
vad vaid spetsiaalsed ravimid.

Ampullid

a) Murtava otsaga ampullid:

• ampullid värvilise ringiga ümber kaela – kogu kael on läbi viilitud,

• ampullid värvilise täpiga kaelal – kael on vaid ühest kohast läbi viilitud,

• ampullid, mille kaelal märgistust ei ole, vajavad avamiseks kaela läbiviilimist. 

NB! Ampullikaela murdes kaitske sõrmi! Ampulli otsiku purunemisel satub peenike klaasipu-
ru vältimatult ravimi hulka ja jõuab sealt koos ravimiga patsiendi vereringesse.

b) Süstepudelid ehk torkeampullid

Need on suletud kummist korgiga ega tekita klaasipuru.

c) Kuivlahuse ampullid 

Need ampullid sisaldavad ravimit pulbri kujul ning enne süstimist tuleb see lahustada, süsti-
des enne ampulli nt NaCl-lahust.

Täiendava ajakulu tõttu on need ampullid erakorralises meditsiinis ebapraktilised, aga mõn-
da süstitavat ravimit saab säilitada ainult pulbrina.
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Kõikide ampullide juures pange tähele:

• kasutustähtaega, etiketi loetavust,

• et ampull oleks terve,

• selgust või värvust, sademe puudumist.

Murtava otsaga ampulli avamine

• Tühjendage ampulli kael ravimist koputamise, pööramise või äkilise tahapoole liikumise 
teel.

• Murdke ampullikael.

NB! Vigastamisoht!

• Ravim tõmmatakse ampullist süstlanõelaga välja, hoidke ampulli seejuures veidi kaldus.

NB! Visake see nõel kohe torkekindlasse kanistrisse.

• Suruge õhk välja ka ülespoole suunatud süstla koonilisest osast.

• Näidake õele või arstile tühjendatud ampulli.

• Kui ravimit kohe ei manustata, varustage süstal etiketi või markeeringuga ja asetage see 
süstalde kandikule vm puhtasse kohta, vältides süstla saastumist. 

Ravimi väljatõmbamine torkeampullist

• Eemaldage plastik- või metallsulgur.

• Desinfi tseerige kork, oodake alkoholi kuivamist (mõnel torkeampullil ei ole desinfekt-
sioon vajalik, kui kummikorgi katte eemaldamisel ei ole seda katsutud).

• Tõmmake süstlasse sama palju õhku kui ampullis on medikamenti, siis torgake nõelaga 
läbi korgi (kuivtorkeampulli korral tuleb õhu asemel lahusti süstlasse imeda).

• Suruge õhk ampulli ja tõmmake ravim ampullist välja.

• Lihtsam on tegevus ravimvõtukanüüli puhul: kanüül torgatakse korgi sisse, süstal kanüüli 
sisse ning medikament imetakse välja – läbi kanüüli pääseb (fi ltreeritud) õhk ampulli.

2) Infusioon

Infusiooni kasutatakse vedelikuasendajana või siis ravimi kandelahusena (lühiinfusioon).

Infusioonilahused on saadaval (hoidjaga) klaaspudelis, plastikpudelis või plastikkotis. Haigla-
eelses praktikas võib klaaspudeleid nende purunemisohu tõttu kasutada ainult erandjuhtu-
del (erilahuste jaoks).

Pidage silmas  järgmist:

• õige infusioonilahuse valik,

• kasutustähtaeg, sademe olemasolu või värvumise muutused.
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Üldine infusioonitehnika

• Plastikpakkidest jookseb infusioonilahus raskusjõu mõjul ise infusioonisüsteemi (tilgu-
tisse). Pakk vajub pikkamööda kokku. Seejuures on oluline õige kõrguste vahe infusioo-
nilahuse ja patsiendi kanüüli vahel (vähemalt 70 cm). Kiirabis võib tekkida probleeme 
transpordivahendis, kus puudub vajalik kõrgus.

• Kui infusioonilahus on klaaspudelis, peab iga tilga kohta pudelisse pääsema teatud õhu-
kogus – kui pudelisse tekib alarõhk, siis vedelik välja ei tilgu.

• Plastikpudelid toimivad põhimõtteliselt samuti nagu plastikpakid. Lõpupoole tekib siiski 
alarõhk, mistõttu pudel võib vajada õhku.

Infusioonikomplekt

Infusioonisüsteem koosneb järgmistest osadest:

• torkeots, tilkumiskamber õhutusklapiga,

• voolik rullklambriga (läbivooluregulaator) ja Luer-liides.

Tilkumiskambrid võivad erineda erinevatel süsteemidel: hinnatakse selle järgi mitu tilka fü-
sioloogilist lahust on 1 milliliitris. Eestis kasutusel olevad süsteemid on valdavalt arvestuse-
ga 20 tilka füsioloogilist lahust = 1 ml. Vastavad märgised on enamasti olemas infusioonisüs-
teemi pakendil. 

Ettevalmistus infusiooniks

• Eemaldage infusioonipudeli kattekork, hoidke pudeliava sel ajal ülespoole ja ärge seda 
puudutage.

• Võtke infusioonikomplekt pakendist välja, sulgege rullsulgur ja õhutusklapp.

• Eemaldage torkeotsa kaitsekate (ärge seejuures otsa puudutage).

• Lükake torkeots ühe tugeva pöördega läbi korgi.

NB! Kui õhutusklapp ei ole suletud, võib seal asuv fi lter puruneda. Sel juhul tilgub infusiooni-
lahus infusiooni ajal välja (seda juhtub praegusaegsete süsteemidega küll väga harva).

• Sulgege rullsulgur.

• Keerake pudel avaga allapoole.

• Täitke tilkumiskamber kokkusurumise ja vabastamise teel umbes poolenisti.

• Avage rullsulgur ja laske infusioonilahusel joosta tilgutisse kuni liideseni, misjärel sulge-
ge rullsulgur uuesti.

NB! Süsteem peab olema täiesti vaba õhumullidest.

• Eemaldage liidese kate ja kruvige liides veenikanüüli külge.

• Seadistage nõutav tilkumiskiirus.
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Pilt 49.29a.  Tilkinfusioonisüsteemi kokkupanek

Pilt 49.29b.  Tilkinfusiooni töölerakendamine
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Infusiooni jälgimine
Toimuva infusiooni korral tuleb jälgida patsienti, infusiooniprotsessi ja juurdepääsu veenile 
ning võimalikud probleemid õigeaegselt lahendada.
Probleemid infusiooni ajal:
• Liiga kiire infusiooni või manustatud ravimite tõttu võivad esineda muutused näos (kah-

vatus, laigud, puna või higistamine), hingamises (õhupuudus, hingamine kiireneb, rägi-
nad) või vereringes (vererõhu tõus liiga kiire infusiooni või lahuse liiga suure koguse tõt-
tu; vererõhu langus anafülaktilise reaktsiooni tõttu; tahhükardia). Sellistest muutustest 
tuleb viivitamatult teavitada õde või arsti. 

• Infusioon ei tilgu:
• vererõhumansett/venoosne žgutt jäi eemaldamata,
• õhutusklapp, rullsulgur, kolmesuunaline kraan suletud,
• infusioonipudel asub liiga madalal; tõstke pudel ülespoole; kui see pole võimalik, 

suruge pudel kokku või kasutage survekotti,
• tilkumiskamber on liiga täis – sulgege rullsulgur, pöörake pudel ümber ning tüh-

jendage tilkumiskamber osaliselt pudelisse.
• Infusioonivooliku niverdumine patsiendi liikumise tõttu. Kinnitage veenikanüül kindlalt; 

püüdke tagada käele paigalseis.

Infusioonilahuse pudeli vahetamine
• Sulgege rullsulgur ja õhutusklapp.

• Ühendage uus infusioonipudel, avage uuesti rullsulgur ja klapp.

• Kui infusioon on täiesti tühjaks jooksnud, s.t tilkumiskamber on tühi, tuleb süsteem ka-
nüülist eraldada ja infusioon uuesti ette valmistada (vt ülalpool; kui torkeora ja sulgurit 
pole puudutatud, võib infusioonikomplekti uuesti kasutada).

Infusiooni lõpetamine
• Pange kätte ühekordsed kindad.

• Sulgege rullsulgur.

• Valmistage ette kanüüli sulgemiskork, pange süsteemi ja kanüüli ühenduskoha alla tutik.

• Suruge ühe sõrmega veenis asuva kanüüli tipule, et takistada vere tagasivoolu.

• Keerake infusioonisüsteem kanüüli küljest lahti.

• Keerake kanüülile steriilne kork.

• Registreerige infusiooni lõppemine.

• Juhul kui veenikanüül jääb sisse, loputage kanüül läbi 2–5 ml füsioloogilise lahusega. 

Infusioon survekotiga 
Kasutatakse juhtudel, kui tuleb sisestada palju infusioonilahust lühikese aja jooksul. Tõstes 
rõhku infusiooni pudelis/kotis, saab tilkumist kiirendada.
• Asetage plastikpudel või -pakk survekotti ja pange külge infusioonisüsteem.

NB! Tilkumiskamber peab asuma väljaspool mansetti.
• Tõstke survekotis rõhk kuni 200 mmHg (survekoti küljes).
• Kui Teil pole survekotti, võite kasutada ümber plastpudeli tõmmatud vererõhu-

mansetti.
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Infusioonipump ehk tilgalugeja (Infusomat)

Elektroonilise juhtimisega pumpa, mis on kombineeritud tilkumiskambri valvega, kasutatak-
se intensiivravis ja laste ravimiseks, kuid haiglavälises erakorralises meditsiinis pole nad kasu-
tust leidnud. Nad tasuvad end ära ainult transpordi ajal pikemate distantside korral. 

49.9.5. Automaatsüstal ehk perfuusor 

Kuulub kiirabi standardvarustuse hulka.

Automaatsüstla abil on võimalik paremini annustada väga lühikese toimeajaga ravimeid (nt 
dopamiin). Varem kasutati manustamist infusiooni teel tilkade arvu järgi, nüüdseks on see 
meetod vananenud. 

Ettevalmistamine

1. Ravimid tõmmatakse süstlasse üldjuhul standardlahjendustena (10 mg/ml 0,25 mg/
ml jne). Süstlad võivad olla erinevatel perfuusoritel erineva suurusega (standard on 
20 ml ja 50 ml süstal). Kasutusel on ka spetsiaalsed süstlad, s.t. osad automaatsüstlad 
töötavad ainult spetsiaalsete perfuusori süstaldega. 

2. Süstal tähistatakse markeeringuga, kus on peal näha ravimi nimetus ja mitu milli-
grammi on ühes milliliitris (ravimite puhul ka kuupäev ja kellaaeg, millal segu on val-
mistatud).

3. Ühendage perfuusoriliini süstlaga ja perfuusoriliini lõppu kolmesuunaline kraan; täit-
ke süsteem ja kraan lahusega.

4. Asetage süstal perfuusorisse ja veenduge, et perfuusor määrab süstla suuruse õiges-
ti. Ühendage kolmesuunaline kraan alles nüüd kanüüliga.

5. Lülitage perfuusor sisse ja andke ette manustuskiirus (ml/min).

Jälgimine

Jälgige pidevalt nii patsienti (ravimi mõju) kui ka perfuusorit ning kanüüli.
NB! Veenikanüüli ummistumise tõttu võib tekkida perfuusoriliinis ülerõhk, mida seade veel 
ei tunne, mis aga vabanedes tekitab booluse efekti – korraks vabaneb väga suur annus ra-
vimit, mis võib patsiendile halvasti mõjuda. Kui seda märkate, tuleb perfuusoriliin patsiendi 
poolsest osast kohe sulgeda (vt allpool).

Süstlavahetus

NB! Nii enne perfuusorisüstla vahetust ja süstla taasrakendamist (nt patsiendi üleandmisel 
haiglas) kui ka enne uue süstla ühendamist ja kasutuselevõtmist tuleb perfuusoriliin tingi-
mata patsiendi poolses osas oleva kolmekäigulise kraani abil sulgeda. Vastasel juhul võib 
tekkida üleannus (vt eelmine lõik), mis tuleb juhtida kraani kaudu välja (aga mitte patsiendi 
kehasse).

NB! Iga perfuusoriga kokkupuutuv isik peab oskama:

a) vahetada ohutult perfuusori süstalt,

b) muuta perfuusori manustamise kiirust,

c) oskama teha boolussüstet.
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49.9.6. Hapniku manustamine ja ravimite manustamine hapniku abil

Sissejuhatus

Hapnik omab erakorralises meditsiinis äärmiselt tähtsat osa. Tihti sõltub patsiendi saatus 
sellest, kas talle õnnestub manustada küllaldasel määral hapnikku.

Näidustused:

• Tsüanoos - hapnikusisalduse langemine arteriaalses veres, nt ümbritseva õhu madala 
hapnikusisalduse tõttu (suits, majapidamisgaas jmt keskkond).

• Rakkude hapnikuomastamise häired, põhjusteks nt šokk, vererõhulangus, veresoon-
te ummistus (infarkt).

• Hingamisaraskused, kopsude gaasivahetushäired, nt kopsuturse, hemoglobiini O₂ 
transpordi häirumine, nt CO mürgistus.

• Rakkude O₂ omastamise häired, põhjuseks rakumürgid, nt sinihape.
• Mürgistused.

Vastunäidustused

Vastunäidustused praktiliselt puuduvad.

Suhtelised vastunäidustused

•Hüperventilatsioonikrambid
•Bronhiaalastma ja KOK´I (kroonilise obstruktiivse kopsuhaiguse) korral võib hapnik 

vahel harva põhjustada hingamisseiskust.

Hüperventilatsioonikrambid - lihasekrambid, mis on tingitud CO2 liigsest sissehingamisest.

Varustus

Kaasajal on kiirabiautodes alati olemas lekkekindlates balloonides hapnik.  EL-normide järgi 
on meditsiiniline hapnik pakendatud valgetesse balloonidesse.

Balloonide maht võib olla erinev: 0,5 l, 1 l, 1,5 l, 2 l, 5 l, 10 l.

Hapnikusisaldus: ballooni maht V × rõhk p (bar)

Jagades ruumala voolu kiirusega, saame aja, mille jooksul on võimalik hapnikku anda. Näide: 
V = 10 l, p = 140 bar, vool = 4 l/min. 10 × 140 : 4 = 350 min.

10 liitrises balloonis on sees 140 bar hapniku. Patsiendile manustatakse hapniku 4l/min. An-
tud hapniku kogusest, antud pealevooluga jagub 350 minutiks. 

Teostamine

Hapniku andmine spontaanhingamisel patsiendile

• Ninasond

Ninasond poroloonpadjakesega: hapnik voolab mööda kahte lühikest ninasõõrmetesse si-
sestatud plastotsikut. Eeliseks on see, et otsikud ulatuvad ninasõõrmetesse vaid u 1 cm sü-
gavuselt.
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• Hapniku”vuntsid”

Ka siin voolab hapnik ninasõõrmetesse mööda kahte plastotsikut. Kui seejuures annusta-
takse nt 4 liitrit hapnikku, võib arvestada, et sissehingatava õhu hapnikusisaldus on 30–40% 
piirides.

Näidustused: kopsude difusioonihäired, kopsupõletik, südamepuudulikkus, bronhiaalastma

Eelised: hea taluvus, puudub surumistunne näole, võimalik rääkimine ja köhimine

Puudused: ebatäpne annustamine, limaskestade kuivamine, takistatud ninahingamine (va-
helduseks võib otsikud asetada suunurkadesse)

• Näomask hapniku reservuaariga

Sel juhul võib hapniku pealevool ulatada 8–15 l/min ning sissehingatava õhu hapnikusisaldus 
peaaegu kuni 100 protsendini.

Näidustused: kopsuturse, kopsuemboolia, šokk,  CO-mürgitus.

Eelised: kõrgem hapniku kontsentratsioon.

Puudused: halb taluvus düspnoe korral, CO2 tagasihingamine (tagasihingamisventiilita mas-
kide puhul). Hapnikuvoog peab olema küllaldane, et varukott kokku ei vajuks.

Näiteid hapnikuannustuse kohta erinevate haigusseisundite korral

Müokardi infarkt 
(stabiilses seisundis) 

6–10 l/min, näomask reservuaariga

Kopsuarteri emboolia 6-8  l/min näomask 

Kopsuturse 6-8  l/min, mask, toksilise kopsuturse korral 10–15 l/min

Kopsuemfüseem 10–15  l/min hoolika kontrolli all madalal rõhul, et hoida ära 
spontaanse pneumotooraksi teke

Astma Hapnikku anda vaid raske tsüanoosi korral; 2–4  l/min, vuntsid 

Põletus koos 
hingamisteede 
kahjustusega

4-6  l/min  vastavalt trauma raskusele, vajadusel juhitavale 
hingamisele üleviimine

Šokk 10–15  l/min, näomask 

Patsiendi ravi peab vastama tema kliinilisele seisundile. Tähtis vahend on seejuures pulssoksü-
meeter.

Komplikatsioonid ja ohud

Hapnik on erakorralises meditsiinis universaalne ravim. Professionaalse kasutamise korral ja 
haige hoolika jälgimise juures ei ole karta mingeid komplikatsioone. Vastupidi – hapnikupuu-
dus on igal juhul palju suurem oht.
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Hoiatama peab siiski silmavigastuse eest suure hapnikukontsentratsiooni korral (on isegi 
pimedaks jäämise oht) enneaegsetel  ja vastsündinutel näiteks pikema transpordi puhul. 
Jälgige, et pulssoksümeetria andmed oleksid sel juhul 90–95%.

NB! Hapnikuballoonid, eelkõige nende ventiilid, tuleb hoida piinlikult puhtad. Keelatud  on 
neid katsuda õliste või määrdunud kätega. Kuigi hapnik ise ei põle, soodustab ta põlevate 
ainete plahvatuslikku süttimist.

Kuna hapnik on balloonides alati surve all, on tulekahju puhul oht hapnikuballoonide lõh-
kemiseks. Ventiil tuleb avada ettevaatlikult, vältides gaasisööstu. Hapnikuballoonid tuleb 
hoida eemal lahtisest tulest, samuti elektrostaatiliselt laetud objektidest!

Ravimite manustamine inhalatsiooni abil

Pihusti või kuivinhalaator

Kasutatakse ravimi manustamiseks. Peab arvestama, et kestvama inhalatsiooni korral (nt 
ägeda astmahoo puhul) on raskusi ravimi jõudmisega sügavale hingamisteedesse. Väga olu-
line on siin hea koostöö patsiendiga.

Nebulisaator 

Hapnikumask koos nebulisaatori anumaga: sinna lahusena sisestatud ravim viiakse koos hap-
nikuga udu (nebuliseeritud) kujul hingamisteedesse. Pideva voolu tõttu jõuab ravim sel viisil 
paremini patsiendi bronhidesse.

Pilt 49.30.  Inhalatsioon nebulisaatoriga
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49.9.7. Muud ravimite manustamisviisid

Intramuskulaarne injektsioon

Intramuskulaarne injektsioon e lihasesisene ravimi manustamine pole kiirabis tegelikult soo-
vitatav, aga on siiski laialt levinud. Pikaajalise imendumise tõttu on ravimi mõju ettearvama-
tu, eriti halva vereringe korral. 

Keelealune

Hea verevarustusega limaskesta kaudu imenduvad ravimid kiiresti. Seda juurdepääsu kasu-
tatakse pihustite (nitropreparaadid, antihüpertensiivsed vererõhuvahendid) ja mõnes riigis 
keelealuste kapslite manustamiseks (vererõhuvahendid). Kiirabi etapil pole see manustami-
se viis eriti hea, sest pole juhitav, kuid leiab siiski laialdast kasutamist mõnede ravimvormide 
korral (nt nitroglütseriini manustamine stenokardia ja müokardi infarkti korral).

Rektaalne

Imendumine suhteliselt kiire – mõju avaldub 5–15 minuti pärast.

Seda võimalust kasutatakse eelkõige laste puhul, nt palavikku alandavad või krampidevasta-
sed vahendid. Kasutatakse ka narkoosieelseks sedateerimiseks. 

Märkused

• Taaselustamise käigus on tehtud ka süste otse südamesse (intrakardiaalset ravimi ma-
nustamist) aga viimasel ajal kasutatakse seda meetodit üliharva, kuna sellel ei ole piisa-
vat tõenduspõhist kinnitust.

• Nahaaluse ja nahasisese manustamise korral toimub imendumine väga aeglaselt ning pole 
halva verevarustuse korral soovitatav. Neid meetodeid kiirabi etapil üldiselt ei kasutata. 

• Teadaoleva allergiaga (nt putukahammustusele jt) isikutel võib olla kaasas isiklik auto-
maatsüstal (nt pliiatsitaoline süstal, millega nad endale ise adrenaliini süstivad).

• Ravimiplaastritest on enamasti kasutusel valuvaigistid, rasedusvastased vahendid ja 
nitropreparaadid, mida manustatakse läbi naha. Nende ravimivormide tähtsus erakorra-
lise meditsiinis on vähene. 

NB! Defi brillatsioon ravimiplaastrile on keelatud! Võimalik on plaastri rikkumine, lõhkemine 
ja ka tugev imendumine.

VÕTMESÕNAD booluse efekt intramuskulaarne e 
lihasesisene

vena subclavia

nasaalne perfuusor e 
automaatsüstal

rektaalne surveinfusioon

tsentraalsed veenid veenikanüül vena jugularis interna perifeerne veenitee

veenisisene ravimite 
manustamine

intraossaalne 
juudepääs

infusioon

Teadmiste kontrolli küsimused

1. Nimetage luusisese punktsiooni kohad.
2. Millised komplikatsioonid esinevad arteriaalse punktsiooni korral?
3. Mis mõjutab kanüülide juures nende läbilaskevõimet?
4. Kuidas on võimalik aru saada, et veeni asemel on kanüül sattunud arterisse?
5. Loetlege alternatiive intravenoossele perifeersele veeniteele.
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49.10. Traumavõtted

Õpieesmärgid 

Erakorralise meditsiini tehnik:

• teab erinevate lahaste ja fi kseerimisvahendite kasutamise näidustusi ning võimalikke 
ohtusid ja tüsistusi, mis võivad nende kasutamisega kaasneda  

• teab erinevate traumavahendite tööpõhimõtteid ning teab kuidas neid professionaal-
selt kasutada,

• teab kuidas traumaga patsiendil õigesti kiivrit peast võtta.

49.10.1 CAT-žgutt

Sõjaväe v. lahingužguti (CAT) peale asetamise kord:

Žgutt pannakse jäseme peale (mitte jäse žgutiringist läbi)

1.Takjariba sile pool vastu jäset

2.Takjariba pannakse läbi pandla kaugema ava

3.Tekkinud takjapaelast ring sättida sobivaks jäseme ümbermõõduga

4.Takjariba ots panna läbi pandla lähema ava

5.Takjariba kinnitatakse iseenda külge

6.Pingutipulka keeratakse kuni verejooks lakkab

7.Pingutipulga üks otstest surutakse klambri sisse, sellega žgutt kinnitub

8.Üle klambri tuleb panna turvariba (sellele kirjutatakse ka kellaaeg)

Pilt 49.31. CAT-žgutt
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49.10.2. KED-lahas

KED-lahas (Kendrick Extrication Device) kujutab endast korsetti, mida kasutatakse inimeste 
päästmisel raskesti ligipääsetavatest kohtadest (nt avariilistest sõidukitest), eriti olukorda-
des, kus muid päästevahendeid (kanderaami, seljalauda) ei saa kasutada. KED-lahas sobib 
eriti hästi lülisambavigastuste korral. KED-lahase õige kasutamise abil tagatakse patsiendi 
korrektne transport ilma talle lisakahjustusi tekitamata.

KED-lahasel on tugev vertikaalne jäikus, horisontaalne stabiilsus ja see on röntgenikiirgusele 
läbipaistev. Rihmad ja tõsteaasad on mõeldud kehakaalule kuni 225 kg.

Õigesti pealepanduna fi kseerib KED-lahas koos kaelalahasega nii pea, kaela, turja kui lüli-
samba sellisena, et patsiendi saab minimaalse lisavigastuste riskiga avariilisest sõidukist väl-
ja võtta.

Piisava koolituse ja optimaalsete päästetingimuste korral on patsient vähem kui nelja minu-
tiga fi kseeritud.

Ka lapsi ja vaagnaluu murruga patsiente, samuti rasedaid patsiente, saab väga heade KED-
lahase kasutamise oskuste korral antud lahasega fi kseerida.

Näidustused

Lülisambavigastusega või lülisambavigastuse kahtlusega patsientide päästmine ja transpor-
timine avariilistest sõidukitest ja muudest raskesti ligipääsetavatest kohtadest olukordades, 
kus on abistamiseks võimalik kulutada vähemalt 4 minutit.

Vastunäidustused 

• Esineb suur oht patsiendi elule, nii et organiseeritud ja ettevaatlikuks päästmiseks ei 
jää aega (st vaja on kohene ja kiire eemaldamine).

• Patsiendi ebasobiv kehakuju (ülemäärane rasvumine, väga väikest või väga suurt kas-
vu patsient).

Protseduur

KED-lahast on võimalik kiiresti ja komplikatsioonideta kasutada ainult juhul, kui see on õiges-
ti kokku pandud ja oma vutlarisse asetatud. Rinnakurihmad peavad olema otstest alates sik-
sakis kokku volditud ja kinnitatud selleks ettenähtud takjapaelaga oma kohale. Jalarihmad 
peavad olema korseti siseküljele alt üles ja seejärel väljapoole paigutatud ning takjapaelte 
süsteemiga välisküljele kinnitud. Korralikult pakitud KED-lahas on rinnakurihmade kohast 
alates kokku rullitud, nii et kinnised jäävad sissepoole ja padi on samuti sisse rullitud ning 
sellises asendis on KED-lahas asetatud vutlarisse.
Enne KED-lahase pealepanemist tuleb patsiendi taskutest eemaldada päikeseprillid, tule-
masin jms esemed, mis võiksid muidu survet avaldama hakata. 

• Pea fi kseerimine abilise poolt

Enne KED-lahase pealepanemist tuleb patsiendile alati panna kaelalahas Korrektne protse-
duur on võimalik ainult kahekesi, nii et üks hoiab patsiendi pea, kaela ja lülisamba neutraal-
ses asendis, ideaaljuhul patsiendi taga olles. 
Seejärel seab patsiendi taga olev isik tema ülakeha sellisesse asendisse, et teine abistaja 
saab korseti küljepealt patsiendi selja taha lükata. Kui ruumi on piisavalt, siis võib korseti ka 
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ülalt patsiendi selja taha libistada. Sel juhul on tähtis, et rinnakurihmad ja aasad jääksid istme 
seljatoe vastu ning et patsient end võimalikult vähe liigutaks. Sageli on vaja korsetiosa algu-
ses allapoole kaldu paigutada, et see sõiduki ukseavast sisse mahuks.

Pilt 49.32a. Kaela lahastamine KED-lahase kasutamisel

Pilt 49.32b. Kaela lahastamine KED-lahase kasutamisel

• KED-lahase paigutamine

KED-lahas paigutatakse täpselt keskele lülisamba kohale. Seejärel tõmmatakse jalarihmad 
lõpuni korsetist küljest välja, nii et nad ette ei jääks (kui see etapp ära unustatakse, siis te-
kivad hiljem suured probleemid ja kõike tuleb otsast peale alustada!). Paigutage KED-laha-
se korsetiosa küljes olevad rinnaku tugiklapid patsiendi rinnaku ümber. Külgmistest kan-
deaasadest hoides tõmmake korsetiosa ülespoole, kuni see patsiendi kaenla alla ulatub. Nii 
ei saa korsett päästetööde ajal paigast nihkuda ja jääb ära ka patsiendi lülisamba võimalik 
liikumine. Hoidke korsetti niikaua selles asendis, kuni see on ülemise rinnakurihmaga paigale 
kinnitatud. Kui on kontrollitud, et korsett asetseb kindlalt mõlemal pool patsiendi kaenla all, 
siis pange peale keskmine ja seejärel alumine rinnakurihm. 

Rihmade lukustussüsteem on sellise kujuga, et ka pimedas ja keeruliste asendite korral on 
see  käe all äratuntav ja õigesti kinnitatav. Tõmmake keskmine ja alumine rinnakurihm edasi-
tagasi tõmbamisliigutustega ümber rinnaku kinni. Sellega hoiate ära korseti pöördumise ja 
tagate patsiendi lülisamba liikumatuse. Ülemist rinnakurihma ärge veel sulgege. 
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Seadke jalarihmad otseks ning nihutage need mõlema käega hoides saagimisliigutustega 
patsiendi kummagi jala alla kuni istmikuni. Seejärel viige rihmad jalgade vahel risti ja kinni-
tage vastasküljel rihmalukkudega. Tõmmake jalarihmad rinnakurihmade moodi rihmalukust 
hoides ettevaatlikult pingule. 

Kui on vaagnaluu või reieluu murru kahtlus, siis ei tohi jalarihmu risti seada, vaid need tu-
leb kumbki oma küljele lukustada. Tugevate reiepiirkonna vigastuste korral võib jalarihmade 
kinnitamisest ka loobuda.

Pilt 49.33. KED-lahase paigaldamine

• Padja paigaldamine ja pea fi kseerimine

Vajadusel voltige padi niipalju kordi kokku, et see jääb õigele paksusele, st pea/kaela ja KED-
lahase vaheline tühimik tuleb täielikult täita. Seejuures olge ettevaatlik, kaelale ja lülisam-
bale ei tohi survet avaldada. Asetage KED-lahase peatugi patsiendi pea taha ja hoidke seal 
paigal, kuni otsmiku- ja lõuarihm on peale pandud. 

Kõigepealt ühendage otsmikurihm peatoega. Seejuures jälgige, et patsiendi pead liigutades 
tema kaela ei venitataks. Seejärel pange peale lõuarihm. Nüüd tõmmake ülemine rinnaku-
rihm pingule. Kontrollige veel kord kõiki rihmu ja vajadusel tõmmake pingule, et oleks kin-
del KED-lahase fi ksatsioon sabaluust peani ja mõlema kaenla alt, nii et igasugune liikumine 
päästetööde käigus oleks välistatud.
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• Patsiendi transport ja liigutamine.

Võib juhtuda, et patsiendi päästmiseks tuleb teda tõsta, kallutada või pöörata, nt uksest 
läbi mahutamiseks. Võimaluse korral peaks seda tegema pea ees. Selleks peab aga olema 
vähemalt kaks abistajat, kes kasutavad kandeaasasid patsiendi rahulikuks ja koordineeritud 
liigutamiseks.

Patsient seatakse sellisesse asendisse, et abilised pääsevad paremal ja vasakul küljel talle ligi 
ning saavad teda tõsta, hoides ühe käega kaenla juurest kandeaasast ja toetades teise käe-
ga põlvede alt. Abiliste sõrmed peavad patsiendi põlvede all tugevasti põimuma, et oleks 
välistatud vigastatu nihkumine või mahalibisemine. Koos tõstetakse patsient sõidukist välja 
ja asetatakse valmispandud vaakummadratsile. Korralikult korsetti pandud patsienti on või-
malik sõidukist päästa ka läbi vastaskülje ukse, katuseluugi või tagaakna kaudu. 

Pilt 49.34. KED-lahasega patsiendi tõstmine raamile

Veelgi sujuvam on patsiendi väljavõtmine kui kasutame lisaks seljalauda või kühvelraami. 
Selleks tõstetakse patsient KED-lahase külgmiste kandeaasade abil veidi üles ja nihutatakse 
seljalaud või kühvelraam tema istmiku alla. Seljalaud või kühvelraam on õiges asendis, kui 
patsient kogu pikkuses sellele lamama mahub. Jalad paigutatakse lülisambaga paralleelsust 
säilitades kühvelraamile või seljalauale, pööratakse alajäsemete vigastustest olenevalt sobi-
vasse asendisse ja patsient fi kseeritakse vähemalt kolme rihmaga paigale.

Tüsistused 

Ohtlikud olukorrad võivad tekkida siis, kui rihmad on liiga lõdvad, nii et vigastatu ei ole pii-
savalt fi kseeritud, või kui rihmad on liiga pingul, nii et patsiendil võib olla raske hingata. 
Hingamise kergendamiseks võib pärast patsiendi sõidukist väljavõtmist ja paigaleseadmist 
ülemise rinnakurihma avada ja lõuarihma lõdvemaks lasta. Kui patsiendil tekib oksendamis-
vajadus, siis eemaldage lõuarihm. Südameprobleemidega patsientide korral võib rinnakuk-
lappide liiste allapoole seada. Kahe ülemise rinnakurihma lahti tegemise järgselt saab nii 
EKG-d teha kui defi brillatsiooniaparaati kasutada. 
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Lisavõimalused KED-lahase kasutamisel

Kui kaks liistu rinnakuklapi mõlemal küljel ümber paigutada, siis saab KED-lahast samuti vi-
gastatud rasedate naiste puhul kasutada. Asetades rinnakuklappide alla kokkuvolditud teki, 
saab ka lapsed lihtsasti ja kindlalt fi kseerida. 

KED-lahast kasutatakse ka vaagnaluu murru korral. Siis paigaldatakse korseti peatugi ümber 
reie ja rinnakuosa ümber vaagna. Seda võimalust saab kasutada ebastabiilse vaagnaluu mur-
ru korral, muudel juhtudel on soovitatav kasutada vaakummadratsit. KED-lahas jääb patsien-
dile ümber seni, kuni patsient on kindlalt haigla personalile üle antud. 

49.10.3. Kaelalahas

Kaela fi kseerimiseks kasutatakse kaelalahast e. tugikraed. See koosneb painduvast, kuid 
survele ja venitamisele vastupidavast materjalist, mis kaela vajalikult fi kseerib. Kaelalahas 
on anatoomiliselt sobiva kujuga ja paigaldatakse ümber patsiendi kaela. Seejuures jääb pat-
siendi lõug tugikrae ülaservale toetuma ja tugikrae alaserv jääb kaela alguse juurde õlgade 
kõrgusele. Painduvad vahtkummist tugikraed, mida kasutatakse haigla tavaosakondades, ei 
sobi haiglaeelsesteks toiminguteks. 

Täiskasvanutele mõeldud kaelalahased on tavaliselt universaalsuuruses ja sellisena disaini-
tud, et neid saab individuaalselt sobivaks reguleerida. Laste jaoks on olemas pediaatrilise 
suurusega kaelalahsed. 

Näidustused:

• lülisambavigastuse kahtlus,

• kukkumine kõrgusest,

• peavigastus,

• polütrauma,

• traumajärgne teadvuse kadu.

Vastunäidustused

Eelnimetatud õnnetuste korral puuduvad.

Varustus

Mitmesuguses suuruses või muudetava suurusega kaelalahased, nt Stifneck (reguleeritav, 
pikaajalise lamamise korral esineb lamatise tekkimise oht), Philadelphia krae (individuaalsed 
suurused, seetõttu peavad väga suured varud olema) või Ambu Perfi t ACE.

Protseduur

Protseduur sõltub konkreetsest tootest ja seda peab vaatama kasutusjuhendist. Kaelalaha-
se paigaldamiseks on põhimõtteliselt vaja kahte vastava väljaõppe saanud isikut.
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• Patsienti tuleb teavitada ja paluda tal mitte pead liigutada. 

• Abistaja nr 1 (erakorralise meditsiini tehnik nr 1)  läheb patsiendi pea juurde või selja 
taha. Ta asetab nimetissõrmed patsiendi lõuanurkadesse ja pöidlad lõualiigese piir-
konda ning hoiab tema kaela neutraalses asendis, kuni protseduur on lõpetatud. 
Ülejäänud sõrmed asetatakse alalõua ala toeks, pöidlad pea tagakülje poole. 

Pilt 49.35. Kaelalahase asetamine lamavale kannatanule

• Teine erakorralise meditsiini tehnik / abistaja nr 2 mõõdab tugikrae õige suuruse. 

Sõrmedega mõõdetakse lõua ja õla vahekaugus ja võrreldakse seda tugikraele kan-
tud märgistustega (nt Stifneck-i puhul musta värvi kinnituskohast kõva külgelemen-
di/õlatoe alaservani). Tugikrae mõõdud peavad selle vahekaugusega sobima.

• Tehke kaela- ja kuklapiirkond vabaks, vajaduse korral eemaldage ehted ja lõigake pak-
sud riideesemed lahti. 

• Mähkige takjapael kinni või katke sõrmedega nii, et see ei saaks juustega kokku puu-
tuda ja neisse haakuda. 

• Kaelalahase pealepanekuks asetage kõigepealt selle esikülg tihedalt ümber kaela ja 
lõua. Teatud olukordades ja teatud lahasetüüpide korral tuleb kõigepealt tugikrae 
avatud tagaosa kaela alla nihutada ja seejärel esiosa takjapaeltega selle külge fi ksee-
rida (nt lamaval patsiendil).

• Abistaja nr 1 hoiab patsiendi kaela neutraalses asendis ja ülejäänud osa kaelatoest 
pannakse oma kohale ümber kaela.

• Kinnitage kaelalahas takjapaela abil kindlalt paigale.

• Lamaval patsiendil tuleb lõpuks pea- ja kuklaalune polsterdada.
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Pilt 49.36. Kaelalahase asetamine lamavale kannatanule

Tüsistused

Liiga väikese tugikrae puhul ulatub lõug üle kraeserva ja see võib põhjustada hingamisras-
kusi. Liiga suure tugikrae puhul aga jääb lõug krae sisse, nii et kael ei ole piisavalt fi kseeritud 
ja võib liikuda. 

49.10.4. Kühvelraam

Kühvelraam on kergest metallist või eriplastikust pääste- ja kandevahend. See koosneb ka-
hest osast, on pikkusega umbes 165–201 cm ning laiusega umbes 40 cm. Kühvelraam kaalub 
ligikaudu 8 kg ja kannatab koormust kuni 165 kg (sõltub tootjast ja materjalist). Mõni tootja 
nimetab oma kanderaamide kandevõimeks ka 300 kg, aga sellises kaaluklassis patsientide 
keha maht on sedavõrd suur, et kühvelraami on keeruline korrektselt kasutada – enamasti ei 
ole võimalik kanderaami üles tõsta, sest patsient katab selle oma kehaga täielikult. 

Näidustused

Lülisambavigastuse kahtlus, vaagnatrauma, alajäsemete luumurrud, hulgitrauma, patsiendi 
ettevaatliku tõstmise vajadus, keerulistest olukordadest päästmine (sõiduki alt, kitsad tre-
pikojad, sügavad šahtid), patsiendi kiire päästmise vajadus, tugevasti määrdunud või saastu-
nud patsiendid. 

Vastunäidustused

Eelnimetatud õnnetuste korral puuduvad.

Varustus
Kühvelraam, kinnitusrihmade komplekt, vajaduse korral pea külgpolstrid.

Protseduur
Kühvelraami kasutamiseks on vaja vähemalt kahte abistajat / erakorralise meditsiini tehnikut.
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Kühvelraami kasutamise võtted 

• Selgitage patsiendile toimuvat.

• Kokkupandud kühvelraam pannakse patsiendi kõrvale lapiti maha.

NB! Kühvelraami peapoolne osa peab jääma patsiendi pea poole ja jaluts tema jalgade 
poole.

• Avage kinnitatud kühvelraamil pikkuse reguleerimise lukud ja seadke kühvelraam pat-
siendi pikkuse järgi. 

Pilt 49.37. Kühvelraami paigutamine

• Avage mõlemas otsas lukud ning eraldage kühvelraam kaheks, küljed paigutage patsien-
dist kahele poole.

NB! Ärge tehke seda üle patsiendi!

• Kaelavigastusega patsiendi puhul jääb üks abistaja tema pea juurde ja hoiab seda neut-
raalses asendis. 

• Teine abistaja / erakorralise meditsiini tehnik läheb patsiendi kõrvale.

• Patsiendi riided tuleb ülalt allapoole sirgeks siluda.

• Vajaduse korral võtab erakorralise meditsiini tehnik patsiendil õlast ja puusast ning tõs-
tab tema külge veidi ülespoole (koostöös pea jurues oleva abistajaga).

• Kühvelraami üks pool nihutatakse patsiendi alla. 

• Seejärel paigutatakse ka kühvelraami teine pool samal viisil patsiendi alla.

• Siis kinnitatakse kühvelraami pooled kõigepealt peapoolses osas ja seejärel jalutsis uuesti 
kokku.
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Pilt 49.38. Patsiendi asetamine kühvelraamile käärvõttega

NB! Ärge jätke patsiendi kehaosi kühvelraami vahele – eriti on ohus tema juuksed, istmik 
ja alajäsemed.

• Lõpuks kinnitatakse patsient rihmadega kolmest kohast (õlgade, puusade ja põlvede juu-
rest) kühvelraami külge.

• Nüüd saab patsiendi kühvelraamiga vaakummadratsile tõsta. 

• Seejärel avage ja eemaldage rihmad ja kühvelraami pooled üksteise järel.

Pilt 49.39. Kühvelraamiga tõstmine
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Käär- ehk tangide võte kühvelraami kasutamisel

Pärast kühvelraami reguleerimist vastavalt patsiendi pikkusele avatakse ainult kühvelraa-
mi jaluts. Kühvelraam paigutatakse pea poolt patsiendi kõrvale nii, et peapoolne osa jääb 
patsiendi pea juurde sobivale kõrgusele ja seejärel patsient toimetatakse ettevaatlikult kan-
deraamile (surutakse kühvelraami pooled patsiendi külgede alla). Siinjuures tuleb eriti hoo-
likalt jälgida, et patsient kanderaami vahele ei jääks. Selleks võib teda veidi tõsta või tema 
riideid õlgade ja puusade juures ettevaatlikult pinguldada.

Pilt 49.40. Kühvelraami paigutus käär- e tangide võtteks 

Kühvelraamiga kiirkorras päästmine 

Kui otsesest ohust päästmiseks või muude asjaolude tõttu tuleb patsient ülikiiresti maapin-
nalt üles tõsta  ja  sobivasse kohta viia, siis on kühvelraami (või vajaduse korral seljalauda) 
võimalik ka kiirkorras kasutada.

• Kokkupandud kühvelraam pannakse patsiendi kõrvale lapiti maha. 

• Erakorralise meditsiini tehnik või abistaja nr 1 põlvitab patsiendi pea juurde ja hoiab tema 
pead.

• Erakorralise meditsiini tehnik või abistaja nr 2 põlvitab patsiendi kõrvale.

• Erakorralise meditsiini tehnik või abistaja nr 2 võtab ühe käega patsiendi õlast ja teisega 
puusast.

• Erakorralise meditsiini tehnik või abistaja nr 2 keerab patsiendi tema ülajäsemele, nii et 
patsient selle toel lebama jääb. 

• Erakorralise meditsiini tehnik või abistaja nr 1 hoiab sel ajal patsiendi pead patsiendi ke-
hatelje suhtes neutraalses asendis. 

• Erakorralise meditsiini tehnik või abistaja nr 2 jätkab patsiendi õlast kinni hoidmist ning 
teise käega tõmbab ühes tükis oleva kühvelraami vahetult patsiendi selja vastu.

• Seejärel keeratakse patsient koos kühvelraamiga analoogsel viisil tagasi, nii et ta sellele 
lebama jääb.
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49.10.5. Vaakummadrats

Vaakummadratseid kasutatakse vigastatud patsientide transportimiseks ja fi kseerimiseks. 
Need on mudelist olenevalt erineva suurusega ning koosnevad tugevdatud viskooskiust ja 
looduslikust kautšukist valmistatud õhukindlatest kambritest, mis on täidetud erineva suu-
rusega vahtmaterjalist või plastikust kuulikestega. Madratsist õhu väljaimemisel sobituvad 
kuulikesed täpselt patsiendi kehakujuga. Patsiendi ülestõstmiseks on vaakummadratsil tõs-
teaasad või tõsterihmad. 

Erinevatel vaakummadratsitel on erinevad õhu väljaimemise ja sisselaskmise ventiilisüstee-
mid, seega peab erakorralise meditsiini tehnik kasutatavat vaakummadratsit täpselt tund-
ma. Vaakummadrats on röntgenikiirgusele läbipaistev, nii et diagnostika jaoks ei ole vaja 
patsienti ümber paigutada. 

Näidustused

Kaelavigastuse kahtlus, lülisambavigastus, vaagnaluuvigastus, reieluumurrud, polütrauma, 
patsiendi korrektseks transpordiks ja fi kseerimiseks (eriti teadvusekaotuse, relakseerimise 
ja intubeerimise korral), samuti helikopteriga transportimiseks. Ka eriti valutundlike või  ras-
kes üld-seisundis patsientide puhul, et tagada neile mugav transportimine. 

Ilma õhku välja imemata saab vaakummadratsit üldjuhul kasutada ka kandetekina, kuna see 
pehmendab osaliselt sõiduki rappumist.

Vastunäidustused

Puuduvad.

Varustus 

Vaakummadrats, imemispump (manuaalne või elektriline), vajadusel rätik või päästelina 
(termolile ja tekk) madratsi katmiseks.

Pilt 49.41. Patsiendi fi kseerimine vaakummadratsile
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Protseduur

Ideaaljuhul hoitakse vaakummadratsit kiirabisõidukis nii, et see on juba tühjaks pumbatud ja 
ühtlaseks silutud. 

• Võtke raami kinnitusrihmad autoraami küljest lahti.

• Asetage vaakummadrats raamile. 

• Kandeaasad peavad jääma allapoole. 

• Siluge madrats siledaks ja jaotage selle sisu ühtlaselt (vajadusel ava enne ventiil). 

• Laotage rätik või päästelina madratsile.

• Tõstke patsient kühvelraami abil vaakummadratsile.

• Kohandage madrats patsiendi kehaga.

• Imege madrats õhust tühjaks, kasutades käsipumpa või elektrilist pumpa.

• Tühjaks imemise ajal jätkake madratsi vormimist (volte ei tohi sisse jääda).

• Reieluumurdude ja põlvevigastuste korral vormige madratsit küljelt, et see vigastatud 
jäsemega täpselt sobituks.

• Jälgige, et vaakummadrats patsiendi pead liigselt ei suruks.

• Kui patsienti kavatsetakse transportida helikopteriga, siis tuleks elektrilise vaakum-
pumba võimsus täielikult ära kasutada, sest lennukõrgusel on õhurõhk väiksem. 

• Seejärel sulgege ventiil korralikult ja pange pump ära.

• Katke patsient kinni ja fi kseerige ta rihmadega.

Pilt.49.42. Polütraumaga patsient fi kseerituna kiirabiraamil
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49.10.6. Vahvelvõttega lahastamine

Näidustused

Seda võtet kasutatakse siis, kui lülisambavigastuse kahtlusega patsient (nt mootorrattur) 
tuleb kõhuliasendist seliliasendisse keerata.

Vastunäidustused

Teadvuseta patsient, šokis patsient, sisemiste verejooksude kahtlus.

Protseduur

Teostuseks on vajalik kühvelraam, vaakummadrats ja lisarihmad.

• Kõigepealt tuleb kõhuli lamava patsiendi alla panna kühvelraam. Selleks toimige nii, nagu 
eelpool kühvelraami kasutamise juures kirjeldati (erisusena jääb sii patsient kühvelraami-
le kõhuli). 

• Seejärel pange maha lisarihmad (üks õlgade kõrgusel, üks puusade kõrgusel ja üks põlve-
de kõrgusel)..

• Asetage kühvelraam, millel on kõhuli lamav patsient, rihmade peale .

• Seejärel pange vaakummadrats patsiendi seljale.

• Sobitage vaakummadrats patsiendi kehaga ja imege tühjaks. 

• Tõmmake kühvelraami alla jäänud rihmad ümber vaakummadratsi kinni ja pingutage 
ning keerake patsient seljale.

• Alles nüüd avage rihmad ja võtke kühvelraam ära.

49.10.7. Käte ja jalgade lahased

Sissejuhatus

Lahaseid kasutatakse vigastatud jäsemete fi kseerimiseks. Õigesti paigaldatult hoiavad need 
ära transpordi käigus tekkida võivad lisavigastused, vähendavad patsiendi valusid ja aitavad 
seega vähendada ka tema šokiseisundit.
Praeguseks on kasutusel kuus peamist lahaste tüüpi.

• Õhklahased: lahase ühte või mitmesse kambrisse pumbatakse õhk ning täispumba-
tud kambrid hoiavad vigastatud jäset paigal ja polsterdavad seda.

• Vaakumlahased: vaakummadratsiga analoogne süsteem. Vigastatud käsi või jalg su-
letakse vaakumlahasesse, lahas tühjendatakse õhust ja kinnitatakse takjapaeltega.

• Polsterdatud kõvast materjalist lahased: alumiiniumist südamikuga (nt SamSplint) või 
traadist juhikuga (nt Crameri lahas), mis on ümbritsetud vahtpolstriga.

• Korklahased: väga õhukesest, aga stabiilsest korgist.

• Papplahased: need koosnevad voltimiskontuuridega papp-plaatidest, mille saab ren-
nitaoliselt kokku painutada.

• Venituslahased

Kõik peale Crameri lahaste on röntgenikiirgusele läbipaistvad. 
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Mõningaid luumurdusid saab fi kseerida ka kolmnurkrätikuga. Nii saab näiteks käe õlevar-
reluumurru fi kseerida kolmnurkräti abil.. Sellisel juhul seotakse käsi kolmnurkrätikuga kae-
la horisontaalselt või veidi ülespoole suunatult, küünarnukk täisnurga all painutatud. Teise 
kolmnurkse rätikuga fi kseeritakse käsi rindkere külge (j ptk „Jäsemete vigastused“).

Jäigalt täis pumbatud õhklahas avaldab jäsemele vältimatult valusat survet. Samuti ei ka-
sutata neid eriti helikopteriga transportimisel, sest startimisel ja maandumisel on õhurõhk 
teistsugune kui lennates. Seetõttu eelistatakse täna Eestis vaakumlahaseid.

Näidustused

Üla- ja alajäsemete luumurrud, käe fi kseerimine veenikanüüli paigaldamise hõlbustamiseks 
(SamSplint).

Vastunäidustused

Lahtiste ja dislotseerunud (nihkega) luumurdude korral tuleks õhkkambritega lahaseid väl-
tida.

Varustus

Lahasematerjal, voolik õhu pumpamiseks (õhkkambritega lahaste puhul) või imemispump 
(vaakumlahaste puhul).

Protseduur

Kõigepealt tuleb lahastamise alla jäävast piirkonnast eemaldada kõik suruvad riideesemed, 
samuti ehted, käekell, sõrmused jms, et vältida võimalikke verevarustuse häireid. Kindlasti 
tuleb meeles pidada, et lahas peab hõlmama mõlemat luumurrule lähimat liigest, muidu luu 
fi kseerimist ei toimu. Samuti tuleb vältida pehmete kudede, eriti naha vigastamist. Kinnine 
luumurd võib vale liigutuse tõttu kergesti lahtiseks muutuda, kui teravad luuotsad läbi naha 
tungivad. Üldjuhul toimivad käe ja jala lahased ühtemoodi. Lahase panemiseks on vaja kahte 
abistajat /erakorralise meditsiini tehnikut.

Eestis on kasutusel enamasti vaakumlahased ja polsterdatud kõvast materjalist lahased, 
seetõttu kirjeldame pikemalt nendega lahastamise tegevust.

Vaakumlahased

Protseduuri näitena toome vaakumlahase asetamise jala säärepiirkonna luumurru korral.

• Teavitage patsienti eelseisvast tegevusest.

• Kontrollige vigastatud jäseme motoorikat, verevarustust ja tundlikkust.

• Kontrollige lahase pikkust tervel jäsemel (peab ulatuma üle põlveliigesed ja fi kseerima 
ka hüppeliigese ja jalalaba).

• Vajadusel eemaldage jalanõud ja riideesemed.

• Siluge lahas siledaks ja jaotage selle sisu ühtlaselt. 

• Avage ventiil ja imege lahasest veidi õhku välja 

• Võtke patsiendi kannast ja jala tagaküljest kinni.

• Tõstke patsiendi jalg venitushaardes kergelt üles (vt altpoolt).

• Teine abistaja / erakorralise meditsiini tehnik lükkab lahase jala alla.

• Jälgige luumurru kohta.

• Sulgege lahas.

• Teine abistaja / erakorralise meditsiini tehnik pumpab lahase täis/ imeb vaakumisse.

• Kontrollige vigastatud jäseme motoorikat, verevarustust ja tundlikkust uuesti.
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Pilt 49.43. Jäseme lahastamine vaakumlahasega

NB! Toestav haare: luumurruga jäset peab alati liigutama venituse all. Seejuures hoiab üks 
käsi jala tagaküljest, teine kannast ja sujuva venitusega saab luuotsad enamasti paika. Selles 
haardes pannakse jalg ka lahasesse.

Pilt 49.44. Jala hüppeliigeste piirkonna fi kseerimine vaakumlahasega

Polsterdatud kõvast materjalist lahased: SamSplint

• Painutage lahas pooleks. 

• Sobiva jäikuse saavutamiseks vajutage servad pöialdega rennikujuliseks. 

• Kontrollige lahase pikkust tervel jäsemel ja painutage otseks.

• Seejärel saab lahase vigastatud jäsemele panna ning sidemega fi kseerida.

• Käeluumurru korral tuleb käsi täiendavalt kolmnurkse rätikuga kaela riputada.
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Papplahas

Ruumi kokkuhoiu mõttes sirgete plaatidena hoitav lahas, kasutusel enamasti olukorras kus 
tavavarustusse kuuluvaid vahendeid ei jätku (nt suurõnnetused).

• Lahas lükatakse vigastatud jäseme alla ja painutatakse renniks.

• Käelahase saab küünarliigese jaoks täisnurkseks vormida.

• Erinevalt SamSplint lahasest ei saa papprenni pikkust ja kuju muuta ning seetõttu tuleb 
vajaduse korral kasutada polstrit.

• Valmis renn fi kseeritakse juurdekuuluvate kinnitustega.

NB! Igasuguse lahase panemise järel tuleb jäseme verevarustust kindlasti regulaarselt kontrollida.

Venituslahas

Jäsemete luumurdude korral (j ptk „Jäsemevigastused“) tuleb peale haavade eest hoo-
litsemise vigastatud jäse ka venituse all fi kseerida.. Venituslahaseid, nagu näiteks Thomase 
lahast (Thomas splint),  kasutatakse Eestis harva, aga need sobivad väga hästi isoleeritud jä-
semeluumurdude korral. USA-s kuuluvad In-Line-Traction venituslahased standardvarustuse 
hulka. Repositsioonitõmbega seatakse murdunud jäsemeluu otsad uuesti kohakuti ja hoi-
takse ära täiendavate koe- ja veresoonevigastuste tekkimine. Muidu valulikku reponeerimist 
talub enamik patsiente Traction-lahase puhul ka ilma valuvaigistita hästi. Korrektne venitus 
nõuab kahe väljaõppe saanud isku  / erakorralise meditsiini tehniku koostööd. Selliseid laha-
seid valmistab mitu erinevat tootjat. Lahased võivad ka erinevad välja näha, kuid neil kõigil 
on olemas peamised elemendid: tõmbeaasad, hoideaasad ja paindekindel metallkonstrukt-
sioon, mille abil venitus toimub.

Näidustused

Lahtised ja kinnised sääre- (proksimaalne tibia ja fi bula) ning reieluumurrud.

Vastunäidustused

Vaagnaluu murrud, puusaliigesemurrud, põlveliigesevigastused, hüppeliigesemurrud, alajä-
semete distaalsed murrud ja nihestused.

Protseduur

• Vaadake üle sündmuskoht, et seal poleks ohtusid. Kindlasti tuleb rakendada kõiki vaja-
likke meetmeid, et kaitsta patsienti täiendavate vigastuste eest. Kontrollige, et varustus 
oleks täiskomplektne. Venituslahase paigaldamiseks läheb vaja vähemalt kahte abistajat 
/ erakorralise meditsiini tehnikut. 

• Teavitage patsienti eelseisvast protseduurist, selgitage eelseisvat ja motiveerige teda 
koostööle. Vabastage vigastatud jäse riietest. Vajaduse korral kontrollige lahase pind üle 
ja katke jäsemel leiduvad haavad steriilselt kinni. Üks abistaja /  erakorralise meditsiini 
tehnik tõmbab patsiendi kõrval olles, teine vigastatud jäseme otsast hoides. 

• Vigastatud jäseme otsa juures olev abistaja / erakorralise meditsiini tehnik hoiab jäset ve-
nitushaardes venituse all, samal ajal kui teine kontrollib jäseme motoorikat, tundlikkust 
ja verevarustust. Seejärel seatakse venituslahas sobivale pikkusele, võttes mõõtu tervelt 
jalalt. Optimaalses pikkuses lahas ulatub puusanukist (vöökohast) kuni kohani, mis jääb 
15 cm kannast kaugemale.
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• Teine abistaja / erakorralise meditsiini tehnik saab hüppeliigese manseti peale panna ja 
kinnitada, ilma jalga seejuures tõstmata. Seejärel tõmbab ta hüppeliigese manseti tõm-
beaasast ja toetab jalga samal ajal teise käega hüppeliigese kõrgusel, tehes jala telje-
suunalise tõmbe. Seejärel saab esimene abistaja / erakorralise meditsiini tehnik asetada 
venituslahase vigastatud jäseme alla. Lahase polster peab sabaluu kõrgusel vastu puu-
saluud suruma. Seejärel tõmmake ülemine kinnitusrihm kindlalt kinni. See kinnitusrihm 
peab olema kindlalt pingul, kuid ei tohi häirida verevarustust. 

• Nüüd kinnitab esimene abistaja /  erakorralise meditsiini tehnik lahase tõmberihma hüp-
peliigese manseti venitusrihma külge. Lõpuks keeratakse venituslahase pöördnuppu, 
et saavutada mehaaniline pikitõmme, kuni mehaaniline tõmme hakkab ületama käsitsi 
hoitavat venitust või kuni patsiendi lihaste kokkutõmbest tulenev valu järele annab. Al-
les siis tohib teine abistaja /  erakorralise meditsiini tehnik vigastatud jäseme lahti lasta. 
Tõmbejõud ei tohi ületada 10% patsiendi kehakaalust.

• Seejärel fi kseeritakse kaks jalarihma ülalpool põlve ja kaks jalarihma allpool põlve. Ühtegi 
jalarihma ei tohi luumurru koha peale panna. Vajaduse korral võib vähem rihmu kasuta-
da. Kontrollige jäseme motoorikat, tundlikkust ja verevarustust. Pange patsient trans-
pordiks lamama, kontrollige tema elutegevuse näitajaid ja dokumenteerige rakendatud 
meetmed. 

• Venituslahas peab patsiendile jääma seni, kuni ta kindlalt haigla personalile üle antakse. 

Tüsistused

Põlve- ja hüppeliigesevigastuste korral võib liiga tugev tõmme kõõlustele ja soontele lisavi-
gastusi tekitada.

Dislotseerunud (nihkega) luumurd – luumurd, mille korral murdekohas on luuotsad üksteise suh-
tes nihkes 

Repositsioon – õige asendi taastamine

49.10.8. Kiivri eemaldamine

Sissejuhatus

Kui teadvuseta patsient kannab täisvisiiriga kiivrit, tuleb see alati ära võtta. Ainult nii on või-
malik tema hingamisteed kindlalt vabastada ja vabana hoida. Elupäästvate meetmete raken-
damine on kõrgema prioriteediga kui mis tahes muud meetmed.

Ka peavigastusi saab üle vaadata ja esmaabi anda alles pärast kiivri äravõtmist.

Kiivri peavad võimaluse korral ära võtma kaks abistajat / erakorralise meditsiini tehnikut, et 
võimalikku kaelalülide nihkumist vältida. 

Näidustused

Teadvuseta patsient, kes kannab täisvisiiriga kiivrit.

Vastunäidustused

Eelkirjeldatud juhtudel puuduvad.

Varustus

Pole vajalik.
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Protseduur

Erakorralise meditsiini tehnik / abistaja nr 1 läheb patsiendi pea juurde. Ta fi kseerib kiivri 
oma põlvede vahel, seejuures liigselt tõmbamata, ning hoiab kätega paremalt ja vasakult 
täisvisiiriga kiivri lõuaosast kinni. Erakorralise meditsiini tehnik / abistaja nr 2 avab visiiri ja 
kontrollib patsiendi teadvuselolekut teda kõnetades. Suuremad võõrkehad ja ka näiteks pril-
lid võetakse sellel etapil ära.

Seejärel nihkub erakorralise meditsiini tehnik/ abistaja nr 1 tahapoole, et endale ruumi teha, 
ning stabiliseerib ilma haaret muutmata kerge venitusega patsiendi pea ja kaela. Tõmbami-
ne ja kerge dorsaalfl eksioon ei kahjusta kaela, kuid küljele pööramist ja antefl eksiooni tuleb 
kindlasti vältida. 

Pilt 49.45. Kiivri eemaldamine: pea asendi fi kseerimine ja kiivri lõuarihma vallandamine

Erakorralise meditsiini tehnik / abistaja nr 2 põlvitab patsiendi kõrvale. Kõigepealt vabastab 
või lõikab ta läbi kiivri lõuarihma, seejärel fi kseerib kerge venituse all patsiendi pea ja kaela. 
Üks käsi pannakse patsiendi kaela alla, teise käe sõrmed toetavad mõlemalt poolt lõuga, nii 
et kael ja pea jäävad kolmest punktist stabiilselt toetatuks.

Pilt 49.46. Kiivri eemaldamine
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Erakorralise meditsiini tehnik / abistaja nr 1 tõmbab nüüd kiivrit veidi ära ja eemaldab sel-
le kõigepealt kerge retrofl eksiooniga, kuni patsiendi ninajuur nähtavale ilmub, seejärel aga 
tõmmates. Kiivri äratõmbamise hetkel peab erakorralise meditsiini tehnik / abistaja nr 2 pat-
siendi pea kogu raskust täielikult toetama. Pea tahapoole langemist tuleb igal juhul vältida. 
Jälgige nina, kõrvu ja võimalikke ehteid.

NB! Kui on selline täisvisiiriga kiiver, millel saab lõuaosa üles pöörata, siis teeb seda erakor-
ralise meditsiini tehnik / abistaja nr 2 ja kiiver eemaldatakse seejärel ainult tõmmates. Ret-
rofl eksioon jääb siis ära. 

Pilt 49.47. Kiivri  eemaldamine

Erakorralise meditsiini tehnik / abistaja nr 1 võtab nüüd pea enda kanda ja hoiab seda veni-
tuse all, pannes mõlemad käed kindlalt patsiendi kõrvadele. Erakorralise meditsiini tehnik / 
abistaja nr 2 paigaldab kaelalahase, sest mootorrattaõnnetuste korral võib peaajutraumaga 
kaasneda ka kaelavigastus. 

Kui patsient on teadvuseta, siis tuleb ta nüüd stabiilsesse küliliasendisse seada, kuigi seejuu-
res surub peatugi lõuga ülespoole ja see võib põhjustada hingamisraskusi. Olenevalt erakor-
ralise meditsiini tehnikute / abistajate arvust peaks kaelavigastuse kahtlusega teadvuseta 
patsiendi küljele keeramine toimuma kaela kerge venituse all ilma kaelalahase paigaldami-
seta, kui on alust arvata, et see võib patsiendi hingamist mehaaniliselt takistama hakata või 
oksendamise korral okse väljavoolu peatada. 
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Kui läheb vaja südamemassaaži ja kunstliku hingamisega elustamist ning piisav kunstlik hin-
gamine ei õnnestu, siis tuleb kaelalahas uuesti ära võtta, kuna keel võib tahapoole langedes 
hingamist mehaaniliselt takistada.

Tüsistused

Ülespööratava lõuakaitsega kiivrite puhul võib õnnetuse ajal tekkinud löögijõud olla selle 
kinni kiilunud. 

Dorsaalfl eksioon – tahapoole painutamine

Antefl eksioon – ettepoole painutamine

Retrofl eksioon – tahapoole painutamine

VÕTMESÕNAD antefl eksioon Cramer lahas dorsaalfl eksioon

kaelalahas fi kseerimine tugikrae repositsioon 

Kendrick Extraction 
Device (KED-lahas)

kiirkorras päästmine käe ja jala lahased käär- ehk tangide 
võte

täisvisiiriga kiiver vaakummadrats retrofl eksioon Sam®Splint

kühvelraam kaela fi kseerimine venitushaare õhkkambritega 
lahas

Teadmiste kontrolli küsimused

1. Mis on KED-lahas ja milliste vigastuste korral on selle kasutamine näidustatud?

2. Milliste vigastuste korral on rangelt nõutav kühvelraami ja vaakummadratsi kasutamine?

3. Kuidas kühvelraami kasutatakse? Kirjelda meetodeid

4. Millised lahasetüübid on jäsemeluumurdude korral kasutusel?

5. Milline peab olema jäsemeluumurru korral lahase pikkus?

6. Kuidas võetakse kaelavigastuse kahtlusega teadvuseta patsiendil ära täisvisiiriga kiiver?
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49.11. Nasogastraalsond, põiekateeter, silmaloputus

Õpieesmärgid 

Erakorralise meditsiini tehnik:

• teab kuidas teostatakse silmaloputust, paigaldatakse nasogastraalsondi ja põiekateetrit 
ning millised on nende protseduuridega kaasuvad võimalikud ohud ja tüsistused,

• teab kuidas abistada õde või arsti nasogastraalsondi ja põiekateetri paigaldamisel

• teab kuidas tuleb läbi viia silmaloputust.

49.11.1. Nasogastraalsondi paigutamine

Sissejuhatus

Haiglas kasutatakse mao- ja duodeenumisondi maomahla proovide võtmiseks, maomahla 
ja vere väljajuhtimiseks, maosisu eemaldamiseks ja maoloputuse tegemiseks ning ka toitmi-
seks. Lühikesteks protseduurideks kasutatakse PVC-plastikust sonde, pikemate sisestuspe-
rioodide korral aga polüuretaanist või silikoonist sonde.

Kiirabis kasutatakse nasogastraalsondi peamiselt pärast hingamiskoti ja maski abil tehtud 
kunstlikku hingamist, et puhitunud magu surve alt vabastada. Puhitunud magu põhjustab 
diafragma kõrget asendit, mis omakorda teeb nii spontaanse kui kunstliku hingamise tun-
duvalt raskemaks ning võib väga kergesti kaasa tuua passiivse oksendamise (tagasivool) või 
aktiivse oksendamise. Just kaitsmata hingamisteedega kunstliku hingamise tegemisel toob 
diafragma kõrge asend kaasa tugevama vastusurve hingamisele ning see omakorda võib 
taas mao puhituseni viia. Intensiivravi vajavate patsientide transportimisel ning kiirabilistel 
patsientidel (peamiselt helikopteris) kasutatakse nasogastraalsondi intubeeritud patsiendil 
maosisu tagasivoolu vastaseks kaitseks ja ülemise seedekulgla osa vabastamiseks puhitu-
sest. Teadvusel patsiendile nasogastraalsondi paigaldamine on kiirabis näidustatud harva, 
aga koduhoolduse ja hooldekodude patsientide puhul esineb selle paigaldamise vajadust 
aina sagedamini. 

Näidustused

Ülemise seedekulgla puhitusest vabastamiseks pärast suust suhu või maski kaudu tehtud 
kunstlikku hingamist. Intubeeritud patsientide puhul, kellede transportimiseks kasutatakse  
helikopterit. Geriaatrias/hooldusravis.

Vastunäidustused

Kolju näoosa raske trauma ja/või peaajutrauma korral tohib nasogastraalsondi sisestada ai-
nult oraalselt ja visuaalsel jälgimisel, s.t larüngoskoobi ja Magilli tangide abil. Samuti ei to-
hiks nasogastraalsondi kasutada patsientidel, kellel võib olla epiglotiit või krupp. Söögitoru 
ülihappesusest põhjustatud kahjustuste korral võib nasogastraalsondi paigaldamine põhjus-
tada söögitoru perforatsiooni.

Vajalik varustus

Sond (suurused: vastsündinutele 5 Charriere (Ch.), väikelastele 6–8 Ch., lastele 8–12 Ch., täis-
kasvanutele 12–16 Ch.), lokaalanesteesiat sisaldav libesti (nt Xylocain-pihusti), 20 või 50 ml 
süstal, sekreedi kogumise kott (kateetrikott), neerukauss, fi kseerimismaterjal, aspiraator. 
Intubeeritud patsientide korral läheb vaja ka intubeerimisvahendeid ja Magilli tange.
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Protseduur

1. Järgige kõiki hügieenimeetmeid (kindad, vajaduse korral mask). Teadvusel patsiente tu-
leb protseduurist täpselt teavitada ja koostööle motiveerida. 

2. Paigaldage monitooring patsiendi südmerütmi pidevaks jälgimiseks.

3. Teadvusel patsient tuleb võimaluse korral ülestõstetud ülakehaga asendisse seada ja 
tema pea peab seejuures olema ettepoole kallutatud. Vajaduse korral laske patsiendil 
eelnevalt nuusata. Intubeeritud patsient jääb seliliasendisse, pea intubatsiooniasendis. 

4. Valige sondi õige pikkus, selleks seadke sond välispidiselt ninaotsast kõrva taha ja sealt 
kuni processus xiphoideus’e alla. Märkige mõõdetud pikkus kleeplindiga.

5. Valige ninasõõre. Ideaaljuhul tuleks valida suurem ninasõõre. Kontrollige lühidalt, ega 
patsiendil pole septumi kõverust või muud nina defekti, ummistuse puhu kasutage teist 
ninasõõret.

6. Määrige distaalne sondiots ca 15 cm ulatuses lokaalanesteetikumi sisaldava libestiga 
kokku. Vajaduse korral pihustage lokaalanesteetikumi vahendit (libestit) ka neelu.

7. Lükake nasogastraalsond surema ninasõõrme kaudu näo tasandiga ristisuunaliselt suu-
neelu. 

8. Kui patsient tunneb sondi neelus, siis paluge tal neelatada ja lükake sondi samal ajal eda-
si. Siin võib olla abiks asend kus patsient hoiab lõuga vastu rinda. Lükake sond märgitud 
kohani sisse. Täiskasvanutel jõuab sondi ots ca 50 cm järel makku.

NB! Vastusurve korral ei tohi jõudu rakendada, vaid tegutsege alati ettevaatlikult ja tun-
de järgi. Sellised nähud nagu tugev okserefl eks, köha ja düspnoe näitavad trahheaalset 
asendit: sond tuleb kohe eemaldada. Vee või tee kaasaneelamine võib põhjustada aspi-
ratsiooni. 

9. Intubeeritud patsientide puhul paigaldatakse nasogastraalsond larüngoskoobi ja Magilli 
tangide abil intubeerimistoru taha söögitorusse. Intubeeritud ja relakseeritud patsien-
tide puhul võib trahheaalne, seega vale asend, refl ekside puudumise tõttu kaua märka-
matuks jääda. 

10. Nasogastraalsond on õiges asendis, kui mao sisu hakkab välja voolama või kui selle saab 
süstla abil välja imeda. Kindlaks märgiks on mao auskulteerimine, puhudes samal ajal 
süstlaga sisse 20 ml õhku. Vale asendi korral ei saa maomahla välja imeda. Enne vedeliku 
manustamist nasogastraalsondi kaudu peab olema absoluutselt kindel, et sond ei ole 
trahheaalses asendis. 

11. Nasogastraalsond fi kseeritakse plaastriribaga ninaseljale ja sondi lahtisele otsale pai-
galdatakse sekreedi kogumise kott. Helikopteriga transportimisel tuleb paigaldada õhu 
väljalaskeventiil.

12. Kontrollige patsiendi elutegevust ja stabiliseerige patsient. Dokumenteerige rakenda-
tud meetmed.
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Tüsistused

Peale limaskesta kahjustuste ja sellest põhjustatud verejooksu võib okserefl eks tuua kaasa oksenda-
mise ja sellele järgneva maosisu aspiratsiooni. Vagaalse stimuleerimise korral on võimalikud rütmi-
häired. Nasogastraalsondi paigaldamise ajal, eriti kui tegemist on väga pehme sondiga, tuleb jälgida, 
et sond ei hakkaks suuneelus kokku keerduma. Sondi trahheaalse asendi korral, mis on äratuntav 
köha, okserefl eksi või düspnoe kaudu, tuleb sond kohe eemaldada. 

Duodeenum – kaksteistsõrmiksool 

Krupp – kõripõletik

Processus xiphoideus – rinnakuluu mõõkjätke 

Septum – nina vahesein 

49.11.2. Põiekateetri paigaldamine

Üldine sissejuhatus

Põiekateeter kujutab endast voolikut uriini kunstlikuks ärajuhtimiseks. Seda kasutatakse 
põie tühjenemistakistuse korral või vedelikutasakaalu jälgimiseks intensiivravis.

Näidustused

Äge uriinipeetus koos piinava urineerimisvajadusega, põie tühjendamine, uriini väljajuhtimi-
ne vedelikutasakaalu jälgimiseks.

Vastunäidustused

Ureetra striktuur, äge ureetrapõletik, ureetra vigastused (nt vaagnatrauma tagajärjel).

Varustus

Ettevalmistatud kateteriseerimiskomplektist on abi. Ette valmistatud peaksid olema järgmi-
sed vahendid:

• 2 steriilset kateetrit (ühekordse kasutusega või püsikateetrid – seda otsustab õde või arst),

• steriilne uriinikogumiskott,

• süstal, milles 10 ml NaCl või süstevett,

• steriilsed anatoomilised pintsetid,

• steriilsed ühekordse kasutusega kindad,

• mitu steriilset tutikut (naiste puhul vähemalt 4) desinfi tseerimiseks, 

• steriilne või hügieeniline piluga või auguga rätik (selle saab ka haavasidemetest improvi-
seerida), 

• limaskesta desinfi tseerimisvahend ,

• kateetrilibesti,

• neerukauss,

• veekindel ühekordse kasutusega aluslina.
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Protseduuri käik: arsti või õe abistamine põiekateetri paigaldamisel

• Seadke patsient mugavasse seliliasendisse, vaagna ümbruses peab tema all olema vee-
kindel aluslina.

• Erakorralise meditsiini tehnik/abistaja asetab neerukaussi vähemalt neli tehaspuhast/
steriilset haavasidet ja teeb need limaskesta desinfi tseerimisvahendiga märjaks. 

• Arst / õde paneb kätte steriilsed ühekordse kasutusega kindad ja desinfi tseerib patsien-
di peenisepea või tupeesiku.

• Erakorralise meditsiini tehnik ulatab talle kateetri nii, et kateetri ots on pakendist vaba 
ja jääb allapoole. 

• Arst / õde kannab libesti steriilselt kateetrile või manustab (meestel) osa libestit otse 
ureetrasse. 

• Sobiv kateeter tuleb arstile / õele steriilse pakendiga kätte anda nii, et ta saab kateetri 
ilma oma kinnaste steriilsust kaotamata steriilse pintseti abil pakendist välja võtta. 

•Hoidke valmis ühekordse kasutusega süstal steriilse NaCl-lahusega – sellega täidetakse 
kateetriballoon.

• Pärast kateetri paigaldamist ühendatakse kateeter uriinikogumiskoti sisendkoonusega. 
Ka siin tuleb steriilsusele erilist rõhku panna.

• Utiliseerige pakendid.

Tüsistused

• Ureetra perforatsioon.

• Veritsus.

• Kateetri möödapaigaldamine (naistel).

Striktuur – ahenemine 

49.11.3. Silmaloputus

Sissejuhatus

Happe või leelisega söövitus on oluline näidustus silmaloputuseks. Kõige sagedamini tuleb 
söövitusi ette aga lubja- ja mördipritsmete silma sattumise korral (nt ehitustöödel). Muudest 
näidustustest võib esile tuua  kokkupuuted ärritavate gaasidega: pipragaasiga, pisargaasiga 
jne.

Üldjuhul on vaja silmast kiiret kemikaali eemaldamist, mis peaks enamasti toimuma esimese 
kahe minuti jooksul, ning kemikaali neutraliseerimist. Seetõttu peaksid söövituste korral sil-
maloputusega alustama juba esmaabi andjad. 

Näidustused 

Hapete, leeliste või muude ärritavate ainete silma sattumine.
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Sümptomid 

• 1. aste: punetus.

• 2. aste: kahvatu silm, sidekesta verevalum.

• 3. aste: sarvkesta hägustumine, nekroos.

• Pisaravedeliku vool, ülitundlikkus valguse vastu, silmalau kramp (patsient ei suuda oma 
silma enam avada), nägemishäired, valud.

Vastunäidustused

Eelkirjeldatud juhtudel puuduvad.

Varustus

Silmaloputuspudel, vesi, vajadusel Ringeri lahus või 0,9% NaCl-lahus, vatipulgad.

Protseduur

• Avage ettevaatlikult silmalaug (kui võimalik).

• Loputage silma kraaniveega või kui seda ei ole, siis isotoonilise kristalloid-infusioonila-
husega (nt Ringeri lahus, 0,9% NaCl-lahus).

• Jälgige, et seda ei voolaks teisele kehaosadele! Kui laugu pole võimalik avada, siis ma-
nustage silma lokaalanesteetikumi (nt Alcaine’i silmatilgad) või parenteraalselt tugevat 
valuvaigistit.

• Eemaldage võimalik mustus ettevaatlikult haavasidemega. 

• Loputamisel kontrollige silma ka laugude alt, vajaduse korral ülemist silmalaugu vatipul-
ga abil pahupidi pöörates (arsti või õe pädevuses olev võte).

• Jätkake silmaloputust ka transpordi ajal.

• Patsient tuleb kiiresti silmaarsti valvega haiglasse transportida.

VÕTMESÕNAD auskulteerimine duodeenumisond düspnoe

põiekateeter seedetrakt suuneel trahhea

Teadmiste kontrolli küsimused

1. Millised tüsistused võivad nasogastraalsondi paigaldamisel tekkida?

2. Kirjeldage silmaloputuse korrektset läbiviimist.

3. Kirjeldage põiekateetri korrektset paigaldamist (koos teostuseks vajalike vahendite loet-
lemisega).
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49.12. Prehospitaalne ultraheliuuring

Õpieesmärgid 

Erakorralise meditsiini tehnik:
• teab ultrahelidiagnostika läbiviimise põhiprintsiipe,

Sissejuhatus

Meditsiinitehnika tänapäevane arengutase võimaldab saada diagnoose ka sonograafi a e. 
ultraheli abil.

Ultrahelidiagnostikaks on saada väikesed, kerged, tugevad seadmed, mille kaal on umbes 2 
kg. Inimese kehale asetatud ultraheliaparaadi kaudu suunatakse kehasse kõrgsageduslikud 
heliimpulsid. Neid impulsse peegeldavad inimese  organid ja koed  erinevalt. Sama helipea 
võtab peegeldunud impulsid vastu ja seade muudab nad nähtavaks pildiks. Meditsiinilise 
ultraheliseadme kasutamine nõuab põhjalikku väljaõpet. Haiglaeelses praktikas kasutatakse 
ultraheliseadet peamiselt järgmiste andmete saamiseks:

• vaba vedeliku esinemine kõhuõõnes, 
• südame perikardi tamponaad,
• hemotooraks (verirind),
• südametegevuse hindamine pulsita elektrilise aktiivsuse (PEA/EMD) puhul.

Alakeha sonograafi at saab kasutada ka edasise tegevusplaani kindlaksmääramiseks avariilis-
se liiklusvahendisse kinnijäänud patsiendi puhul. Kui ultraheliuuringu tulemusena tekib  sise-
mise verejooksu kahtlus, tuleb ette võtta patsiendi viivitamatu päästmine (kiirpääste). Samu-
ti võib teadmine verejooksust muuta infusioonravi taktikat kasutatava vedeliku mahu osas.

Samuti on tänapäeval kiirem ja ohutum teha ultraheli kontrolli all tsentraalveenide, aga ka 
perifeersete veenide punktsiooni. 

Näidustused

Hulgitrauma, haiglaeelne diagnostika vaba vedeliku esinemise kohta kõhuõõnes.

Vastunäidustused

Kirjeldatud õnnetusjuhtumite korral puuduvad.

Varustus

Haiglaeelne ultraheliseade, geel.

Komplikatsioonid

Üldine haiglaeelne ülevaatus ei tohi täiendavate diagnostiliste protseduuride pärast asja-
tult pikaks venida, eriti kui need protseduurid ei anna selgeid tulemusi.

Sonograafi a – ultraheli abil kujutamine

VÕTMESÕNAD ultraheli sonograafi a 

Teadmiste kontrolli küsimused

1. Mida saab uurida ultraheliuuringuga ja milliseid protseduure teostatakse ultraheli 
kontrolli all?

2. Mis on sonograafi a?
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49.13. Baasteadmised laborianalüüsidest

Õpieesmärgid 

Erakorralise meditsiini tehnik:

• teab mis on veregaaside analüüs Astrup ja miks seda analüüsi kasutatakse
• teab vere glükoositaseme testi läbiviimise näidustusija oskab kirjeldada õigesti läbi 

viidavat  testi teostust.

49.13.1. Veregaaside analüüs (BGA), levinud ka Astrupi analüüsi nime all. 

Tihti pole selgelt väljendatud metaboolse atsidoosi põhjuseks ainult südame pumbafunkt-
siooni vähenemine, vaid see võib olla ka vereringe ebastabiilsusest või ainevahetushaigustest 
tingitud. Veregaaside analüüsi abil saab metaboolse osa (BE) täpselt kindlaks teha ja taastada 
vere normaalne pH kalkuleeritud naatriumbikarbonaadi manustamise abil – vastandina naat-
riumbikarbonaadi pimesi ehk empiirilisele manustamisele, mida kehtivates taaselustamise ju-
hendites vastuoluliselt kritiseeritakse. Hingamise juurde kuuluvat osa (mida esindab kõrgen-
datud CO2-sisaldus) saab korrigeerida juhitava hingamise režiimi muutmise abil.

Kunstliku hingamise seadistamine

Kontrollitud tingimustes (nt operatsioonisaalis), s.t vereringe ja kopsude stabiilse töö korral, 
vastab kapnomeetria abil määratav väljahingatava õhu CO2-sisaldus suurel määral arteriaa-
lse vere pCO2-le. Siiski ei tohi erakorralises meditsiinis seda aluseks võtta, vaid iga kriitilises 
seisundis patsiendi puhul tuleb vähemalt korra määrata veres sisalduvate gaaside koosseis. 
Siis on võimalik vereanalüüsist saadud tulemusi ja kapnomeetrilisi väärtusi omavahel võrrelda 
ning kunstlikul hingamisel antava gaasisegu koosseisu täpselt kindlaks määrata. Kui vereringe 
stabiilsus ei taastu, tuleb varem läbiviidud mõõtmisi korrata.

Hapniku osarõhu hindamine ja registreerimine 

pO2 väärtuse järgi saab otsustada patsiendi hapnikuga varustatuse üle. See on eriti oluline, kui 
ei saa kasutada pulssoksümeetriat (nt andmete puudumisel või madala temperatuuri tõttu).

Hapnikuga küllastatus (olenevalt seadme tüübist)

Enamus veregaaside analüsaatoreid arvutavad hapnikusisalduse osarõhu pO2 kaudu. Nende 
andmete kaudu avaneb võimalus hinnata hapnikuga seotud hemoglobiini tegelikku osatäht-
sust ning samuti teada saada, kas veres esineb karboksü-hemoglobiini (CO) või met-hemoglo-
biini, mispuhul pulssoksümeetria annab vale-kõrged andmed. Seega annab veregaaside ana-
lüüs vere hapnikuga küllastatuse kohta oluliselt õigemad andmed.

NB! Met-hemoglobiin tekib mürgituse korral selliste ainetega, mis mõjutavad hemoglobiini 
ühinemist hapnikuga, nt fenatsopüridiin, fenatsetiin, sulfoonamiid, hiniin, p-aminosalitsüülha-
pe, nitroglütserool, kohalikud tuimastid, nitrobensool, parakvaat, aniliiniderivaat, lämmastik-
ku sisaldavad gaasid.

Elektrolüüt

Vere kaaliumisisalduse teadmine võimaldab erakorralises meditsiinis teha järeldusi südame-
rütmihäire põhjuste kohta ja seeläbi õige ravi määramist oluliselt lihtsustada. Kui südame 
pumbafunktsiooni täielikul kadumisel või taaselustamise käigus täheldatakse ioniseeritud 
Ca2+ vähenemist, on vaja teha asendusravi sündmuskohal.
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Laktaat

Nagu eespool märgitud, võib laktaadi olemasolu mõõtmine vihjata kudedes esinevale hü-
poksiale (hapnikupuudusele). Kui saab välistada krambihoo või lihaste suure pingutuse, jääb 
kõrgendatud laktaadisisalduse põhjusena üle šoki kahtlus. Laktaadisisalduse andmete jär-
gi saab vilunud meedik juba varakult šokki ennustada; samuti sobib see parameeter jooks-
vaks kontrollimiseks. Kui taaselustamise käigus määratav laktaadisisaldus ületab väärtuse 7 
mmol/l, võib rääkida tõsisest atsidoosist, mille korral on vaja naatriumbikarbonaadi lahust 
manustada.

Vastunäidustused

Kirjeldatud tingimuste korral puuduvad.

Laboratooriumis määratavad parameetrid ja nende kirjeldused

pO2

Sümboliga pO2 tähistatakse veregaaside analüüsi juures hapniku osarõhku veres. Osarõhk 
väljendab veidi lihtsustatud defi nitsiooni järgi gaasi sisalduse mõõtu vedelikus. Tervete ini-
meste pO2 on 70–100 mmHg piires. Paljude kopse, rindkeret või südant kahjustavate hai-
gustega (kopsuturse, kopsupõletik, astma, COPD ning ka õhkrind) käib kaasas pO2 langus. 
Seevastu pO2 tõuseb, kui inimesele antakse hapnikku. 

pH

pH-väärtus näitab vesinikuioonide kontsentratsiooni, seega happe osatähtsust veres. See 
väärtus muutub negatiivse kümnendlogaritmi järgi, s.t kui happe osatähtsus tõuseb, pH lan-
geb, kui happe osatähtsus väheneb, pH-väärtus suureneb. Vere pH hoitakse füsioloogiliselt 
ja puhversüsteemi kaudu kitsastes piirides ning see muutub vahemikus 7,37 kuni 7,43. Ras-
ke šoki, vereringeseiskuse või raske hingamispuudulikkuse korral ei viida O2 piisavalt kude-
desse ega tooda CO2 sealt ära. Tulemuseks on happelisuse järsk tõus ning vere pH-langus 
(metaboolne atsidoos). Atsidoosil on kaugeleulatuvad tagajärjed kõigile kehas toimuvatele 
biokeemilistele protsessidele, mis väljendub teadvusehäiretes, vererõhulangustes, südame-
rütmihäiretes ja elektrolüütide tasakaalu muutustes. Vastupidist nähtust, vere PH-tõusu, ni-
metatakse alkaloosiks. Alkaloos esineb tegelikkuses palju harvemini kui atsidoos ja kiirabi 
jaoks pole tal erilist tähtsust.

pCO2

pCO2 tähistab süsihappegaasi osarõhku veres, mille normaalne väärtus on 35 kuni 45 mmHg 
piirides. CO2 kui ainevahetuse lõpp-produkt viiakse verega kopsudesse ja hingatakse seal 
välja. pCO2 väärtuse järgi võib otsustada kopsude ventilatsiooni ja perfusiooni (vere läbivoo-
lu) üle. Hingamispuudulikkuse korral ei hingata piisavalt CO2 välja, mille tulemusena pCO2 
tõuseb. Kuna süsihappegaas on happeline gaas, tekib pCO2 tõusu tulemusena veres atsi-
doos, mistõttu tuleb pH- ja pCO2-väärtusi alati üheskoos vaadelda.

BE

Base Excess’i (aluse liig) ei mõõdeta otseselt, vaid kõik seadmed arvutavad selle pH ja pCO2 
alusel automaatselt. BE näitab atsidoosi metaboolset osa.

Na+, ioniseeritud Ca2+, K+
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Naatrium on üks tähtsamaid veres sisalduvaid elektrolüüte. Tema sisaldus muutub vedeli-
ku tasakaalu häirete korral. Kaltsiumisisalduse muutus väljendub seevastu lihasekrampides, 
halvatuses ja südamerütmi häiretes. Kaaliumi taseme muutumine ükskõik kummale poole, 
eriti kui see toimub järsult, võib põhjustada ägedaid rütmihäireid kuni vatsakeste virvenduse 
ja asüstooliani, samuti elektrolüüdihäireid ja lihashalvatust.

Hkt ja tHb

Hematokrit (Hkt) tähistab erütrotsüütide (punaste vereliblede) mahulist osatähtsust, tHb 
aga hemoglobiini üldkontsentratsiooni. Verekaotust hinnatakse kiirabiteenistuses kliiniliste 
sümptomite järgi, siiski võib haiglaeelselt määrata ka lähteväärtuse, mille muutumist edas-
pidi jälgida saab. 

Laktaat

Piimhappe sool   – laktaat – tekib kudedes, kui neid hapnikupuuduse tingimustes koormatak-
se. Nii juhtub näiteks raske kehalise töö (spordimeditsiinis mõõdetakse laktaadisisaldust!), 
kuid ka krambihoo ajal või ebapiisava verevarustuse korral (nt šoki puhul).

Veresuhkru mõõtmiseks on juba aastakümneid olemas mõõtesüsteemid, mida kirjeldatakse 
osas „Vere glükoositaseme mõõtmine“.

Varustus ja proovide tegemine

Kuna erakorralise meditsiini patsientide perifeerne verevarustus on tihtipeale halvenenud, 
tuleb veregaaside mõõtmiseks kõne alla ainult arteriaalne vereproov. See võetakse tavaliselt 
käerandmest (a. radialis), küünarliigesest (a. brachialis) või kubemest (a. femoralis). Katsutak-
se arteriaalset pulssi ja torkekoht desinfi tseeritakse naha antiseptikumi abil. Proovi võtmi-
seks võib kasutada spetsiaalseid nõelu ja tavalist süstalt, viimasel juhul tuleb proov otsekohe 
töödelda. Saada on ka hepariiniga mikrokapillaarid, nende eeliseks (nagu ka hepariiniga süs-
taldel) on, et verd võib mõnda aega säilitada. Nõel viiakse veresoonde, kuni helepunane veri 
pulseerides kapillaari tõuseb või süstlasse tungib. Pärast proovi võtmist tuleb torkekoht kat-
ta steriilse tampooniga ja mõned minutid tugevalt peale suruda. Kui Teil on olemas varustus, 
võite kasutada invasiivseks vererõhumõõtmiseks ettenähtud arterikanüüli, mille kaudu on 
võimalik võtta üksteisele järgnevaid proove seisundi muutumise hindamiseks.

Kui analüüsi ei saa kohe teha, hüübib veri hepariiniga töötlemata süstaldes ja mõõta ei saa. 
Kui proov jääb pikemaks ajaks kapillaari, võrdsustuvad veregaaside osarõhud õhurõhuga ja 
mõõtetulemus on vigane. Samal põhjusel ei tohi vereproov sisaldada õhumulle.

Komplikatsioonid

• Mõnel juhul suur ajakulu, eriti kogemuse puudumise ja personali vähesuse korral.

• Punktsioon tehakse ekslikult veeni.

• Närvivigastused.

• Nakkus.

• Püsivate verevoolutakistuste oht korduvast arteri vigastamisest.

Metaboolne atsidoos – happe-aluse tasakaalu häire

Hepariin – vere hüübimist takistav aine

Kapillaar – väikseim veresoon
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49.13.2. Vere glükoositaseme mõõtmine

Sissejuhatus

Statistika näitab, et suhkurtõbi ehk diabetes mellitus (DM) võib olla üldse üks sagedasemaid 
ja kallimaid haigusi. Maailmas on u 175 miljonit inimest, kellel on diabeet, ja see arv on kogu 
aeg tõuseb. Kiirabil on kõige sagedamini kokkupuuteid hüpoglükeemiaga, harvemini hü-
perglükeemia või isegi diabeetilise koomaga, kuid oma mitmekülgsete sümptomite tõttu 
on neid seisundeid tihti raske ära tunda. Mitte iga higine diabeetik ei põe hüpoglükeemiat, 
sama hästi võiks olla tegemist müokardiinfarkti tulemusena tekkinud kardiogeense šokiga. 
Teiselt poolt on ebaselge põhjusega teadvusekaotus suhkruhaiguse võimalik tagajärg. Ni-
metatud põhjustel on veresuhkru mõõtmisest saanud kiirabipatsientide läbivaatuse kohus-
tuslik osa.

Mõõtemeetod

Varasemad mõõtevahendid töötasid fotoelektrilisel põhimõttel, mille puhul toimus ensüüm-
vahendusega reaktsiooni tulemusel katsevälja värvimuutus, mida omakorda võrreldi paken-
dil asuva võrdlusskaalaga või siis mõõdeti refl ektomeetri abil.

Nüüdisaegsed süsteemid töötavad ampermeetrilisel (elektrosensoorsel) meetodil, mille pu-
hul vereproovis sisalduva suhkru muutumisel glükooshüdrogenaasi vahendusel tekib väike 
pinge, mille väärtus on võrdeline glükoosisisaldusega. See meetod on oluliselt täpsem ja 
palju kindlam kui fotomeetriline meetod.

Normaalväärtused

Tühja kõhuga inimese vere glükoositaseme piirväärtused

Täiskasvanu 3,8–5,6 mmol/l 
Vastsündinu 2.1–3,5 mmol/l
Imik 2,4–4,2 mmol/l

Piirväärtus 3,336–6,672 mmol / 1 liiter = 60–120 mg / 100 ml (ümberarvutustegur: 5,56 
mmol / 1 liiter = 100 mg / 100 ml).

Näidustused

Kõigi teadvusehäirete korral (k.a ebaselge teadvusekaotus) tuleb mõõta veresuhkrut!

Vastunäidustused

Kirjeldatud juhtumite korral puuduvad.

Varustus

• Prooviriba elektroonilistele mõõteriistadele:
• enamasti puutekindel mõõteriba, mis imeb endasse vajaliku verekoguse oma ka-

pillaarse struktuuri abil, või
• puutetundlik mõõteriba, millele peab vereproovi vabalt tilgutama.

• Torkamisvahendid:
• ühekordses pakendis lantsett: nahk peab olema enne pingule tõmmatud ning tor-

ge peab järgnema kiiresti, et valu oleks võimalikult väike; 
• torkeriist („pliiats“), mille puhul peenike nõel varem pingutatud vedru abil välja 

tulistatakse.; äärmiselt suure kiiruse tõttu on see protsess praktiliselt valutu.
• Kindad, naha desinfi tseerimisvahend, puhastuseks tutik, mõõteriist testribadega, prügi-

karp, plaaster.
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Teostamine
• Pange kätte ühekordsed kindad.

• Valmistage ette vahendid.

• Valmistage ette testribad (vaata kõlblikkuse tähtaega, proovige kalibreeringu kehtivust).

• Hõõruge ja masseerige patsiendi külmi käsi või kõrvalesti, et parandada vere ringvoolu.

• Desinfi tseerige torkekoht ja laske kuivada (ärge kuivatage).

• Laske vajaduse korral jäsemel allapoole rippuda, et verega täituvus suureneks.

• Verd tuleb võtta keskmise, nimeta või väikesõrme otsast; säästke pöialt ja nimetissõrme.

• Torgake sõrmeotsa küljelt, sest seal on valutundlikkus väiksem ja verevarustus pa-
rem. Alternatiivina võite kasutada ka kõrvalesta.

• Visake ära lantsett või torkeriista nõel (teravate esemete konteinerisse).

• Oodake, kuni sõrmeotsa koguneb veretilk. See võtab veidi aega ning seda võib sõrme 
või kõrvalesta kerge masseerimisega toetada. Torkekohas ei tohi kudesid muljuda, 
sest siis võib väljuda koevedelik ja muuta proovi tulemused valeks.

• Pühkige esimene veretilk tutikuga ära. Püüdke järgmine veretilk testribale, nii et riba 
selle enda sisse imeks. Laske vabalt tilkuda, ärge pühkige verd testribaga.

• Oodake ära mõõtmisprotsessi lõpp.

• Katke torkekoht plaastriga.

• Lugege mõõtetulemus.

• Visake ära testriba (prügikarpi).

• Alternatiivina võib verd võtta ka veenist; loomulikult enne, kui on tehtud süste või 
manustatud ravimeid.

• Ohutusest lähtuvalt ei tohi vere glükoositaseme mõõtmiseks kasutada veenikanüüli 
nõela.

Komplikatsioonid

Mõõtetulemuste erinevused

Kui kapillaarverega tehtud mõõtmisele järgneb mõõtmine otse veenist võetud verega, an-
nab see veidi madalama tulemuse kui sõrmest või kõrvast võetud verega tehtud mõõtmine.
Laboriseadmetega mõõdetakse tihti glükoosisisaldust seerumis või plasmas, mis annab u 
10–15% kõrgema tulemuse kui verega tehtud mõõtmised.

Seadme vea mõju

Ükski aparaat ei mõõda absoluutse täpsusega. Kui mõõteviga on 10%, tekivad juba märgata-
vad kõrvalekalded. Seepärast ei saa mõõtetulemust kunagi lugeda absoluutselt õigeks, vaid 
seda tuleb vaadelda pigem orientiirina seadme kõrvalekallete piires. Ebatäpsus suureneb 
veelgi, kui vere glükoositase veres on madal. 

VÕTMESÕNAD hematokrit Base Excess Laktaat

hepariin perfusioon elektrolüüt lantsett

hapnikuga 
küllastatus

atsidoos suhkurtõbi veresuhkur

veregaasianalüüs
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50. SÕIDUTEHNIKA PÕHIMÕTTED KIIRABIS

Sissejuhatus

Kiirabi põhireegliks on, et patsient ei tohi kuidagiviisi kannatada. See põhimõte peab olema 
sümboolselt kirjutatud kiirabiauto roolile. Õnneks on kadumas arusaam kiirabiauto juhtimi-
sest kui ainsast erakorralise meditsiini tehnikute rakendusest. See arusaam ei vasta enam 
tegelikkusele, sest kiirabiauto juhi ülesanded on hakanud puhtast autotranspordist üha 
enam laienema meditsiinilistele ja muudele praktilistele rakendustele. Sellele vaatamata on 
transpordi ja autojuhi funktsioon ka tänapäeval erakorralise meditsiini tehniku üks peamisi 
ülesandeid. Igal juhul kujutab kiirabiautode juhtimine endast erakorralise meditsiini tehniku 
suurimat potentsiaalset vigastusohtu ja ühtlasi ka tõsiseimat õiguslikku vastutust. Teadmine 
selle kohta, kuidas rasketes liiklusolukordades õigesti käituda, ei kaitse veel instinktiivsete 
„valesammude“ eest tegelikkuses. Seepärast on iga erakorralise meditsiini tehniku koolituse 
lahutamatu osa liikluskoolitus, harjutamine libedal rajal, pidurdamise ja kõrvalepõikamise 
harjutused, neid ei asenda ükski teoreetiline kursus.

Kiirabis kasutatavad autod

Kiirabis kasutatavate autode suuruse ja varustuse määrab Euroopa Liidu standard, mis eris-
tab kolme tüüpi kiirabiautosid.

• Tüüp A: haigete inimeste transpordiks mõeldud kiirabiauto (ambulance). Mõeldud haige-
te veoks, kes pole tervisliku seisundi mõttes erakorralised, mistõttu ei kanna need autod 
ka  kiirabivarustust. 

Transpordiautosid on olemas kahte tüüpi:

• Tüüp A 1: sobib ühe patsiendi transportimiseks.

• Tüüp A 2: sobib ühe või mitme patsiendi transportimiseks (kanderaamil või istmel).

• Tüüp B: kiirabiauto erakorraliste väljakutsete teenindamiseks (emergency ambulance). 
Kiirabiauto, kus leiduvad vahendid patsiendile kiirabi osutamiseks.

• Tüüp C: meditsiiniline kiirabi (mobile intensive care unit). See kiirabiauto on mõeldud pat-
sientide transpordiks, vajaliku arstiabi osutamiseks ja järelevalveks.

Kõnealuses Euroopa normis puudub erimääratlus kiirabi arstibrigaadi auto jaoks. Üldiselt on 
sellised autod varustatud samamoodi nagu tüübi C kiirabiautod. Seega puudub varasemas 
standardis esinenud kiirabiarsti ametiauto mõiste.

Sõiduohutuse olulisi momente

1) Reageerimisaeg ja pidurdusteekond

Autojuht peab olema teadlik järgmistest momentidest:
• Sõidukiiruse kasvades tõuseb õnnetusjuhtumi risk.
• Ohtliku olukorra vältimise või sellest pääsemise tõenäosus väheneb kiiruse kasvades, 

sest pidurdusteekond pikeneb.

• Pidurdusteekonnaks nimetatakse vahemaad kahe punkti vahel, millest esimeses teeb 
autojuht otsuse pidurdamiseks ja teises on auto täielikult peatunud. Seega koosneb pi-
durdusteekond reaktsiooniprotsessi ajal läbitud teeosast ja auto pidurdamiseks vajali-
kust lõigust.
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2) Peatumisteekond kuiva teekatte puhul

Pidurdusteekonna pikkus sõltub kõige rohkem kiirusest. Näiteks on kiirusega 50 km/h sõitva 
kiirabiauto pidurdusteekond umbes 26 m. Kiirusel 60 km/h on pidurdusteekond juba 34 m. 
(Lihtsuse mõttes on selles peatükis kasutatud nimetust „kiirabiauto“ kõigi erinevate kiirabis 
kasutatavate autode kohta.)
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Lihasreaktsiooni algus

muutmisaeg
0,20 sek (0,15-0,20)

Piduripedaali puudutamine

vastusaeg
0,05 sek

Piduri mõjumise algus

läviaeg
0,20 sek (0,15-0,20)

Rataste blokeerimise algus

täielik pidurdusaeg:
ei saa täpselt määrata, kuna sõltub kiirusest ja pidurdusjõust

Auto peatub

3) Sõit öösel ja eriliste ilmastikutingimuste korral

Sõit vihmas

Pidurdusteekond on märja sillutise puhul kaks korda pikem kui kuival sillutisel. Sõidutee on 
vihmasaju algul eriti libe. Tuleks vältida järske kiirendusi, äkilist pidurdamist ja kiireid rooli-
pööramisi. Kui vähendada veidi kiirust ja kasutada piisavalt sügava mustriga rehve, võib auto 
märjal teel „ujumise“ ohtu oluliselt vähendada.
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NB!. Kui kiirabiauto siiski „ujuma“ hakkab:

• ärge vajutage mingil juhul pidurile, sest siis hakkab auto pöörlema;

• ärge proovige rooli keeramise abil kindlamale teele jõuda;

• hoidke rooli tugevasti käes ja eemaldage jalg gaasipedaalilt.

Sõit lumel ja jääl

• Sõitke välja ainult talvekõlbuliku kiirabiautoga. Kasutage talve- või naastrehve, kontrolli-
ge soojenduse ja ventilaatori korrasolekut, maapiirkonnas võtke kaasa lumeketid, killus-
tik ja kühvel. 

• Kui teeolud seda nõuavad, tuleb ketid ratastele kinnitada.

• Jälgige hoolikalt välistemperatuuri. Mõelge sellele, et külma teekatte korral võib teele 
tekkida jää ka siis, kui temperatuur on üle 0 °C.

• Sõitke aeglaselt! Jääl ja lumel võib pidurdusteekond pikeneda viiekordseks.

• Vältige äkilisi kiirendusi, järske pidurdamisi ja kiireid roolipööramisi. Kui auto tuleb seis-
ma jätta, vajutage pidurit õrnalt ja tippides, et auto pöörlema ei hakkaks; kui aga auto 
siiski kõrvale kaldub, keerake rooli vastupidises suunas.

Sõitmine udus

• Vähendage kiirust.

• Jälgige hoolikalt kiirabiauto ees aeglaselt liikuvaid või seisvaid sõidukeid.

• Lülitage sisse udulaternad ja tagumised udutuled, kuid mitte kunagi kaugtuled.

• Väljasõitudel paksu uduga lülitage välja sinised laternad, et ennast mitte pimestada.

• Arvestage, et ka helisignaali levimise kaugus võib udus väheneda.

• Ärge jääge teele seisma.

• Kui seismajäämine on vältimatu, vajutage mitu korda lühidalt piduripedaalile, et hoiata-
da kiirabiauto taga sõitvaid autosid. Jääge seisma teepeenral, lülitage sisse sinine tuli ja 
tähistage seisev auto ohukolmnurgaga.

Sõitmine öösel

Pimedus ja hämarus on liikleja jaoks eriti ohtlikud. Nähtavus on piiratud, juht on tihti väsi-
nud, see segab keskendumist ja pikendab reaktsiooniaega. Mõnel liiklejal on raskusi kaugus-
te hindamisega ja öiste liiklejate hulgas võib olla ka alkoholi tarvitanuid.

Öösel liikuvatel autodel tuleb iseäranis hoolikalt kontrollida tulesid ja vilkureid. Tuuleklaa-
sid, külgaknad ja tahavaatepeeglid peavad olema täiesti puhtad.

Mõned nõuanded

• Sõitke öösel aeglasemalt kui päeval.

• Ärge vaadake vastutuleva auto tuledesse ja ärge silmitsege üldse kindlaid objekte, vaid 
suunake pilk kaugusse (jälgige üldplaani).
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• Võtke kaugtuled õigel ajal maha. Ärge sõitke kurvi põlevate kaugtuledega.

• Ärge andke vilgutamisega märku vastutulevale autojuhile, et ta kaugtuled maha võtaks. 
Vastutulija pimestamiseks piisab ka lühikesest kaugtulede pulsist.

4) Teel esinevad takistused

Esemed

• Kui sõiduteel paistab suur ja seisev ese ning Te ei jõua enam autot peatada, mõelge, 
milliseid ohte see võib kaasa tuua (esemed võivad tagantjärele osutuda suuremaks, kui 
esialgu näib).

• Ärge pöörake vasakule vastassuunavööndisse! Pidurdage ja proovige mööduda esemest 
paremalt poolt.

• Kui teel olev ese kujutab endast tõsist takistust liiklusele, püüdke sellest teavitada politseid.

Loomad
• Sõiduteed ületavad loomad võivad  osutuda tõsiseks liiklustakistuseks. Linnas on tege-

mist enamasti koerte ja kassidega ning maal metsloomade ja erinevate koduloomadega. 
Võib kõlada julmalt, kuid teatud olukorras tuleb loomast üle sõita. Äkiline pidurdamine 
võib auto teelt välja paisata ja patsienti vigastada. Möödasõidukatse võib segada vastu-
tulevat liiklust, möödasõit paremalt võib tähendada loomale ainsa põgenemistee äralõi-
kamist.

• Kui märkate läheduses looma, kes plaanib sõiduteed ületada, andke mitu korda signaali 
ja vähendage sõidukiirust.
NB! Kodulooma järel võib tulla tema omanik!

• Suuremate loomade puhul, nagu lehmad või põdrad, tuleb otsasõitu vältida pidurdamise 
ja kõrvalepõikamise teel. Möödasõit tuleb sooritada looma liikumisele vastupidisest suu-
nast, et mitte ohustada teisi liiklejaid.

• Kaugtuled pimestavad öösel tihti loomi, nad jäävad paigale ja vaatavad otse läheneva 
auto tuledesse. Kaugtulede kustutamine ja/või helisignaali andmine võivad looma põge-
nema ajada.

Inimesed sõiduteel

Kiirabisignaali andmine äratab inimeste, eelkõige laste tähelepanu. Võib arvestada ka selle-
ga, et lapsed jooksevad sõiduteele, et lähenevat kiirabiautot paremini näha. Seepärast tu-
leks elurajoonides sõita aeglasemalt.

5) Sõidu ajal tekkivad rikked

Vanasõna „Parem karta kui kahetseda“ kehtib kiirabiauto korrashoiu puhul täiesti. Sellele 
vaatamata ei ole ootamatut riket alati võimalik vältida. 

Rehvi lõhkemine

Kui rehv sõidu ajal lõhkeb või kiiresti õhust tühjeneb, hoidke rool tugevasti paigas ja pidur-
dage aeglaselt, vältides rataste äkilist blokeerumist. Sõitke enne auto täielikku peatumist 
tänavaservale/teepeenrale. Lülitage sisse vilkur ja teavitage häirekeskust.
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Juhitavuse kaotamine

Kui sõidu ajal rooliratta keeramine enam sõidusuunda ei mõjuta, püüdke auto võimalikult 
kiiresti ja ohutult peatada. Suurema kiiruse korral võib auto sellest pöörlema hakata või ko-
guni üle katuse rulluda.

Pidurite tõrge

Püüdke kaasliiklejaid signaali või valjuhääldi abil hoiatada, et nad kõrvale hoiduksid. Ärge 
püüdke pidurdada käsipiduri abil, tagarattad võivad blokeeruda. Püüdke piduripedaali äge-
dalt pumbata. Sel teel võib olla võimalik luua piisavalt pidurdusjõudu.

• Automaatkäigukastiga kiirabiauto puhul:

• pange sisse madalaim käik, selle tulemusena kiirus väheneb;

• püüdke hoida auto võimalikult kaua teel, kuni kiirus alaneb;

• kui kokkupõrge või teelt väljasõit tundub vältimatu, rakendage käsipidurit.

• Manuaalkäigukasti puhul:

• püüdke madalamat käiku sisse panna ainult siis, kui olete harjunud vahesiduri ja 
mootoriga pidurdama; kui see ei õnnestu, pange käik sisse ja laske sõidukil pidur-
damiseta tühikäigul edasi veereda;

• proovige pidurdada mootoriga, kuni see on võimalik;

• kui käsipiduri kasutamine on möödapääsmatu, rakendage see aeglaselt ja ette-
vaatlikult.

Mõlemal juhul kehtib järgmine:

• Käsipidur mõjub ainult tagaratastele. Trossi kaudu ei saa autot peatada, vaid ainult selle 
kiirust tõukeliselt vähendada. Tõenäoliselt jaguneb pidurdusjõud ebaühtlaselt, mille tu-
lemusena kaldub auto küljele. Selle vastu peab töötama rooli abil. 

• Kui auto on lõpuks seisma jäänud, ei tohi mingil juhul kohe edasi sõita, vaid tuleb teavi-
tada juhtunust häirekeskust ja vajadusel kutsuda abi.

Õnnetuse ärahoidmise põhistrateegiad

1) Ohtude minimeerimise strateegiad

Kiirabis algab õnnetuste ärahoidmine juba häirekeskuses. Korraliku parameditsiinilise koo-
lituse saanud dispetšer,  töötab kahes suunas: esiteks saab ta suunatud päringute abil anda 
väljakutsele õige kiirusprioriteedi, mille tulemusena väheneb kiirabi alarmsõitude arv, sellega 
koos ka põhjendamatu risk kiirabiautol sattuda liiklusõnnetusse. Teiseks viib dispetšer oma 
juhenditega esmaabi osutamiseks miinimumini ajavahemiku, mil kannatanule õnnetusjuh-
tumis abi ei osutata. Kui arvestada läheduses asuvaid esmaabi osutajaid (esmareageerijad, 
vabatahtlikud), väheneb kannatanu abitu ajavahemik veelgi. Sel juhul võib kiirabimeeskond 
olla kindel, et ta ei ole esimene abiosutaja, vaid et kannatanute elupäästmine on juba alanud.
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2) Sündmuskoha tundmine, juurdepääsu kavandamine

Kiirabiauto juht, kes tunneb oma tegutsemispiirkonda, ei pea kartma, et väljakutsekoht jääb 
leidmata; ümbruskonna hea tundmise tõttu suudab ta selle leida vaatamata liiklusummiku-
tele, lumele, kiilasjääle ja teistele takistustele, ning valida parima juurdepääsutee. Kiireima 
ja kindlaima tee kavandamisel arvestab ta selliseid momente nagu nädalapäev, kellaaeg, il-
mastikutingimused ja ümbersõiduteed ning väldib võimaluse korral raudtee ülesõidukohti, 
sildu, tunneleid ning koolipäeva algul ja lõpul koolimaju. 

Kui sõidu ajal saabub väljakutse tundmatusse paika, mille kohta pole teada isegi umbkaud-
set asukohta, palutakse abi häirekeskusest või teeb meeskond peatuse tänavaservas, et 
uurida kaarte. Kohale saab sõita alles siis, kui sõidusuund on kas või umbkaudu teada. Kui 
kiirabiauto on sõitnud vales suunas, oleks tagasisõit ohtlik ja kulutaks palju rohkem aega kui 
lühike peatus tänavaservas kaartide uurimiseks.

Oluliseks abiks on satelliidipõhised navigatsiooniseadmed, mida siiski pimesi uskuda ei maksa.

3) Ohutusmeetmed kiirabiautos ja selle juures

Vajalike ohutusmeetmete rakendamisega saab kiirabiautoga juhtuvaid võimalikke õnnetus-
juhtumeid tunduvalt vähendada. Kõigil peavad olema turvavööd ja neid tuleb kasutada, kah-
juks on turvapadjad kiirabiauto patsiendiruumis veel üsna vähe levinud. Kokkupõrke korral 
on kõige suuremas ohus patsient. Teatud õnnetusjuhtumi korral võib juhtuda, et pulssoksü-
meeter, EKG-aparaat või hingamisaparaat vmt. pääsevad salongis liikuma. Hapnikuballooni-
dest ja tulekustutist võib saada eluohtlik pomm, kui auto üle katuse rullub. 

Siniste tulede otstarbekohase paigaldamise kaudu (sealjuures ka kiirabiauto iluvõre juurde) 
ja auto silmatorkava värvilahenduse abil on võimalik kiirabiauto märgatavust suurendada ja 
seeläbi vähendada selle õnnetusse sattumise ohtu.

4) Inimfaktor

Inimestel on õnnetuste toimumise ja ka nende ärahoidmise juures otsustav osa. Missugune 
on erakorralise meditsiini tehniku ettekujutus oma elukutsest? Kas ta tunneb end vastutava-
na tervishoiu eest laiemas mõttes või ainult „oma“ patsiendi päästmise eest?

Kõige tihedamini satuvad õnnetuse ohvriks noored ja vanem vanuserühm. Noorte juures on 
õnnetuse põhjusteks kogemuse puudumine ja liigne hasart, kuid ka aastatepikkune koge-
mus võib lõksuks saada. Vana kala arvab, et teab kõike ja võib ristmiku peatumata ületada 
kiirusega 70 km/h, kuid tegelikult on tal siiani lihtsalt vedanud ja 257. korral satub ta kokku-
põrkesse.

Teistest ohufaktoritest võib nimetada unepuudust, alkoholi ja ravimite kuritarvitamist ja pi-
devas stressis viibimist. Kui tunnete, et olete kõigist neist probleemidest 100% vaba, siis 
tulge ja istuge kohe kiirabiauto rooli!

Pika vahetuse faktor

Lähtudes kulude kokkuhoiu vajadustest, tehakse kiirabis veel siiani 24-tunniseid vahetusi. 
Võib-olla on mõne erakorralise meditsiini tehniku meelest tõesti põnev olla nii palju tunde 
järjest tööl, kuid sellega seoses tõuseb õnnetusjuhtumi oht ning ühtlasi ka autojuhi juriidili-
ne vastutus. Vastamata jääb ka küsimus, kas erakorralise meditsiini tehnik, kes on oma päe-
vatöö lõpetanud, tuleb tõesti öövahetusse väljapuhanult. Sama küsimuse võib esitada põhi-
kohaga töötaja kohta, kes kasutab oma öövahetuste vahelist aega muuks kui taastumiseks.
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Koolituse faktor

Kahjuks pole erakorralise meditsiini tehniku ettevalmistuses ette nähtud autojuhiõpet. Selle 
küsimuse korraldamine on jäetud tööandja hooleks. Sõidukoolitus, tsentrifuugitreeningud, 
parkimise ja tagurdamise õpetamine võiksid anda oma osa ohutuse suurendamisse.

Pilt 50.1. Avarii alarmsõidul olnud kiirabiauto ja bussiga Tallinnas.

Õnnetusjuhtumite tõenäosuse vähendamise praktilised meetmed 

Põhireeglid

• Eriti ohtlikud on esmaspäevahommikused väljasõidud ning väljasõidud kella 9 ja 10 ning 
17 ja 18 vahel.

• Austage punast foorituld!

• Vähendage stressitegureid väljasõidu juures. Enne kohalejõudmist tuleb kokku leppida 
tööosade jaotuses. Müra vähendamiseks sulgege aknad. Juht keskendub liiklusele, kaas-
sõitja hooleks jääb side ja sihtkoha leidmine. Äkilist hüpet rahuseisundist pingelisse olu-
korda pehmendab see, kui väljakutset oodates anda endale aru, et viibitakse valves. See 
vähendab ka mõttetut adrenaliinipuhangut autosse hüppamisel.

• Osavõtlik sõidukäitumine. Liiklejad reageerivad helisignaaliga varustatud kiirabiauto lä-
henemisele erinevalt. Mõni neist tõmbub sõidutee äärde, mõni vajutab instinktiivselt 
pidurile, mõni annab gaasi või jääb seisma pimeda kurvi ees. Kogenud juhti see kõik ei 
üllata, ta mõtleb koos teiste liiklejatega. Kiirabiauto juht on suuremeelne!

• Ettevalmistus. Kogenud erakorralise meditsiini tehnik kontrollib vahetuse algul oma auto 
sõidukõlblikkust, seab istme ja peegli vastavusse oma keha mõõtmetega, kasutab alati 
turvavööd, hoiab vajalikku pikivahet eessõitjaga ja veidigi keerulisemasse liiklusolukorda 
sattudes tõstab parema jala gaasipedaalilt piduripedaalile.

Kokkupõrke vältimine eessõitva autoga 
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• Olge tähelepanelik ja jälgige, kas eessõitev auto lülitab sisse suunatule või vähendab 
kiirust. 

• Kui eessõitev auto ei anna üldse märku, ei saa kiirabiauto juht teda sellegipoolest tähe-
lepanuta jätta. Hoidke piisavat vahemaad ja olge valmis selleks, et eessõitev juht „ärkab“ 
ja pidurit vajutab.

• Ärge jälgige üksnes eessõitvat autot, vaid jälgige ka kõiki teisi autosid Teie ees.

Kokkupõrke vältimine taganttuleva autoga

• Kui tagasõitev autojuht Teile liiga lähedale kipub, vajutage tema hoiatamiseks paar kor-
da pidurile. 

• Kui ka see ei aita ja säilib tõsine oht kokkupõrkeks, vajutage ettevaatlikult pidurile ja las-
ke sellel ruttajal mööduda.

Kokkupõrke vältimine vastutuleva autoga

• Laupkokkupõrked on hukatusliku ja purustava iseloomuga. Seepärast tuleb igasugust 
möödasõitu väga hoolikalt kaaluda ning seda võib alustada alles siis, kui eessõitev auto 
on oma sõiduraja parempoolses servas ja möödasõiduks on piisavalt ruumi.

• Arvestage vastutuleva liiklusega õigel ajal, s.t vahetult enne möödasõidu alustamist. Ar-
vestage ka välja, kas jõuate möödasõidu järel uuesti oma sõiduritta naasta.

• Kasutage möödasõidu ajal alati kiirabiauto signaali.

• Kurvid kujutavad endast eriti suurt ohtu. Paremasuunalise käänaku puhul varitseb suure 
kiirusega sõitvat autot oht kalduda vastassuunavööndisse. Selle vältimiseks tuleb kasu-
tada järgmisi meetmeid:

• vajutage enne kurvi õigel ajal pidurile. Paremkäänaku puhul hoidke auto võimali-
kult sõiduraja paremas servas. Vasakkäänaku puhul jääge oma sõiduraja keskele;

• vältige pidurdamist kurvis, see viib auto pöördesse;

• andke kurvi haripunkti jõudes veidi gaasi, et paremini sõidurajal püsida.

Kokkupõrke vältimine ristmiku ületamisel

• Veenduge ära pööramise vajaduses juba aegsasti enne ristmikku, kus Teil on vaja ära 
pöörata. Kui Te alles ristmikule jõudes avastate, et Teil on vaja seal paremale või vasakule 
pöörata, võib ootamatu roolipööramine kaasa tuua õnnetuse.

• Olge ettevaatlik ka tähistamata ristmikel ning väravast ja garaažist väljasõidul.

• Ristmikule lähenedes püüdke kohalejõudmist ajastada nii, et sel ajal põleks Teie sõidu-
suunas roheline foorituli.

• Kui tuli on punane, on õigem kiirabiauto peatada.

• Lülitage vajaduse korral vilkur õigel ajal sisse.

• Vaadake esmalt vasakule, siis paremale ja seejärel jälle vasakule, püüdes luua silmsidet 
teiste juhtidega.

• Jätkake vaid siis, kui on võimalik ristmik ohutult ületada.

• Umbes 70% kõigist liiklusõnnetustest juhtub ristmikul. Käsitlege oma eesõigust mitte õigu-
sena jõuga läbi trügida, vaid pigem palvena teistele liiklejatele Teile vaba koht loovutada.
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Kokkupõrke vältimine kiirabiauto tagurdamisel

• Paluge kolleegil tagurdamist julgestada.

• Kasutage mõlemat tahavaatepeeglit, ärge pistke kunagi pead aknast välja.

Sõitmine trammiteel

Trammiteel sõites on vaja täpselt teada, kuhu rööpad suunduvad ja kus asub trammi lõpp-
peatus. Ka sel juhul tuleb arvestada võimalike muutustega liikluses ja ümbersõitudega. Eri-
list ettevaatust on vaja juhul, kui rööpad asuvad sõidutee üldtasandist kõrgemal.

Raudtee ülesõidukohad

Tõkestamata või ainult ühes suunas tõkestatud raudtee ülesõidukohad kujutavad endast 
kiirabiautole ohtu vaid siis, kui meeskond on üleväsinud. Rongi pidurdusteekonna pikkus 
võib olla mitu kilomeetrit. Isegi kui vedurijuht väga sooviks, ei ole tal võimalik kiirabiautot 
läbi lasta.

Tõkestamata ja valgussignaalideta ülesõidukohal peab kiirabiauto signaali õigel ajal välja lü-
litama, et oleks võimalik kuulda lähenevat rongi. Õigel ajal mõlemas suunas heidetud pilk 
veenab, et rongi pole lähenemas.

Jalakäijate tsoon

Mõned erakorralise meditsiini tehnikud armastavad sõita läbi jalakäijate tsooni sisselülita-
tud sinise vilkuri ja sireeniga. Tegelikult on aga jalakäijate alal erakordselt ohtlik sireeni ka-
sutada. Jalakäijad ei arvesta sellega, et kusagilt võiks äkki ilmuda kihutav kiirabiauto. Lapsed 
on harjunud saama jalakäijate alal rohkem vabadust ning mõni vanem linnakodanik võib olla 
koguni oma kuuldeaparaadi parandusse viinud.

Kui on vaja jalakäijate tsooni läbida, tuleb sõita jalakäija kiirusega ning ei tohi ka tekitada 
materiaalseid kahjusid. Niisugune sõit annab inimestele ettekujutuse erakorralise meditsiini 
tehnikute professionaalsusest ning huligaane ei salli keegi.

Kaasjuht

Kiirabiauto kaassõitjast, keda võib vahel nimetada ka kaasjuhiks, võib olla väga palju abi. 
Tema kanda on sidepidamine ja liikluse jälgimine, eelkõige paremal teepoolel. Ta peab arvet 
kõrvaltänavate üle ja abistab sihtkoha leidmisel, otsib tänavanimesid ja peab sihtkoha lähe-
dal arvet majanumbrite kohta. 

Sinise vilkuri ja sireeni kasutamine

Sinine vilkur ja sireen võib jätta kasutajale mulje, et nende seadmete abil on võimalik kõr-
valdada kõik liiklustakistused lihtsalt nupule vajutades. Seadus vabastab küll sinise tule ja si-
reeni kasutaja paljudest kohustustest, kuid siiski tuleb neid tõlgendada teiste juhtide poole 
pööratud üleskutsena tee vabastada.

Kui sinine vilkur ja sireen jäävad liiklusseaduse eiramisel (nt lubatud piirkiiruse ületamisel) 
kasutamata, käsitleb seadus seda karistatava õigusrikkumisena.

Sinise vilkuri ja sireeni mõju

• Liiga sagedane kasutamine tekitab inimestes harjumust.

• Patsiente sireen ärritab ja muudab nad närviliseks, mille tulemusena nende tervise sei-
sund halveneb. Eklampsia või preeklampsia korral võivad patsientidel tekkida krambi-
hood.

• Alarmsõiduki juht muutub ka ise närvilisemaks. Katsed on näidanud, et sireeni huilgami-
se korral suureneb kiirabiauto kiirus 15–25 km/h võrra.



744

Sinise vilkuri ja sireeni kasutamise põhireeglid

• Kasutage neid ainult seaduses ettenähtud tingimustel.

• Õigus alarmtunnuste kasutamiseks võib tulla ainult häirekeskusest saadud kiireloomuli-
se väljakutse teenindamisel. 

• Ei tohi kunagi eeldada, et kõik liiklejad märkavad kiirabiautot. Puud, hooned või muud 
esemed võivad sireenisignaali summutada või peegeldada. Autoraadiost kostev muusi-
ka või sisselülitatud ventilaator võivad helisignaali vastuvõttu raskendada või takistada. 
Tuleb ka arvestada võimalusega, et kiirabiauto olemasolu küll märgatakse, kuid sellest ei 
hoolita.

• Kasutage sireeni õigel ajal. Lülitage see sisse, kui lähenete teisele liiklejale või ristmikule. 
Teistel liiklejatel kulub paar sekundit, et kohaneda muutunud liiklustingimustega. Tule-
museks võivad olla äkilised pidurdamised või kaherattaliste sõidukite ümberkukkumine.

Kuidas käituda, kui kokkupõrge on siiski toimunud

• Jääge kindlasti seisma!

• Säilitage rahu!

• Teavitage kohe häirekeskust.

• Tähistage sündmuskoht.

• Küsige kiirabiauto meeskonnalt, kuidas on patsiendi ja muude juuresviibijate olukord.

• Edastage häirekeskusele täpsemad andmed, millist abi vajate.

• Informeerige tööandjat.

Pilt 50.2. Majadevahelises kvartalis vajus kiirabiauto jääkonaruste tõttu otsa pargitud sõidu-
autole.
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Kiirabitransport patsiendi seisukohast

Kiirabiauto ülesanne ei ole lihtsalt kiirabibrigaadi ja patsiendi võimalikult kiire toimetamine 
punktist A punkti B, vaid selle oluline osa on patsiendi eest hoolitse mine. Kui kiirabiautos 
asub patsient, on juhi põhiülesanne sõita rahulikult, õrnalt ja pehmelt. Sel juhul suudavad 
ka teised meeskonnaliikmed patsiendi eest normaalselt hoolitseda, selle asemel, et pidevalt 
ametis olla harkisjalu seismise, kinnihoidmise ja muude tasakaaluharjutustega. Pealegi tä-
hendab äkiline transpordiviis patsiendile täiendavat hingelist ja kehalist koormust, mis võib 
olemasolevaid vigastusi veelgi raskendada.

Paremini, kui kujutlus patsiendile mõjuvatest jõududest, toimib nende jõudude proovimine 
omal nahal. Kiirabiauto juht peaks vähemalt kaks korda aastas läbi tegema proovilamamise 
sõitvas kiirabiautos, et patsiendi olukorda selgelt ette kujutada. Ainult väike osa õnnetusjuh-
tumis kannatanuist vajab haiglasse kihutamist siniste tulede ja möirgavate sireenide saatel. 
Kui neid on siiski vaja kasutada, tuleks vähemalt vältida järske kiirendusi ja pidurdusi. Kindlas-
ti ei lisa ka patsiendile mugavust juurde valjult mängiv autoraadio muusika.

Ohutusreeglid alarmsõiduki juhile :

1. Sõiduki kontrollimine enne väljasõitu. Enamik operatiivteenistusi kasutab vahetuse algu-
ses toimuvaks ülevaatuseks kontrollnimekirja. Igal juhul peavad sinna kuuluma õlitase-
me, kütusekoguse, rehvide rõhu, vilkurite ja pidurite kontroll.

2. Autojuhtimiskoolitus ja libedasõit. Autouhikoolitus on alarmsõiduki juhile vältimatu. 
Professionaaliks ei sünnita, vaid saadakse harjutades.

3. Jälgige üldvaadet. Väljakutsele sõites ei tohi vaadelda ainult tänavat, silmas tuleb pidada 
ka kõnniteid, väljasõite ja kõrvaltänavaid.

4. Säilitage kahtlev hoiak. Nii nagu arstid arvestavad kõigi võimalustega, olge teiegi valmis 
teiste liiklejate eksimusteks.

5. Tundke väljasõidu piirkonda. Sel juhul on võimalik väljakutsele sõites käituda hoopis ra-
hulikumalt.

6. Tehke kaks korda aastas läbi proovisõit kiirabiauto raamil. See meenutab uuesti patsien-
dile ja tema abistajatele mõjuvaid jõudusid.

7. Tagurdamine ja kitsad läbipääsud pole kohad, kus oma isekust näidata. Kui Teil pole või-
malik näha, mis toimub kiirabiauto taga, või Te pole kindel, kas auto mahub kitsaskohast 
läbi, paluge kolleegil endale teed näidata.

8. Kõrvaltänavalt välja sõites peatage alati auto. Seeläbi kaotatud aeg on tühine, kuid õn-
netuse tekitamise tõenäosus väheneb oluliselt.

9. Proovige saavutada silmside kõigi autojuhtidega, kelle puhul tahate eesõigust kasutada. 
Kunagi ei või teada, kas saate nende kavatsustest õigesti aru.

10. Erisignaalide saatmise puhul tuleb anda teistele autojuhtidele aega neile reageerida. 
Paljud inimesed satuvad kiirabiautot nähes või kuuldes paanikasse ja reageerivad oota-
matult. Eelkõige käib see väga noorte, väga vanade ja väga purjus liiklejate kohta.

Teadmiste kontrolli küsimused

1. Kui pikk on kuiva teekatte korral kiirabiauto pidurdusteekond kiirusel 50 km/h?

2. Milline on kiirabi auto juhi korrektne tegevus alarmsõidul avariisse sattumisel?
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51. KIIRABI HELIKOPTERIL
Õpieesmärgid

Erakorralise meditsiini tehnik:

• oskab nimetada õhupäästevahendite kasutusvõimalusi ja suutma sellest tuletada näi-
dustused helikopteri kasutamiseks kiirabi töös;

• teab kuidas luua ja säilitada ühendust läheneva kopteriga;

• teab kuidas anda kopteri meeskonnale orienteerumisabi väljakutsekoha leidmiseks;

• teab nii potentsiaalseid ohtusid, mis ohustavad helikopterit, kui ka ohtusid, mis tulene-
vad helikopterist.

Sissejuhatus

Õhupäästevahenditena peetakse enamasti silmas kiirabihelikoptereid ja ambulantslennu-
keid, aga ka mitmefunktsionaalseid lennuvahendeid  kannatanute transpordiks või kiirabi 
toimetamiseks sündmuskohale. Lennukeid kasutatakse eelkõige patsientide kiireks ja sääst-
vaks üleviimiseks suurte vahemaade korral. Harilikult on tegemist patsientide kojutoomise-
ga välismaalt (repatrieerimine) või patsientide transpordiga Eesti saartel olevatest haigla-
test (Kuressaare või Kärdla haiglast) Tallinnasse. Kuna nendele patsientidele on kohapeal-
ses haiglas juba esmane ravi osutatud, on siinkohal alati tegemist sekundaarväljakutsetega. 
Kiirabihelikoptereid, mis Euroopas 1970-ndate alguses võeti kasutusele kiirabiauto lendava 
vastena ja mis olid alguses mõeldud eelkõige inimeste päästmiseks tiheasustuskeskustest 
kaugel, maanteedel ja läbipääsmatul maastikul, kasutatakse ka tänapäeval kiirabi väljakutse-
te teenindamiseks. Kuigi kiirabihelikopter on eelkõige mõeldud primaarväljakutseteks, võib 
sellega igal ajal ka sekundaarväljakutseid täita. 

Pilt 51.1. Kiirabi transportimas kannatanuid Kaitsejõudude Õhuväe lennukiga

Eestis kiirabihelikoptereid (medikoptereid) kui selliseid kasutuses pole. Piirivalve Lennu-
salga lennukeid ja koptereid kasutatakse patsientide transpordiks (sekundaarväljakutsed) 
üldjuhul saartelt mandrile ja haiglate vahel. Umbes 10%-l lendudest on tegu primaarse 
kiirabilennuga, kus helikopter võtab peale kiirabibrigaadi ja sõidab väljakutsele, tavaliselt 
väikesaartele. 
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2011. aasta primaarsed ja sekundaarsed kiirabilennud helikopteriga (Eestis)

Saaremaa 68

Hiiumaa 35

Kihnu 9

Narva 4

Kohtla-Järve 2

Ruhnu 1

Vormsi 2

Prangli 1

Aegna 1

Pärnu 1

Tartu 1

Merepääste 
operatsioonid 3

KOKKU: 128

mitmefunktsionaalne – mitme otstarbega

Lennundusega seotud terminoloogia

Kaardiruudustik – kui maakaardile paigutada horisontaalsete ja vertikaalsete joontega ruu-
dustik, tekib ruutude võrk, mida saab täiendavate ruudustikega väiksemaks jagada. Igale 
sellisele ruudule on omistatud jooksev number või kood.

Geograafi lised koordinaadid – nende eesmärk on ülitäpselt tähistada asukohta ülemaailmse 
geograafi lise pikkus- ja laiuskraadide süsteemi järgi.

Pearootor – horisontaalselt pöörlev suur rootor helikopteri ülemisel küljel.

Sabarootor – vertikaalselt väga suure pööretearvuga helikopteri saba tagumises otsas pöör-
lev propeller,(sellel on kõige suurem ohupotentsiaal).

Helikopteri spetsiifi lised kasutusvõimalused

Sõltumata meditsiinilisest näidustusest, on helikopteritel hulk spetsiifi lisi võimalusi inimeste 
päästmiseks või varustamiseks. Samas on neil ka mõned sugugi mitte vähetähtsad piirangud.
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1) Lühikesed transpordiajad 

Kui pärast kiirabi osutamist sündmuskohal või esmast ravi kohaliku haigla EMO-s on vaja 
patsienti kiirelt transportida kesk- või regionaalhaiglasse, on kopter selleks lausa ideaalne 
võimalus. Helikopter läbib 25 minutiga umbes 100 km pikkuse vahemaa. 

2) Säästva transpordi võimalus

Patsiendile mõjuvad kiirabiautoga transpordi ajal paljud mehaanilised jõud. Peale vältima-
tute raputuste ja löökide sõidutee ebatasasuste tõttu on eelkõige kiirendus-, pidurdus- ja 
tsentrifugaaljõud need, mis patsienti kogu sõidu ajal koormavad ja teatud tingimustes olu-
liseks valuteguriks muutuda võivad. Lennates saab selle suurel määral välistada. Eelkõige 
lülisambavigastustega kannatanuid, kellel on neuroloogiline sümptomaatika või kelle puhul 
ei saa selle tekkimist välistada, transporditakse soovitavalt õhuteed pidi, kui teised pääste-
taktikalised aspektid selle vastu pole.

3) Juurdepääs ligipääsmatule maastikule

Seal, kus tänavad ja teed lõppevad, on helikopter sageli ainus võimalus patsiendini jõuda. 
Eestis kasutatakse helikopterit kiirabiväljakutsete teenindamiseks enamasti väikesaarte pu-
hul ja mujal tuulise ilmaga, kui paadid/kaatrid ei sõida, lisaks ka talvel, kui meri on jääs. Kui 
väljakutsekohas pole võimalik maanduda, võib enamiku helikopteritega vintsida: pinnalt-
päästja laskub trossiga abivajaja juurde, kes vintsitakse kopteri pardale. Kiirabibrigaad annab 
abi kopterisse vintsitud kannatanule.

Pilt 51.2. Politsei- ja piirivalveameti lennusalga helikopter vintsimas kannatanut
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4) Ilmastikust tingitud piirangud

Ilm on üks põhitegureid, millest sõltub kiirabilennu teostatavus. Reeglina tehakse helikop-
teriga päästelende visuaallennu tingimustes. See tähendab, et piloot vajab nii lennu- kui ka 
maapinna suunas teatavat vähimat nähtavust (lennu ajal ei tohi hetkekski kaduda silmside 
maapinnaga). Kui suur nähtavus olema peab, on paika pandud lennureeglite ja õhusõidu-
ki operaatori sise-eeskirjadega (lennuettevõtja lennutegevuse käsiraamat). Üheselt mitte-
mõistetavate ilmastikuolude korral võib juhtuda, et sündmuskohal viibivatelt pääste- või 
kiirabitöötajatelt küsitakse täiendavat infot ilma ja nähtavuse kohta. 

Et jõuda võimalikult täpse hinnanguni, on kohalviibijal oluline tekitada endale kõigepealt 
„vaba pilk“. Kontrollida tuleb, kas kahe kuni kolme kilomeetri kaugusel paiknevaid üksikuid 
objekte on võimalik selgelt ära tunda. Vertikaalset nähtavust (pilvede alumist piiri) on või-
malik hinnata vaid siis, kui saate vaadata mõnda kerkivat maastikuvormi. 

Eestis on kopteris alati 2 pilooti. Selle eelis on, et lennatakse ka instrumentaaltingimustes 
(näidikute järgi), s.t piloodid võivad kasutada instrumentaallennust visuaallendu ülemineku 
protseduuri. Seetõttu ei ole vertikaalse nähtavuse teadmine helikopteri kutsujale üldjuhul 
oluline.

Torm, äike, lumesadu või rahe on piloodi jaoks samuti oluline teave, kuna need on sageli väi-
kesemahulised kohalikud fenomenid, mille kohta ei oska infot jagada keegi peale kohapeal 
viibivate töötajate.

5) Öised lennud / öised väljakutsed

Ohutuks lennuks tarvilik nähtavus võidakse saavutada vajalike ilmaolude miinimumi olemas-
olu korral probleemitult ka pimeduses. 

Suhtlemine helikopteriga

Suhtlemisvõimalused

Helikopteriga hoitakse ühendust raadio teel. Teatud tingimustes võidakse kasutada mobiil-
telefone, kuid see ei ole standard.

Ühenduse loomine ja hoidmine

Kopterimeeskond saab häirekeskuselt teada, millised brigaadid (kutsungid) neid kohapeal 
ootavad või sinna teel on. Seetõttu võtab tavaliselt ühendust kopter, kui ta jõuab kiirabiau-
to või päästeauto leviulatusse. Edasi toimub raadioside üldiste raadiosidereeglite järgi. Kui 
ühendus on juba loodud, tuleb seda iga hinna eest säilitada. Kui pole võimalik jätta inimest 
sõiduki raadiosaatja juurde, tuleb kasutusvalmina hoida käsiraadiosaatjat. Kui kohal on po-
litsei- või päästeametnik, siis on soovitav teha suhtlemine tema ülesandeks. Nii saab kiirabi-
meeskond tervenisti patsiendile keskenduda.

Abi orienteerumisel ja teejuhatamine

Kopterimeeskond saab häirekeskuselt võimalikult täpsed andmed väljakutsekoha kohta. 
See toimub kas täpse kohanime kaudu, plaaniruudu kaudu ühtsel maakaardil või täpsete 
koordinaatide edastamise kaudu – enamasti on tegemist kombinatsiooniga kõigist esitatud 
võimalustest. GPS-koordinaadid edastada kopterile otse või häirekeskuse (112) kaudu järg-
mise näite kujul: 59º24’N 024º23’E. 
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Oma asukoha kirjeldamine

Moodsad GPS-süsteemid koos andmebaasi- ja kaardifunktsiooniga juhivad kopteri küll usal-
dusväärselt sihtpiirkonda, kuid kohalviibivate brigaadide antav hea kohakirjeldus on lähi-
ümbruses orienteerumisel suureks eeliseks. Pidage seejuures silmas järgmist.

• Kasutage suuna andmiseks mõisteid „vasakul“ ja „paremal“ piloodi poolt vaadatuna või 
suuna juhatamist kella sihverplaadi põhimõtte järgi (kell kolm on paremal, kell kaksteist 
on otse jne.).

• Kui asukohakirjeldus lähtub mõnest asulast, mainige ära, kas väljakutsekoht asub lähene-
va kopteri poolt vaadatuna asulast vasakul, paremal, selle ees või taga.

• Vältige ilmakaarte nimetamist. Paremad on väljendid nagu „orgu sisse“, „mööda jõge 
allavoolu“, „piki raudteed kuni X-ni“, „Teie poolt vasakul pool tänavat“, „poolel teel X ja Y 
vahel“ jne.

• Kui väljakutsekoht asub asulas, andke oma asukohast teada silmapaistvate ehitiste suh-
tes (1 km kirikust paremal, 2 km enne rongijaama jne).

• Mainige sihtobjekti: talumaja või ühepereelamu, fi rma territoorium, spordiväljak, vaba-
õhuujula, metsalagendik, teraviljapõld jne.

• Kui kohapeal on kiirabibrigaadi, politseipatrulli või päästeteenistuse auto, on väga hea 
meetod teha väljakutsekoht kopterile nähtavaks siniste vilkurite kasutamise abil.

• Kontrollige, kas kopteri meeskonnal on võimalik Teie sõidukit õhust märgata. Selleks on 
oluline, et see poleks läheneva helikopteri vaatevälja eest majade, puude või teiste ob-
jektidega (nt elevaator, sisehoov jne) varjatud.

Maandumiskoha omadused, juhendamine käemärkidega

Eestis kasutusel olevate päästekopterite väljalennukaal on 6400 (6800) kg. Pearootori dia-
meeter on 14 meetrit. Väljakutsekohal maandumiseks piisab takistusteta alast mõõtmetega 
50 × 50 meetrit, mille keskel paikneb peaaegu tasane, kindel maandumispind suurusega 
umbes 10 × 10 meetrit. Kui Te kopterit käemärkidega juhendate, arvestage järgnevaga.

• Vastuvõtja peab kasutama kaitseprille ning lenduvad riideesemed (müts, sall jne) tuleb 
eemaldada.

• Helikopter maandub vastutuult. Seiske seetõttu külje peale välja sirutatud kätega maan-
dumisala serva nii, et tuul Teile selga puhub.

• Kopter lendab Teie poole eestpoolt. Seetõttu kontrollige veel kord, kas Teie praeguses 
vaateväljas ja Teie kohal tõesti pole takistusi (juhtmeid, köisi).

• Kui maandumisplats on kaetud lumega, eriti värske või peenikese lumega, ähvardab pi-
looti kardetud whiteout. Selle fenomeni puhul sulanduvad lumega kaetud maapind ja 
üleskeerutatud peenike lumi üheks valgeks pilveks, milles on piloodil väga raske orien-
teeruda. Ainus märk maapinnast, mis talle selles olukorras jääb, on teejuhataja ja võima-
lusel ka töötavate vilkuritega alarmsõiduk. Ärge ehmuge seetõttu, kui piloot lumes Teile 
erakordselt lähedale lendab ja ärge lahkuge mingil juhul oma asukohast – isegi kui seal 
olemine muutub hetkeks külmaks, tuuliseks ja ebameeldivaks.

• Piloot püüab maanduda nii, nagu Teie juhendate. Kuid lõpuks leidub mitu tegurit, nagu 
tuule mõju, lastiseisund (kaal), helikopteri jõudlus, takistuste paigutus või rippumiskalle, 
mis võivad panna pilooti teise maandumiskoha kasuks otsustama.
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1. Märguanne kopterile: Mina juhendan! 2. Kätega edasi-tagasi näitad 
maandumise suuna. Tuul puhub 
seljatagant, kopterile vastu. 

Ripplend! Laskuge!

Joonis 51.1. Käemärgid 

Ohumomendid helikopteriväljakutsete korral

Ohud helikopterile ja selle meeskonnale

Peamiseks ohuks helikopterile ja selle meeskonnale on see, kui pea- või sabarootor lähevad 
mõne takistuse vastu. Kui selline takistus paikneb lähenemisalas või väljakutsekoha lähedu-
ses, teavitage sellest meeskonda õigel ajal. Eriti jälgige seejuures pingutatud köisi või traate, 
nagu elektrijuhtmeid jms. Neid pole õhust tumeda aluspinna taustal peaaegu üldse võimalik 
märgata ja seetõttu kujutavad need endast surmaohtu. Meeskond otsib maastikult hoolikalt 
maste, sest need on kindel märk sellest, et nende vahel on ka pingule tõmmatud juhtmed. 
Aga ka maste on sageli väga raske leida, kui need on puude või hoonete vahele peidetud. 
Köitest vähem ohtlikud pole ka punkttakistused, nagu antennimastid või ehituskraanad.

Helikopterist lähtuvad ohud

Maandumiskoha vahetus läheduses võivad õhku paisatud esemed (jalgrattad, päikesevarjud 
jne.) põhjustada läheduses seisvatele inimestele vigastusi või kahjustada asju. Kuid peami-
sed helikopterist lähtuvad ohud on pöörlevad pea- ja sabarootor. Kui mõni inimene nendega 
kokku puutuks, lõppeks see suure tõenäosusega surmavalt. Seetõttu on eranditult keelatud 
iseseisvalt siseneda helikopteri ohutsooni ja läheneda tohib ainult kopteri piloodi selge mär-
guande peale!

Meeskonna ühemõttelise märguande (raadioside või käeline märguanne) peale võib sisene-
da ohtlikusse alasse, jälgides hoolikalt järgmisi punkte.
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• Läheneda võib vaid kopteri eest, mitte kunagi tagant, ja alati kummardunud olekus.
• Hoidke pidevalt meeskonnaga silmsidet.
• Lähenedes helikopterile koos teise isikuga, püsige teineteise läheduses (ülevaade mees-

konna jaoks).
• Ärge hoidke üleval esemeid (suuski, keppe) või käsi. Ärge lehvitage!

• Sõidukitega rootorite juurde või koguni pearootori alla sõitmine on nii töötavate kui ka 
seisvate rootorite korral lubatud AINULT kopteri meeskonna loal.

NB! Pärast mootori seiskamist väheneb müra väga kiiresti. Seetõttu tekib petlik turvatun-
ne, kuigi rootorid pöörlevad tühjalt edasi ja pole esialgu oma ohtlikkusest midagi kaotanud. 
Ohtu pole enam alles siis, kui rootorid paigal seisavad!

Kokkuvõte

Helikopteritel on kiirabi seisukohast erilised kasutuseelised, nagu põrutustevaba transport, 
lühikesed transpordiajad haiglasse või võimalus pääseda kiiresti ja kergesti ka raskesti ligi-
pääsetavale maastikule. Samal ajal on neil aga ka erinevad, lendamisele omased, piirangud 
nagu ilm ja nähtavus. Helikopteritest lähtuvat ohupotentsiaali on võimalik probleemitult 
kontrolli all hoida, kui peetakse kinni meeskonna juhistest ja järgitakse rangelt paari vähest 
ohutusreeglit.

VÕTMESÕNAD juhendamine raadio teel 
juhendamine

ohutsoon

Global Positioning 
System (GPS)

käemärgid takistused öised lennud

asukoha kirjeldamine ilm vertikaalne nähtavus 
(pilvede alumine piir)

Teadmiste kontrolli küsimused

1. Millised spetsiifi lised kasutusvõimalused on kopteril? 

2. Too näiteid selle kohta, kuidas saab anda kopterimeeskonnale orienteerumisabi välja-
kutsekoha leidmiseks

3. Millised ohud ähvardavad helikopterit ja selle meeskonda laskumisel?

4. Millised ohud lähtuvad helikopterist erakorralise meditsiini tehnikutele?
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52. INTENSIIVRAVIPATSIENDI MAAPEALNE 
HAIGLATEVAHELINE TRANSPORT- 
EHK REANIMOBIILITRANSPORT 
(MOBIILNE INTENSIIVRAVIBRIGAAD)

Õpieesmärgid

Erakorralise meditsiini tehnik:

• teab lisaks kiirabi etapis vajalike patsiendi uurimise ja ravimeetmetele ka põhitõdesi in-
tensiivravi patsientide ravis kasutatavatest uurimise ja ravimeetoditest,

• teab kuidas kasutada reanimobiilitranspordiks mõeldud intensiivravi varustust,

• oskab kirjeldada intensiivravipatsiendi transpordiga seotud võimalikke riske,

Sissejuhatus

Kiirabipersonali jaoks ei ole väga tavapärane tegeleda patsientidega, kes on intensiivraviosa-
konnas või operatsioonijärgses või intensiivravipalatis. Neile patsientidele tuleb pöörata eri-
list tähelepanu. Eesmärgiks on etteantud ravimudel (režiim) üle võtta ja seda transpordi ajal 
jätkata, et hoida transpordist tulenev lisakoormus patsiendile võimalikult madalal. Patsient 
tuleb vastuvõtvasse haiglasse viia sama heas seisundis, nagu ta saatvast haiglast üle võeti. 

Peale kiirabis kasutatava aparatuuri, nagu EKG, pulssoksümeeter või kapnomeeter, on inten-
siivravipatsientidel sageli hulk spetsiaalseid invasiivseid vahendeid või seadmeid. 

Näidustused

Näidustuse määrab transporti telliv haiglaosakond. Transport toimub enamasti täiendavaks 
diagnostikaks või operatiivseks sekkumiseks või täiendavaks intensiivraviks. Üleviimine võib 
toimuda kõrgema etapi haiglasse, logistilistel põhjustel aga ka sama või madalama raviast-
me haiglasse.

Pilt 52.1. Ühele intensiivravi patsiendile  ravimeid manustavad automaatsüstlad ja infusioonipumbad
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Teostus

• Olenevalt riigist tellitakse reanimobiilitransport erinevalt. Eestis tellib transpordi pat-
siendi raviarst, kontakteerudes selleks reanimobiiliarstiga. Vestluse käigus selgitatakse 
välja patsiendi seisund ja transpordiks vajalikud eriseadmed. 

• Kohapeal tutvub reanimobiilibrigaad osakonna meditsiinipersonali abiga patsiendi sei-
sundi, aktuaalsete probleemide ning tema ravidokumentatsiooniga. Samuti veendutak-
se, et vastuvõtvat haiglat/osakonda on ette teavitatud.

• Täpsustatakse ka patsiendi nakkusohtlikkus või isolatsioonivajadus (HIV, hepatiit, multi-
resistentsed bakterid, nagu MRSA jne) ning võetakse kasutusele vajalikud hügieeni- või 
isolatsioonimeetmed (vajaduse korral kasutada ühekordset põlle, maski).

• Küsitakse patsiendi seisundit mõjutavate ohtude kohta, nt aneurüsmid, ajuverejooksud 
või südameinfarktid.

• Tutvutakse patsiendi meditsiinidokumentidega ja võetakse üle vajalikud dokumendid 
(saatekiri, epikriis ehk väljavõte haigusloost, analüüsid, röntgeni- või CT-pildid jms).

• Võetakse üle patsiendi väärtasjad ja dokumendid.

• Patsiendiga luuakse võimalusel kontakt (vajaduse korral toetada juttu žestide, viibete 
ja miimikaga, alles seejärel puudutades) ja antakse selgitused eelseisvate meetmete ja 
transpordi kohta .

• Vajaduse korral räägitakse kohapeal olevate lähedastega (transpordi läbirääkimine, sel-
gitamine, kas kaasasõitmine on võimalik/mõistlik, soovitus haiglasse järelesõitmisega 
mitte kiirustada jne).

• Võetakse üle eluliselt tähtsaid parameetreid kajastav dokumentatsioon: pulss (Fr), mitte-
invasiivne (NIBP) või invasiivne vererõhk (IBP), EKG, hingamine (RESP), pulssoksümeetria 
(SpO2), kapnograafi a (EtCO2), temperatuur (T).

• Arvutatakse välja hapnikuvajadus ja dokumenteeritakse kopsude kunstliku hingamise 
soovitud parameetrid (ventilatsioonirežiim, hingamissagedus, FiO2, hingamismaht või 
rõhk, AF, PEEP jne).

• Kui transpordi ajal on patsiendi eest hoolitsemiseks vaja meeskonnale tundmatuid sead-
meid või ravimeid, võetakse kaasa koolitatud spetsialist (nt günekoloog ja/või neonato-
loog enneaegse sünnituse ohu korral).

• Patsient paigutatakse hoolduspersonali abil koos voodilinadega kiirabiraamile (vajaduse 
korral ka vaakummadratsile) ja fi kseeritakse turvavöödega. 

• Võetakse üle monitooring ja ravimi manustamine reanimobiilis olevate seadmetega.

• Vajaduse korral võetakse üle kopsude kunstlik hingamine reanimobiili portatiivse hinga-
misaparaadiga.

• Jälgitakse pidevalt eluliselt tähtsaid parameetreid.

• Patsient võetakse üle kiirabiautosse.

• Transporditakse patsienti säästvalt ja tema seisundit avestades.

• Vastuvõtvale haiglale antakse patsient üle ülalkirjeldatud protseduuri järgi.
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Joonis 52.2. Põhja-Eesti Regionaalhaigla mobiilne intensiivravi auto e reanimobiil.

Joonis 52.3. Põhja-Eesti Regionaalhaigla mobiilne intensiivravi auto e reanimobiil.

Fr – Heart Frequency (südame löögisagedus)

NIBP – Non Invasive Blood Pressure (mitteinvasiivne vererõhk)

RESP – respiratsioon 

AF – Air Flow (õhuvoog)

PEEP – Positive End-Expiratory Pressure (positiivne väljahingamise ülerõhk)

MRSA – multiresistentne Staphylococcus aureus

Kokkuvõte

Maapealne reanimobiilitransport nõuab brigaadilt erilist hoolikust ja täpsust. Meeskond peab 
olema teadlik intensiivravis olulistest eluliselt tähtsatest parameetritest ja raviviisidest ning 
tundma intensiivravi  seadmeid või kaasama transporti spetsiaalse koolitusega haiglapersonali.

VÕTMESÕNAD haiglatevaheline 
transport

intensiivravipatsiendi 
transport

reanimobiilitransport

intensiivravipatsiendid intensiivravi 
protseduurid

Teadmiste kontrolli küsimused

1. Kirjeldage intensiivravipatsiendi transpordi ettevalmistamise kõige tähtsamaid samme.

2. Ärasaatev haigla käib Teile peale, et Te patsiendi kiiresti üle võtaksite. Mõningaid ravimeid, 
mida patsiendile manustakse, Te ei tunne (ei ole kiirabi tavavarustuses). Kuidas käitute?
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53. PATSIENDID INVASIIVSETE VAHENDITEGA 
Õpieesmärgid

Erakorralise meditsiini tehnik:

• teab põhilisi ohte ja võimalikke tagajärgi, mis võivad tuleneda sondide, dreenide ja teiste 
patsiendile asetatud meditsiinivahendite ebaõigest käsitlemisest;

• tunneb spetsiifi lisi ettevaatusabinõusid, mida tuleb rakenda sellisele patsiendile abi and-
misel;

• teab oma võimete piire sellisele patsiendile abi osutamisel ja abi kutsumise kriteeriume.

Üldine sissejuhatus

Igapäevases töös puutuvad erakorralise meditsiini tehnikud sageli kokku  patsientidega, kel-
le ravis on  kasutatud invasiivseid meditsiinivahendeid või implantaate. Nii on transpordi-
tavatel patsientidel vahel põiekateeter, toitmissond, tsentraalveenikateeter, ajurõhusond 
vms. Mõne sellise implantaadi korral peab olema transportimise juurde kaasatud õde või 
arst, mõne korral mitte. Selles peatükis tutvustatakse valitud näidete põhjal (nt tsentraal-
veeni kateeter või ajurõhusondid), kuidas selliste patsientidega töötada.

Terminoloogia

Arterikanüül – arteriaalne ligipääs, mis võimaldab järjepidevat (tsentraalset) vererõhku mõõ-
ta ja korduvaid vereanalüüse võtta

Neurostimulaator – elektrooniline implantaat liigutushäirete korral

Südamerütmur ehk elektrokardiostimulaator – elektrooniline implantaat südame kokku-
tõmbe vallandamiseks

Ajurõhusond (ICP-andur) – koljusisese rõhu mõõtmise sond ja andur

Intraaortaalne balloonpump (aordisisene balloonpump) – diastoolse aordirõhu tõstmiseks 
mõeldud balloonpump

Liikvorišunt – koljusisese vedeliku ärajuhtimise süsteem hüdrotsefaalia ehk vesipea korral

Pulmonaalarterikateeter (Swan-Ganz) – kateeter invasiivseks kopsuarteri rõhu mõõtmiseks. 
Rindkeredrenaaž – pleuraõõne ehk kopsukelmeruumi dreneerimine painduva silikoontoru 
(ehk dreeni) abil.

Trahheakanüül – kumer kanüül trahheostoomiajärgse ava lahtihoidmiseks

Intubatsioonitoru – kumer, paindlik kunstmaterjalist mansetiga toru ülemiste hingamistee-
de avatuse tagamiseks ja kunstliku hingamise tegemiseks

Trahheostoomia – ava hingetoru esiseinas hingamise kergendamiseks, tehislik hingamistee

Tsentraalveenikateeter (TVK) – spetsiaalne kateeter, mis paigaldatakse südamelähedastes-
se ehk tsentraalsetesse veenidesse ( näiteks v. subclavia)
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1) Kateetrid ja sondid

a) Tsentraalveenikateeter (TVK)

Tsentraalveenikateetrid on ühe või mitme valendikuga kateetrid, mis paigaldatakse suurtes-
se veenidesse. Tavaliselt on nendeks rangluualune veen (vena subclavia), sisemine kägiveen 
(vena jugularis) ja reieveen (vena femoralis).

Näidustused: erakorralises meditsiinis ja intensiivravis kasutatakse TVK-sid suuremate infu-
siooni või vereproduktide koguste manustamiseks, kindla veenijuurdepääsu vajaduse kor-
ral pikema aja jooksul, eelkõige kontsentreeritud lahuste infundeerimiseks ja siis, kui teised 
veeniligipääsud pole võimalikud (šokk, raskemad põletused jne).

Tsentraalveenikateetreid tuleks südamelihase ärrituse ja selle tulemusena südame rütmihäi-
rete tekke ohu tõttu paigaldada EKG-kontrolli all ja eelistatavalt kohaliku tuimastusega. Va-
hetult pärast kateetri paigaldamist tuleb esimesel võimalusel teha röntgenipilt rindkerest, 
et kontrollida kateetri asendit ning välistada õhkrinna teke.

Võimalikud komplikatsioonid: ilmnemise aja järgi tehakse vahet varaste ja hiliste komplikat-
sioonide vahel.

• Varased komplikatsioonid: õhkemboolia, südame tamponaad, õhkrind, hemotooraks, 
südame rütmihäired, närvikahjustused, arteri punktsioon, hematoom punktsiooni kohal.

• Hilised komplikatsioonid: nakkused, trombofl ebiit, õhkemboolia mitteühendatud ka-
teetrite tõttu, kateetri tromboos, fl uidotooraks paravasatsiooni ehk veenist väljanihku-
mise tõttu.

Trombofl ebiit – veenipõletik 

Paravasatsioon – veresoone kõrvale sattunud süstimisvedelik 

b) Pleuraõõne drenaaž

Näidustused: pleuraõõne drenaažiks kasutatakse kunstmaterjalist kateetreid, mis paigalda-
takse vistseraalse ehk kopsukelme ja parietaalse kelme, mis katab rindkereõõne sisepinda, 
vahele ja millel on järgmine ülesanne:

• negatiivse rõhu tekitamine kokkuvajunud kopsu avamiseks õhkrinna korral,

• vere, sekreedi, lümfi vedeliku väljajuhtimiseks.

Roidevahelise ehk interkostaalse piirkonna valik, mille kaudu kateeter pleuraõõnde viiak-
se, sõltub drenaaži eesmärgist. Õhkrinna korral sisestatakse kateeter pleuraõõnde 2. või 3. 
roidevahemikust keskmisel klavikulaarjoonel ja lükatakse edasi suunaga üles; hemotooraksi 
või hemopneumotooraksi korral sisestatakse kateeter keskmisel aksillaarjoonel 4. kuni 6. 
roidevahemikus ja lükatakse edasi taha üles või sügavamate pleuraõõne osade drenaažiks 
taha allapoole.

Erakorralise meditsiini valdkonnas kasutatakse drenaažil Heimlichi ventiili. Heimlichi ventiil 
laseb õhul ja sekreedil pleuraõõnes paiknevast torust väljuda. Kui rõhk pleuraõõnes on suu-
rem atmosfääri rõhust, ei pääse õhk sisse. Seda ventiili kasutatakse vaid sündmuskohal ja 
pleuradrenaažiga patsientide transportimisel. Haiglas kasutatakse spetsiaalseid drenaaži-
süsteeme.
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Pilt 53.1. Patsient pleuradreeniga

Drenaažisüsteeme, mille vahele pole paigaldatud Heimlichi ventiili, ei tohi kunagi patsien-
dist kõrgemale tõsta. Kui see on siiski vajalik (nt transpordil), tuleb drenaažisüsteem klem-
miga sulgeda.

Toimimine on korrektne siis, kui torusse kogunenud vedelik liigub hingamise rütmis. Rindke-
reõõne dreenide ja kõigi nende juurde kuuluvate torude ja ühendusosade läbitavust ja õiget 
funktsioneerimist tuleb regulaarselt kontrollida.

Võimalikud komplikatsioonid: fl uido- või hemotooraks, pingeline õhkrind, nahaalune õh-
kemfüseem, hilise tüsistusena kopsupõletik.

c) Trahheostoomia

Näidustused: juhtudel, kui on näidustatud endotrahheaalne intubatsioon, kuid see ei ole eri-
nevatel põhjustel (turse, lõualuumurd, kõritrauma jne.) võimalik, tehakse trahheostoomia ja 
varustatakse see mansetiga lühikese kumera trahheakanüüliga. Trahheostoomiga võib pat-
sient jääda pikaks ajaks nii hingamisaparaadiga kui spontaanhingamisele. Arvestada tuleb 
sellega, et värske trahheostoomia korral on pärast trahheakanüüli väljalibisemist enamasti 
raske või võimatu kanüüli uuesti paigaldada. Hoolt tuleb kanda õige ja piisava fi kseerimise 
eest, manseti rõhku tuleb regulaarselt kontrollida. Liiga madala rõhu korral võib patsient 
aspireerida, liiga kõrge mansetirõhk võib põhjustada limaskesta kahjustust! Trahheostoo-
miapatsiendi transportimisel tuleb alati valmis hoida varukanüülide komplekt.

Trahheostomeeritud patsientide puhul manustatakse hapnikku mitte suu ja nina, vaid ainult 
trahheostoomi kaudu.

Võimalikud komplikatsioonid: järelveritsused, nahaalune emfüseem. Eluohtlik on kanüüli 
umbumine paksu sekreedi tõttu. 
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Pilt 53.2. Patsient trahheostoomiga

e) Koljusisese rõhu sond

Peatrauma vallandab terve sündmustelaviini, mis minutite või tundide jooksul võib viia aju-
kahjustuseni. Patsiendi prognoosi määrab suures osas neuraalsete struktuuride esmane 
kahjustus põrutuse, veresoonte kahjustuse ja närvikiudude mehaanilise kahjustuse tõttu. 
Sekundaarseid kahjustusi, nagu ajutursest või hematoomidest tingitud koljusisese rõhu tõu-
su, tuleb võimalikult vähendada või vältida ja seepärast sellistele patsientidele asetatakse 
koljusisese rõhu mõõtmiseks sond.

Sondiga saab teostada:
• ajuvatsakesesisest ehk intraventrikulaarset rõhumõõtmist,
• epiduraalset rõhumõõtmist,.
• subduraalset rõhumõõtmist,
• rõhumõõtmist ajukoes.

Võimalikud komplikatsioonid: intraventrikulaarsete koljusisese rõhu mõõtmiskateetrite pu-
hul (ventriklidrenaaž mõõtmisvõimalusega) tuleb jälgida seda, et süsteemi asendil on alati 
kindel, etteantud tase. Vedeliku liiga kiire väljalaskmise korral võib tekkida koormuse vähe-
nemisest tingitud verejooks. Peaasendi muutmise korral tuleb süsteemi asend uuesti mää-
rata. Vaid veidi suurenenud intrakraniaalse rõhu korral on soovitav panna vedelikudrenaaž 
„mõõtmise“ peale, et rõhutippe ära tunda ja neile reageerida osata. Seadistus „mõõtmine“ 
suleb vedeliku ärajuhtimise. Tavapäraselt on koljusisene rõhk lamavas asendis 5–10 mmHg. 
Pea alaspidi paiknemine, köhimine ja pressimine on vaid mõned võimalikud põhjused, mis 
võivad koljusisese rõhu tõusu esile kutsuda. Rõhu vähenemist on lühiajaliselt võimalik saa-
vutada, kui patsient panna istuvasse asendisse. Kõrgenenud koljusisese rõhuga patsiendi 
optimaalne asend on ülakeha 45º tõstetud, kusjuures tuleb jälgida arteriaalset vererõhku ja 
rõhulangust igal juhul vältida. 

NB! Mitte mingil juhul ei tohi koljusisese rõhu sondi manustada vedelikku!
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f) Liikvorišunt

Üha enam on neid patsiente, kellele on liikvori ehk ajuvedeliku ringlushäire, vedeliku üle-
tootmise või vedeliku imendumisehäire tõttu implanteeritud liikvorišunt. Siin on ära toodud 
kaks põhimõtteliselt erinevat implanteerimisviisi.

• Ajuvatsakestest kägiveeni (v. jugularis’e) ja parema südamekoja juurde: seda võidakse pa-
rema jugulaarveeni TVK-ga vigastada või see lausa hävitada. Selle tulemuseks võib olla, 
et sisemine vedeliku ärajuhtimine enam ei tööta ja patsiendi teadvusseisund sekundaa-
rselt halveneb. Niisugusel juhul varitseb aju pitsumise oht sellele järgneva ajusurmaga. 
Vajalikud on regulaarsed peaaju kompuutertomograafi lised (CT) kontrollid.

• Ventrikuloperitoneaalne vedeliku ärajuhtimine: toimimisviisi ohustab peritoniit või kõ-
husisese rõhu suurenemine.

Šuntsüsteemide ette on tavaliselt lülitatud šundiventiil, mis kontrollib määratletud rõhu-
ga drenaažiava läbiva vedelikukoguse hulka. Ventiilidel võib olla fi kseeritud või reguleeri-
tav avanemisrõhk. Reguleeritavaid ventiile võib seadistada magnetitega (regulatsiooni ajab 
segamini MRI jne.) või induktsiooniga naha kaudu. Kesknärvisüsteemi põletik (meningiit, 
ventrikuliit) võib põhjustada valkude hulga tõusu vedelikus, mis võivad ventiilid ummistada. 
Sama kehtib vedelikule lisanduvate verelisandite puhul (ventriikuli verejooks jne).

Šunt – kahe veresoonesüsteemi kunstlik ühendus 

g) Pulmonaalarterikateeter (Swani-Ganzi kateeter)

Pulmonaalarterikateeter on on suhteliselt pehmest materjalist kateeter, mille veresoonesi-
seses otsas on balloon. See on paigaldatatud külgharusse, et teha seal erinevaid mõõtmisi.

Näidustused: šokk, ARDS (äge respiratoorse distressi sündroom), raske südamepuudulik-
kus jne.

Olulised aspektid kiirabibrigaadi jaoks:

• täielik patsiendi liigutamise keeld,

• kopsuarteri rõhukõverat tuleb pidevalt jälgida, avastamaks kateetri võimalikku vale-
asetsust,

• erilist tähelepanu tuleb pöörata ka balloonsüstlale ähvardava kopsuinfarkti tõttu,

• rõhku mõõdetakse alati kolm korda, millest arvutatakse keskmine väärtus. 

Võimalikud komplikatsioonid:

• arütmiad, mida põhjustab kateetriots,

• kopsuinfarkt, kui balloon jääb püsivalt täispuhutuks,

• kopsuarteri rebend,

• trombemboolia trombi tekkimise tõttu kateetril,

• sepsis – enamasti kateetriotsast lähtuv infektsioon.
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h) Arterikanüül

Arterikanüül on mõeldud intravasaalseks järjepidevaks rõhu mõõtmiseks ja analüüside võt-
miseks arteriaalsest verest. Tavaliselt kasutatakse 20G kanüüli kodarluuarteris (a. radialis). 
Pärast naha desinfi tseerimist järgneb arteri kanüülimine aseptilistes tingimustes. Piisav fi k-
seerimine (nt õmbluste ja/või kahepoolse venfl on-plaastriga) ja tähistus „arter“ on tingima-
ta vajalikud, vältimaks suuremat verekaotust arterikanüüli paigast nihkumisel või ravimite 
arterisse manustamist selle kanüüli kaudu. Üldiselt kasutatakse arterikanüülidel punaseid 
kraane. Kui arteriaalse rõhu mõõtmise süsteem kanüülist lahti ühendatakse, on enne vaja 
arterikanüüli punane kraan sulgeda. Pärast iga manipulatsiooni tuleks arterikanüüli 0,9% 
NaCl-lahusega loputada. Tuleb jälgida, et süsteem oleks õhutühi, vältimaks õhkembooliaid 
ja mõõtmisvigu.

i) Intraaortaalne balloonpump

Näidustused: äge mitraalklapi puudulikkus, kardiogeenne šokk, ebastabiilne stenokardia, 
kardiopulmonaalsest šundist võõrutamine.

Vastunäidustused: aordiklapi puudulikkus, aordi kihistumine, raske aordi või niudarterite 
oklusiivne haigus.

Pump täidab aordisiseselt paikneva ballooni diastoli ajal, mille tulemusena tõstetakse dias-
toolset aordirõhku, mis omakorda viib pärgarterite verevoolu rõhu tõusuni. Ballooni tüh-
jendamisega diastoli lõpus tekib aordis presüstoolne rõhu langus, mille tulemusena vasak 
südamevatsake järgmises erutusfaasis lõdvestatakse. Järelikult on vastupulseerimise ees-
märgid müokardiaalse hapnikuvajaduse langetamine ja müokardiaalse hapnikupakkumise 
suurendamine.

Balloonkateetrit juhitakse välise elektrokardiostimulaatoriga või EKG-ga.

Olulised aspektid kiirabibrigaadile:

• patsient asetatakse lamama ühetasaselt väljasirutatud jalgadega,

• seade tuleb transpordi ajal paigutada nii, et patsiendini viivad juhtmed ei saaks defor-
meeritud.

2) Implantaadid

a) Südamerütmur ja implanteeritud defi brillaator (Implanted Cardioverter-Defi bril-
lator; ICD)

Näidustused: Adamsi-Stokesi hoog, hemodünaamiliselt olulised sinuatriaalsed või atriovent-
rikulaarsed blokaadid, bradükardiad, mida ei saa farmakoloogiliselt mõjutada; seisund pä-
rast edukat defi brillatsiooni eelkõige primaarse pahaloomulise rütmihäire korral, ventriku-
laarne fi brillatsioon, spontaanne püsiv ventrikulaarne tahhükardia.

Elektrokardiostimulaatoriga patsientidel võib esineda hädaolukordi, mida põhjustavad kas 
elektroodide düsfunktsioon või kohalt nihkumine. Samuti võivad tekkida arütmiad, hemo-
dünaamiline ebastabiilsus. Aparaadi ebaregulaarne kontroll võib viia elektrokardiostimulaa-
tori häireteni.

Olulised aspektid kiirabibrigaadile:

• vereringe seiskumise korral tavapärane taaselustamine,
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• defi brillaatori kasutamisel ei tohi laba otse implanteeritud elektrokardiostimulaatori 
peale panna,

• ICD peale magneti paigutamisel lülitub selle südamerütmi äratundmise funktsioon välja, 
seetõttu peab meeskond olema valmis defi brilleerima.

b) Neurostimulaator

Eriti tuleb arvestada liigutushäirete (m. Parkinson’i, essentsiaalne treemor, generaliseeritud 
düstoonia, valusündroomid jne)raviks paigutatud elektrooniliste implantaatidega (neuros-
timulaatoritega) . Nendel patsientidel on enamasti rangluu all (ühel või mõlemal pool) imp-
lantaat, piklikult ovaalne ja suurem kui südamerütmur (enamasti ümmargune) ühe või kahe 
juhtmega kõrva tagant ühelt või kahelt poolt lauba poole suunduv. Need elektroodid ja im-
pulsi edastamise süsteem hoiavad ära kontrollimatu värisemise jne.

Olulised aspektid kiirabibrigaadi jaoks: nende patsientide kardioversioon on võimalik ilma 
kesknärvisüsteemi kahjustamata, kuid võib juhtuda, et stimulaator lülitub elektrilise kardio-
versiooni järel funktsionaalselt välja ning patsient hakkab selle tulemusena haiguse tõttu 
värisema või ilmutab teisi liigutushäireid, mida on võimalik kõrvaldada stimulaatori uuesti 
programmeerimisega. Otsene defi brillatsioon stimulaatori kohal põhjustab rikke, mida on 
võimalik kõrvaldada vaid stimulaatori väljavahetamisega.

Kokkuvõte

Kui sondi või implanteeritud seadmega patsiendil tekib südameseiskus, tegutsetakse tava-
päraste taaselustamise juhiste järgi. Defi brillaatori kasutamisel ei asetata elektroode või la-
basid otse implanteeritud rütmuri peale. Magneti asetab elektrokardiostimulaatori peale 
vaid kõrgspetsialiseeritud erialaarst siis, kui seadmetüüp on teada. Mõned seadmed lülitu-
vad magnetvälja toimel programmeerimisolekusse või muudavad stimulatsioonienergiat ja 
-sagedust.

Üldiselt peab patsienti ümber paigutama ja transportima suurima ettevaatusega. Enne tao-
list transporti tuleks erialaspetsialistilt saada igakülgne konsultatsioon ning vajadusel  tuleb 
paluda, et nad transpordile saatjateks kaasa tuleksid. Säästev sõidustiil ja sihipärane patsien-
di ja seadmete fi kseerimine lihtsustavad invasiivsete seadmetega patsiendi transporti. Igast 
muutusest patsiendi seisundis tuleb arsti otsekohe teavitada.

VÕTMESÕNAD invasiivne vererõhu 
mõõtmine

koljusisese rõhu sond kardioversioon

ajuvedeliku rõhk ajuvedeliku ringluse 
häire

šuntventiil

Teadmiste kontrolli küsimused

1. Mida tuleb implanteeritud südamerütmuriga patsiendi defi brilleerimise korral silmas pi-
dada?

2. Millega tuleb arvestada intraventrikulaarse koljusisese rõhu sondiga patsiendi puhul?

3. Milliseid üldisi ohutusmeetmeid saab rakendada sondide või drenaažide paigalt nihkumi-
se vältimiseks?

4. Teile antakse transpordiks üle Teie jaoks tundmatu sondiga patsient. Kuidas käitute?
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54. NARKOOS

Üldine sissejuhatus

Narkoosi andmine esitab kiirabisüsteemile tõsiseid nõudmisi. Kui sügavas koomaseisundis 
või taaselustamise tingimustes patsiendi intubeerimisel ravimeid ei kasutata, siis intubeeri-
misega lõppev narkoos kujutab endast ravimite abil esilekutsutud teadvusetuse seisundit. 
Erinevalt haiglatingimustes kirurgiliseks vahelesegamiseks planeeritud narkoosist käsitle-
takse haiglaeelses olukorras patsienti alati hiljuti söönuna ja potentsiaalselt ebakainena. 
Haiglaeelne narkoos on väga tõsine meditsiiniline ettevõtmine ja seda järgmistel põhjustel:

• enamasti on tegemist tundmatu patsiendiga (pole teada tema allergilisust, varem põe-
tud haigusi, anatoomilisi iseärasusi jne),

• tavaliselt peab alati kohal olema intubeerimisõigusega või intubeerimist tundev arst,

• enamasti on vaja toime tulla kasina alternatiivse varustusega,

• olukord koha peal võib olla väga närviline.

Näidustused:

• hulgitrauma,

• raske ajutrauma (rindkere-, alakeha-, jäsemete, näokoljutrauma),

• suurte pindade põletused, hingamisteede trauma,

• koomaseisund (GKS < 8),

• ajusisesed ja/või ajukelmete vahelised verejooksud,

• apopleksia ja aspiratsioonioht, 

• ravile allumatu astma või epileptiline hoog, 

• kardiaalne šokk, kopsuturse või äkiline kopsuemboolia,

• äärmiselt tugevad valud, 

• päästmiseks on väga vähe aega (nt kinnijäänud inimene),

• on olemas kindel transport (nt helikopter), kus on piiratud elu tagamise funktsioonid.

Vastunäidustused

Suhtelised vastunäidustused:

• patsiendid või isikud, kelle intubeerimine on väga problemaatiline 

• kogemuse puudumine.

Varustus:

• kindad, võimalusel suu-/silmakaitse, pulssoksümeeter, vererõhuaparaat, kardiomo-
nitooringu seade (defi brillaatoriga), bakterfi ltriga hingamismask, hingamiskott, bal-
loon koos hapnikuga, võimaluse korral ka padjad, tekid jms umbes 3–8 cm peakõr-
gendusega aseme jaoks (kui selleks pole vastunäidustusi ja on piisavalt aega); 

• intubeerimise jaoks - vt osa „Vabade hingamisteede käsitlus“:

• narkoosi säilitamise jaoks - spetsiaalsed komplekteeritud ja markeeringuga varus-
tatud ravimid, hingamiskott (fi ltri, ballooni ja hapnikuga), hingamisaparaat, kapno-
meetria/kapnograafi a aparaadihingamise seadistamiseks.



764

Ravimid

Narkoosi alustamiseks

Narkoosi sissejuhatavad sedatiivsed ravimid

• Tiopentaal (Thiopental): kuivaine (1 ampull = 1 g), tuleb lahustada ja tõmmata 20 ml süst-
lasse (25 mg/ml; 20 ml = 500 mg); doseerimine: 2–5–7 mg/kg. 

NB! Võimalik on järsk vererõhulangus, eriti šokiseisundis patsientide puhul (hulgitrauma, 
kardiogeenne šokk).

• Etomidaat (Etomidate Lipuro): 1 ampull = 20 mg = 10 ml. 0,2–0,4 mg/kg mõjub õige vähe 
vereringet pidurdavalt; mõjumisaeg 5–10 minutit.

• Propofool (Propofol Lipuro): 1 ampull = 200 mg = 20 ml; 1 viaal = 500 mg = 50 ml, 1,5–3 
mg/kg; valge, piimjas vedelik, mis tekitab süstimiskohas tihti tugevat põletavat valu ja 
selle tõttu enne süstida 1–2 ml Xylocain/Lidocaini. Võib põhjustada südamerütmi aeglus-
tumist / vererõhu langust ja suurtes doosides südameseisakut.

• Midasolaam (Dormicum): NB! 1 ampull = 5 mg = 5 ml või 1 ampull = 15 mg = 3 ml. Vaata-
mata eliminatsiooni poolväärtusajale 1,5–5 tundi on tegemist ikkagi lühiajalise mõjuga 
bensodiasepiiniga. Sissejuhatavaks anesteesiaks: 0,15–0,2 mg/kg. NB! Võimalik hinga-
misdepressioon kuni hingamisseisakuni. Vähendage annust selgelt pikenenud eliminat-
siooni poolväärtusaja tõttu vanematel ja südame-, neeru-, maksa- või kopsupuudulikku-
sega patsientidel!

Valuvaigistid

• Fentanüül (Fentanyl): 1 ampull = 0,25 mg = 5 ml. Suure efektiivsuse ja lühikese reagee-
rimisajaga (2–5 min) sünteetiline morfi ini tüüpi agonist; mõjuaeg u 20 min. Ühekordne 
annus 1,5–3,0 μg/kg, s.t 0,1–0,2 mg, mis 75 kg kaaluva patsiendi puhul vastab 2–4 ml-le.

• Petidiin (Pethidine hydrochlorid): 1 ampull = 100 mg = 2 ml. Kutsub tihti esile iiveldust; 
1–2 mg/kg, mis vastab 75 mg-le 75 kg kaaluva patsiendi puhul.

Kombineeritud mõjuga ravimid

• Ketamiin: tüüpiline valuvaigisti koos nõrga hüpnootilise efektiga (sõltub annusest), sel-
gete sümpatomimeetiliste omadustega (nt tõstab vererõhku ja südame rütmi sagedust), 
millega kaasneb kõrgendatud hapnikuvajadus; samuti toimib bronhidele spasmolüütili-
selt ja tekitab tugevat süljevoolust; kaitserefl eksid säilivad suhteliselt kaua. Ketamiini-
narkoosi kasutatakse maailmas laialdaselt kõigi traumaga kannatanute puhul (suhteline 
vastunäidustus on status asthmaticus). Kuna ketamiini terapeutiline mõju on üsna lai, on 
õigem seda kohe suuremas koguses süstida, kui teha hilisemaid järelsüstimisi. Tüüpiliste 
hirmuunenägude ja süljevooluse tõttu soovitatakse ketamiini kombineerida mõne ben-
sodiasepiiniga (nt midasolaam), laste puhul aga atropiiniga. (S)-Ketamin – annustamine: 
1 ampull = 25 mg = 5 ml või 1 ampull = 50 g = 2 ml. Ainult analgeesiaks: 0,125–0,25 mg/kg 
(veeni), erandjuhtudel 0,25–0,5 mg/kg (lihasesse) (nt kinnijäänud patsiendile), koos 0,01 
mg/kg atropiiniga (max 0,5 mg) ühises süstlas.Narkoosi sissejuhatuseks: 0,5–1 mg/kg (75 
ml 75 kg kaaluva patsiendi puhul). Karjuvat last võib erandjuhul narkoosi alla panna ka 
lihasesse süstides: 2,4 mg/kg, pluss 20 μg/kg atropiini ja 0,5 mg (lastele 4–10 kg) või 1,0 
mg (lastele üle 10 kg) midasolaami. 
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Lihasrelaksandid 

• Suktsinüülkoliin ehk suksametoonium (Lysthenon): 1 ampull = 100 mg = 5 ml. Depo-
lariseeriv lihaselõdvesti, mõju on väga kiire (alla 60 sek) ja mõjuaeg lühike (alla 8 minuti). 
Andmed kehtivad 25% lõdvestuse kohta. Täielik lõdvestus 12–15 minutit täiskasvanute 
ja 4–5 minutit laste puhul. Kõrvalmõjudena võib mainida siinusbradükardiat ja muid sü-
damehäireid, suurenenud sülje- ja bronhiaaleritust, mao-sooletrakti toonuse tõusu (mil-
lega väga harva kaasneb hüpertermia) ning silmasisese rõhu tõus (hoiduge silmavigastu-
sest!); annustamine 1–1,5 mg/kg.

• Rokuroonium (Esmeron) 1 ampull = 50 mg. Normaalne intubeerimisannus 0,6 mg/kg; 
mõju algab 1–2 minuti pärast; annustamisel 1 mg/kg 75 sekundi jooksul. Seega võiks ro-
kurooniumi kasutada alternatiivina, kui suksametoonium on vastunäidustatud. Sellele 
räägib vastu vaid asjaolu, et rokurooniumi kliiniline mõju kestab 25–40 minutit, suuren-
datud annustuse korral veelgi kauem. Kui intubeerimine pole võimalik, tekib olukord, kus 
patsient on kauemat aega täiesti lõdvestunud olekus. Kui sellest kasvab välja olukord, mil 
on võimatu nii intubeerimine kui ka kunstlik hingamine, võib patsiendi elu ohtu sattuda.

Narkoosi alalhoidmiseks

• Midasolaam: kasutage ainult 5 mg = 5 ml lahust, järelsüstid tehakse patsiendi kaalu, iga 
ja tundlikkust arvestades.

• Diasepaam: annustus ja järelsüstid tehakse patsiendi kaalu, iga ja tundlikkust arvestades.

Valuvaigistid

• Fentanüül (Fentanyl): esmaannus tugevate valude korral (hulgitrauma) kuni neljakordse 
intubeerimisannuseni (s.t 0,4 mg = 8 ml). NB! hüpotoonia; järelsüstid à 0,1 mg (75 kg 
kaaluva patsiendi puhul) võimalikud iga 20 min järel.

• Petidiin: NB! Kutsub tihti esile iiveldust; 1–2 mg/kg; 75 mg (75-kilose patsiendi puhul).

Lõõgastavad ained

Lõdvestusseisundi alalhoidmiseks kasutage ainult mittedepolariseerivaid lihasrelaksante. 
Kui on vajalik patsiendi täielik lõdvestus, kasutage järgmisi annuseid.

• Rokuroonium (Esmeron): 1 ampull = 50 mg = 50 ml. Keskmise toimekestusega, umbes 30 
minutit. 0,3 (–0,6) mg/kg, mis vastab 20–30 mg-le 75-kilose patsiendi puhul.

• Vekuroonium (Arduan): keskmise toimekestusega, umbes 30–50 minutit. Kasutamiseks 
tuleb pulber lahustada; 0,05 (–0,1) mg/kg, mis vastab 3–4 mg-le 75 kg kaaluva patsiendi 
puhul.

Mõjuajad: väga lühike mõjuaeg < 8 min, lükike mõjuaeg 8–20 min, keskmine mõjuaeg 20–50 
min, pikk mõjuaeg > 50 min. 

Kliiniline mõjuaeg: süstimise hetkel 
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Ettevalmistus ja hapniku andmine

Narkoosi näidustust hindab arst, tema määrab selleks ka koha. On hea, kui narkoosi saab 
anda kiirabiautos. Patsient peab olema kolmest küljest ligipääsetav; intubeerija võib seista 
patsiendi pea juures; pea võib asetseda veidi kõrgemal (parendatud Jacksoni asend). Intu-
beeritud patsiendi transportimine sündmuskohast kiirabiautosse koos kõigi võimalike ohtu-
dega ei vaja kommentaare. 

Teostamine

Narkoosi tegemine koosneb kolmest järgust. Esimene neist on ettevalmistus ja hapniku and-
mine, sellele järgneb narkoosi sissejuhatus ja intubeerimine ning lõpuks narkoosi säilitamine.

• Patsiendi asend:

• koljutrauma korral kuni 30° tõstetud ülakeha (kui vereringe on korras), pea fi ksee-
ritud keskasendisse, kontrollige pidevalt pupille,

• lülisambavigastuse korral: kaelalahas, pea fi kseeritud keskasendisse, 

• enne narkoosi alustamist kontrollige, et patsiendi käed ei saaks alla vajuda (kukkuda).

• Pange kindad kätte, vajaduse korral kasutage ka suu ja silmade kaitset

• Teadvusel patsiendile ja võimalikele kohalviibivatele lähedastele selgitatakse eelseisva 
narkoosi vajalikkust.

• Võimaluse korral paigaldatakse pulssoksümeeter juba enne hapniku andmist, et selle 
kaudu saada teavet kogu hingamisfunktsiooni kohta. Sama kehtib ka vererõhu mõõtmi-
se ja 3 kanaliga EKG-monitooringu kohta.

• Monitor, kust saab jälgida EKG, SPO2 ja etCO2, asub arsti vaateväljas, defi brillaator on 
käivitusvalmis.

• Käepärast peavad olema ka kontrollitud aspiraator ja aspiratsioonisondid. 

• Kontrollige võimalusel sisestatava intubatsioonitoru manseti tihedust (puhuge õhku täis 
ja tühjendage täielikult).

• Asetage mask kergelt suule ja ninale ning käskige patsiendil rahulikult ja sügavalt hin-
gata, esialgu kunstlik hingamine ei tööta. Hapniku andmine peab kestma 1–3 minutit, 
minimaalselt on vaja teha 3–5 sügavat hingetõmmet, seejärel paigaldage mask tihedalt. 
Hapniku andmise eesmärgiks on puhastada hingeõhk süsihappegaasist, et tõuseks hap-
niku osarõhk patsiendi arteriaalses veres, mille tulemusena patsiendi organism on taga-
tud hapnikuga, mis on eriti oluline kunstliku hingamise ajal.

Intubeerimine

Vt osa „Vabade hingamisteede käsitlus“.

Narkoosi alalhoidmine

Valude vaigistamine, rahustamine, lõdvestamine (vt ülalpool), kunstlik hingamine: juhitav 
kunstlik hingamine hingamiskoti abil, paremal juhul hingamisaparaadi abil. Ärge mingil juhul 
laske patsiendil hingata spontaanselt läbi lahtiühendatud toru!
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Kontrollige pidevalt:

• rindkeret:

• kas liigub sümmeetriliselt koos hingamisega?

• kas esineb spontaanset hingamist (ebapiisav narkoos)?

• kunstliku hingamise aparaati:

• kas elektritoide on piisav?

• kas jätkub hapnikku?

• kas kunstlik hingamine kulgeb õigesti?

• kas häiresignaalid on sisse lülitatud ja töötavad?

• vereringlust:

• kas EKG muutub narkoosi ajal?

• kas vererõhk muutub rohkem kui 20%?

• kas südame löögisagedus muutub rohkem kui 20%?

• SPO2 < 97%?

• etCO2 < 28–40 > mmHg?

Dokumentatsioon

Kõik meetmed, kasutatud medikamendid, annustused, monitooringuandmed ja tähtsamad 
üksikasjad kantakse ühtsesse protokolli, mis antakse üle vastuvõtva haigla arstile.

Komplikatsioonid

• Patsient intubeeriti söögitorusse.

• Patsienti pole võimalik intubeerida.

• Patsienti ei saa intubeerida ega pole võimalik teha talle kunstlikku hingamist – väga elu-
ohtlik olukord.

• Patsient oksendab enne või pärast intubeerimist või selle ajal.

• Mansett on kaotanud rõhu (mansett on katki).

• Patsient on intubeeritud liiga sügavale (paremasse bronhi).

• Patsient ekstubeerib ennast ise. 

• Patsiendil tekib pingeline õhkrind.

• Intubatsioonitorus on takistus (nt lima, okse või turseeritus).

Teadmiste kontrolli küsimused

• Nimeta tüüpilised põhjused, miks kiirabiarst viib patsiendi narkoosi

• Millised vahendid tuleb kiirabiautos valmis seada patsiendi narkoosi viimiseks

• Milliseid ravimeid kiirabiarst kasutab narkoosi esilekutsumiseks
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55. KVALITEEDIJUHTIMINE JA DOKUMENDIHALDUS 

Sõna „kvaliteet“ tähendas termini kasutuselevõtul kõigepealt mingit omadust. Iga päev ka-
sutatava eseme kvaliteet on suhteliselt lihtsalt seletatav mõiste: 5 ml süstlalt oodatakse 
kindlaid omadusi, näiteks et sinna mahub 5 ml vedelikku, et see on steriilselt pakitud ja läbi-
paistev, et sel on kooniline otsik nõela paigutamiseks, et kolb oleks hästi liikuv ja et tähised 
vastaksid täpselt milliliitritele. Tootjat juhtivad õiguslikud raamid  ning katse- ja kontrollsüs-
teemid hoolitsevad selle eest, et süstla tähtsamad tunnused ja omadused jääksid püsima.

Rahvusvahelise standardi EN ISO 8402 järgi kujutab kvaliteet endast mingi üksuse (toote, 
tegevuse) sobivust täita temale suunatud kindlaksmääratud nõudmisi. Toote kvaliteeti mää-
ratleda ja kontrollida on suhteliselt lihtne, seevastu  kiirabisüsteemi kvaliteeti puudutavale 
küsimusele ei saa anda nii ühemõttelist vastust. Olenevalt vastaja positsioonist võib vastus 
olla erinev. Kui näiteks patsient mõistab selle all kiiret, asjatundlikku ja sõbralikku abi, siis 
erakorralise meditsiini tehnik peab silmas puhast kiirabiautot, professionaalset patsiendi kä-
sitlust, õigesti rakendatud elupäästemeetmeid ja asjatundlikkust katsetamise asemel. Mak-
sumaksja esindaja nimetaks võib-olla meditsiinitarvikute säästlikumat kasutamist ja haigla 
voodipäevade arvu vähendamist. Kõik need kriteeriumid kirjeldavad kvaliteedi olulisi tunnu-
seid, mis põhinevad erinevatel vaatenurkadel.

Haiglaeelse tervishoiuteenuse kvaliteedi  näitajad

Järgmised tunnused määravad  kiirabi kvaliteedi.

1) Kiirabi patsiendini jõudmise tagamine

Kiirabi koostööpartnerite hulka peavad kuuluma kohalikud siseriiklikku turvalisust tagavad 
ettevõtted (päästeteenistus, politsei, turvaettevõtted jt.).

2) Kättesaadavus

Kiirabi peab olema kättesaadav kõigi olemasolevate sidevahendite (telefon, e-post, telefaks jt) 
kaudu. Ühtne hädaabinumber peab võimaldama abiotsijale kontakti lähima kiirabiressursiga.

3) Hoolitsus

Patsiendi abistamine ja hoolitsus tema eest peab olema inimlikult osavõtlik ja kaastundlik. 
Vajadused võidakse välja selgitada näiteks patsientide rahuloluküsitluse teel.

4) Professionaalsus

Patsient peab saama oma tegelikule olukorrale sobivat abi. Seejuures peavad ühest küljest 
olemas olema teaduslikult põhjendatud ja üldiselt tunnustatud ühised tegevusjuhised, tei-
selt poolt peab aga olema kättesaadav vastava haridusega isik, kes suudaks neid ravi- ja te-
gevusnorme kohaldada. Ravi sobivuse võib kindlustada näiteks telefoniühendus konsultant-
arstiga, kellel on juurdepääs patsiendi haigusloole või oskus juhendada kiirabi.

5) Kiirus

Kiirabi peab sekkuma õigel ajal. Siin on olemas teadusel põhinevad kindlad andmed. Et pat-
siendi elu oleks võimalik päästa, peab esmane abi algama hiljemalt 3–5 minuti pärast kliini-
lise surma teket. Väljakutsedokumentide analüüs sellest seisukohast annab teavet vastava 
kvaliteedikriteeriumi kohta.
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6) Piirkondlik jaotus

500 elanikuga külas on patsiendil samasugused õigused õigeaegse ja asjatundliku kiirabi 
saamiseks nagu suurlinna elanikul. Väljakutsedokumentide järjekindel analüüs annab teada 
valgetest laikudest kiirabi maakaardil ning annab põhjust väljakutsestrateegiat muuta, näi-
teks kasutada kiire alternatiivina teisi esmareageerijaid (päästerühmad, vabatahtlikud jt).

7) Kulutasuvus

Kiirabi süsteem peab olema korraldatud nii, et olemasolevate rahaliste vahenditega saavu-
tatakse inimestele parim kiirabiteenus.

8) Patsientide parem ravitulemus

Kiirabisüsteemi poolt osutatud abi tulemusena peab suurem hulk patsiente elama jääma, 
samuti peab saama arvuliselt näidata, et patsientide keskmine haiglapäevade arv on vähe-
nenud.

Esmareageerija (fi rst responder) – esimene organiseeritud esmaabi andja

55.1. Kvaliteedijuhtimine

Kvaliteedijuhtimise süsteem annab võimaluse töötada  kiirabi pideva parandamise heaks.  
Kvaliteedijuhtimine on üldnimetus kõigi sellega seotud meetmete kohta, mis tagavad kind-
la miinimumkvaliteedi ja rakendavad meetmeid selle parandamiseks.

Kvaliteedijuhtimine lähtub sellest, et  süsteemi iga töötaja, sõltumata oma positsioonist, 
teeb oma tööd pühendunult, kui raamtingimused seda soosivad. Seega ei tule ametkondlik-
ke vigu taandada üksikisiku ebaõnnestumisele, vaid tuleb käsitleda seda süsteemi nõrkuse-
na, organisatsiooni veana, mis vajab parandamist.

ISO 9000

Kvaliteedi nimel tehtavaid jõupingutusi aitab korraldada standard ISO 9001:2000 ja direktiiv 
ISO 9004. See kirjeldab kvaliteedijuhtimise süsteemi nõudmisi üldiselt, s.t mitte üksiku ma-
jandusharu põhiselt. Sertifi tseerimine ISO 9001 järgi on tööstuses juba laialt levinud ja selle 
tähendus kasvab ka tervishoius. Juhis IWA 1 esitab spetsiifi lised ettepanekud tervishoiu kva-
liteedi tõstmiseks.

ISO 9001:2000 pakub välja arengumudeli, mis peab esitama kõigi huviliste (patsientide, 
maksumaksjate ja ühiskonna, tervishoiutöötajate ja juhtkonna) vajadustele vastava kvalitee-
dijuhtimise süsteemi. Kirjeldatakse juhtimissüsteemi nelja tasandit, mida tuleb omavahel 
integreerida:

• juhtkonna vastutus,

• ressursside haldamine,

• teenuste pakkumine,

• mõõtmine, analüüs ja parendamine.
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Juhtkonna vastutus tähendab muu hulgas kvaliteetse töö kohustust. Siia kuuluvad ka kiirabi tee-
nuse mudeli loomine, eesmärkide väljatöötamine ja tulemuste korrapärane analüüs ning samuti 
kvaliteedijuhtimise süsteemi nõudmiste esitamine ja sisemise kommunikatsiooni tagamine.

Ressursside haldamine tähendab vahendeid, mida on vaja (kiirabi)teenuste osutamiseks. Perso-
nal peab olema koolitatud ning töötajate teadmisi on vaja pidevalt täiendada. Varustus ja töö-
keskkond peab olema nii korraldatud, et teenuseid tõepoolest otstarbekohaselt kasutatakse. 
Teenuste (standardis rakendus protsesside) all mõeldakse niisuguseid omavahel seotud protses-
se, mida on vaja kiirabi osutamise koordineerimiseks ja omavaheliseks sidumiseks. 

Igasuguse kvaliteedijuhtimise süsteemi tuumaks on pidev parendamine. Pidev parendamine si-
saldab ka siseauditite tegemist, s.t organisatsioon peab kõigepealt ise oma kvaliteedimeetmete 
mõjusust hindama. Lisaks sellele tuleb standardi arvates kindlaks määrata leitud vigade paran-
damise viisid ning hoolt kanda, et neid vigu enam ei korrataks.

Kvaliteedijuhtimise käsiraamat kirjeldab kvaliteedijuhtimise süsteemi korraldust. Sertifi tseeri-
misauditi viib läbi selleks volitatud sõltumatu ametkond. Kui audit tuvastab täieliku vastavuse 
standardis esitatud nõudmistele, antakse välja teatud kehtivusajaga sertifi kaat. 

Standard ISO 9001 on aluseks täielikule kvaliteedijuhtimisele (Total Quality Management, 
TQM). Lühendiga TQM tähistatakse ka töötajate kaasosalusel põhinevat juhtimisviisi, mis seab 
kvaliteedi tegevuskeskmesse ning püüdleb kasutajate rahulolu kaudu organisatsiooni pikaajali-
se edu ning nii töötajate kui ka ühiskonna heaolu suunas. Lisaks seeria ISO 9000 normidele pee-
takse seejuures silmas ka nt keskkonnakaitseaspekte, fi nantsolukorda ning töötajate ja klientide 
rahulolu.

Kogu maailmas on saanud ISO 9000 sertifi kaadi üle 400 000 ettevõtte, mille hulgas on ka mitu 
sotsiaal- ja tervishoiuasutust. 

Kvaliteedijuhtimise praktika 

Praktikale suunatud kvaliteedijuhtimise põhieelduseks on töötajatele, klientidele ja kvaliteedile 
suunatud ettevõttekultuur. Kvaliteedijuhtimine ei ole süsteem, mille mõned tarkpead kabine-
tivaikuses välja mõtlesid, vaid see on samm-sammult välja töötatud paljude asjasse puutuvate 
töörühmade osavõtul. Kvaliteedirühmades analüüsitakse ekspertide juhtimisel struktuuri, prot-
sessi ja tulemuse kvaliteeti. Struktuuri kvaliteet tähendab keskkonda, kus toimub haiglaeelne 
hooldus, nt organisatsioon, logistilised protsessid, personal ja materjalid. Protsessi kvaliteet on 
tüüpiliste tööprotsesside kvaliteet ja tulemuse kvaliteet on ravi, üksikpatsientidele ning kogu 
ühiskonnale avaldatava mõju tulemus. Töörühmades mõeldakse sellele, missugustes valdkon-
dades on vaja tegevust tõhustada. Paljud analüütilised, statistilised ja planeerimise abivahendid 
kergendavad olukordade analüüsi alusel tegelike ümberkorralduste saavutamist.

Kiirabi tegevuse kvaliteedi hindamise levinuimad kriteeriumid Eestis on:

1) reageerimiskiirus kõrgeima prioriteediga väljakutsetele,

2) tegevusjuhiste kohaselt teenindatud kiirabiväljakutsete osakaal,

3) rahulolu kiirabiteenusega teenindatud patsientide küsitluse järgi,

4) taaselustamiste arv teeninduspiirkonnas elava 10 000 inimese kohta.

ISO – rahvusvaheline standardiorganisatsioon
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55.2. Dokumentatsioon kui professionaalse kiirabitöö tunnus

Inimese elu algab ja lõpeb dokumentidega (sünni- ja surmatunnistus); vahepealsed doku-
mendid valmistavad meile rõõmu või muret või tekitavad peavalu, olenevalt nende eesmär-
gist ja sisust. Ka erakorralise meditsiini tehnikute hulgas suhtutakse dokumentidesse väga 
erinevalt. Kiirabi erakorralise meditsiini tehniku kaunis raamis tunnistus riputatakse seinale, 
sõidulehed ja kiirabikaardid jäävad aga tihtipeale pahameelest bürokraatia vastu tähelepa-
nuta – need lükatakse koos muude paberitega sahtlisse või rändavad koguni prügikasti.

Kiirabi väljakutseprotokoll ehk kiirabikaart on sündmuse kirjalik (või digitaalne) asitõend, 
mis käsitleb ühe patsiendi uurimist, ravi ja üleandmist ravi jätkavale asutusele (haiglale või 
perearstile). See fi kseerib patsiendi isiklikud ja meditsiinilised andmed ning andmed tema 
haigestumise/vigastuse väliste tunnuste kohta. Selle ülesanne on olla vormiliseks sideva-
hendiks kiirabibrigaadi ning ravi jätkava personali vahel.

Miks on dokumentatsiooni vaja?

Pangakonto väljavõtete ning sünni- ja surmatunnistuse vajalikkuses ei kahtle keegi, kuid kiir-
abi töö kirjaliku fi kseerimise vajadust ei mõista veel kõik erakorralise meditsiini tehnikud. 
Kiirabikaart, mis sisaldab  meditsiinilisest ja tehnilisest seisukohast kiirabi tegevuse jaoks 
väga olulisi andmeid, peab olema samamoodi enesestmõistetavalt hoolikalt koostatud ja 
hoitud dokument.

Tüüpilised vastuväited väljakutsedokumentide korrektsele täitmisele

Kui kiirabikaart on jäänud korrektselt koostamata, võib tavaliselt kuulda järgmisi ettekään-
deid.

• Olin hõivatud patsiendi raviga.

• Mul oli väga kiire.

• Vahetus oli juba lõppenud, mulle ei maksta protokollide kirjutamise eest.

• Kui me lõpuks kõigega hakkama saime, ei teadnud enam keegi, mida ja millal tehti.

• Mis on siis lõpuks tähtsam? Kui midagi oleks viltu läinud, oleksin saanud hoiatuse.

• Meile tuli juba uus väljakutse ning pidime ära sõitma.

• Ma arvasin, et kolleeg kirjutas ise kaardi lõpuni.

• Mul on liiga palju patsiente, et igaühe puhul kaardil üksikasjadega jännata.

• Oi, selle unustasin ma hoopis ära.

Mõned neist ettekäänetest kajastavad isegi reaalset tegelikkust, kuid pole siiski piisavaks 
vabanduseks tegemata jäänud töö eest.
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Argumendid kiirabi dokumentatsiooni toetuseks

1) Vormiline sidevahend

Kiirabikaart on vormiline sidevahend kiirabi ja ravi jätkava asutuse vahel. Patsienti abistavad 
tema haigestumise/vigastuse kestel erinevad isikud ja asutused. Seepärast on selle doku-
mendi ülesandeks teavitada järgmisi isikuid ja asutusi, et  jätkata raviprotsessi.

Haiglaeelse ravi korral on asjaolude kirjalikul fi kseerimisel eriti suur tähtsus. Näiteks võib 
ainult kohalviibiv kiirabibrigaad teha kindlaks, et sõiduauto kokkupõrge oli nii tugev, et pat-
siendi rinnakorv deformeeris rooliratta, et esiklaasi oli patsiendi pea poolt tekitatud „ämbli-
ku“ kujutis ja et patsient kaotas sündmuskohal umbes 200 ml verd. Haiglaarst, kes enamasti 
pole kohal viibinud, on tänulik iga vihje eest, mis aitab tal patsiendi olukorda paremini mõis-
ta. Seega on väljakutseprotokoll patsiendi edasise (haigla)ravi lähtekohaks.

2) Patsiendiga seotud asjaolud

Igal patsiendil on õigus mitte üksnes korrektsele ja asjatundlikule ravile, vaid ka selle kohta 
koostatud üksikasjalikule dokumendile. Kui seejuures jäävad olulised faktid mainimata, võib 
patsient saada ebakohast, mõnikord koguni ebaõiget ravi. Seega võib kiirabikaart olla ka 
patsiendi kaitse. Samuti annab see patsiendile võimaluse end oluliste kuupäevade ja raken-
datud meetmetega kurssi viia.

3) Õiguslikud asjaolud

Kiirabil on juriidiline kohustus koostada dokument iga väljakutse kohta, mille juures ta on 
rakendanud meditsiinilisi meetmeid. Kui aga kohustuse täitmatajätmisega on tõsiselt ohtu 
seatud inimese elu, tervis või heaolu, võib ka erakorralise meditsiini tehnikut karistada kri-
minaalkorras.

4) Meenutus- ja toimetulekuabi

Mitte viimases järjekorras ei ole väljakutsedokumentidest kasu erakorralise meditsiini tehni-
ku mälu värskendamiseks mitmesugustele hilisematele küsimustele vastates. Kes mäletab 
näiteks kahe aasta pärast, missuguses olukorras leiti patsient X, kuidas ta täpselt autost väl-
ja toodi ja kas tema lülisamba kaelaosa fi kseeriti Y-tüüpi lahasega, mille suurus oli B või C? 
Väljakutse kirjapanek on vahel ka esimeseks sammuks, et tulla toime väljakutsest tingitud 
stressiga.

5) Süsteemianalüüsi funktsioon

Kiirabi dokumentatsioon kujutab endast põhimõttelist eeldust analüüsimaks kiirabisüstee-
mi erinevatest aspektidest, nagu ellujäämisprotsent, reaktsiooniaeg, traumapatsientide 
tunnused või muu taoline. Loomulikult ei pruugi kiirabikaart kõiki neid küsimusi katta, see-
pärast tuleb täpsemate küsimuste puhul võtta appi lisadokumendid.

6) Kvaliteedi tagamine ja parendamine 

Andmete järjekindel kogumine ja analüüs on kvaliteedi tagamise ja patsiendi hoolduse / abis-
tamise või kiirabisüsteemi parendamise eelduseks. Paljud kiirabi  probleemidest on tõstata-
nud pühendunud erakorralise meditsiini tehnikud. Need arvamused ja muljed jäävad aga 
tihti vajaliku tähelepanuta, kuna puuduvad asja olusid piisavalt kinnitavad andmed. See on 
peapõhjus, miks mõned probleemid nii kaua lahendust ootavad.
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7) Teadus ja uuringud

Meditsiin, sotsioloogia, psühholoogia ja sotsiaaltöö on need valdkonnad, mis mõjutavad 
kiirabi ja selle arengut. Uued aparaadid, ravimid ja ravimeetodid mõjutavad muu hulgas ka 
haiglaeelse tervishoiu protsesse.

Katsejärgus olevate uuenduste proovimisel saavad kiirabitöötajate kirjalikud märkmed ja 
kogutud andmed väljatöötajate jaoks suure väärtuse. 

8) Välja- ja täiendõpe

Kirjalikus dokumentatsioonis fi kseeritud uuendused mängivad oma osa ka erakorralise me-
ditsiini tehnikute välja- ja täiendõppes.

9) Kulu- ja efektiivsusanalüüs

Kiirabi ülesehitusele ja arendamisele antavate toetuste piiramise tingimustes on väljakutse-
dokumentidel tähtis osa kulu- ja efektiivsusanalüüsis.

Inimeste veenmine professionaalse kiirabi eelistes on igati kiirabitöötajate isiklikes huvides.

10) Kutsepoliitilised põhjused

Elukutse tunnuseks on teha oma tööd kontrollitavalt. Kirjalik väljakutsedokumentatsioon 
näitab nii patsientidele kui ka arstidele: „Me teame, mida me teeme, meil pole midagi varjata 
ja meie kaarte võib igal ajal vaadata, sest me töötame professionaalselt.“

11) Administratsioon

Väljakutsedokumentatsioonil on teenuse fi nantsanalüüsi puhul oluline väärtus ka juhtkonna 
jaoks.

Kuidas kirjutada head kiirabikaarti?

Kiirabibrigaadi juht kirjutab oma aruannet nii nagu ajakirjanik: Mis juhtus? Millal see juhtus? 
Kus see juhtus? Kuidas see juhtus? Kes seal veel olid?

Vastused neile küsimustele tuleb anda täpselt, loetavalt, arusaadavalt ja ilma võimalike õi-
gekirja- ja grammatikavigadeta. Kaebusi, objektiivset leidu ja ravi tuleb kirjeldada üksikasja-
likult ja täpselt, ent ilma üleliigse informatsioonita.

Sissekanne peab olema objektiivne ja toetuma faktidele. Oma arvamuse väljendamiseks ka-
sutab tõsine ajakirjanik alati kommentaari vormi, mis asub aruandest eraldi. Sellist võimalust 
kiirabitöötajal ei ole. Seepärast tuleb tal jääda faktide juurde.

Meditsiinidokumentide põhimõtteks on: mida pole kirjas, seda pole ka tehtud. 
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Praktilisi nõuandeid

• Korrigeerige protokoll õigel ajal (hiljemalt haige üleandmisel haiglale).

• Jätke protokollist alati koopia patsiendile/haiglasse või tagage ligipääs elektrooniliselt

• Võib tarvitada üldkasutatavaid lühendeid. Meditsiinilisi väljendeid võib kasutada vaid siis, 
kui neid hästi tuntakse kõikide osapoolte poolt.

• Ebatäpne ja lohakalt vormistatud kaart loob ettekujutuse patsiendi ravi kvaliteedist.

• Kui tuleb teha parandusi paberdokumenti, tõmmake parandatav variant ühe joonega 
läbi ja kirjutage juurde nimetähed. Läbitõmmatud variant peab jääma loetavaks, et ei 
jääks muljet faktide eiramisest või võltsimisest. Kui on vaja teha täiendusi, varustage 
need kuupäeva ja nimetähtedega.

• Kiirabikaarti kirjutab ainult selleks volitatud isik. Kui seda teeb mitu meeskonnaliiget, 
peavad kõik need isikud ka protokollile alla kirjutama.

• Hoiduge ära vahetamast vasakut ja paremat poolt. „Parem rangluu murd“ tähistab patsien-
di paremat rangluud, mitte seda, mis erakorralise meditsiini tehniku  paremale käele jääb.

• Pange kirja ka näiliselt enesestmõistetavad asjaolud, näiteks: „Patsient nõjatus teadvu-
setult roolirattale, olukord paranes kiiresti pärast Rauteki võtte rakendamist ...“

Erijuhtumeid kajastav dokumentatsioon

Erijuhtumiteks nimetatakse erakorralisi sündmusi, mis võivad patsiendile, erakorralise me-
ditsiini tehnikule või tema tööandjale ebameeldivusi valmistada. Näiteks võib kiirabi liiga 
pikk saabumisaeg, arvamuste lahknemine päästemeeskonna vanemaga või patsiendi kukku-
mine kiirabiauto raamilt kaasa tuua patsiendi tervise halvenemise.

Anname mõned viited, milliseid elemente tuleb konfl ikti kirjeldamisel käsitleda:

• sündmuse kuupäev, kellaaeg ja koht;

• kõigi osaliste ja tunnistajate täielikud nimed, aadressid ja telefoninumbrid;

• sündmust puudutavate faktide täielik loetelu;

• patsiendisse puutuvad asjakohased faktid;

• kõik muud andmed, mis võiksid selle sündmuse selgitamisel kasulikud olla.

Teadmiste kontrolli küsimused

1. Millised on Eestis 4 kõige enam kasutatavat kiirabi kvaliteedi hindamise kriteeriumit?

2. Nimetage 3 põhjust, miks kiirabikaart tuleb vormistada hoolikalt.
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VÕTMESÕNADE LOEND

A(C)LS (Advanced [Cardiac] Life Support) — taaselustamine kliinilisest surmast

a. carotis communis — südame-vereringesüsteem

a. meningica media — peatrauma

a. radialis — südame-vereringesüsteem

a. femoralis — südame-vereringesüsteem

a. vertebralis — peatrauma

adrenaliin  — hormoon- e. endokriinsüsteem

AED — defi brillatsioon

afektikramp — krambid

agressiivsus — psühhosotsiaalsed probleemid patsientidel

ainevahetus — seedesüsteem

aju kestad (kelmed) — närvisüsteem

ajukäärud — närvisüsteem

ajutraumad — peatraumad

ajutüvi — närvisüsteem

ajuvatsake — närvisüsteem

ajuvedelik (liikvor)  — närvisüsteem

ajuvedeliku ringluse häire — patsiendid invasiivsete vahenditega

ajuvedeliku rõhk — patsiendid invasiivsete vahenditega

akson — närvisüsteem

aktsioonipotentsiaal — elektrokardiogamm ja EKG-monitooring

alajahtumine — külma kahjustav toime; veega seotud õnnetused

alajäseme süvaveeni tromboos — valu jäsemete piirkonnas

algatusvõime puudumine — psühhosotsiaalsed probleemid patsientidel

alkaloos —vabade hingamisteede käsitlus

alkoholimürgistus — meelemürkide kasutamisega seotud probleemid

alkoholism — psühhosotsiaalsed probleemid patsientidel

ALS, ALCS — defi brillatsioon

alumise kehapoole sümptomaatika (halvatus) — lülisambatraumad

alusnahk  — põletus

alveool — vabade hingamisteede käsitlus; hingamiselundid

amotivatsiooni sündroom — meelemürkide kasutamisega seotud probleemid

anafülaktiline šokk — šokk

anamnees — sündmuskoha ülevaatus, esmane hinnang ja patsiendi uurimine

antefl eksioon — traumavõtted
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aordi aneurüsm — valu rindkeres

aordi dissektsioon — valu rindkeres

aordirebend — rindkere vigastused

apenditsiit — kõhuvalu

apnoe — hingamishäired-düspnoe

apnoesukeldumine — veega seotud õnnetused

arachnoidea — peatrauma

artefakt — elektrokardiogamm ja EKG-monitooring

arteriaalne gaasemboolia (AGE) — veega seotud õnnetused

arterid — südame-vereringesüsteem

arterioolid —  ajukoljutraumaga patsiendid

asendi asfüksia — psühhosotsiaalsed probleemid patsientidel

aspiraator — vabade hingamisteede käsitlus

aspiratsioon — vabade hingamisteede käsitlus

astma — laste hingamishäired

asukoha kirjeldamine — kiirabi helikopteril

ASY (asüstoolia) — defi brillatsioon; elektrokardiogamm ja EKG-monitooring; taaselustamine klii-
nilisest surmast

atlas — inimkeha funktsionaalsed süsteemid

atrioventrikulaarne — defi brillatsioon

atsidoos — baasteadmised laborianalüüsidest

auskultatsioon — sündmuskoha ülevaatus, esmane hinnang ja patsiendi uurimine

auskulteerimine — nasogastraalsond, põiekateeter, silmaloputus

auskultatoorne vererõhu mõõtmine — vererõhu mõõtmine

AV-sõlm — südamepekslemine/südame rütmihäired

ballistika — vigastuste tekkimise mehhanismid

barotrauma — veega seotud õnnetused

Base Excess — baasteadmised laborianalüüsidest

(Baxter-)Parklandi valem — põletused (combustio)

BLS (Basic Life Support) — taaselustamine kliinilisest surmast

Blumbergi fenomen — kõhuvalu

Boyle-Mariotte’i seadus — veega seotud õnnetused

bradükardia — defi brillatsioon; südamepekslemine/südame rütmihäired; südame stimulatsioon

bradüpnoe — hingamishäired-düspnoe

bronhiit — laste hingamishäired

bronhioolid — hingamiselundid

bronhirebend — rindkere vigastused
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bulbaarse aju sündroom — ajukoljutraumaga patsiendid

caput — ajukoljutraumaga patsiendid

CBF (cerebral blood fl ow) — ajukoljutraumaga patsiendid

CBV (cerebral blood volume) — ajukoljutraumaga patsiendid

cerebellum — närvisüsteem

Cerebrum — ajukoljutraumaga patsiendid

circulus arteriosus — närvisüsteem 

CMV — kunstliku hingamise aparaadi kasutamine

Combitube — vabade hingamisteede käsitlus

contusio — ajukoljutraumaga patsiendid

COPD — kunstliku hingamise aparaadi kasutamine

CPAP — kunstliku hingamise aparaadi kasutamine

CPP (cerebral perfusion pressure) — ajukoljutraumaga patsiendid

CPPV — kunstliku hingamise aparaadi kasutamine

Cramer lahas — traumavõtted

Daltoni seadus — veega seotud õnnetused

defi brillatsioon — defi brillatsioon

dekompressioonihaigus (DCS) — veega seotud õnnetused

dekontaminatsioon — ohtlikud ained

demand-sagedus — südame stimulatsioon

demonstratsioonid — vägivald kiirabitöös

depolarisatsioon — elektrokardiogamm ja EKG-monitooring

depressioon — psühhosotsiaalsed probleemid patsientidel

desinfi tseerimine — sissejuhatus hügieeni ja nakkusõpetusse

Diabetes mellitus — suhkruhaigus (diabeet)

Diafragma (vahelihas) — hingamiselundid

diastol — elektrokardiogamm ja EKG-monitooring

diastoolne rõhk — südame-vereringesüsteem; vererõhu mõõtmine

diencephalon — närvisüsteem

Diffi  cult Airway Management — vabade hingamisteede käsitlus

difusioon — rakk ja kude

difusioonihäired — kapnograafi a

DIK (dissemineeritud intravasaalne koagulatsioon) — šokk

distributiivsed šokivormid — šokk

DMO (Direct Mode Operation) — raadioside alused

dorsaalfl eksioon — traumavõtted

dorsalgia — valu rindkeres
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Douglasi õõs — kõhutrauma

duodeenumisond — nasogastraalsond, põiekateeter, silmaloputus

dura (mater) — peatrauma; närvisüsteem

dušikile — jäsemete vigastused

düspnoe — hingamishäired-düspnoe; baasteadmised laborianalüüsidest; südamepekslemine/sü-
dame rütmihäired

ebastabiilne rindkere — polütrauma

ecstasy — meelemürkide kasutamisega seotud probleemid

eesnääre — suguelundid

Einthoven — elektrokardiogamm ja EKG-monitooring 

Eiselsbergi fenomen — kõhutrauma

EKG — valu rindkeres; elektrokardiogamm ja EKG-monitooring

eklampsia — rasedus, sünnitusabi ja günekoloogilised hädaabijuhtumid; krambid

ekstrapüramidaalne süsteem — närvisüsteem

ekstrasüstol — elektrokardiogamm ja EKG-monitooring

ekstubeerimine — vabade hingamisteede käsitlus

elektrolüüt — kuseelundid; baasteadmised laborianalüüsidest

elektroodigeel — defi brillatsioon

elevaator — põllumajandusega seotud õnnetused

ellujäänute leinatöö — surm ja suremine 

elundi kokkupõrge — vigastuste tekkimise mehhanismid

emakas — rasedus, sünnitusabi ja günekoloogilised hädaabijuhtumid; suguelundid

emboolia — valu jäsemete piirkonnas

EMD (elektromehaaniline dissotsiatsioon = PEA) — taaselustamine kliinilisest surmast

emfüseem — rindkere vigastused

en bloc lamama asetamine — lülisambatraumad

endotrahheaalne toru — vabade hingamisteede käsitlus

enesekaitse — põllumajandusega seotud õnnetused

entsefaliit — teadvusehäired

epiduraalne — peatrauma; närvisüsteem

epiduraalne hematoom — peavalu

epifüsiolüüs — jäsemete vigastused

epiglotiit — laste hingamishäired

epilepsia — teadvusehäired

epileptiline krambihoog — krambid

epistaksis — verejooks ninast või suust

ERC — defi brillatsioon
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erinevate ohtude hindamine — vägivald kiirabitöös

eritus — seedesüsteem

erütrotsüüdid — veri

esmane hinnang — sündmuskoha ülevaatus, esmane hinnang ja patsiendi uurimine

esmane hingamisseiskus — taaselustamine kliinilisest surmast

Esmarchi võte — vabade hingamisteede käsitlus

ESTER (Estonian Emergency Radio) — raadioside alused

etCO2 — kapnograafi a

externa — sissejuhatus meditsiiniterminoloogiasse

fastsia ruumid — jäsemete vigastused

fekaal-oraalne — sissejuhatus hügieeni ja nakkusõpetusse

FFP-3 mask — palavik

fi kseerimine — psühhosotsiaalsed probleemid patsientidel; traumavõtted

fl ashback — meelemürkide kasutamisega seotud probleemid

fl uidotooraks — patsiendid invasiivsete vahenditega

fokaalsed krambid — krambid

funktsioonipiirkond — põletus

FUO — palavik

gaasivahetus — hingamiselundid

ganglion — närvisüsteem

Gastriit — valu rindkeres

Gateway (lüüsirežiim) — raadioside alused

GKS (Glasgow’ koomaskaala) — peatrauma; teadvusehäired

geelipadjad — defi brillatsioon

generaliseerunud krambid — krambid

gestoosid — rasedus, sünnitusabi ja günekoloogilised hädaabijuhtumid

GHB — meelemürkide kasutamisega seotud probleemid

Global Positioning System (GPS) — kiirabi helikopteril

Goldberger — elektrokardiogamm ja EKG-monitooring

grand mal kramp — krambid

Guedeli toru — vabade hingamisteede käsitlus

(südametegevuse) haavatav faas — elektri- ja välgutraumad

haiglatevaheline transport — intensiivravipatsiendi maapealne haiglatevaheline ehk reanimobiilitrans-
port

hallollus — närvisüsteem

hapnik — veega seotud õnnetused

hapnikuga küllastatus — baasteadmised laborianalüüsidest
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happe-alustasakaal — kuseelundid 

hašiš — meelemürkide kasutamisega seotud probleemid

Headi tsoon — närvisüsteem

Heimlichi võte — taaselustamine kliinilisest surmast

hematokrit — baasteadmised laborianalüüsidest; veri

hemiparees — lülisambatraumad

hemipleegia — lülisambatraumad

hemoglobiin — very; pulssoksümeetria; baasteadmised laborianalüüsidest

hemotooraks — rindkere vigastused

Henry seadus — veega seotud õnnetused

HEPA fi lter — palavik

hepariin — baasteadmised laborianalüüsidest

herbitsiidid — põllumajandusega seotud õnnetused

heroiin — meelemürkide kasutamisega seotud probleemid

hingamine — hingamiselundid

hingamisaparaat — intensiivravipatsiendi maapealne haaiglatevaheline- e reanimobiilitransport; 
patsiendid invasiivsete vahenditega

hingamise abilihased — hingamishäired-düspnoe 

hingamisgaasid — veega seotud õnnetused

hingamisgaasiemboolia (AGE) — veega seotud õnnetused

hingamiskeskus — hingamiselundid

hingamiskott — vabade hingamisteede käsitlus

hingamismaht — kunstliku hingamise aparaadi kasutamine

hingamismehaanika — hingamiselundid

hingamistsükli ajasuhe — vabade hingamisteede käsitlus

hingamisnäitajad — hingamiselundid

hingamissagedus — kunstliku hingamise aparaadi kasutamine

hingamistakistus — kunstliku hingamise aparaadi kasutamine

hingamine — hingamiselundid

hingamisaparaat — vabade hingamisteede käsitlus

hingamise abilihased — hingamishäired-düspnoe 

hingamise minutimaht — vabade hingamisteede käsitlus; hingamiselundid

hingamise seiskumine — taaselustamine kliinilisest surmast

hingamisgaasid — veega seotud õnnetused

hingamiskeskus — hingamiselundid

hingamiskott — vabade hingamisteede käsitlus

hingamismaht — vabade hingamisteede käsitlus
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hingamismehaanika — hingamiselundid

hingamistsükli ajasuhe — kunstliku hingamise aparaadi kasutamine

hingamisnäitajad — hingamiselundid

hingamissagedus — vabade hingamisteede käsitlus

hingamistakistus — vabade hingamisteede käsitlus

hingamisteede käsitlus — taaselustamine kliinilisest surmast

hingamisteede sulgus — hingamishäired-düspnoe; taaselustamine kliinilisest surmast

hingamistoruga sukeldumine — veega seotud õnnetused

hingeldus — rindkere vigastused

hingetoru e trahhea — hingamiselundid

hirmuhäired — psühhosotsiaalsed probleemid patsientidel

hirmusündroom — psühhosotsiaalsed probleemid patsientidel

hormoonid — hormoon- e. endokriinsüsteem

häbemekink — suguelundid 

häbemeluu murd — vaagna vigastused

hädakaitse — vägivald kiirabitöös

hädaseisund — vägivald kiirabitöös

häälepaelakramp (larüngospasm) — veega seotud õnnetused

hügieen — ohtlikud ained; sissejuhatus hügieeni ja nakkusõpetusse

hüpereemia tsoon — põletus

hüperglükeemia — suhkruhaigus (diabeet); teadvusehäired

hüperkoagulatsioon — šokk

hüperonkootilised — polütrauma

hüperosmolaarne kooma — suhkruhaigus (diabeet)

hüperosmolaarsed — polütrauma

hüperventilatsioon — kunstliku hingamise aparaadi kasutamine; kapnograafi a

hüperventilatsiooni tetaania — krambid

hüpofüüs — närvisüsteem

hüpoglükeemia — suhkruhaigus (diabeet); teadvusehäired

hüpoksia — hingamishäired-düspnoe; südamepekslemine/südame rütmihäired; kunstliku hingamise 
aparaadi kasutamine; veega seotud õnnetused

hüpotaalamus — närvisüsteem

hüpotermia — külma kahjustav toime; veega seotud õnnetused

hüpoventilatsioon — vabade hingamisteede käsitlus

hüpovoleemiline šokk — šokk; vaagna vigastused

ICP (intracranial pressure) — peatrauma

iileus — kõhuvalu
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iiveldus — iiveldus, pearinglus, nõrkus

ilm — kiirabi helikopteril

imiku äkksurm(SIDS) — surm ja suremine

infarkt — teadvusehäired

infusion — parenteraalne ja enteraalne ravimite manustamine

inhalatsioonitrauma — põletus

insektitsiidid — põllumajandusega seotud õnnetused

insliint — hormoon- e. endokriinsüsteem 

insult — iiveldus, pearinglus, nõrkus

intensiivravi patsiendi transport — intensiivravipatsiendi maapealne haiglatevaheline ehk reani-
mobiilitransport

intensiivravi protseduurid — intensiivravipatsiendi maapealne haiglatevaheline ehk reanimobiilit-
ransport

intensiivravipatsiendid — intensiivravipatsiendi maapealne haiglatevaheline ehk reanimobiilitrans-
port

interaktsioon — suhtlus ja interaktsioon häirekeskuse, teiste tervisetöötajate ning operatiivtee-
nistustega; suhtlus ja interaktsioon patsientide ja lähedastega

interkostaalne neuralgia — valu rindkeres

interna — sissejuhatus meditsiiniterminoloogiasse

intramuskulaarne — parenteraalne ja enteraalne ravimite manustamine

intratserebraalne verejooks — peavalu; teadvusehäired

intraossaalne juurdepääs — parenteraalne ja enteraalne ravimite manustamine

intubatsioon — taaselustamine kliinilisest surmast

intubeerimine — vabade hingamisteede käsitlus

invasiivne vererõhu mõõtmine — patsiendid invasiivsete vahenditega

IPPV — kunstliku hingamise aparaadi kasutamine

iseenda ohustamine — meelemürkide kasutamisega seotud probleemid

isheemia — valu jäsemete piirkonnas; valu rindkeres; elektrokardiogamm ja EKG-monitooring

isheemia tsoon — põletus

istmikuluu murd — vaagna vigastused

Joule’i soojus — elektri- ja välgutraumad

juhendamine — kiirabi helikopteril

juhtimisgrupp — kiirabi tegevus suurõnnetuste korral

juhtevarras — vabade hingamisteede käsitlus

jämesool — seedesüsteem

jäsemed — inimkeha funktsionaalsed süsteemid

kaela fi kseerimine — traumavõtted

kaelalahas — lülisambatraumad; traumavõtted
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kahjulikud gaasid — põllumajandusega seotud õnnetused

kaitsemeetmed — ohtlikud ained

kaitsepinge — kõhuvalu

kaitsevahendid — ohtlikud ained

kanderaam — traumavõtted

kanep — meelemürkide kasutamisega seotud probleemid

kannatanu vabastamine — kannatanu päästmise põhiprintsiibid

kannatanute kogumispunkt — kiirabi tegevus suurõnnetuste korral

kapnograafi a — kapnomeetria/kapnograafi a

kapnomeetria — kapnomeetria/kapnograafi as

kardiogeenne šokk — šokk

karboksühemoglobiin  —  pulssoksümeetria

kardioversioon — defi brillatsioon; patsiendid invasiivsete vahenditega

kasvaja läbimurdest tingitud verejooks — verejooks ninast või suust

katastroofi konteiner — kiirabi tegevus suurõnnetuste korral

keeldehammustus — verejooks ninast või suust; krambid

keevast veest tekitatud  põletushaav — põletus

keha kokkupõrge — vigastuste tekkimise mehhanismid

kehasisene temperatuur — palavik

Kehri sümptom — kõhutrauma

Kendrick Extraction Device — traumavõtted

keskaju — närvisüsteem

keskaju sündroom —peatrauma

kesknärvisüsteem — närvisüsteem

ketoatsidootiline kooma — suhkruhaigus (diabeet)

kiirkorras päästmine — traumavõtted

kiirpäästmine — kannatanu päästmise põhiprintsiibid 

kinni jäämine / kinnikiilumine — põllumajandusega seotud õnnetused

kiuned — hingamishäired-düspnoe;kloonilised krambid — krambid

k  oagulatsiooninekroos — põletus

kodade fi brillatsioon — elektrokardiogamm ja EKG-monitooring

kodade laperdus — elektrokardiogamm ja EKG-monitooring

kodutus — psühhosotsiaalsed probleemid patsientidel

koetüübid  — rakk ja kude

kogu keha uurimine — sündmuskoha ülevaatus, esmane hinnang ja patsiendi uurimine

kohalejõudmine ja olukorraga tutvumine — kannatanu päästmise põhiprintsiibid

kokaiin — meelemürkide kasutamisega seotud probleemid
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kokkupõrge — vigastuste tekkimise mehhanismid

kolju — inimkeha funktsionaalsed süsteemid

koljusisese rõhu sond — patsiendid invasiivsete vahenditega

kolmnurkrätik — jäsemete vigastused

kombineeritud vigastus — põletus

kompartmentsündroom — jäsemete vigastused

kompimine — meeleelundid

koniotoomia — vabade hingamisteede käsitlus

konnektor — vabade hingamisteede käsitlus

koolikud — kõhuvalu

kooma — teadvusehäired

koostöö — suhtlus ja interaktsioon häirekeskuse, teiste tervisetöötajate ning operatiivteenistustega

kopsud — hingamiselundid

kopsuturse — hingamishäired-düspnoe;

kopsude venivus — kunstliku hingamise aparaadi kasutamine

kopsupõrutus — rindkere vigastused

kopsuödeem — laste hingamishäired

krambihoog — krambid

kraniaalnärvid — närvisüsteem, peatrauma

kriisi sekkumine — psühhosotsiaalsed probleemid patsientidel

krikotüreoidaalne membraan — vabade hingamisteede käsitlus

krüpteerimine — raadioside alused

kude — rakk ja kude

kukkumine (suurtest kõrgustest) — vigastuste tekkimise mehhanismid

kurt — suhtlus ja interaktsioon patsientide ja lähedastega

kusepõis — kuseelundid

kusiti — kuseelundid

kuul — vigastuste tekkimise mehhanismid

kuulmine — meeleelundid

kuulmispuue — suhtlus ja interaktsioon patsientide ja lähedastega

kuumakurnatus — kuumuse kahjustav toime

kuumarabandus — kuumuse kahjustav toime

kuumastress — kuumuse kahjustav toime

kõhukelme — seedesüsteem

kõhukelmepõletik — kõhutrauma

kõnerühmad  — raadioside alused

kõrgepingevool — välgu- ja elektritraumad
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kõri — hingamiselundid 

kõrimask — vabade hingamisteede käsitlus

kõritoru — vabade hingamisteede käsitlus

kõõluse rebend — jäsemete vigastused

käe ja jala lahased — traumavõtted

käemärgid — kiirabi helikopteril

käär- ehk tangide võte — traumavõtted

kühvelkanderaam — lülisambatraumad

kühvelraam — traumavõtted

külma veega jahutamine — põletus

külmakahjustus — külma kahjustav toime

külmumine — külma kahjustav toime

küsimuste tüübid — suhtlus ja interaktsioon patsientide ja lähedastega

küsitlus — sündmuskoha ülevaatus, esmane hinnang ja patsiendi uurimine

laktaat — baasteadmised laborianalüüsidest

lantsett — baasteadmised laborianalüüsidest

larüngiit — laste hingamishäired

larüngoskoop — vabade hingamisteede käsitlus

laskevigastus — vigastuste tekkimise mehhanismid

laste väärkohtlemine — psühhosotsiaalsed probleemid patsientidel

laupkokkupõrge — vigastuste tekkimise mehhanismid

leinareaktsioon — surm ja suremine 

leukotsüüdid — veri

ligipääs patsiendile — kannatanu päästmise põhiprintsiibid

lihase rebend — jäsemete vigastused

lihaskude  — rakk ja kude

lihased — inimkeha funktsionaalsed süsteemid

liiges — inimkeha funktsionaalsed süsteemid

liigesekapsli rebend — jäsemete vigastused

liiklusõnnetus — kannatanu päästmise põhiprintsiibid

liikvor — närvisüsteem

kleebitavad elektroodid — defi brillatsioon

looduslikud uimastid — meelemürkide kasutamisega seotud probleemid

LSD — meelemürkide kasutamisega seotud probleemid

luksatsiooni sümptomid — jäsemete vigastused

luukude — rakk ja kude

luustik / skelett — inimkeha funktsionaalsed süsteemid
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läbipõlemine — stress ja läbipõlemine

läbitungimine — põllumajandusega seotud õnnetused

läkaköha — laste hingamishäired

lämmastikgaasid — põllumajandusega seotud õnnetused

lülisammas — inimkeha funktsionaalsed süsteemid

Magill`i klemm — vabade hingamisteede käsitlus

madalpinge vool – välgu- ja elektritraumad

magu — seedesüsteem

maks — seedesüsteem

maksarebend — kõhutrauma

mansett — vabade hingamisteede käsitlus

manuaalne defi brillatsioon — defi brillatsioon

maorebend — kõhutrauma

MAP (median arterial pressure) — peatrauma

marihuaana — meelemürkide kasutamisega seotud probleemid

marrasknahk (epidermis) — põletus

masinaõnnetused — põllumajandusega seotud õnnetused

MDA — meelemürkide kasutamisega seotud probleemid

meditsiiniline abi — kannatanu päästmise põhiprintsiibid

medulla oblongata — närvisüsteem

meningiit — peavalu

meningism — peavalu

menstruatsioon — suguelundid

mesencephalon — närvisüsteem

meskaliin — meelemürkide kasutamisega seotud probleemid

metaan — põllumajandusega seotud õnnetused

met-hemoglobiin — pulssoksümeetria

migreen — peavalu

mikrotsirkulatsioon — südame-vereringesüsteem

mikrovereringe häired — šokk

mitmel joonel roiete murrud — rindkere vigastused

monotoopne — elektrokardiogamm ja EKG-monitooring

mootorrattaõnnetus — vigastuste tekkimise mehhanismid

munajuha — suguelundid

munajuha rasedus — rasedus, sünnitusabi ja günekoloogilised hädaabijuhtumid

munandid — suguelundid

munandimanused — suguelundid
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munarakk — suguelundid

munasarjad — suguelundid

murru raskusaste — jäsemete vigastused

mustollus — närvisüsteem

Münchhauseni sündroom — palavik

müokard — südame-vereringesüsteem

müokardiinfarkt — valu rindkeres

müokardiisheemia — südamepekslemine/südame rütmihäired

mürgistus — peavalu

mürgistus opiaadiga — meelemürkide kasutamisega seotud probleemid; teadvusehäired

mürgistus unerohuga / antidepressandiga — meelemürkide kasutamisega seotud probleemid; 
teadvusehäired

nabanööri väljalangus — rasedus, sünnitusabi ja günekoloogilised hädaabijuhtumid

nakkus— sissejuhatus hügieeni ja nakkusõpetusse

narkoos — vabade hingamisteede käsitlus

nasaalne — parenteraalne ja enteraalne ravimite manustamine

neerud — kuseelundid

neeruperfusioon — šokk

neerurebend — kõhutrauma

neuriit — närvisüsteem

neurogeenne šokk — šokk

NIBP (non-invasive blood pressure) — vererõhu mõõtmine

ninaverejooks — verejooks ninast või suust 

niudeluu murd — vaagna vigastused

noradrenalin — hormoon- e. endokriinsüsteem 

nurisünnitus — rasedus, sünnitusabi ja günekoloogilised hädaabijuhtumid

nuusutamisasend — vabade hingamisteede käsitlus

nõrkus — iiveldus, pearinglus, nõrkus

nägemine — meeleelundid

närvikude  — rakk ja kude

näärmed —  hormoon- e. endokriinsüsteem

objektiivsed andmed — sündmuskoha ülevaatus, esmane hinnang ja patsiendi uurimine

obstruktsioon — hingamishäired-düspnoe

ohtlike ainete märgistamine — ohtlikud ained

ohtlikud ained — ohtlikud ained

ohtlikud veosed  — õnnetused raudteel

ohtude kontroll — kannatanu päästmise põhiprintsiibid
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ohuala — kiirabi tegevus suurõnnetuste korral

ohuanalüüs — vägivald kiirabitöös

ohud — sündmuskoha ülevaatus, esmane hinnang ja patsiendi uurimine

ohutsoon — kiirabi helikopteril

ohutusreeglid raudteeõnnetustel  — õnnetused raudteel

oksühemoglobiin — pulssoksümeetria

olukorra hindamine — kiirabi tegevus suurõnnetuste korral

organell — rakk ja kude

orienteerumine ruumis — meeleelundid

orofarüngaalne toru — vabade hingamisteede käsitlus

ORS (Operatiiv raadioside) — raadioside alused

ortopnoe — hingamishäired-düspnoe

osarõhk — pulssoksümeetria

osmoos — rakk ja kude

paCO2 — kapnomeetria/kapnograafi a

palavik — palavik

palavikukrambid — laste hingamishäired; krambid

palpatsioon — sündmuskoha ülevaatus, esmane hinnang ja patsiendi uurimine

pankreaserebend — kõhutrauma

pankreas — seedesüsteem

pankreatiit — kõhuvalu

pantvangikriis — vägivald kiirabitöös

paradoksaalne segment — rindkere vigastused

paraparees — lülisambatraumad

parapleegia — lülisambatraumad

parasümpaatikus — närvisüsteem

parasümpaatiline närvisüsteem — eletrokardiograafi a

parees — lülisambatraumad

patsiendi tahteavaldus — surm ja suremine

patsiendi reaktsioon raskele haigusele — surm ja suremine

PCP — meelemürkide kasutamisega seotud probleemid

PEA - pulsita elektriline aktiivsus (= EMD) —  taaselustamine kliinilisest surmast; EKG monitooring; 
elektrokardiogamm ja EKG-monitooring

peaajutrauma — teadvusehäired

pealaest jalatallani uurimine — sündmuskoha ülevaatus, esmane hinnang  ja patsiendi uurimine

peapõrutus — iiveldus, pearinglus, nõrkus

pearinglus — iiveldus, pearinglus, nõrkus
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peatoed — vigastuste tekkimise mehhanismid

peatugi — traumavõtted

peavalu — peavalu

peensool — seedesüsteem

PEEP — kunstliku hingamise aparaadi kasutamine

peerisüsteem — stress ja läbipõlemine

peiteaeg — sissejuhatus hügieeni ja nakkusõpetusseperearst — suhtlus ja interaktsioon häirekes-
kuse, teiste tervisetöötajate ning operatiivteenistustega

perfusioon — baasteadmised laborianalüüsidest

perfuusor e automaatsüstal — parenteraalne ja enteraalne ravimite manustamine

perifeerne närvisüsteem — närvisüsteem

perifeerne veenitee — parenteraalne ja enteraalne ravimite manustamine

perikardi tamponaad — rindkere vigastused

peritoniit — kõhuvalu

perkussioon — sündmuskoha ülevaatus, esmane hinnang ja patsiendi uurimine

petit mal krambid — krambid

pia (mater) — närvisüsteem

pikk QT-sündroom — südamepekslemine/südame rütmihäired

piklikaju — närvisüsteem

pingeline pneumotooraks — rindkere vigastused

pingeline õhkrind — polütrauma

PIRTA — sündmuskoha ülevaatus, esmane hinnang ja patsiendi uurimine

plahvatus — kannatanu päästmise põhiprintsiibid

plahvatusest põhjustatud vigastused — vigastuste tekkimise mehhanismid

platsenta — rasedus, sünnitusabi ja günekoloogilised hädaabijuhtumid

pleegia — lülisambatraumad

pleura — rindkere vigastused

pleuraõõne drenaaž – patsiendid invasiivsete vahenditega

pleuraõõne drenaaž Bülau järgi — rindkere vigastused

pleuraõõne drenaaž Monaldi järgi — rindkere vigastused

pleuraõõs — rindkere vigastused;hingamiselundid 

pleuriit — valu rindkeres

pneumoonia — laste hingamishäired; valu rindkeres

pneumotooraks — rindkere vigastused; patsiendid invasiivsete vahenditega

politsei — suhtlus ja interaktsioon häirekeskuse, teiste tervisetöötajate ning operatiivteenistustega

polütoopne — elektrokardiogamm ja EKG-monitooring

polütrauma — polütrauma
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pons — närvisüsteem

portaalsüsteem — südame-vereringesüsteem

preeklampsia — rasedus, sünnitusabi ja günekoloogilised hädaabijuhtumid

professionaalne distant — stress ja läbipõlemine 

prostata — suguelundid

P-sakk — elektrokardiogamm ja EKG-monitooring

pseudo-krupp — laste hingamishäired

psühhomotoorne erutus — psühhosotsiaalsed probleemid patsientidel

psühhosotsiaalsed hädajuhtumid — psühhosotsiaalsed probleemid patsientidel

PTSD — stress ja läbipõlemine

puhkepotentsiaal — elektrokardiogamm ja EKG-monitooring

pulmonaalne emboolia — valu rindkeres

pulsi kontrollimine — taaselustamine kliinilisest surmast

pulsisagedus — südame-vereringesüsteem

pulsita elektriline aktiivsus — defi brillatsioon; taaselustamine kliinilisest surmast

pulsita tahhükardia (VT) — defi brillatsioon

pulssoksümeeter — pulssoksümeetria

pulssoksümeetria — pulssoksümeetria; baasteadmised laborianalüüsidest

punatuum (nucleus ruber) — närvisüsteem

pupillirefl eks — meeleelundid

põiekateeter — nasogastraalsond, põiekateeter, silmaloputus

põierebend — kõhutrauma

põlenud kehapinna protsent — põletus

põletuse ulatus — põletus

põletushaigus — põletus

põletusšokk — põletus

põletusvigastus — põletus

põrnarebend — kõhutrauma

päikesepiste — kuumuse kahjustav toime

pärgarterid (koronaararterid) — südame-vereringesüsteem

pärisnahk (dermis, corium) — põletus

päästeteenistus — suhtlus ja interaktsioon häirekeskuse, teiste tervisetöötajate ning operatiiv-
teenistustega

päästetöö — kiirabi tegevus suurõnnetuste korral

päästmise seitse etappi — kannatanu päästmise põhiprintsiibid

püramidaaltrakt — närvisüsteem

püsiv — sissejuhatus hügieeni ja nakkusõpetusse
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QRS-kompleks — elektrokardiogamm ja EKG-monitooring

Quicktrach® — vabade hingamisteede käsitlus

raadio teel juhendamine — kiirabi helikopteril

rakk — rakk ja kude

rakkude jagunemine — rakk ja kude

rakutuum — rakk ja kude 

raport häirekeskusele — kiirabi tegevus suurõnnetuste korral

rasedus — suguelundid; rasedus, sünnitusabi ja günekoloogilised hädaabijuhtumid

raudteeõnnetus — õnnetused raudteel

ravipunkt — kiirabi tegevus suurõnnetuste korral

reanimobiilitransport — intensiivravipatsiendi maapealne haiglatevaheline ehk reanimobiilitransport

refl eks — närvisüsteem

refl uksösofagiit — valu rindkeres

regurgitatsioon — vabade hingamisteede käsitlus

rektaalne — parenteraalne ja enteraalne ravimite manustamine

reperfusioon — polütrauma

reperfusioonikahjustus — jäsemete vigastused

repiiter — raadioside alused

repolarisatsioon — elektrokardiogamm ja EKG-monitooring

repositsioon — jäsemete vigastused; traumavõtted

respiraator — kunstliku hingamise aparaadi kasutamine

respiratoorne puudulikkus — hingamishäired-düspnoe

respiratsioon — hingamishäired-düspnoe

retikulaarformatsioon — teadvusehäired

retrofl eksioon — traumavõtted

retseptorid — hormoon- e. endokriinsüsteem; närvisüsteem

rindkere kompressioon — rindkere vigastused

rindkerevigastus (kinnine, penetreeriv) — rindkere vigastused

rinnak — inimkeha funktsionaalsed süsteemid

rinnakorv — inimkeha funktsionaalsed süsteemid

ristluumurd — vaagna vigastused

roiete hulgimurrud — rindkere vigastused

rotatsiooniõnnetus — vigastuste tekkimise mehhanismid

R-sakk — defi brillatsioon

rõhukamber — veega seotud õnnetused

rõhupiirang — kunstliku hingamise aparaadi kasutamine

rägin — hingamishäired-düspnoe



793

(südame) rütmihäire — elektrokardiogamm ja EKG-monitooring

Sam®Splint — traumavõtted;  jäsemete vigastused

sapipõis — seedesüsteem

SARS — palavik

SCIWORA — lülisambatraumad

seadmetega sukeldumine — veega seotud õnnetused

seedetrakt — seedesüsteem

seedimine — seedesüsteem

seemnejuha — suguelundid

sekundaarne uppumine — veega seotud õnnetused

seljaaju — närvisüsteem

seljalaud — traumavõtted

Sellicki võte — vabade hingamisteede käsitlus

sepsis — palavik

septiline šokk — šokk

S-HAREV — sündmuskoha ülevaatus, esmane hinnang ja patsiendi uurimine

sidekude — rakk ja kude

SIDS — surm ja suremine 

siinusrütm — teoreetilised alused; elektrokardiogamm ja EKG-monitooring

siinussõlm — südamepekslemine/südame rütmihäired

sild (pons) — närvisüsteem

sillaveenid — närvisüsteem

silmamunade massaaž — südame stimulatsioon

SIMV — kunstliku hingamise aparaadi kasutaminsinakashall — polütrauma

sinine verevarustushäire — valu jäsemete piirkonnas

sisekõrva temperatuur — kuumuse kahjustav toime

sisekõrva termomeeter — külma kahjustav toime

sissehingatavad ained — meelemürkide kasutamisega seotud probleemid

sissehingamisvoog — vabade hingamisteede käsitlus

skelett — inimkeha funktsionaalsed süsteemid

somnolents — teadvusehäired

sonograafi a — prekliiniline ultraheliuuring

soojatekk — külma kahjustav toime

soolekinnisti — kõhutrauma

soolerebend — kõhutrauma

soopor — teadvusehäired

spinaaljuur — närvisüsteem
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spinaalne šokk — lülisambatraumad

spineboard — lülisambatraumad

spordivigastus — vigastuste tekkimise mehhanismid

spordivõistlus — vägivald kiirabitöös

staap — kiirabi tegevus suurõnnetuste korral

status epilepticus — krambid

steriilne haavakile — jäsemete vigastused

steriliseerimine — sissejuhatus hügieeni ja nakkusõpetusse

STP — meelemürkide kasutamisega seotud probleemid

stress — stress ja läbipõlemine

stressi läbitöötamine — stress ja läbipõlemine

stressisümptomid— stress ja läbipõlemine stressorid — stress ja läbipõlemine

striidor — hingamishäired-düspnoe; laste hingamishäired

stuupor — psühhosotsiaalsed probleemid patsientidel

subarahnoidaalne verejooks — peavalu; teadvusehäired

subduraalne — peatrauma; närvisüsteem

subduraalne hematoom — peavalu

subjektiivsed andmed — sündmuskoha ülevaatus, esmane hinnang ja patsiendi uurimine

subkutis — põletus

subluksatsioon — jäsemete vigastused

suguti — suguelundid

suhkurtõbi — veresuhkru mõõtmine

suhtlemine — suhtlus ja interaktsioon häirekeskuse, teiste tervisetöötajate ning operatiivteenistustega

suhtlus — suhtlus ja interaktsioon patsientide ja lähedastega

suitsiid — surm ja suremine 

suitsiidioht — psühhosotsiaalsed probleemid patsientidel

sukeldumisõnnetus — veega seotud õnnetused

supraventrikulaarne — defi brillatsioon; elektrokardiogamm ja EKG-monitooring

surma konstateerimine — külma kahjustav toime

surma tunnused (kindlad, esmased) — surm ja suremine

surma tuvastamine — surm ja suremine 

surnud ruumi ventilatsioon — hingamiselundid 

surveinfusioon — parenteraalne ja enteraalne ravimite manustamine

suuneel — nasogastraalsond, põiekateeter, silmaloputus

suuraju — närvisüsteem

suured loomad — põllumajandusega seotud õnnetused

sõiduki kokkupõrge — vigastuste tekkimise mehhanismid
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sõiduki rullumine üle katuse — vigastuste tekkimise mehhanismid

söögitoru  intubatsioon — vabade hingamisteede käsitlus

söögitoru — seedesüsteem

söögitoru vaariksite verejooks — verejooks ninast või suust

süda — südame-vereringesüsteem

südame rütmihäire — südamepekslemine/südame rütmihäired

südamemassaaž — defi brillatsioon; taaselustamine kliinilisest surmast

südamepõrutus — rindkere vigastused

südamestimulaator — südame stimulatsioon

südame-vereringe seisak — defi brillatsioon

sümfüüs — suguelundid

sümpaatikus — närvisüsteem

sümpaatiline närvisüsteem — elektrokardiogamm ja EKG-monitooring

sündmuskoha meedik — kiirabi tegevus suurõnnetuste korral

sündmuskoha ülevaatus — sündmuskoha ülevaatus, esmane hinnang ja patsiendi uurimine

sündmuskoht —kiirabi tegevus suurõnnetuste korral

sünkoop — elektrokardiogamm ja EKG-monitooring

sünkroniseeritud ventilatsioon — kunstliku hingamise aparaadi kasutamine

sünkrooniseeritud defi brillatsioon — defi brillatsioon

sünnitus — rasedus, sünnitusabi ja günekoloogilised hädaabijuhtumid

sünteetiline uimasti — meelemürkide kasutamisega seotud probleemid

süsinikdioksiid — põllumajandusega seotud õnnetused

süstol — elektrokardiogamm ja EKG-monitooring

süstoolne rõhk — südame-vereringesüsteem

süstoolne vererõhk — vererõhu mõõtmine

šuntventiil — patsiendid invasiivsete vahenditega

žgutt — jäsemete vigastused

taalamus — närvisüsteem

tagant otsasõidul toimunud õnnetus — vigastuste tekkimise mehhanismid

tagasilöök (contrecou) — peatrauma

tahhükardia — südamepekslemine/südame rütmihäired; elektrokardiogamm ja EKG-monitooring 

takistused — kiirabi helikopteril

teadvusehäired — teadvusehäired

teadvus-hingamine-vereringe-skeem — polütrauma, lülisambatraumad, jäsemete vigastused, 
vaagna vigastused

telencephalon — närvisüsteem

temperatuuri reguleerimine — külma kahjustav toime
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territoorium — suhtlus ja interaktsioon häirekeskuse, teiste tervisetöötajate ning operatiivteenis-
tustega

TETRA (Terrestrial Trunced Radio) — raadioside alused

tetraparees — lülisambatraumad

tetrapleegia — lülisambatraumad

THC — meelemürkide kasutamisega seotud probleemid

T-kujuline ehk külgkokkupõrge — vigastuste tekkimise mehhanismid

toonilised krambid — krambid

torkevigastus — vigastuste tekkimise mehhanismid

Torsade de pointes — südamepekslemine/ südame rütmihäired

trahhea — nasogastraalsond, põiekateeter, silmaloputus

trahhea rebend — rindkere vigastused

trahheostoom — verejooks ninast või suust

trahheostoomia — vabade hingamisteede käsitlus

traktoriõnnetus — vigastuste tekkimise mehhanismid

transitoorne isheemiline atakk (TIA) — iiveldus, pearinglus, nõrkus

transpordiks ettevalmistamine — kannatanu päästmise põhiprintsiibid

transpordipunkt — kiirabi tegevus suurõnnetuste korral

transpordipunkti meedik — kiirabi tegevus suurõnnetuste korral

transport haiglasse — kannatanu päästmise põhiprintsiibid

transtorakaalne — südame stimulatsioon

trauma kukkumise tõttu kõrgusest — rindkere vigastused

trauma mehhanism — põllumajandusega seotud õnnetused

triaaž — kiirabi tegevus suurõnnetuste korral

trism — vabade hingamisteede käsitlus

trombotsüüdid — veri

trombotsüütide agregatsioon — šokk

T-sakk — elektrokardiogamm ja EKG-monitooring

tsentraalne temperatuur — kuumuse kahjustav toime, külma kahjustav toime

tsentraalsed veenid — parenteraalne ja enteraalne ravimite manustamine

tsentraliseerumine — šokk

tsüanoos — hingamishäired-düspnoe; rindkere vigastused; kunstliku hingamise aparaadi kasutamine

tsükkel — rasedus, sünnitusabi ja günekoloogilised hädaabijuhtumid

tugikrae — traumavõtted

tuhud — rasedus, sünnitusabi ja günekoloogilised hädaabijuhtumid

tupp — suguelundid

turvapadi — vigastuste tekkimise mehhanismid
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turvavöö — vigastuste tekkimise mehhanismid

tõlgendamine — elektrokardiogamm ja EKG-monitooring

täiendav vigastus — põletus

täisvisiiriga kiiver — traumavõtted

uimastiga seotud hädaabijuhtum — meelemürkide kasutamisega seotud probleemid

uitnärv — närvisüsteem

ulkus— kõhuvalu

ultraheli — prekliiniline ultraheliuuring

unearteri siinuse massaaž — südame stimulatsioon

unerohumürgistus — teadvusehäired

uppumine — külma kahjustav toime

uriini eritus — kuseelundid

uriini tootmine — kuseelundid

uurimine — sündmuskoha ülevaatus, esmane hinnang ja patsiendi uurimine

vaagen — inimkeha funktsionaalsed süsteemid

vaakumlahas — jäsemete vigastused

vaakummadrats — lülisambatraumad; traumavõtted

vagusnärv — südame stimulatsioon

vagusstimulatsioon — südame stimulatsioon 

vaheaju —  närvisüsteem

vahelduvlonkamine — valu jäsemete piirkonnas

vahelihas — hingamiselundid 

vahelihase rebend — rindkere vigastused; kõhutrauma

vahvelvõte — traumavõtted

valge verevarustushäire — valu jäsemete piirkonnas

Valsalva võte — südame stimulatsioon

valuvaigistid — südame stimulatsioon

vappekülm — palavik

varjatud — sissejuhatus hügieeni ja nakkusõpetusse

vasodilatatsioon — šokk

vasokonstriktsioon — polütrauma; 

vastutav meedik — kiirabi tegevus suurõnnetuste korral

vatsakeste tahhükardia — südamepekslemine/südame rütmihäired

vatsakeste virvendus (VF) — defi brillatsioon

VCV — kunstliku hingamise aparaadi kasutamine

vee tasakaal — kuseelundid

veenikanüül — parenteraalne ja enteraalne ravimite manustamine
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veenisisene ravimite manustamine — parenteraalne ja enteraalne ravimite manustamine

vegetatiivne närvisüsteem — närvisüsteem

Vena cava kompressioonisündroom — rasedus, sünnitusabi ja günekoloogilised hädaabijuhtumid

vena jugularis interna — parenteraalne ja enteraalne ravimite manustamine

vena subclavia — parenteraalne ja enteraalne ravimite manustamine

venitushaare — traumavõtted

ventrikulaarne — elektrokardiogamm ja EKG-monitooring

veregaasianalüüs — baasteadmised laborianalüüsidest

veremahu asendus — polütrauma

veremahu vähenemine — polütrauma

vereplasma — veri

vereringe — südame-vereringesüsteem

vereringe seiskumine — taaselustamine kliinilisest surmast; vaagna vigastused

vereringeseiskuse esmased põhjused — taaselustamine kliinilisest surmast; 

veresoonte toonus — šokk

veresuhkur — suhkruhaigus (diabeet); baasteadmised laborianalüüsidest

vertiigo — iiveldus, pearinglus, nõrkus

vertikaalne nähtavus (pilvede alumine piir) — kiirabi helikopteril

vesikulaarne hingamiskahin — hingamishäired-düspnoe;VF (ventrikulaarne fi brillatsioon, vatsa-
keste virvendamine) — taaselustamine kliinilisest surmast

videolarüngoskoop — vabade hingamisteede käsitlus

vigastus elektrivoolu toimel — põletus

vigastuse võimalikud põhjused — sündmuskoha ülevaatus, esmane hinnang ja patsiendi uurimine

vigastuse põhjustaja — vigastuste tekkimise mehhanismid

vilinad — hingamishäired-düspnoe;viljastumine — suguelundid

Wilson — elektrokardiogamm ja EKG-monitooring 

virgatsaine — närvisüsteem

virtsaaugud — põllumajandusega seotud õnnetused

virulentsus — sissejuhatus hügieeni ja nakkusõpetusse

VT (ventrikulaarne tahhükardia, vatsakeste tahhükardia) — taaselustamine kliinilisest surmast

vulva — suguelundid

võõrkeha aspiratsioon — laste hingamishäired

võõrutus — meelemürkide kasutamisega seotud probleemid

vägistamine — psühhosotsiaalsed probleemid patsientidel

vägivaldne konfl iktide lahendamine — vägivald kiirabitöös 

vägivaldses situatsioonis käitumine — vägivald kiirabitöös

väikeaju — närvisüsteem
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väävelvesinik — põllumajandusega seotud õnnetused

õhkkambritega lahas — traumavõtted

õndraluu murd — vaagna vigastused

õnnetus jalakäijaga — vigastuste tekkimise mehhanismid

õnnetus masinatega — kannatanu päästmise põhiprintsiibid

äge kõht — kõhuvalu

äkkrünnak — vägivald kiirabitöös

ära lõikamine — põllumajandusega seotud õnnetused

ärevushäire — psühhosotsiaalsed probleemid patsientidel ärritavad gaasid — põllumajandusega 
seotud õnnetused

öised lennud — kiirabi helikopteril 

ühe tüki printsiip — lülisambatraumad

XTC — meelemürkide kasutamisega seotud probleemid

5P — valu jäsemete piirkonnas

4T / 4H — taaselustamine kliinilisest surmast;
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