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meditsiini tehnik, tase 4 Tervishoiu ja Sotsiaaltöö
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Õppekava õpiväljundid:
1.
Mõistab erakorralise meditsiini tehniku kutse- ja
eriala põhjalikult ja rakendab kutseala põhimõtteid,
teooriaid, tehnoloogiaid nii tavapärastes kui ka uudsetes
töösituatsioonides.
2.
Täidab oma kutse- või erialal keerukaid ja
mitmekesiseid ning uudseid lahendusi eeldavaid
tööülesandeid.
3.
Vastutab oma tööülesannete täitmise eest.
4.
Õpib ja täiendab end iseseisvalt ja
ennastjuhtivalt.
5.
Hindab ja analüüsib oma teadmiste taset.
6.
Põhjendab oma seisukohti üksikasjalikult ja
väljendab neid ka uudsetes situatsioonides nii suuliselt
kui kirjalikult.
7.
Kasutab kutse- ja erialaste probleemide
lahendamisel spetsiifilisi infoallikaid, hindab kasutatava
informatsiooni usaldusväärsust ja tõesust.
8.
Kasutab
enesehindamist
oma
käitumise
muutmiseks.
9.
Teeb ettepanekuid töötulemuste parendamiseks.
10.
Osaleb tulemuslikult erinevates meeskondades
ning on suuteline neid vajaduse korral juhtima.
11.
Juhendab kaastöötajaid.
12.
Saab aru infotehnoloogia rollist, võimalustest ja
potentsiaalsetest ohtudest.
13.
Hindab
kriitiliselt
saadaoleva
teabe
usaldusväärsust.
14.
Kasutab arvutirakendusi ning interneti võimalusi
isiklikel ja tööalastel eesmärkidel.
15.
Kasutab
abivahendeid
teabe
loomiseks,
esitamiseks
ja
mõistmiseks
ning
kasutades
internetipõhiseid otsingusüsteeme ja muid teenuseid.
16.
Mõtleb süsteemselt ja loovalt ning oskab oma

Õppekava rakendamine
(sihtrühmadele ja kasutatavatele
õppevormidele):
Nõuded õpingute alustamiseks:

Nõuded õpingute lõpetamiseks:

ideid kriitiliselt hinnata ja leida iseseisvalt võimalusi
nende teostamiseks.
17.
Algatab, arendab ja rakendab ideid.
18.
Saab aru ettevõtluse aluspõhimõtetest.
19.
Koostab juhendamisel endale lühi- ja pikaajalise
karjääriplaani.
20.
Leiab
iseseisvalt
võimalusi
erialaseks
enesetäiendamiseks ja tööturul rakendumiseks.
21.
Seostab erialase ettevalmistuse nõudeid tööturul
rakendumise võimalustega.
Õpe toimub statsionaarses või mittestatsionaarses õppe
vormis.
Õppima võib asuda isik, kes on omandanud
keskhariduse
või
vastava
kvalifikatsiooni.
Vastuvõtutingimused ja –kord määratakse kindlaks
Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli vastuvõtueeskirjaga.
Õpingud loetakse lõpetatuks, kui õpilane on saavutanud
eriala õppekava õpiväljundid ja sooritanud lõpetamiseks
vajalikud tööd: sooritab põhiõpingute õpiväljundite
piires teoreetiliste teadmiste testi ja lahendab
situatsioonülesanded.

Õpingute läbimisel omandatav(ad)
Erakorralise meditsiini tehniku Õppekava õpiväljundite saavutamisel täismahus
kvalifikatsioon:
omandatakse kutsele “Erakorralise meditsiini tehnik,
EKR tase 4“ vastavad kompetentsid.
osakutse(d):
puuduvad
Õppekava struktuur:
Põhiõpingud:
1. Karjääri planeerimine ja ettevõtlus (6EKAP)
Õpiväljundid:
1.1.Mõistab oma vastutust teadlike otsuste langetamisel elukestvas karjääriplaneerimise
protsessis
1.2.Mõistab majanduse olemust ja majanduskeskkonna toimimist.
1.3.Mõtestab oma rolli ettevõtluskeskkonnas;
1.4.Mõistab oma õigusi ja kohustusi töökeskkonnas toimimisel;
1.5.Käitub vastastikust suhtlemist toetaval viisil.
2. Erakorralise meditsiiniabi osutamise alused (8EKAP)
Õpiväljundid:
1.
Mõistab Eesti tervishoiu- ja sotsiaalhoolekande süsteemi toimimise aluseid.
2.
Mõistab inimorganismi ülesehitust ja organismi füsioloogilisi ja patoloogilisi
protsesse.
3.
Mõistab patsiendi läbivaatuse ja süsteemse käsitluse põhimõtteid ning
dokumenteerimise aluseid.
4.
Mõistab õnnetuspiirkonnas moodustatud abi andmise süsteemi ülesehitust ja teab
meditsiiniliste struktuuride ülesandeid.
5.
Mõistab CBRN õnnetuste korral rakendatavat käitumistaktikat.
6.
Mõistab erineva prioriteetsusega kiirabi väljakutsetele reageerimise põhimõtteid ja
nõudeid.
7.
Tunneb kiirabis kasutatavat aparatuuri ja vahendeid ning oskab neid kasutada.

3. Erakorralise meditsiiniabi osutamine (16EKAP)
Õpiväljundid:
1.
Hindab eluohtlikus seisundis patsiendi elulisi näitajaid ja valib edasise
käitumistaktika.
2.
Abistab patsienti ennast ja patsienti säästes lähtuvalt abivajadusest, erivajadustest
ning east.
3.
Manustab ravimeid arvestades patsiendi iga, seisundit ja vajadusi.
4.
Transpordib patsienti ohutult ergonoomilisi töövõtteid kasutades.
5.
Abistab traumaga patsienti ennast ja patsienti säästvalt arvestades trauma tekkimise
mehhanisme, patsiendi seisundit ja ealisi iseärasusi.
6.
Edastab nõuetekohase info sündmuse kohta õigetele asjaosalistele kasutades
sobivaid kommunikatsiooni võimalusi.
7.
Teostab triaaži ja osutab meditsiinilist abi.
8.
Osutab iseseisvalt abi kliinilise surma korral BLS tasemel.
9.
Osutab meeskonnas abi kliinilise surma korral ACLS tasemel.
10.
Assisteerib õde/arsti esmaabi andmisel või osutab esmaabi.
11.
Assisteerib õde/arsti erinevate õendustoimingute teostamisel või teostab iseseisvalt.
12.
Hooldab patsienti vastavalt hooldusvajadusele ja seisundile.
13.
Hindab töös esinevaid ohutegureid, valib sobiva käitumistaktika ja kasutab sobivaid
kaitsevahendeid.
4. Praktika (21EKAP)
Õpiväljundid:
1.
Hindab ja jälgib patsiendi seisundit, kasutades selleks erinevat aparatuuri/vahendeid
ning teostab/assisteerib protseduure ennast ja patsienti säästvalt järgides ohutusnõudeid ja
kutse-eetika põhimõtteid.
2.
Annab vajadusel/ võimalusel elupäästvat esmaabi.
3.
Rakendab turvalise ja toetava keskkonna kujundamise põhimõtteid sündmuskohal,
transpordil ja raviasutuses.
4.
Kasutab ergonoomilisi töövõtteid ja abivahendeid ning juhendab patsienti
abivahendite kasutamisel.
5.
Suhtleb patsiendi ja meeskonnaliikmetega lugupidavalt, kasutades kaasaegseid
infotehnoloogilisi vahendeid ning järgides seadusandlust, konfidentsiaalsust ja kutse-eetika
põhimõtteid.
6.
Osaleb meeskonnatöös.
7.
Analüüsib oma valmidust tulevaseks tööeluks.
Valikõpingute moodulid (valida 9 EKAP-i ulatuses)
1. Vene keel/ eesti keel (5EKAP)
2. Arvutiõpetuse algkursus (5EKAP)
3. Alarmsõiduki juhtimine (2EKAP)
4. Päästetööde alused (4EKAP)
5. Sõja- ja katastroofimeditsiin (2EKAP)
Spetsialiseerumised (moodulite nimetus ja maht): puuduvad
Õppekava kontaktisik
Ees- ja perenimi: Piret Tamme
Amet: kutseõppe osakonna juhataja
Telefon: +372 6711 729
e- post: piret.tamme@ttk.ee

Märkused:
Lisad:
1. Moodulite rakenduskavad
2. Kutsestandardi tegevusnäitajate ja õppekava moodulite vastavustabel

