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Erakorralise meditsiini tehniku kompetentside vastavustabel 

Kompetents M 1 M 2 M 3 

B. 2.1. Ettevalmistumine erakorralise meditsiiniabi osutamiseks 

1. Tunneb oma rolli meeskonnas, 

vastutab meeskonnaliikmena 

oma ülesannete täitmise. 

 

1. Mõistab seadusandlusele tuginedes 

Eesti tervishoiu- ja 

sotsiaalhoolekande süsteemi 

toimimist. 

2. Osutab meeskonnaliikmena 

erakorralist meditsiiniabi ennast ja 

patsienti kahjustamata ning 

vastavat aparatuuri ja varustust 

kasutades.  

 1. Käitub vastastikust 

suhtlemist toetaval 

viisil. 

2. Tagab oma töökoha 

nõuetekohase korrasoleku ja 

komplekteerituse, täiendades 

töökohta vajadusel puuduvate 

tarvikute või tööks vajalike 

vahenditega. 

1. Komplekteerib töövahendid ja 

tagab töökoha korrasoleku 

täiendades töökohta vajadusel 

puuduvate tarvikute või tööks 

vajalike vahenditega. 

  

B2.2. Erakorralise abi osutamine 

1. Järgib abi osutamisel ohutus-

nõudeid, ohu märkamisel 

teavitab sellest teisi 

meeskonna liikmeid. 

1. Mõistab õnnetuspiirkonnas 

moodustatud abi andmise süsteemi 

ülesehitust ja teab meditsiiniliste 

struktuuride ülesandeid. 

 1. Käitub vastastikust 

suhtlemist toetaval 

viisil. 

2. Mõõdab ja hindab patsiendi 

elulisi näitajaid, annab 

meeskonna juhile ülevaate 

patsiendi elutähtsatest 

näitajatest; täpsustab koostöös 

tervishoiutöötajaga 

täiendavaid andmeid (nt 

kaasuvad haigused, 

igapäevaselt tarvitatavad 

ravimid). 

1. Teab inimorganismi ülesehitust. 

2. Teostab kutse-eetikat järgides 

patsiendi süsteemse läbivaatuse, 

kasutab sobivaid vahendeid ja 

dokumenteerib tegevuse. 

  



3. Assisteerib õde või arsti 

protseduuride läbiviimisel (sh 

ravimite manustamisel) ja 

vajadusel teeb iseseisvalt 

vastavalt õigusaktidele 

erakorralise meditsiini tehniku 

pädevuses olevaid 

protseduure. 

1. Mõistab seadusandlusele tuginedes 

Eesti tervishoiu- ja 

sotsiaalhoolekande süsteemi 

toimimist. 

2. Teab inimorganismi ülesehitust. 

1. Elustab iseseisvalt kliinilisest surmast 

kasutades peamisi elustamise 

põhimõtteid (BLS) 

2. Abistab meeskonna liikmeid 

spetsiaalsete võtetega patsiendi 

elustamisel (ALS). 

3. Assisteerib  õde/arsti erinevate 

meditsiiniliste protseduuride 

teostamisel (sh ravimite manustamisel) 

lähtudes eetika põhimõtetest ja jälgides 

ohutusnõudeid. 

1. Käitub vastastikust 

suhtlemist toetaval 

viisil 

4. Jälgib patsiendi seisundit abi 

osutamise ajal, normaalsetest 

parameetritest kõrvalekaldeid 

märgates teavitab sellest kohe 

meeskonna juhti. 

1. Teab inimorganismi ülesehitust. 1. Hindab ja jälgib patsiendi seisundit, 

kasutades selleks erinevat 

aparatuuri/vahendeid ennast ja patsienti 

säästvalt järgides ohutusnõudeid, kutse-

eetika põhimõtteid. 

 

5. Osutab patsiendi tervislikust 

seisundist ja meeskonna juhi 

korraldusest lähtuvalt 

patsiendile erakorralist abi, 

järgides ScABCDE printsiipi. 

1. Teostab kutse-eetikat järgides 

patsiendi süsteemse läbivaatuse, 

kasutab sobivaid vahendeid ja 

dokumenteerib tegevuse. 

1. Abistab erinevas eas ja tervislikus 

seisundis patsiente ennast ja patsienti 

säästes. 

2. Vajadusel teeb iseseisvalt vastavalt 

õigusaktidele erakorralise meditsiini 

tehniku pädevuses olevaid protseduure. 

 

6. Tagab patsiendi turvalise ja 

ergonoomilise transpordi, 

väldib olemasolevate 

vigastuste süvenemist 

transpordi ajal. 

1. Osutab meeskonnaliikmena 

erakorralist meditsiiniabi ennast ja 

patsienti kahjustamata ning 

vastavat aparatuuri ja varustust 

kasutades.  

1. Transpordib turvaliselt patsienti ennast 

ja patsienti säästvalt arvestades tema 

seisundit ja ealisi iseärasusi, järgides 

eetika põhimõtteid ja tööohutuse 

nõudeid. 

 

7. Osaleb triaaži tegemises ja 

lähtub abi osutamisel 

asjakohastest juhiste. 

 1. Hindab ja jälgib patsiendi seisundit, 

kasutades selleks erinevat 

aparatuuri/vahendeid ennast ja patsienti 

säästvalt järgides ohutusnõudeid, kutse-

eetika põhimõtteid. 

 

 


