ÕPPEKAVA
1. Õppekava nimetus

“ Kiirabiressursi I tasandi juhtimiskursus”

2. Õppevorm

Tööalane täienduskoolitus.

3. Õppeasutus
4. Õppe kogumaht

16 akadeemilist tundi kontaktõpet, millest 40% loengu
formaadis ja 60% praktilisi harjutusi.
8 akadeemilist tundi iseseisvat tööd.

5. Sihtgrupp

Kiirabibrigaadi juhtivad liikmed, grupis 24 kiirabitöötajat.

6. Õppe alustamise
tingimused

On läbinud (Sisekaitseakadeemia) operatiivteenistuste
koostöökursuse minimaalselt 16 tunni ulatuses, on
omandanud iseseisva töö materjalid,on sooritanud materjali
kohta testi positiivsele tulemusele.

7. Õppekava eesmärgid

Tagada kiirabibrigaadi liikmetele vajalik ettevalmistus, mis
võimaldab edukalt täita kiirabi I tasandi (pronks tasand) juhi
ülasandeid. Õppekava läbimisel õppija suudab tegutseda
koostöös teiste teenistuste sama tasandi juhtidega ning teha
koostööd kiirabi II tasandi juhiga.

8. Õppekava õpiväljundid

Õpilane:
- omab selget ettekujutust suurõnnetuste ja tavasituatsiooni
erisustest
- tunneb teiste koostööpartnerite rolli sündmuskohal
- suudab sündmuskohal täita einevaid kiirabi ülesandeid
- viib läbi esmast (sieve) ja teisest (sort) triaaži
- oskab planeerida õnnetuspiirkonna struktuure
- oskab kasutada sidepidamisvahendeid
- oskab korraldada efektiivselt kannatanute transporti
haiglatesse.

9. Õppesisu

Kiirabi I tasandi juhtimise põhiprintsiibid
Ohutus sündmuskohal
Kommunikatsiooni reeglid
Olukorra hindamine ja planeerimine
MIMMS triaaž
Ravi sündmuskohal
Transpordi korraldamine.

1. Õppekava nimetus

“ Kiirabiressursi I tasandi juhtimiskursus”

10. Õppemeetodid

Iseseisev töö
Loengud
Rühmatööd,-harjutused.

11. Iseseisev töö

Töötab iseseisvalt läbi suurõnnetuse tagajärgede
likvideerimise metoodika ja sooritab sellel teemal testi.

12. Õppematerjalide
loend

Vabariigi Valitsuse määrus nr. 5 06.01 2011
“Päästesündmusel osalevate riigi- ja kohaliku omavalitsuse
asutuste ning isikute koostöö kord”. MIMMS (Major Incident
Medical Management and Support) eestikeelne juhend.
“Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat”
http://www.innove.ee/UserFiles/Kutseharidus/Liina/%C3%95ppek
avakeskus/kiirabi_A4_press2.pdf
lk.577-594.

13. Õppekava lõpetamise
tingimused

Õpe loetakse läbituks, kui lõpetanu on osalenud kõikides
kontaktõppe tundides, sooritab lõputesti ja täidab edukalt I
tasandi juhi ülasandeid.
Õppe lõpetanu oskab õpitut reaalses tööelus rakendada,
mõistab erinevate tegevuste vajadust ning omab selget
arusaama, kuidas tulevikus tegevusi efektiivsemalt
korraldada.

14. Lõpetamisel
väljastatav dokument

Tunnistus, kui õpingute lõpetamise tingimused on täidetud.
Tõend, kui õpitulemusi ei saavutatud, kuid õppija võttis osa
õppetööst.

15. Õppe läbiviijate
kvalifikatsioon

Läbitud eelnevalt edukalt koolitused: kiirabitöötaja
tegutsemine suurõnnetusel, katastoofimeditsiini instruktori
koolitus.

14. Õppekava kinnitamise
kuupäev

