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1

ASTMAHOOGA HAIGE KÄSITLEMINE
Seisundi objektiivne hindamine ja anamnees1

Monitoriseerida:
• SpO2
• EKG
• Vererõhk

Esmane ravi:
• Istuv asend
• Pidev hapnikravi 5—8 l/min (SpO2 vähemalt 92%)
• Salbutamool 2,5—5 mg nebulisaatoriga

Veenitee:
• Prednisoloon 60—80 mg i/v või
• hüdrokortisoon 200—400 mg i/v

Kas möödub?

Ei

JAH
Jätkuv hapnikravi

Koju

•
Ähvardava hingamisteede sulguse
tunnused:
• Hingamissagedus > 30 x/min, SpO2 <
92%
• Ebaefektiivsed hingamisliigutused
(kõhu ning rindkere vaheline
sünkroonsus puudub – paradoksaalne
torakoabdominaalne liikumine
hingamisel, sissehingamisfaasis näha
kägiaugu ja interkostaalvahemike
sissetõmbumine)
• Hingamiskahina nõrgenemine
• Tsüanoos (tsentraalne tsüanoos kui
SpO2 70—80%, perifeerne tsüanoos
enamasti tingitud vereringe jaotuvuse
häirest)
• Hüpokseemiast tingitud bradükardia
või hüpotensioon, südame
rütmihäired, teadvushäired, kurnatus,
kooma

1

Salbutamool 2,5—5 mg +
ipratroopiumbromiid 0,5 mg
250 mg aminofülliini2 i/v 10—15 minuti
jooksul

•

Jah

Kas möödub?
EI

Koju

•
•

Haiglasse

Jätkuvalt inhalatsioon salbutamooliga3,
aminofülliini3 125—250 ml iv,
Kaaluda iv salbutamooli3 3 µg/kg 10—15
min jooksul; 5—30 µg/min

Hingamissagedus, hingamistöö efektiivsus, üldseisund, teadvus, kopsude auskultatsioon, südame
töö
2
Jälgida haiget võimalike kõrvaltoimete osas
3
Annus sõltuvalt võimalike kõrvaltoimete ilmnemisest ja nende intensiivsusest
2

CRUSH-SÜNDROOM
Eluohtlike sümptomite kompleks, mis tekib inimorganismis pärast pikaajalist (osalist või täielikku)
immobilisatsiooni või kompressiooni.

Teadaolevalt 4—6 tundi fikseeritud asendis või
kompressiooni all

Varajased sümptomid*:
• valu kahjustatud piirkonnas
• tundlikkuse häired
• lihasnõrkus

Hilissümptomid:
• hüpovoleemiline šokk
• metaboolne atsidoos
• äge neerupuudulikus

NB! Suurtel õnnetustel (varing, tööstusõnnetused jmt) peab kannatanute
vabastamine toimuma päästetöötaja ja kiirabi tihedas koostöös, et vähendada
kahjustatud kudede reperfusiooni aega.
Alusta abi andmisega esimesel võimalusel juba enne kannatanu täielikku
vabastamist.

Ravi:
100% hapniku inhalatsioon
Vabade hingamisteede tagamine**
Hüpotermia profülaktika või korrigeerimine
FÜSIOLOOGILISE LAHUSE ÜLEKANNE
- 2 suurevalendikulist veenikanüüli
- 2 l täiskasvanule ja 20 ml/kg kohta lapsele (vererõhu
monitooringu tingimustes)
- valuvaigisti: sol Morphini 2—5 mg i/v või 10 mg i/m
Konsulteeri arstiga diureetikumi ja sooda osas!
Teisene ülevaatus — muud vigastused:
vt trauma juhis.
Kannatanu hospitaliseerimine kõrgema etapi raviasutusse

* Ei pruugi olla väljendunud esimeste tundide jooksul.
** Vajadusel tuleb viia patsient juhitavale hingamisele.
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ERAKORRALISE PATSIENDI ESMANE VAATLUS JA RAVI

Teadvus?
Olemas
• Jälgimine
• Hingamisteede ja
südametegevuse kontroll

Puudub
• Ava ülemised hingamisteed
• Hinda elutunnused

Hingamine?
Olemas
• Hingamisteede kontroll ja kopsude
auskultatsioon
• Hapnik, veenitee, kardiomonitooring
• Stabiilne küliliasend (arvesta võimaliku
kaelatraumaga)
• Kaalutle trahhea intubatsiooni, kui GKS
≤ 8 (konsulteeri arstiga)

Puudub
• Kunstlik kopsude ventilatsioon (KKV)
hapnikuga (2 sissehingamistpuhumist)
• Samal ajal hinda vereringe tunnuseid

Pulss?

Olemas
• KKV, trahhea intubatsioon (kui seni ei
ole tehtud või alternatiivsed meetodid)
• Veenitee
• Kardiomonitooring, SpO2, vererõhk
• Teisene vaatlus

Välistada
• Hüpotensioon (šokk)
• Kopsuturse
• Südameinfarkt
• Südamerütmihäired
• Trauma
• Ajuinsult
• Mürgistus

Puudub
Kaitsmata hingamisteede korral
• CAB 30:2 (kardiaalne äkksurm
tunnistajate juuresolekul)
• ABC 2:30 (esmane hingamisseiskus;
samuti vereringeseiskuse aeg üle 4 — 5
min)
Rakenda elustamisvõtted kuni
defibrillaator/monitor on kättesaadav

Südamerütmi hindamine

VF
Pulsita VT

AS /EMD

Spetsiaalsed ravivõtted vastavate algoritmide järgi.
Võimalusel kutsu appi arstibrigaad või konsulteeri
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(TAAS)ELUSTAMISE RAVI ALGORITM (SPETSIAALSED RAVIVÕTTED)
Südamerütmi hindamine

VF/pulsita VT
CPR 2 min, kui vereringeseiskus on
kestnud üle 5 minuti

1 šokk
• Bifaasiline defibrillaator 200 J *
• Monofaasiline defibrillaator 360 J
CPR 2 min

1 šokk
• Bifaasiline defibrillaator 200 J *
• Monofaasiline defibrillaator 360 J
CPR 2 min

Kui seni ei ole tehtud, siis trahhea
intubatsioon ja veenitee (katkesta rindkere
kompressioone nii vähe kui võimalik)
CPR

AS/EMD
CPR 2 min
•
•
•
•

Trahhea intubatsioon
Veenitee
Adrenaliin 1 mg i/v; i/os
Atropiin 3 mg i/v; i/os

Vajadusel korrata adrenaliini iga 3 — 5 min
tagant
(võib suurendada annuseid, soovituslikult 1
mg kaupa)

Kaalutle kardiostimulatsiooni võimalust
(Mobitz II, IIIa AV blokaad)

Adrenaliin 1 mg i/v; i/os
(vajadusel korrata iga 3 — 5 min järel)

1 šokk
• Bifaasiline defibrillaator 200 J *
• Monofaasiline defibrillaator 360 J
CPR 2 min

Amiodaroon 300 mg i/v; i/os (boolus)

1 šokk
• Bifaasiline defibrillaator 200 J *
• Monofaasiline defibrillaator 360 J
CPR 2 min

Võimalikud taaspöörduvad surma
põhjused ja ravi
• Hüpoksia (ventilatsioon, 100% O2 )
• Hüpovoleemia (infusioon)
• Hüpo/hüperkaleemia
• Hüpokaltseemia/atsidoos
• Hüpotermia (hüpotermia ravi algoritm)
• Pingeline õhkrind (dekompressioon)
• Südame tamponaad (perikardiotsentees)
• Mürgistus (antidootravi)
• Kopsuarteri trombemboolia
(trombolüüs)

Jätkub tsükkel CPR – südamerütmi hindamine – CPR, samal ajal ravimi manustamine ja
defibrillaatori laadimine, – šokk jne.
* Voolu võimsuse valikul (150 kuni 360 J) lähtu defibrillaatori juhisest, selle puudumisel kasuta 200
5 J

ENDOTRAHHEAALNE INTUBATSIOON
ENDOTRAHHEAALNE INTUBATSIOON

Kliiniline surm

Patsient elus

Teadvuseta

•
•
•

Valmistu intubatsiooniks:
• Pane valmis 2 erinevas
suuruses ET-toru ja
juhtevarras
• Pane valmis ja kontrolli
larüngoskoopi
• Ühenda Ambu-kott
bakterfiltriga
• Aspiraator +
aspiratsioonikateeter
• Toru fikseerimisvahend
• Suukiil, süstal manseti
täitmiseks
• Hingamisaparaat
• Fonendoskoop

Teadvusel

Põhjus?
Objektiivsed näitajad
Hinda intubatsiooni
vajadust
o GKS (8 p või
vähem)
o Krambistaatus

Hingamispuudulikkuse
tunnused?
• Desaturatsioon
(SpO2 alla 90%)
• Apnoe, hüper- või
hüpoventilatsioon
• Motoorne rahutus,
desorientatsioon

Kas vajab intubatsiooni

Ei

Jah

Valmistu anesteesiaks:
• Kaalu atropiini manustamist
• Vali anesteetikum
- Etomidaat 0,15—0,3 mg/kg
- Propofol 1,5—2,5 mg/kg
- Tiopentaal 2—5 mg/kg

MANUSTA ANESTEETIKUM JA INTUBEERI






Jätka hapnikravi
Taga vabad
hingamisteed
Stabiliseeri
Hinda seisundi
dünaamikat

Intubatsioon ei
õnnestunud

Intubatsioon õnnestus
•
•
•

Kontrolli hingamiskahinat auskulteerides ja
Ambu-kotiga ventileerides
Veendu intubatsioonitoru õiges asetsuses ja
sügavuses:
o Kõik korras → ühenda
hingamisaparaadiga
o Toru liiga sügaval – tühjenda mansett,
tõmba toru veidi välja, täida mansett ja
kontrolli hingamiskahinat

•
•
•
•

Veendu, et anesteesia on piisavalt
sügav → ventileeri maskiga ja tee uus
katse uue, väiksema toruga
Kui õnnestus → kontrolli hingamist
Kui ei õnnestunud → ventileeri
maskiga → tee viimane katse
Kui kolmas katse edutu → loobu ja
jätka maskiga
NB! Kutsu vajadusel kohe abi!
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HULGITRAUMA
TEISENE VAATLUS
PEA
• Haavad
• Verevalumid
• Kolju deformatsioon
• Nina ”
• Alalõua ”
• Suu sisemised
vigastused
• Hambad
• Kõrvad
KAEL
 Välised vigastused
 Trahhea asend
 Õhu eritus
 Kaela veenid
 Krae
ÜLAJÄSEMED
 Haavad
 Hematoomid
 Deformatsioonid
 Amputatsioonid
 Pulsid
 Halvatused
 SpO2
 Süstoolne vererõhk
RINDKERE
 Liikuvus
 Haavad
 Hematoomid
 Deformatsioonid
 Hingamiskahin
 Õhkemfüseem
 Õhu eritus
KÕHT
 Välised vigastused
 Lihaspinge
 Peristaltika
 Võlvumine
VAAGEN
 Stabiilsus
 Veritsus ja
terviklikkus
genitaalidel
ALAJÄSEMED
 Nagu ülajäsemed
 Babinski refleks
SELG
 Haavad
 Hematoomid
 Ogajätkete valulikkus
 Deformatsioonid

ESMANE VAATLUS

1.
2.
3.
4.

TEADVUS
HINGAMINE
VERERINGE
VEREJOOKS

cito!
90 sek

Suur verekaotus on:
• Ühepoolne hemotooraks >
2 liitrit
• Kõhuõõs u 5 liitrit
• Vaagnaluude murrud
• Jäsemete vigastused, kui on
vigastatud suur veresoon

Ühepoolne lai
mittereageeriv pupill:
• ICR ↑ (ajuturse,
hematoom, hernisatsioon)
• Insult
• Silmatrauma

OTSUS, MEETMED
HAPNIK
• Vähemalt 6 l/min
VEENITEE
• 2—3 tk
• suur valendik
ENDOTRAHHEAALNE
INTUBATSIOON /
MEHHAANILINE
VENTILATSIOON
• Apnoe
• Äge hingamispuudulikkus
(tahhü- või bradüpnoe +
motoorne rahutus)
• GKS 8 p või vähem
• SpO2 alla 90% O2
manustamisel ei ↑)
• Hingamisteede obtruktsioon
(okse, veri, põletus, söövitus)
MONITOORING
• SpO2
• Südame rütm
• Vererõhk (süstoolne)
INFUSIOON
• Kolloidid
• NaCl 0,9%
NÕEL-TORAKOTSENTEES
• Eeldatav pikk transport
• Meh ventilatsioon
ventiilpingelise õhkrinna
korral
VALUVAIGISTID,
SEDATSIOON
• Ketoprofeeni infusioon või
• Metamisool i/v
• + tramadol või opiaadid
• diazepaam ja/või üldanesteesia
MUUD RAVIMID
• Metoklopramiid
• Vasopressorid
SIDUMINE
LAHASTAMINE
KÜLMA-APLIKATSIOON
TERMOLINA
ASEND
• ↑ alajäsemed
• ↑ ülakeha
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HÜPERTENSIIVNE KRIIS
Arteriaalne vererõhk > 140/90 mm Hg
Korduval mõõtmisel, 5-minutilise vaheajaga
1) Lühike anamnees — hüpertensiooni kestus ja raskusaste, antihüpertensiivne ravi —
ravimid, regulaarsus, efektiivsus, kõrvaltoimed, ravisoostumus, kaasuv ravi; kardiovaskulaarsed
haigused ja riskifaktorid, neeruhaigus, diabeet
2) Sihtorganite kahjustuse hindamine — kas on sümptomeid, mis osutavad
kardiovaskulaarse haiguse (sh tserebrovaskulaarse haiguse) ja neerukahjustuse esinemistele —
näiteks hinnata pulsisagedust ja pulsi regulaarsust; palpeerida pulsse käsivarrearteritel,
unearteritel, reiearteritel; palpeerida turseid; auskulteerida südant, kopse; teha EKG; hinnata
neuroloogilist sümptomaatikat

Kas on rindkerevalu või ägeda koronaarsündroomi kahtlus?
Jah
Tegevus vastavalt
tegevusjuhisele

Ei
Kas on tegemist hüpertensiivse kriisiga?
Diastoolne vererõhk > 120 mm Hg ja
sihtorgani kahjustus

Jah

Ei

Kas esineb neuroloogiline sümptomaatika?

Ei
Hospitaliseerimine pole
vajalik
Soovitus pöörduda perearsti
konsultatsioonile 24 tunni
jooksul

Vajalik:
EKG, SpO2 ja vererõhu
monitooring ning
valmisolek elustamiseks

Jah
Diastoolse vererõhu eesmärkväärtus üle 110 mm Hg
Esmavalik:
• Nitroglütseriini tbl s/l 0,5 mg, vajadusel korrata 20
mn intervalliga
Teine valik:
• Metoprolool i/v 2,5 mg vastunäidustuste
puudumisel
Kopsuturse korral on esmavalik:
• Furosemiid i/v 20—40 mg
• Morfiin i/v 1—2 mg?

Vajalik kohe transportida lähima haigla EMO-sse, kus
otsustatakse edasine tegevus
NB! Monitooring transpordi ajal
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HÜPOTERMIA
Hüpotermia kahtlus – mõõda patsiendi kehatüve temperatuur

Hinda elulisi näitajaid:
- teadvus
- hingamine
- vereringe

Teadvusel

•
•

Teadvuseta,
spontaanne hingamine ja
vereringe olemas

Hinda lülisamba kahjustuse võimalikkust – vajadusel
kaelakrae
Väldi kannatanu järsku liigutamist abi andmisel ja
soojendamisel

O2 maskiga
3—4 l/min

Taga vabad hingamisteed —
vajadusel ventileeri AMBU-kotiga
— max 12 x/min
O2 3—4 l/min

Puudub teadvus,
hingamine, vereringe

Alusta CPR-ga vastavalt
taaselustamise juhisele*

Elustada tuleb kogu transpordi
aja kuni tsentraalne temperatuur
on vähemalt 32 °C
NB! Kiirabi tingimustes madala
temperatuuri mõõtmine pole
alati usaldusväärne

Mõõda veresuhkur:
- hüpoglükeemia korral
glükoosi vähemalt 200 mg/kg
Teavita haiglat
•
•
•

Veenitee
Soe NaCl 0,9% i/v
Monitoori:
o Vererõhk
o Südamerütm
o SpO2
• Soojad tekid
• Termokile
NB! Kannatanu tekkidesse ja kilesse pakkimisel väldi
keeramisi ja asendi muutmist!

Transport haiglasse

Transport haiglasse

* elustamise käigus manustatavad ravimid
võivad olla ebaefektiivsed
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INSULT

•
•
•
•

Dokumenteerida:
- ABC
- Vitaalsed näitajad
- SpO2
- Glasgow' kooma skaala
- Motoorsed funktsioonid
- Neuroloogiline defitsiit
- Kopsude auskultatoorne leid
- Naha värvus
- Ravimid
- Vastus ravimitele
- Veresuhkur

ABC vajadusel
Hapnik 100%
Transport haiglasse*
Teha
kindlaks
ajurabanduse
tekkeaeg

Kas hingamisteed on
vabad?

•
•

Ei

Tagada vabad hingamisteed
S-toru vajadusel

Jah
Kas ventilatsioon on
adekvaatne?

Ei

Abistav hingamine

Jah
SpO2 monitooring
Vitaalfunktsioonid
Veenitee (S NaCl 0,9%)

Vererõhk > 200/120 mm Hg

Jah

Vt hüpertensiooni
protokoll

Ei
Kontrollida veresuhkur
< 3,5 mmol/l

Korrigeerida glükoosiga
(S. Glucosi 40% 20 ml i/v )

> 3,5 mmol/l

transport haiglasse*
• TÕSTETUD PEAALUSEGA
• tagada adekvaatne
ventilatsioon

Probleemide korral
konsulteerida arstiga

*Haiglasse transportimise aeg peab olema minimaalne!
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KODADE VIRVENDUSARÜTMIA

Monitoriseerida, EKG, vererõhk, SpO2, vajadusel O2-mask
Kodade virvendusarütmia EKG alusel

> 200 bpm ja lai QRS
ja/või anamneesis teada WPW

Rahuolekus < 120 bpm
Südamesagedus?

Seisund stabiilne?

Rütmihäire kestnud alla 48 tunni?
EI

120 kuni 200 bpm
JAH

EI

QRS laius > 120 ms?
QTc > 450 ms?
Siinussõlme nõrkus?

Äge südamepuudulikkus?
Kopsuturse?
EI

EI

JAH

Eelnevalt
antikoaguleeritud
Warfariiniga?
JAH

hospitaliseerida
EMO-sse.

1. Südamesageduse kontroll:
saavutada rahuolekus < 110 bpm
•

Amiodaroon i/v 75 mg kaupa (max
450 mg) ja/või
• Digoksiin i/v 0,125 mg kaupa, kuni
0,25 mg
2. Hemodünaamika stabiliseerimine:
• CPAP-mask
• Furosemiid 20—40 mg i/v
• Morfiin 2 mg i/v
• Kõrgenenud vererõhu korral
NITRO-perfuusor
3. Patsient hospitaliseerida EMO-sse

Süstoolne vererõhk < 120 mm Hg
EI
EI

Jätkub
südamesageduse
kontroll p/o
ravimitega
(metoprolool,
verapamiil),
soovitada
pöörduda perearsti
poole

Propafenoon
(Amiodaroon),
kui efektita,
hospitaliseerida
EMO-sse

JAH

Südamesageduse kontroll!

Hospitaliseerida
EMO-sse
Taastada siinusrütm:
Propafenoon
kuni 2 mg/kg
või
Amiodaroon
kuni 5 mg/kg
Kui efektita:
Hospitaliseerida EMOsse

Elektriline
kardioversioon,

JAH

Verapamiil i/v 1,25 mg
kaupa (max 10 mg)
või/ja
Metoprolool i/v 1—2
mg kaupa (max 20 mg)
või/ja
Amiodarooni i/v 75 mg
kaupa (max 450 mg)

EI

JAH

Amiodaroon i/v 75 mg
kaupa (max 450 mg),
( vajadusel Digoksiin)

Saavutatud südamesagedus < 120 bpm,
vererõhk < 140/85 mm Hg

Stenokardia püsib vaatamata sageduse ja vererõhu
kontrollile?

JAH

Vt “Rindkere valu” algoritm!
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Hinda elutunnuseid
• Hingamine
• Vereringe

KOOMA

Vt
elustamise
juhendit

Puuduvad

Olemas
Peata
verejooks,
vajadusel
asetada
kaelakrae

JAH

Kas on väliseid traumatunnuseid / kas tegemist võib olla traumaga?

Ei
JAH

Kas reageerib kõnele? Täidab korraldusi?

EI

Hingab
Ei ole hingamishäiret

Kogu anamneesi, mõtle võimalikele
kooma põhjustele1
KONSULTEERI!

Kas hingab?

Stabiilne külgasend
O2 10 l/min

Ei ole koomas

Kuidas hingab?

Ei hinga / Hingamishäire
o Häälega
o < 8 x/min

Hingab

Vabasta hingamisteed

Veenitee + NaCl 0,9%
(~20 tilka/min)

Ei hinga /
Hingamishäire püsib

Määra veresuhkur

•
< 3,5 mmol/l

•
•

3,5—10 mmol/l

Glükoos vähemalt 200
mg/kg
Alkohoolikutel eelnevalt
100 mg tiamiini i/v

Süstoolne RR
< 100 mm Hg

•
•
•
•
•

> 10 mmol/l
NaCl 0,9%

Vererõhk (RR)
Frekvents (Fr)
Südametegevuse monitooring
SpO2
Kopsude auskultatsioon

Fr > 120 x/min

NaCl 0,9% — 200 ml kiiresti,
Kui ebastabiilne hemodünaamika, siis
jätka infusioonravi, vajadusel
vasopressorravi. KONSULTEERI!

•
•

•
•

•

Kahtlus narkomaaniale
— Naloxon
Abistav ventilatsioon /
vajadusel intubeerimine
Konsulteeri arstiga /
kaalutle abi kutsumist

Fr < 120 x/min
Süstoolne RR >100 mm Hg
Kopsuleid normis

GCS < 9 – konsulteeri
intubatsiooni,
sedatatsiooni ja
juhitava hingamise
vajaduse suhtes
Transport haiglasse2

GCS > 9

1

Sagedasimad kooma põhjused: ajutrauma, insult, krambid, hüpo/hüperglükeemia, intoksikatsioon, hüpoksia,
šokk, infektsioon, hüpotermia
2
Koju võib jätta diabeetikust patsiendi, kes on pärast glükoosi süstimist muutunud adekvaatselt kontaktseks, kes
on uuritud, ravimid on olemas ning patsient ei jää üksi.
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KRAMBID
Hinda patsiendi elulisi näitajaid – kui puuduvad – vt äkksurma ravijuhend

Kaitse patsienti lisavigastuste eest

1. taga vabad
hingamisteed
2. O2 maskiga 10 l/min
3. vajadusel
intubatsioon või
alternatiivsed
vabade
hingamisteede
meetodid
KONSULTEERI!

1. raja veenitee
2. krambihoo katkestamiseks
diasepaami (0,15 mg/kg i/v)
10 mg
*Alternatiiv:
diasepaami 0,2 mg/kg rektaalselt
3. infusioon 0,9% NaCl

Kas krambihoog kestab 5 min möödudes?
Kas on tekkinud uus hoog?
Jah

Diasepaam i/v (0,15 mg/kg) 10 mg

Krambihoog kestab?

EPILEPTILINE STAATUS

Konsulteeri

•
•

1. monitoori patsient:
EKG, vererõhk,
SpO2, T°,
veresuhkur
2. tee objektiivne
uurimine
3. võta anamnees

Ravi põhjust,
kui võimalik vt Krambihoo
põhjused

Ei

EMO-sse, kui:
• mitteprovotseeritud hoog
• hoog korduv sama päeva jooksul
• esmakordne krambihoog
• patsiendi seisund ebastabiilne
• patsiendil palavik
• hoo kestus oli üle 5 minuti
• taastumine kestab üle 20 minuti
• uus neuroloogiline leid
• epileptiline staatus
• kroonik üksi kodus ja
mittetaastunud
• traumatunnused või vigastus, mis
tekkinud krambihoo tõttu

Fenütoini 250 mg i/v 5 minuti jooksul kardiomonitori kontrolli all, krambihoo püsimisel
või kordumisel korrata;
Ravi jätkatakse propofol- või tiopentaal-narkoosis, teeb pädevust omav erakorralise
meditsiini arst või anestesioloog
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KÕHULAHTISUS
NB! Täpsusta anamneesi:
- söönud “kahtlast” toitu
- saabunud reisilt 1
- anaalne suguühe
- uute ravimite kasutuselevõtt

Kõhulahtisus

Jämesoole tüüpi – limane ja/või
verine väljaheide, tenesmid

Peensoole tüüpi – vesine,
suuremahuline väljaheide

Kerge kuni mõõdukas
dehüdratatsioon*
Väljendunud üldnähud:
palavik, lööve, düspnoe,
neuroloogilised nähud

Raske
dehüdratatsioon*

Haiglasse, i/v füsioloogiline lahus
10 ml/kg / 1 tunni jooksul, O2 4—
6 l/min

Üldseisundi häireta,
joob ise

•

•

•

Esimese 2—4 H jooksul ORL kokku
lastel 50—100 ml/kg, täiskasvanutel
ligikaudu 2 l
Kui jootmine õnnestub, edasi 10ml/kg
iga vedela iste või oksendamise järgselt.

Lisaks hospitaliseeri kui on:
• Kaasuv neuroloogiline sümptomaatika
• Riskigrupi haiged (alla 6 kuu ja üle 70
aastased)
• Stabiilsed kuid üle 4 korra ööp
oksendavad või 8 korra roojavad või
joogist keelduvad väikelapsed
• Kirurgilise patoloogia kahtlusega
• Sotsiaalsel näidustusel

Pöördub perearsti vastuvõtule.

1

Hospitaliseerida nakkushaiglasse kui
- reisianamnees troopilistesse riikidesse, lisaks nahanähud või peavalu või kopsunähud või
ikterus
- personal kasutab kaitsevahendeid
NB! Teavitada haiglat
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* Kerge dehüdratasiooni puhul esinevad mitte kõik, vaid mõned tabeli veerus toodud sümptomid
**Mõõduka dehüdratatsiooni puhul esinevad kõik tabeli veerus toodud sümptomid

Dehüdratatsiooni astmed:
Dehüdratatsioon
(kaalukaotuse %)

Minimaalne/
puudub (< 3%)

Kerge*/mõõdukas**
(3-9%)

Raske
( > 9%)

Limaskestad

Niisked

Kuivad

Kuivad

Naha turgor

Normis

↓

↓↓

Lõge, silmad

Normis

Aukus

Aukus

Kapillaaride
täitumine peale
survet
Diurees

Koheselt

< 2 sek jooksul

> 2 sek jooksul

Veidi ↓

< 1ml/kg/h

Oligoanuuria

Janu

Kerge

Väljendunud

Väga tugev

KNS

Normaalne

Erutatud

Ülirahutu või loid

Pulss

Normis

Kiire

Kiire, nõrk

Vererõhk

Normis

Normis

Langenud
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LÖÖBED LASTEL
PALAVIKUGA

Levinumad laste nakkushaigused:
• tuulerõuged (varicella)
• leetrid (morbilli)
• sarlakid (scarlatina)
• punetised (rubeola s. rubella)
• infektsioosne mononukleoos
(ebv)
• enteroviirusinfektsioon (coxakie;
echo jt)
• exanthema subitum —
herpesviirus VI

Tüsistusteta

Sümptomaatiline
ravi
(palavikualandajad)
Jääb koju

LÖÖBED LASTEL

Meningokoktseemia (või
selle kahtlus)
(meningococcaemia)
• täppverevalumid
(petehhiad)
• meningeaalärritusnähud:
teadvushäired,
kuklakangestus
• kõrge palavik, krambid

PALAVIKUTA

Hemorraagiline vaskuliit:
verevalumid jäsemel, kehatüvel;
liigesepõletikud
Sümptomaatiline ravi:
• Hapnik
• Perifeerne kanüül, infusioon NaCl 0,9%
• Palavikualandajad, kui temp üle 38,5 º C
• Antihistamiinikum (Tavegyl — 0,024
mg/kg)
• Hormoonid (Prednisoloni 3—5 mg/kg)
• Krampide puhul krambivastane ravi

Allergilised lööbed
• NÕGESTÕBI
• ANGIOÖDEEM
• MUUD

Hinda anafülaktilise šoki,
kõriturse angioödeemi
olemasolu ja tunnuseid

Tüsistustega

Sümptomaatiline ravi
• Vabad hingamisteed, hapnik, vajadusel
intubatsioon
• Perifeerne kanüül, infusioon — NaCl 0,9%
• Palavikualandajad, kui temp üle 38,5 º C
• paratsetamoli 10—15 mg/kg (ibuprofeeni 10
mg/kg, diklofenaki 1—2 mg/kg)
• Krampide ravi — Diazepami per rekt (alla
10 kg — 5 mg, üle 10 kg — 10 mg)

Hospitaliseerida

Anafülaktiline šokk
• Hapnik; vajadusel intubatsioon, kopsude
kunstlik ventilatsioon
• Vedeliku manust — 0,9% NaCl
• Adrenaliin 1 mg/ml (s/c) 0,1 mg/ml (i/v)
alla 10 kg 0,1ml
1,0 ml
10—20kg 0,2 ml
2,0 ml
üle 20kg 0,3 ml
3,0 ml
• Antihistamiinikum — Tavegyl 0,024 mg/kg,
Methylprednisoloni — 3(5) mg/kg/dosi i/v
Bronhospasm
• Salbutamoli inhal 0,1 mg/kg
Kõriturse
• Adrenalini inhalatsioon 2,5 ml (1 mg/ml)
lahustada 3 ml NaCl 0,9% lahuses;
• Methylprednisoloni

Puuduvad

Sümptomaatiline ravi
Pöördub
perearstile
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MÜRGISTUSED
Kliiniline pilt, anamnees

Mürgistus /
kahtlustatav üledoos

1. Esmane ravi:
Kindlusta
• Hingamisteed
• Hingamine
• Vereringe

Kooma
Teadaolev mürgistus
Seletamatu teadvushäire
Seletamatu arütmia
Seletamatud krambid
Ebaselge kliiniline pilt
Üledoos pealtnähtud/kirjeldatud

Hinda:
• Teadvuse tase (GKS)
• Neelamisrefleks
• Köha efektiivsust
* Kui mõni neist on ebanormaalne:
•
•

•

Pane patsient vasakule küljele
Trendelenburgi
asendisse
(võimalusel)
Kaalu
INTUBATSIOONI
vajadust olenevalt teadvushäire
tasemest ja selle süvenemise
riskist

Konsulteeri arstiga
2. Kogu informatsiooni
• Patsiendilt
• Pereliikmetelt
• Pealtnägijatelt
• Patsiendi/pereliikmete
ravimitest
* Tühjad/pooltühjad
ravimpakendid, pudelid
haiglasse kaasa

3. Manusta antidoote
(Paljudele ainetele pole
antidooti)

Toimi:
• Manusta — hapnik 10
l/min
• Monitoori:
o
o

•
•

Raja veenitee
Stabiliseeri vererõhk:
o
o

•
•

SpO2 > 95%
Südame rütm

Kristalloidid/kolloidid
(vasoaktiivsed ained
vajadusel)

Määra veresuhkur
Kui teadvuse hägunemine,
manusta vajadusel i/v
•
•
•

Tiamiini (B1)
Glükoosi
Naloksooni

Konsultatsioon
mürgistuskeskusega
(tulevikus; vajadusel)

Kommentaarid
• Tiamiini ja naloksooni peaks teadvushäirega
patsiendile manustama rutiinselt
• Glükoosi tuleks manustada igale teadvushäirega
haigele, kelle veresuhkur < 4,4 mmol/l
• Kiire alguse või kiire hingamisteede sulguse
ohuga mürgistuste puhul (tsüaniidid,
koliinergilised mürgid bronhorröaga) tuleb
antidoote manustada juba eelnevalt esmase ravi
osana
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Silmade saastatus
• Vee või füsioloogilise lahuga loputus
vähemalt 20 min.
• Alustega söövitus võib vajada
tundidepikkust loputust!
• Puhasta nägu, kulmud, silmalaud
4. Blokeeri absorptsiooni
• Tee seda juba koos eelnevaga!
• Hingamisteede avatuse tagamine on
prioriteetne absorptsiooni blokeerimise
ees
• Kodus manusta patsiendile aktiivsütt
1g/kg kohta
Aktiivsüsi
• Pole efektiivne: raua, söövitavate ainete
(mineraalhapped, alused),
elektrolüütide, vesinikkarbonaatide
puhul
• Pole tõenäoliselt efektiivne: alkoholide
(k.a metanool, etanool, etüleenglükool)
puhul

Naha saastatus
• Eemalda riided
• Loputa veega vähemalt 30 min enamikel
juhtudel

Inhalatsioonmürgistus
• Manusta 100% O2 (ühesuunaliste
klappidega, reservuaariga) maskiga
• Intubatsioon vajadusel

Suukaudne mürgistus (75% mürgistustest on
suukaudsed)

•
•

•

Aktiivsüsi makku (50 g täiskasvanule või
1g/kg kohta) juba enne maoloputust
Vaid aktiveeritud süsi mitte-eluohtliku
mürgistuse kahtluse korral > 2 tundi
pärast sissevõtmist
Vastunäidustused maoloputusele
- aluste sissevõtmine > 30 min tagasi
- alifaatsete süsivesinike (bensiin,
petrooleum jt) mürgistus
- vähetoksiliste ainete väikeses koguses
sissevõtmine

Transport haiglasse
Suukaudse mürgistusega patsient vasakul
küljel!
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PALAVIK
Kirurgilised haigused
(apenditsiit, mesadeniit, iileus)

Nakkushaigused (leetrid,
punetised, tuulerõuged,
sarlakid, infektsioosne
mononukleoos, stomatiit)

Ülekuumenemine

PALAVIK
LAPSEL

Uroinfektsioonid
(Tsüstiit, püelonefriit,
glomeerulonefriit)

KNS-i infektsioonid
(meningiit, entsefaliit,
meningoentsefaliit)

Seedetrakti infektsioonid
(enteriit, enterokoliit,
koliit)

Otiit

Hingamisteede infektsioonid
(riniit, farüngiit, larüngiit,
epiglotiit, trahheiit, bronhiit,
pneumoonia)

RAVI
Temperatuur üle 38,5° C

Imikud:
• Paratsetamooli supposiidid 10—15
mg/kg
• Kahe supposiidi manustamise vahe
vähemalt 6 tundi
• Jahutamine/ülehõõrumine leige veega

Väikelapsed (lapsed)
• Paratsetamooli 10—15 mg/kg 4—6
tunni järel
• Ibubrofeen 10 mg/kg
(max doos 20—40 mg/kg ööp 3—4
doosiks jagatuna)
• Jahutamine/ülehõõrumine leige veega

Temperatuur ei alane või tõuseb

Diklofenak 1 mg/kg doos
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PALAVIK (krambisündroom)
KRAMBISÜNDROOM

Kehatemperatuuri tõusu foonil:
- febriilsed krambid
- neuroinfektsioon:
meningoentsefaliit

Krambitaolised hood (sünkoop,
respiratoor-afektiivsed hood)

Normaalse kehatemperatuuri foonil:
- metaboolsed häired (hüpoglükeemia, hüpokaltseemia,
hüpomagneseemia, hüpo- või hüpernatreemia)
- pea trauma
- mürgistus
- epilepsia:
o epileptiline staatus — krambi kestvus üle 30
min
o epilepsia haigel ravimi võtmata jätmine,
ebapiisav annus
- ajutuumor
- neurodegeneratiivne haigus
- hüpoksilis-isheemiline entsefalopaatia
- i/ventrikulaarne hemorraagia/isheemia

RAVI
Vabad hingamisteed, vajadusel O2 ravi
Diazepam (rectal tube):
- alla 10 kg kaaluval lapsel 5 mg
- üle 10 kg kaaluval lapsel 10 mg
* i/v diasepaami annus 0,25—0,5 mg /kg

Monitorjälgimine

Kehatemperatuuri alandamine
Jälgida!

Konsulteeri
ning kutsu
abi!

Krambihoog ei möödu

Krambihoog
möödub

Uuesti korrata diasepaami samades
doosides

Krambihoog ei
möödu

Midasolaami (Dormicum 5 mg/ml) i/v:
• 6 k — 5 a 0,05—0,1mg/kg (koguannus ei tohi ületada 6 mg!)
• 6 a —12 a 0,025—0,12 mg/kg
• püsiinfusioonina 0,06—0,12 mg/kg/tunnis
Krambihoog ei möödu
Fenütoiini (250 mg /5 ml) 20 mg/kg, mitte kiiremini, kui 50 mg/min *
(NB! Ei soovitada kasutada febriilsete krampide kupeerumiseks!)

Krambihoog ei möödu
Üldanesteesia i/v barbituraadiga: Tiopentaal-Na 2—7 mg/kg (ühekordne doos)*
* Teeb pädevust omav erakorralise meditsiini arst või anestesioloog
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POOMINE
Hinda elulisi näitajaid (teadvus, spontaanne hingamine, südametegevus)

Puuduvad

Teadvuseta, spontaanne hingamine ja
südametegevus olemas

Kohe fikseeri kael
• vabasta hingamisteed, taga vabad
hingamisteed
• O2 maskiga

Kohe fikseeri kael
• vabasta hingamisteed
• intubeeri patsient

Alusta CPR-ga (vastavalt CPR-i
ravijuhisele)
Taga kindel veenitee
Infusioonravi?

Monitoriseeri patsient:
 RR
 SpO2
 Südame rütm

Efektiga

Efektita

Taga kindel veenitee,
i/v kristalloidide infusioon,
monitooring:
 RR
 SpO2
 Südame rütm

Transport haiglasse
Teavita haiglat patsiendi saabumisest
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PÕLETUS




Mõtle enese kaitsmisele kannatanu päästmisel
Kannatanu eemaldamine ohuallikast
Kannatanu kustutamine (suurte pindade korral on parem leek lämmatada)
Vitaalfunktsioonid
 Teadvus
 Hingamine
 Pulss

Puudub
 Pulss
 Hingamine

Inhalatsioonikahjustuse määratlemine ¹

Jah

•

CO mürgistus?
Ülemiste / alumiste
hingamisteede
obtruktsioon? Ole
valmis toetama
hingamist /
intubeerima
Kaalutle abi kutsumist

•
•
•
•









Ei

Kannatanu ülevaatus
Põletuse ulatuse määramine

O2 – 10 l/min
•
•

Vt elustamise
algoritm

Üldine (mitut kehapiirkonda haarav)

Lokaliseeritud (piirdub
ühe kehapiirkonnaga)

Eemalda riided

Jahuta ~20° veega
Eemalda riided

Haavadele burnshield-side või
—geel
Kata kannatanu steriilse või
puhta linaga
Aseta termotekki, kata tekiga
O2 – kui veel ei ole

Veenitee – 2 kanüüli G14-16
Valuvaigisti – morfiin 2—4mg i/v
korduvalt, efekti saabumiseni (1 mg/10kg
kohta); i/m kui veeni pole; (rektaalne
paratsetamool)
Infusioonravi: NaCl 0,9% 1000 ml/h;
lastel 20 ml/kg/h
Südamerütmi, SpO2, RR monitooring
Bronhospasmi korral salbutamooli

¹ Suitsu inhaleerimisele ja/või hingamisteede põletusele
viitavad nähud
 näo põletus
 näokarvad põlenud (kulmud, ripsmed, vuntsid,
ninakarvad)
 tahm ninas, suus; must röga
 striidor
 kähe hääl
 köha
• kannatanu viibimine põlevas kinnises ruumis
• sisustuse/plastiku/polüuretaani põlemine (tsüaniidide
teke)

•
•

Töötle põletuspinda
Manusta valuvaigistit
*Konsulteeri pikaajalise
transpordi korral

Haiglaravi näidustus
• pindmine põletus täiskasvanul üle 10%
• pindmine põletus lastel üle 5% kehapinnast
• pindmine põletus üle 5% eakatel, üle 65 a
• näo, perineumi, käe- ja jalalabade
põletused
• sügavad põletushaavad
• keemilised põletused
• elektripõletused
• hingamisteede põletused
• kaasuvad vigastused põletushaigel
• kaasuva haiguse esinemine
• šoki tunnused
• 3—4 nädalaga mitteparanenud põletused
• haavainfektsioon
• halvad paranemistingimused
• CO-mürgistus
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RINDKEREVALU
Rindkerevalu?
Anamnees
EKG, SpO2 ja vererõhu mõõtmine

Pindmine

Seesmine

Lokalisatsioon?

Närvivalu
Lihasevalu
Luuvalu
Herpes zoster

Ei vaja
hospitaliseerimist

Kiirgumine
Ei
Jah

Isheemiline valu (reageerib NG-le)
Äge koronaarsündroom?
EKG leid?

Valu on seotud liigutamisega

Ei

Jah

Vastava sündroomi
käsitlus ja ravi
Mittekoronarogeenne

KATE
Müokardiit
Kardiomüopaatia
Perikardiit

Hospitaliseerida
sisehaiguste või
kardioloogia
osakonnaga
haiglasse

Aordi
aneurüsm,
dissekatsioon

Hospitaliseerida
kirurgia osakonnaga
haiglasse, eelistades
kardiokirurgia
osakonda

Seedetrakti
haigused

Refluksösofagiit
Peptiline haavand,
haavandi
perforatsioon
Pankreatiit
Koletsüstiit
Söögitoru
perforatsioon

Kirurgiline
kopsuhaigus

Õhkrind
Rindkere
trauma
Roidemurd

Hospitaliseerida kirurgia osakonnaga
haiglasse

Psühhiaatrilised haigused

Depressioon
Hüperventilatsioonisündroom

Kopsuhaigused

Pleuriit
Kopsupõletik

Hospitaliseerida Hospitaliseerida
psühhiaatria** või
sisehaiguste
sisehaiguste*
osakonnaga
osakonnaga
haiglasse
haiglasse

Transpordi jooksul vajalik:
EKG, SpO2 ja vererõhu monitooring ja valmisolek elustamiseks, veenikanüüli
olemasolu, hemodünaamika stabiliseerimine, O2 ja valuvaigistite manustamine
* Hospitaliseerimine vajalik, kui koos rindkerevaluga esineb vähemalt 1 alltoodud nähtudest:
• Teadvusehäire, sünkoop
• Korduvad valuhood, valusündroomi süvenemine, kiirgumine
• Raske õhupuudus, hingamisel abilihaste kasutamine, hingamissagedus üle 25 x/min, SpO2 < 90%
• Südame löögisagedus > 100 või < 40 x/min, RRsüst > 200 või < 100 mm Hg, kümad jäsemed, täitunud kaelaveenid
• EKG-s äge isheemia. I-II astme a/v blokaadi või tahhüfrekventse rütmihäire (SVT, VT, VF tunnused)
** Hospitaliseerimine on vajalik, kui haige on ohtlik endale või ümbritsevatele
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SURMA KONSTATEERIMINE

Kontrolli surmatunnuseid visuaalselt ja pulssi katsudes ning tee kardiomonitooring
kardiograafi või defibrillaatori abil, juhul kui puuduvad sekundaarsed surmatunnused

•

1. Kas sündmuskohal viitab miski
2. võimalikule kuritoele?
3. Kas surma põhjustasid välispõhjused:
(liiklus, kukkumine, löömine,
temperatuur, elekter, mürk, uppumine,
poomine jm)?
4. Kas surnu isik on tundmatu?
5. Kas esineb ulatuslik roiskumine?

Jah

•

•

Ära riku sündmuskohta,
kutsu kohe häirekeskuse
kaudu politsei
Dokumenteeri, mida näed:
surnu asend, asukoht,
vigastused, surmajärgsed
muutused jm iseäralik
Oota politseipatrull ära

Ei
•
Kas surma põhjus on ebaselge
haigus?

Jah
•

Ei

•

•

Tee sellekohane märge
kiirabikaarti ja informeeri
perearsti esimesel võimalusel
mõistliku aja jooksul
Perearst otsustab, kas väljastab
arstliku surmateatise või saadab
surnu patoanatoomilisele
lahangule

Väljasta omastele kiirabikaardi koopia ja
palu võtta ühendust perearstiga edasise
tegevuse korraldamiseks.
Surnu transport on omaste korraldada.

Patoanatoomilise lahangu ja transpordi sinna maksab haigekassa
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SÜNNITUS VÄLJASPOOL SÜNNITUSMAJA
Ajaline 37.—42. rasedusnädal; enneaegne 23.—36. rasedusnädal
Tuhud iga 2-3´ järel

Lootevesi puhkenud

Lootevesi alles

selged

Pressi tunne
Kogu aeg

Tuhu ajal

Muretsemiseks
pole põhjust

Vt komplikatsioonid

Hinda olukorda
manuaalselt
Loote pea surub
tuhu ajal vaagna põhjale
Tee sünnitusmajja
alla 30´

Rahusta sünnitajat,
õpeta hingamis tehnikat,

Transpordi naine
sünnitusmajja

rohelised
rohkelt verised
pruunid
või kollased

Loote pea vaagna põhjal

Tee sünnitusmajja
üle 30´
O PARA
Lootevesi alles/
Naine pressib kaasa/
loote pea kõrgel

M PARA
Lahkliha pingul/
pärasool avaneb
Lootevesi puhkenud/
naine pressib kaasa/
loote pea surutud lahklihale

Lõpeta sünnitus kohapeal
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Sünnituse vastuvõtmine väljaspool sünnitusmaja
Kuula lapse
südametoone

Rahulik kohake
Valige sünnitusasend

Säilita rahu ja õpeta naine õigesti pressima

Valmista koht sünnituseks ette
Käpuli

Poolistuv

Kükitades

Vajalikud vahendid

Küljel
Sünnitajale
•
•
•
•

kile
2—3 aluslina
padi — seljataha
saunalina

Vastsündinuga
kõik korras tõsta ema sülle,
kata soojalt
10

9

Klemmi nabaväät ja
lõika nabaväät kahe klemmi
11
vahelt läbi

1
Pressi ajal tuleb
nähtavale loote pea

Vastsündinule
•
•
•

2 saunalina
müts
tekk

kindad
4
klemmid
Loote pea on sündinud käärid
oota uut tuhu
5
tualettpaber
doppler

Haara tugevasti lapse kaenla alt
ning seejärel naise kaasa pressides
sünnivad kõht, tuharad ja jalad

Kata ema soojalt

12

Naine pressib kaasa
ainult tuhu ajal

3
Loote pea venitab lahkliha ja väljub tupest —
toeta kergelt loote pead, et
viimane ei sünniks liiga järsku

Abiandjale
•
•
•
•
•

2

8

Abiandja tõstab
loote pead õrnalt ülesse
ning sünnib alumine õlg

Aseta laps ema rinnale 13

Loote pea teeb välise
pöörde ja
õlad sisemise pöörde
6
Esmalt sünnib järgmise tuhuga
ülemine õlg õlavarre
ülemise kolmandikuni
7

Jälgi platsenta irdumist
Sõitke sünnitusmajja
ja võimalikku veritsust 14
tupest.
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Komplikatsioonid
Vastsündinu ei kisa

Rohelised looteveed

Veritsused
Õrnalt
roosakas

Sinakas

Pärast lapse sündimist —
aspireeri hingamisteed

Nahk valge/
hingamine aeglane/toonuseta

Aspireeri
hingamisteed

Nabaväät ümber kaela/
keha/jalgade
Pärast lapse täielikku sündi —
vabasta nabaväät hoides last
ühel käel

Masseeri suunaga
alt üles
Klemmi nabaväät

Tume veri —
rohkelt/hüübed

Hele veri —
rohkelt

Platsenta
enneaegne
irdumine

Platsenta
eesasetsused

Kiirelt klemmi ja
lõika läbi nabaväät
Aspireeri hingamisteed

Emakakela
avanemine =
pole probleemi

i/v kanüül
Hakka elustama
Vedeliku infusioon

Nabavääti ei tohi enne
läbi lõigata, kui laps on
kogu kerega sündinud

Ole valmis elustama
Tuharseis — tupest eritub
mekooniumi

Tuharaid ei ole tupe pilust
näha
Transport sünnitusmajja

Nabaväädi väljalangus

Transport sünnitusmajja

Tuharad näha

Loode sünnib poolest kerest
iseenesest — ära puutu last

Tuhu ajal aseta üks käsi lapse seljale, teine rinnale

Vabasta esmalt ülemine käsi,
õlg, seejärel alumine käsi ja
õlg.

Hapnik

Alumise käe nimetissõrm
pane lapsele suhu,
ettevaatlikult suru lapse lõug
rinnale,vabasta pea

1.Trendelenburg´i asend naisele
Kontrolli nabaväädi pulseerimist
2. Aseta põiekateeter, täida naise
kusepõis kateetri abil 250 ml
steriilse lahusega, klemmi kateeter 1. Ürita nabavääti tuppe tagasi lükata.
2. Jäta näpud tuppe ja tõsta surve
vähendamiseks lapse eesasetsev osa
(pea/tuhar) vaagna sissepääsust
kõrgemale ja hoia nii sünnitusmajani
Aseta laps ema kõhule,
kata soojalt, klemmi nabaväät
Kiire transport sünnitusmajja
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Vastsündinu esmane tualett
Vabasta hingamisteed

Vajadusel aspireeri
Aseta laps ema kõhule/sülle

Kuivata beebi
Kata beebi sooja hoidmiseks rätiku või
tekiga
Kontrolli veelkord lapse seisund
Pane beebile
müts pähe

Hingamine, pulss, naha
värv, refleksid, lihastoonus

Apgari hinne (1´, 5´, 10´)

Hoia beebi ema ihule võimalikult lähedale
sooja hoidmiseks

Klemmi nabaväät 1015cm kauguselt nabast

Aita laps ema
rinnale

Transpordi naine ja vastsündinu
sünnitusmajja
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ŠOKK
ŠOKK

•
•
•
•
•
•

Verekaotus
• Trauma
• Seedetrakti
verejooks
• Kõhuaordi
dissekatsioon

Nõrkus, jõuetus
Higine, hallikas nahk
Võimalik marmoraaž
Rahutus
Võimalik teadvushäire
Tahhükardia, tahhüpnoe, RR langus
(arvestades pt tavapärast vererõhku)

Vedeliku kaotused
• Polüuuria
• Diarröa
• Oksendamine
• Äge pankreatiit
• Põletus
• Peritoniit

Kardiogeenne šokk
(vt südamepuudulikkuse
ravijuhis)

Anafülaktiline šokk
(vt anafülaksia ravijuhis)

Vasodilatatsioon
• Sepsis
• Ravimimürgitused
• Seljaaju läbilõige (ka
traumaatiline)
NB! Alusta kõiki
tegevusi kohe

Tegevused brigaadi liikmete poolt paralleelselt
• Hingamisteede kontroll: vajadusel puhasta, hapnik maskiga suure
pealevooluga 6—10 l/min, vajadusel intubatsioon
• 2 võimalikult jämedat veenikanüüli
• Infusioon
o 500 ml kolloidi (Gelofusin) kiiresti
o 15—20 ml/kg kristalloidi kiire infusioonina ca 20—30 minutiga
Ägeda verejooksu korral, kui peale 2 l ülekannet vererõhk < 90/... mm Hg
(traumahaigel) kaalu Sol. NaCl 5,85% 100—200 ml kasutamist

Kiire transport haiglasse
Võimalusel kiire selgitus omastele, et
haige üliraskes seisundis
Teavita haiglat, et tuled raske haigega!

Transpordi ajal:
• Ole valmis elustamiseks
• Võimalusel kiire selgitus omastele, et
haige üliraskes seisundis
• RR püüa hoida 90—100/... mm Hg
piires
• Korrigeeri infusioonravi
• Korrigeeri vasoaktiivset ravi (kui
dopamiiniga tahhükardia süveneb, lisa
NA ja vähenda dopamiini)

Kui hemodünaamika ei stabiliseeru, lisa
vasoaktiivne ravi
• Dopamiin 10 mg/ml lahus > 5
mcg/kg/min
o 70 kg inimene 1 ml = 2,38
mcg/kg/min, seega enam kui
2,5 ml/h)
• Noradrenaliin 8 mg / 4 ml ad 16 ml
o 500 mcg/ml, 0,01—0.05
mcg/kg/min
o Alusta 0,5—1 ml/h
• Kui bradükardia→ atropin 0,01
mg/kg
• Jätka infusiooni
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UPPUMINE
Hinda elulisi näitajaid (teadvus, spontaanne hingamine, südametegevus)

Teadvuseta, spontaanne
hingamine ja
südametegevus olemas

Teadvusel




O2 mask



Puudub teadvus,
hingamine, pulss




vabasta hingamisteed / taga
vabad hingamisteed
hinda trauma võimalust,
vajadusel fikseeri kael
O2 mask



•
•
•
•

veenitee,
i/v kristalloidid
monitooring

•
•

vabasta hingamisteed,
hinda trauma
võimalust, vajadusel
fikseeri kael
intubeeri patsient

Taga kindel veenitee
Infusioonravi?

Alusta CPR-ga (vastavalt
CPR-i ravijuhisele)

Efektiga
Monitoriseeri patsient
(hüpotermia
kaasnemisel lisaks
patsiendi soojendamine)

•

•
•

Efektita
mõtle hüpotermiale
(vt vajadusel
hüpotermia ravijuhis)

taga kindel
veenitee (kui veel
ei ole)
i/v kristalloidide
infusioon,
monitooring
(hüpotermia
kaasnemisel lisaks
patsiendi
soojendamine)

Transport haiglasse
Teavita haiglat patsiendi saabumisest

NB! Uppumise korral esineb tihti kopsuturse – ravi kopsuturset
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Jah

Kas anamneesis on trauma?

VALU

Vastava trauma algoritm

Ei
Valu rindkeres
Ei
Kõhuvalu
Seljavalu/peavalu

Valuvaigisti
vastavalt
valu
tugevusele ja
haiglasse

Jah

Ei

Kas esineb neuroloogilist
sümptomaatikat?
Tundlikkuse häired, pareesid,
motoorika häire, patoloogilised
refleksid, tasakaaluhäired

Vt rindkerevalu

Jah

Vt kõhuvalu (äge kõht)

Jäsemevalu

Kontrollida pulsside olemasolu

Puuduvad

Olemas
Ägeda infektsiooni tunnused

Jah

Veenitee
Valuvaigisti iv —
tramadol
Haiglasse

Ei
Ei
KNS põletik
(meningeaalärritusnähud)

Jah

Kas esineb põletikule
viitavaid tunnuseid?
Jah

Buscopan või nošpa ja
NSAID i/v või i/m
(jälgimisaeg kodus
1—2 tundi,
valu püsimisel 
haiglasse)

Kuseteedepõletik
(Valu hoogudena
seljas, kiirgumisega
kubemesse,
düsuuria)

Ei

Valuvaigisti vastavalt valutrepile:
• võimalusel alustada nõrgematest ja liikuda
edasi tugevamatoimeliste suunas
• aga kindlasti valu tugevuse järgi- s.o. tugev
valu, siis ka II või III astme valuvaigisti
I aste Paratsetamool p/o; i/v
MSPVA p/o, i/v, p/r; i/m
II aste Tramadool i/v, i/m,p/o
Kombineeritud preparaadid (paratsetamool
kodeiiniga) p/o
III aste Opiaadid
Morfiin i/v 2—.5 mg kaupa
Petidiin i/v 0,7—1 mg/kg
Fentanüül i/v 1 mkg/kg

NB! Hospitaliseerida:
• valuvaigisti vajadus
ootamatult suur
• valu ei leevendu
mõistliku ja eeldatava
ajaga(30—40 minutit)
• ilmnevad eluohtlikud
kõrvaltoimed
(hingamispuudulikkus,
teadvushäire, šokk)
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Vähihaige valu

Vaata läbi raviskeem ja kodune ravimivalik
• Opiaat
• MSPVA
• Antikonvulsant
• Antiemeetik
• Antidepressant

Hinda võimalikku põhjust

Läbilöögivalu

Mittevähivalu (mingi
kaasuva haigestumise
ilming ja lisandunud
sümptomaatika)

•

Päevasest baas opiaadi
doosist võib
parenteraalselt teha lisaks
1/6
• Ibuprofen 600 mg või
diklofenak 150 mg (kui ei
ole võtnudVERIOKSE
ja kui pole
VERIKÖHA.
vastunäidustusi)
• Paratsetamool 1g (kui
eelmisest doosit möödas
enam kui 4 tundi / kui
pole vastunäidustusi)

Tegutse vastavalt
valu juhendile
ja/või vastava
haiguse
juhendile

Muud sümptomid, mis valu
ägestavad/simuleerivad
• Hirm, ängistus, mure
• Kõhukinnisus
• Rahutus
• Düspnoe

Hirm, ängistus, mure, rahutus
• Diasepaam 5 — 10 mg p/o
• Haloperidool 2,5 — 5 mg i/m
(kui kodus haloperidoli tilgad,
siis 20 gtt e 2 mg)
• Tavegyl 2 mg
Kõhukinnisus
 Lahtistite soovitused, vajadusel
klistiir (õpetus omastele, kuidas
teha)
Düspnoe
 Morfiin – 1/6 baas opiaadi doosist

33

VERIKÖHA, VERIOKSE
Veri pärineb

•
•

Ninast, neelust,
suust, kõrist:

Maost, seedetraktist:

Helepunane,vahutab,
haige köhib

Tumepunane,
klimpidena,
haige võib köhida

Tume või must, haige
oksendab, öögib

Seisund:
RR alla 90 vt shokk

Seisund:
RR alla 90 vt shokk

Seisund:
RR alla 90 vt shokk

Uuringud:
• SpO2
• Kopsude, südame
auskultatsioon
• Anamneesis
kopsuhaigus, EKG-s
muutused.
• Tumm kops, alaosas
mulinad (kopsuleiud
ei ole spetsiifilised,
ei pruugi esineda)
• Peristaltika puudub
või elavnenud

Uuringud:
• SpO2
• Vaatlus
• Võõrkeha?
• Anamneesis
trauma, aspiriini,
NSAID, Marevani,
Plavixi jmt.
kasutamine.

Uuringud:
• kõhu palpatsioon,
auskultatsioon —
kõht pinges, valus
• Anamneesis
seedetrakti
• haavandid, NSAID
tarvitamine

Ravi:
• O2 6l/min
(kroonilisel
kopsuhailgel mitte
üle 2 l/min) või
• intubatsioon ja KKV
NaCl 0,9% 20 ml/kg
• Poolistuv asend

Ravi:
• nina tamponaad
• istub, sülitab vere
välja
• lokaalne külm

Ravi:
• lamab jalad kõveras
külili
• NaCl 0,9% lahust 20
ml/kg
• kolloidi 500 ml i/v

Hospitaliseerimine:
Tallinnas PERH-i,
mujal lähim EMO

Hospitaliseerimine:
Lähim EMO, kui
verejooksu ei õnnestu
peatada või tegemist
võõrkehaga, traumaga

Kopsust
Alumistest
hingamisteedest:

Personalil mask!
(TBC oht)

Hospitaliseerimine:
Lähim EMO
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ÄGEDA KORONAARSÜNDROOMIGA HAIGE KÄSITLUS
Stenokardia kestvusega üle 5 minuti?
1 tbl nitroglütseriini (NG) efekt?
Valu algus? Valu iseloom?
Vererõhk? SpO2?

Vajalik:
EKG, SpO2 ja vererõhu
monitooring ning
valmisolek elustamiseks

12-lülitusega EKG

ST-depressioon, T-saki
inversioon

EKG normis

Muud haigused?

ST-elevatsioon
• > 0,2 mV järjestikustes
rinnalülitustes
• > 0,2 mV jäsemelülitustes
• eeldatavalt uus LBBB

Kahtlus ägedale
koronaarsündroomile?
ST-elevatsiooniga
müokardiinfarkt

Vastava
sündroomi
käsitlus ning ravi
•
•
•
•
•
•
•

Ebastabiilne stenokardia?
ST-elevatsioonita müokardiinfarkt?

Aspiriin 500 mg x 1
Veenikanüül
Morfiin 1—2 mg?
i/v Metoprolool 1—2 mg?
NG s/l või i/v (RR?)
Hapnik 4—6 l/min
Lamav või poolistuv asend

Transport lähimasse kardioloogia või
sisehaiguste osakonnaga haiglasse

*EESTI Kardioloogide Seltsi
tunnustatud reperfusioonravi
tegevad haiglad:
I valik (24 h koronaarangioplastika
võimalus):
• Põhja-Eesti Regionaalhaigla
• Tartu Ülikooli Kliinikum
II valik (24 tundi trombolüüsi
võimalus):
• Ida-Viru Keskhaigla
• Pärnu Haigla
• Hiiumaa Haigla
• Kuressaare Haigla
• Narva Haigla
• Viljandi Haigla

•
•
•
•
•
•
•

Aspiriin 500 mg x 1
Veenikanüül
Morfiin 1—2 mg?
i/v Metoprolool 1—2 mg?
NG s/l või i/v (RR?)
Hapnik 4—6 l/min
Lamav või poolistuv
asend

Kõne
lähimasse
reperfusiooni
teostavasse
haiglasse*
NB! 3 tunni
kriteerium**

Transport Eesti Kardioloogide Seltsi
tunnustatud reperfusiooni tegevasse haiglasse

**STEMI haigete puhul on eesmärgiks võimalikult kiire
reperfusioonravi
Trombolüüs on eelistatud:
• Esimese 3 tunni jooksul alates haigestumise algusest, kui
koronaarangioplastikani kuluks üle 60 minuti kauem kui
trombolüüsini
• Reiearteritel pulsid puuduvad
Koronaarangioplastika on eelistatud:
• Valu algusest on möödas üle 3 tunni ja koronaarangioplastika on
tehtav kuni 90 min jooksul
• Trombolüüs on vastunäidustatud
• Trombolüüs ei olnud edukas
• Haige on kardiogeenses šokis
Pärast trombolüüsi peab haige saabuma esimese valiku haiglasse 24
tunni jooksul haigestumise algusest, hilisemas perioodis aga näidustuse
täpsustamise järgselt
Otsustamisel tuleb arvestada kõiki trobolüüsi näidustusi ja
vastunäidustusi
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ÄGE KÕHT
Sarnased valuhood
eelmistel nädalatel

JAH

vt korduv kõhuvalu

JAH

Oksendamine
Puhitunud või hell kõht
Kõhukinnisus

EI
Terav valu

JAH

Palaviku tõus

Haiglasse!
• soolesulgus
• apenditsiit

EI
EI
Kõhulahtisus

JAH

•
•

toidumürgitus
seedetrakti infektsioon

EI
Valu alaseljas
kiirgub kubemesse

JAH

T > 38o C

neeruinfektsioon

EI

EI
•
•

Valu alakõhus

JAH

JAH

neerukoolik
neerukivid

naine,
fertiilses eas

vt alakõhuvalu naistel

EI
Valu paremal
roidekaare alusi

JAH

•
•

cholecystolithiasis
cholecystitis

EI
Eelnenud tugev
sööming/jooming

JAH

pankreatiit
gastriit
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KORDUV KÕHUVALU

Valu ülakõhus

Põletav valu
kummardudes

JAH

JAH

Diafragmaal-hernia?

EI

EI
Antatsiidid või
H2 blokkerid aitavad

•
•

JAH

haavandtõbi?
gastriit?

EI
Valu hoogudena
paremal ülakõhus

JAH

JAH

T > 38o C

cholecystitis?

EI
EI
cholecystolithiasis?

Kaalulangus > 5 kg / 10
nädala jooksul ilma dieedita

kasvaja?
(eriti vanuses > 40a)

JAH

EI
Eriarsti konsultatsioon

Valu alakõhus

JAH

Kõhulahtisus

JAH

•
•

EI
EI

Naine, fertiilses eas

Väljaheitel veri

JAH

kasvaja?
divertikuloos?

vt alakõhuvalud
naistel

EI
Eriarsti konsultatsioonile
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ALAKÕHUVALU NAISTEL

Menstruatsiooniväline
veritsus tupest

JAH

Rasedus ?
EI

EI
Lõhnav eritis tupest

raseduse
katkemine?

< 3 KUUD

emakaväline
rasedus?

JAH

gün põletik?
gün kasvaja?

EI
Sagenenud valulik
urineerimine

> 3 KUUD

põie põletik?

EI
Valu enne
menstruatsiooni

premenstruaalne
sündroom?

EI
Tavaliselt kõhukinnisus

soolte ärritus
muutustest?

dieedi

Kui > 3 h valu eriarsti konsultatsioon
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ÄGE PSÜHHOOS
Info täpsustamine
häirekeskuses.
Alati
mõtle
ohutusele!

Agressiivse, vägivaldse või muul viisil
ohtliku patsiendi juurde saabumisel oota
alati ära politsei saabumine
sündmuskohale

enda

Patsiendi intervjueerimine

Kaebuste, asjaolude kirjalik
fikseerimine!
Saatekirja vormistamine (vajadusel
— tahtest olenemata —
hospitaliseerimise saatekiri)

Patsiendi somaatiline uurimine:
Vaata, katsu, kuula
• RR, pulss, T°, Gly, SpO2 ...
Neurol staatus: meningism, Babinski,
pareesid

Alusta meditsiinilist läbivaatust alles
siis, kui olukord on turvaline
Sugulaste, naabrite, juuresolijate küsitlus
toimunust. Lühike sündmuskoha kirjeldus

Tegemist ei ole psühhoosiga

Esinevad somaatilised sümptomid (düsartria,
osaline afaasia vms)  Insult, diabeet,
mürgistus või muu haigusseisund;
(traumajärgne seisund)
Vastav juhend

DIAGNOOSI PÜSTITAMINE

Äge psühhootiline episood

Kahtlus KNS või
muule somaatilisele
haigusele,
intoksikatsioonile

EMO-sse

Krooniline psüühika häire, patsient
ei ole endale ega teistele ohtlik.
Sotsiaalset laadi probleemid

Stressreaktsioon
Afekt

Alkohoolne või
narkootiline joove (mitte
segia ajada ära
intoksikatsiooniga!)

„puhas”
psüühika häire

Psühhiaatria-kliiniku
statsionaari,
vajadusel/võimalusel
narkoloogia osakonda

Diasepaam 10 mg.
Patsiendi enda ravimite
manustamisel konsulteeri
arstiga.
Sugulased pöörduvad
psühhiaatri ambulatoorsele
vastuvõtule nõuandeks

Esmaabiks vajadusel
Diasepaam 10 mg p.o
Patsient pöördub
psühhiaatri
ambulatoorsele
vastuvõtule

Politseile,
kainestusmajja
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ÄGE SÜDAMEPUUDULIKKUS
Ägeda südamepuudulikkuse kahtlus

Hinda järgnevaid sümptomeid ja parameetreid:
1.
2.
3.
4.
5.

Arteriaalne vererõhk
Südame löögisagedus, rütmihäire esinemine
Hingamissagedus, SpO2
Vedeliku retentsiooni (paisu) esinemine
Perfusioonihäire olemasolu

ÄSP kliiniline vorm:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Äge hüpertensiivne südamepuudulikkus
Äge dekompenseerunud südamepuudulikkus
Kardiogeenne kopsuturse
Kardiogeenne šokk
Äge südame parema poole puudulikkus
Kõrge minutimahuga südamepuudulikkus

Paisutunnuste ja perifeerse tsirkulatsiooni hindamise alusel saab esmaseks ravi
planeerimiseks kasutada järgmist diagrammi:

Perfusiooni puudulikkus

Pais

-

-

+

Kuiv ja soe

Märg ja soe

+ Kuiv ja külm

Märg ja külm

Diureetikumid,
vasodilataatorid

Inotroobid,
diureetikumid

Inotroobid,
vasodilataatorid
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ÄSP käsitluse algoritm kiirabis

Ebaefektiivne hemodünaamika

Jah

Elustamise juhis

Ei
Analgeetikumid, sedatsioon
Morfiin — esmane boolusdoos 1—3 mg
i/v ( võib korrata kogudoosini 10 mg)

Jah

Kaasneb valu või ärevus

Ei
Ei

Hapnikumask → CPAP-mask →
intubatsioon

Ei

Antiarütmikumid, kardioversioon,
kardiostimulatsioon

SpO2 > 95%

Jah
Normaalne Fr ja südame rütm

Jah
Jah
Infusioonravi

Hüpovoleemia

Ei
Vasodilataatorid, paisu esinemisel
diureetikumid
Nitroglütseriin (glütserüül trinitraat)
5—200 µg/min

Jah
Süstoolne vererõhk > 100 mmHg

Furosemiid boolusdoosina 20—
40 mg

Ei
Kardiogeenne šokk

Jah

Ei

Jah

RR < 70 mm Hg

RR 70–100 mm Hg

↓

↓

Noradrenaliin
3—10 µg/kg/min

Dopamiin
2,5 µg/kg/min

RR 70—100 mm Hg

↓
Dobutamiin
0,5—1 µg/min
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ÜHE PIIRKONNA TRAUMA – JÄSE
JÄSEMETRAUMA

Esmane ülevaatus: elutähtsate talitluste hindamine






TEADVUS
VEREJOOKSU SULGEMINE
HINGAMISTEED, HINGAMINE
VERERINGE

Teadvuseta

Kaasuv peatrauma? →
Kontroll hingamistee ja
hingamise üle

Teadvusel

Rahutu → mõtle
hüpoksiale ja selle
põhjusele

Verejooks? → sulge verejooks
Kontrolli hemodünaamikat
(pulss mõlemal jäsemel,
pulssoksümeetria, vererõhk,
frekvents)












Selge teadvusega

Jätka uurimist.
Jälgi seisundit
dünaamikas

Tee teisene ülevaatus
Kaasuv joove?
Tee kindlaks jäseme funktsioon
Jälgi jäseme nahavärvust
Mõtle verekaotusele (šokk?)
Punkteeri veen tervel jäsemel
Hemodünaamika häire, lömastuse ja amputatsiooni korral infusioon
Lahasta/fikseeri murrud ja liigesetraumad, seo haavad
Põletuse korral side põletusgeeliga
Valu kontroll
o Ketoprofeen 100 mg infusioonina (+NaCl 0,9% 250 ml) või
o Vajadusel opiaat: petidiin 50—100 mg või morfiin 5—10 mg
o NB! Vaata “Valu juhendist” “valutreppi”
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ÜHE PIIRKONNA TRAUMA — PEA JA KAEL
Hinda hingamise olemasolu

Teadvuseta, ei hinga

Hingab

Vt elustamise juhis

Hinda trauma mehhanismi

•
•

Kahtlus kaelavigastusele – fikseeri / immobiliseeri kael (kuni
vigastus välja lülitatud)
O2 maskiga
Teadvusel

Teadvuseta või teadvusehäirega

Vaata / uuri
Küsitle pealtnägijaid / kõrvalseisjaid jne

Anamnees patsiendilt

Hinda hingamist

Hingamine adekvaatne

Vereringe ja verejooksu kontroll
- sulge välised verejooksud
- hinda šoki tunnuseid

•
•
•
•
•
•
•
•

Hingamispuudulikkus /
hingamisteede avatus ei ole tagatud
Hinda abistava ventilatsiooni /
intubatsiooni vajadust *
Konsulteeri astiga

Otsi teadvusehäire ja / või ebatasbiilse vereringe põhjuseid –
ajutrauma, joove, kaasuv vigastus, hüpoksia, verekaotus
Teisene ülevaatus
Pulssoksümeetria, monitooring
Raja veenitee
Infusioonravi – füsioloogiline või kolloid
Vajadusel vasopressorid
Valu kontroll
Jälgi seisundi dünaamikat

Haiglasse
Transpordil jälgida
seisundi dünaamikat

* Kaalutle intubatsiooni kui GKS 8 punkti või vähem.
Vajadusel manusta i/v anesteetikumi
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