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Sotsiaalministri 19.12.2001 määrus nr 131 Kiirabibrigaadi
koosseisu ja varustuse nõuded ning tööjuhend

§ 3. Kiirabibrigaadi koosseis ja kutsenõuded
•§§3(1)
Kiirabibrigaadi
liikmeks
võivad olla erakorralise meditsiini arst või
jajakutsenõuded
31.1. Kiirabibrigaadi
Kiirabibrigaadikoosseis
koosseis
kutsenõuded
anestesioloog ja erakorralise meditsiini õde ning kiirabitehnik.
• (2) Kiirabibrigaadi juht peab olema meditsiinilise kutsekesk- või
kõrgharidusega.
•• (1)
(1) Kiirabibrigaadid
Kiirabibrigaadid jaotatakse
jaotatakse reanimobiilibrigaadiks,
reanimobiilibrigaadiks, arstibrigaadiks
arstibrigaadiks ja
ja õebrigaadiks.
õebrigaadiks.
• (3) Kiirabitehnik
peab
olema
vähemalt
keskharidusega
isik,
kes on saanud
•• (2)
(2) Reanimobiilibrigaadi
Reanimobiilibrigaadi juht
juht peab
peab olema
olema erakorralise
erakorralise meditsiini
meditsiini arst
arst või
või anestesioloog.
anestesioloog.
erakorralise
meditsiini
alase
väljaõppe
400
tunni ulatuses
ja
•• (3)
juht
olema
erakorralise
meditsiini
või
või
(3) Arstibrigaadi
Arstibrigaadi
juht peab
peab
olema
erakorralise vähemalt
meditsiini arst
arst
või anestesioloog
anestesioloog
või arst,
arst,
kes
40-tunnise
kes on
on saanud
saanud vähemalt
vähemalt
40-tunnise erakorralise
erakorralise meditsiini
meditsiini väljaõppe
väljaõppe Terviseametis
Terviseametis
saanud
sellekohase
tunnistuse.
kooskõlastatud
kooskõlastatud programmi
programmi alusel
alusel ja
ja kellel
kellel on
on sellekohane
sellekohane tunnistus.
tunnistus.
• (4) Kiirabibrigaadi
liikmete
oskused
peavad
vastama
käesoleva määruse
•• (4)
(4) Õebrigaadi
Õebrigaadi juht
juht peab
peab olema
olema erakorralise
erakorralise meditsiini
meditsiini õde
õde või
või intensiivõenduse
intensiivõenduse õde.
õde.
lisas•• (5)
1 ja
lisas 2 kehtestatud
nõuetele.
Kiirabibrigaadi
teiseks
võib
(5)
Kiirabibrigaadi
teiseks liikmeks
liikmeks
võib olla
olla õde
õde või
või erakorralise
erakorralise meditsiini
meditsiini tehnik.
tehnik.
•• (6)
liikmeks
• (5) Kiirabibrigaadid
jaotatakse:
(6) Kiirabibrigaadi
Kiirabibrigaadi kolmandaks
kolmandaks
liikmeks võib
võib olla
olla kiirabitehnik
kiirabitehnik või
või erakorralise
erakorralise meditsiini
meditsiini
tehnik,
kes
omab
operatiivsõiduki
juhtimise
õigust.
tehnik,
kes
omab
operatiivsõiduki
juhtimise
õigust.
1) reanimobiilibrigaad, mida juhib anestesioloog või erakorralise meditsiini
(7) Kiirabitehnik
Kiirabitehnik peab
peab olema
olema vähemalt
vähemalt keskharidusega
keskharidusega isik,
isik, kes
kes on
on saanud
saanud vähemalt
vähemalt 400400arst;•• (7)
tunnise
erakorralise
meditsiini
väljaõppe
Terviseametis
kooskõlastatud
programmi
tunnise erakorralise meditsiini väljaõppe Terviseametis kooskõlastatud programmi alusel
alusel
2) arstibrigaad,
mida juhib
erakorralise meditsiini alase spetsialiseerumise
ja
tunnistus.
ja kellel
kellel on
on sellekohane
sellekohane
tunnistus.
liikmete
vastama
määruse
või •erakorralise
meditsiini
alase peavad
residentuuri
läbinud
• (8)
(8) Kiirabibrigaadi
Kiirabibrigaadi
liikmete oskused
oskused
peavad
vastama käesoleva
käesoleva arst;
määruse lisades
lisades 11 ja
ja 22
kehtestatud
nõuetele.
kehtestatud nõuetele.
3) õebrigaad,
mida juhib erakorralise meditsiini eriala omandanud õde.
•• (9)
(9) Terviseameti
Terviseameti peadirektoril
peadirektoril on
on õigus
õigus anda
anda kiirabibrigaadi
kiirabibrigaadi pidajale
pidajale erandkorras
erandkorras ja
ja
• (6) Terviseameti
peadirektoril
on õigus anda
kiirabibrigaadi
pidajale
määratud
kirjalik
kiirabibrigaadi
väljasõitudeks,
märkides
määratud tähtajaks
tähtajaks
kirjalik luba
luba kaheliikmelise
kaheliikmelise
kiirabibrigaadi
väljasõitudeks,
märkides
loale
väljaandmise
põhjuse.
Loa
anda
tagamiseks
riikliku
erandkorras
määratud
tähtajaks
kirjalik
lubakohaloleku
kaheliikmelise
kiirabibrigaadi
loale selle
selle ja
väljaandmise
põhjuse.
Loa võib
võib
anda kiirabi
kiirabi
kohaloleku
tagamiseks
riikliku
tähtsusega
suurürituse
läbiviimisel
või
muu
põhjendatud
ja
tavaolukorrast
erineva
tähtsusega suurürituse
läbiviimisel
või muu
põhjendatud ja põhjuse.
tavaolukorrast
erineva
väljasõitudeks
märkides
loale selle
väljaandmise
Loa
võib anda
olukorra
olukorra korral,
korral, kuid
kuid mitte
mitte kauemaks
kauemaks kui
kui 20
20 päevaks.
päevaks.
kiirabi
kohaloleku
riikliku tähtsusega suurürituse läbiviimisel või
[RT
I,I, 20.03.2012,
11 -- jõust.
[RT
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23.03.2012]
muu põhjendatud ja tavaolukorrast erineva olukorra puhul, kuid mitte
kauemaks kui 20 päevaks.
[RTL 2009, 96, 1438 - jõust. 01.01.2010]

Arst

• TÜ arstiteaduskonna lõpetamine
• Registreering TA
tervishoiutöötajate registris
• Residentuur
• Töötamine tervishoiuteenuse
osutaja juures

Kiirabis töötamise eelduseks vähemalt 40 tunnilise
koolituse läbimine
•Traumaga kannatanu ja elustamise koolitus koos
hindamisega, 32 h
•Ravijuhiste ja kvaliteedinõuete alane koolitus, 8 h
• Koolituse läbimine enne brigaadi juhina tööle

Õde
Õdebrigaadi
juhina

Tallinna või Tartu
tervishoiu kõrgkool
(õde või
ämmaemand)

Registreering TA
tervishoiutöötajate
registris

Saab
töötada
kiirabis
õena

Intensiivõenduse erialaõpe
(Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis)
või
erakorralise meditsiini õe
väljaõpe
(Tallinna või Tartu kiirabi
koolituskeskus *)

Registreering TA
tervishoiutöötajate
registris

Saab
töötada
kiirabis
õebrigaadi
juhina

* Sotsiaalministri 4. aprilli 2007. a määruse nr 42 „Tervishoiutöötajate registreerimise aluseks olevate kvalifikatsiooni
tõendavate dokumentide loetelu“, § 8
(3) Kuni 1. jaanuarini 2015. a registreeritakse sotsiaalministri 11. juuni 2001. a määruses nr 58 «Õendusabi erialade loetelu» § 2
lõike 2 punktis 2 nimetatud õendusabi alaerialal isik, kes on registreeritud õena, omab vähemalt 2-aastast töökogemust õena, on
töötanud taotletaval alaerialal vähemalt ühe aasta ja läbinud tööalase koolituse vähemalt 180 tunni ulatuses
(4) Lõikes 3 nimetatud isiku kvalifikatsiooni tõendavad registreerimisel:
1) tõend õena registreerimise kohta;
2) tööraamat, tööleping või töötamist tõendav muu dokument;
3) Tallinna Kiirabi koolituskeskuse või Tartu Kiirabi koolituskeskuse tunnistus erakorralise meditsiini õdede väljaõppe läbimise kohta

Eeldused eksamile pääsemiseks
Vähemalt 1,5
aastane
töökogemus
kiirabis

180 tunni ulatuses
erakorralise
meditsiini alast
koolitust viimase 3
aasta jooksul

Terviseamet
Moodustab /
kinnitab
eksamikomisjoni

Eksam

Rahastab eksami
läbiviimise kulud ja
suunab eksamile
Terviseameti
kinnitus koolituste
aktsepteerimise
kohta

Koosneb kolmest osast

Kinnitab eksamipiletid ja
hindamiskriteeriumid

Toimub Tallinna või Tartu
Kiirabi koolituskeskustes

Teostab
järelvalvet

•teoreetilisest, valikvastustega
testist;
•kahe praktilise
situatsioonülesande
(traumaga kannatanu ja
taaselustamine)
lahendamisest meeskonna
juhina;
•kolmes reaalajas toimuvas
kiirabivisiidis osalemine
brigaadi juhtiva liikmena

Kiirabitehnikud

Tööalane koolitus
(koolituste
registreerimine
TA-s *)

Alarmsõidukijuhi
koolituse
läbimine

Töötab kiirabis
alarmsõiduki
juhina

* Koolituse registreerimine Terviseametis:
•Eelnevalt määratletud koolituse sisu
•Kirjeldatud ära nõuded mis peaksid olema täidetud
koolitajal
•Annab aluse ka koolitusse kvaliteedi kontrolliks
•Finantseeritakse TA poolt

Erakorralise
meditsiini
tehnikud

Kutseõpe, toimub
tervishoiu
kõrgkoolides,
saavad lõpetamisel
riikliku tunnistuse **

Valikainena
võimalik läbida
alarmsõidukijuhi
koolitus

*

** Välja töötamisel kutse omistamise kord, st
see seob omavahel ka kiirabitehniku ja
erakorralise meditsiini tehniku õppe

Töötab kiirabis
alarmsõiduki juhina
või brigaadi teise
liikmena

Tsentraalne koolitus
Trauma

Elustamine

Teooria ja praktika hindamine
Esmane tulemuste analüüs ja kokkuvõtted aasta lõpus

Kiirabi konkursi kord
Terviseametil õigus konkursi kord
TTKS hetkel
välja töötada
(4 ) Konkurss kuulutatakse välja 15
päeva jooksul käesoleva paragrahvi
Hinnatakse
lõikes 4 nimetatud asjaolu ilmnemisest
5

4

alates. Avaliku konkursi läbiviimise
tingimused ja korra kehtestab
sotsiaalminister määrusega. Kuni
konkursi võitjaga lepingu sõlmimiseni
korraldab Terviseamet vajadusel
teenuse osutamise ajutise asendamise
kaudu.
TTKS muudatus Riigikogus
kolmandal lugemisel 6.06.2012

Muudatus võimaldab TA välja töötada
täpsustatud hindamise alused
Hindamise aluseks Halduskoostöö
seadus
Korra kinnitab Terviseameti
peadirektor

Tervishoiuteenuste korraldamise
seaduse alusel kehtestatud nõudeid
kiirabiteenuse osutajale:
- koosseisu (kvalifikatsiooni)
nõuetele vastavust
- varustuse nõuetele vastavust
- kvaliteedi ja jätkusuutlikkuse
tagamiseks esitatud nõudeid
- jmt

Teenuse osutamine püsiasustusega väikesaartel
• Tegevuskavas prioriteetne tegevus
• Eelarves sihtotstarbeline summa

• Haldusalas väikesaarte
teemaatika
• PPA lennusalk

SOM

SIM

Laieneb üle Eesti

TA
• Lepingud teenuse osutajatega
• Väikesaartel teenuse osutamine
• Transpordivahendite kasutamine

HäK
• Helikopteri kaasamise juhis
• Kiirabilise transpordi
korraldamise tegevuskava

E-kiirabi
Rakendumine

Raadioside
(teostatud)

• 2013 esimene
kvartal

Õigusloome

E-kiirabikaart

•Dokumenteerimise korras
ja andmete edastamises
muudatused
•Ettevalmistavas faasis

• Testimine, täiendamine

Riistvara
• Hanke
ettevalmistamine

Kiirabi õigusruumi üle vaatamine
Määrus 131
• Nõuded personalile;
• Nõuded varustusele,
autodele /
transpordiks
kasutatavatele
masinatele ja
ravimitele
• Tööülesanded

Transporditeenuse Ürituste
osutamine
meditsiiniline
• Erakorraline transport julgestamine
• Meditsiiniline
transport
• Mittemeditsiiniline
transport

• Millistel üritustel
• Kes teenuse osutajad

Tänan tähelepanu
eest!

