
 

 

IMIKU JA VÄIKELAPSE ESMAABI 

  

Täienduskoolitusasutuse nimetus 

Rahvatervise Akadeemia. 

 

Õppekava nimetus 
Imiku ja väikelapse esmaabi. 

 

Õppekavarühm 

0913 Õenduse ja ämmaemanduse õppekavarühm . 

 

Õppekava koostamise alus 

Õppekava koostamisel on tuginetud WHO ja UNICEFi imetamisnõustajate kursuse programmi le ning 

Eesti erialaekspertide soovitustele. 

 

 

Õppe eesmärk 

Õppeaine läbinul on baasoskused ja -teadmised, et alustada imikute ja väikelaste elustamist ning 

osutada neile esmaabi erinevates olukordades. 

 

Õpiväljundid 

Koolituse lõpetanud õppija:  

 alustab elustamist kiirabi saabumiseni 

o avab hingamisteed 

o eemaldab võimaliku võõrkeha hingamisteedest 

o teeb kaudset südamemassaaži 

o hindab lapse seisundit 

 osutab esmaabi erinevates olukordades 

o kukkumise järgselt 

o põletuse järgselt 

o kõrge palaviku puhul / palavikukrampide puhul 

 

 

Sihtgrupp 

Imetamisnõustajad , doulad, lapsehoidjad, pereõed, perearstid, tervishoiutöötajad ning  

tervisevaldkonnas tegutsevad või beebide ja väikelastega töötavad füsioterapeudid, massöörid ja 

teised spetsialistid.  

 

Õppe alustamise tingimused 

Puuduvad. 

 

Õppe maht ja ülesehitus 

Koolituse kogumaht on 13 akadeemilist tundi, sh 10 akadeemilist tundi auditoorset tööd ja 3 
akadeemilist tundi iseseisvat tööd.  

 
 

 

Õppeprotsessi kirjeldus, sh õppe sisu, õppemeetodid ja -materjalid 



Käsitletavad teemad: 

 Elustamise teooria. Elu füsioloogia. Laste surmapõhjused. Elustamise printsiibid (ABC). 

Teadvusehäire. 

 Võõrkeha hingamisteedes. Võimalikud olukorrad: 

o Vedelik (rinnapiim/vesi); tahke objekt (olmeasjad/ tahke toit/ mänguasjad). Abi 

osutamise võtted - teoorias ja praktikas.  

 Elustamise praktika: individuaalne tegevus nukuga.  

 Väikelapse traumad - esmaabi:  

o ülevaade Tallinna esmaabi asutustest ja erinevad lisaabi numbrid;  

o traumade statistika Eestis;  

o põletus;  

o kukkumine;  

o kõrge palavik/ palaviku krambid;  

o allergia;  

o hooajalised eripärad - ülekuumenemisega suvel/putukahammustused/mürgised 

taimed kodus; 

o mürgistused (koostöös mürgistusteabekeskuse andmetega);  

o ülevaade larüngiidist, rota/nora viirustest/ otiidist/ gaasivalud. 

 

Peamised õppemeetodid: Loeng, praktiline tegevus nukuga, video, animatsioon, analüüs, test. 

 

Õppematerjalid:  

1. The European Resuscitation Council Guidelines 2020 
2. ERC Guidelines (cprguidelines.eu)  

 

Õppekeskkond ja õppevahendid 

Õpe toimub Tallinnas Rahvatervise Akadeemia koolitusruumides. Õppeklassid on varustatud 

täiskasvanute õppimist toetavate ja tänapäevaste koolitusvahendite (pabertahvel, projektor, ekraan) 

ning vajaliku mööbliga. Lisaks on olemas kööginurk kohvipauside tegemiseks. Kursusel on võimalus 

kasutada toimivat internetiühendust.  

 

Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused 

Õpingute lõpetamise eelduseks on osalemine auditoorses töös vähemalt 80% ulatuses, kaudse 

südamemassaaži tegemine ning testi sooritamine vastavalt hindamiskriteeriumitele. 

 

Hindamismeetod  Hindamiskriteerium 

1. Test 1.1. positiivseks soorituseks on vaja vähemalt 75% õigeid 

vastuseid. 

2. Kaudne südamemassaaž 

 

2.1. teeb koolitusel õpitud teadmistele tuginedes nukule kaudset 

südamemassaaži. 
 

 

Väljastatavad dokumendid 

Lõpetamise tingimused täitnud õp pijale väljastatakse tunnistus. 

 

Koolitaja kvalifikatsioon 

Koolitajad omavad kõrgharidust ja töökogemust õpetataval erialal. Koolitajate kvalifikatsiooniga on 

võimalik lähemalt tutvuda http://rahvatervis.ee/koolitajad/. 
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