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24.th International HPH Conference, Connecticut, USA 

• Esitatud kokku 314 posteri ettekandeid, 

• „THE FEATURES OF FIRST AID AND HEALTH CARE PROVIDING ON 
ESTONIAN SMALL ISLANDS“ on saanud II. kohta 

 



THE FEATURES OF FIRST AID AND HEALTH CARE 
PROVIDING ON ESTONIAN SMALL ISLANDS 

Tänusõnad kaasautoritele: 
• Katre Zirel, RN, MA – Chief Nurse of Anesthesiology Clinic 

 
• Arkadi Popov, MD, FACS – Head of Ambulance Centre 

 
• Valeria Volovik, RN, MA – Chief Nurse of Ambulance Centre 

 
• Aleksei Gaidajenko, RN, MA – Director of Nursing 

 
• Uljana Šatalov, RN – Chief Nurse of Mobile Intensive Care 

Department and Small Islands´ Unit 
 



Sisukord 

• Sissejuhatus 

• Eesti väikesaared: 

– Kihnu 

– Vormsi 

– Ruhnu 

• Kes? Kuidas?  

• Projekti tulemused 

– Statistilised andmed 

• Erakorralise abi brigaadide kaugjuhtimine 

• Kokkuvõte: Tulemused ja edaspidise arengu fookus 

 



Väikesaarel enne ... 

• Enne „meid“ oli abi andmine kaootiline st ei olnud 
kindlat süsteemi 

• „Appi“ haigestunule käisid 
– Päästjad 

– Piirivalve kordoni töötajad 

– Perearstid 

– Veterinaarid 

– Vallavanemad 

– Jne... 

• Patsient hospitaliseeriti isiklike tutvuste alusel  



Milleks? 
Tagada igale eesti elanikule ja saare külalisele:  

• maksimaalselt kvaliteetse erakorralise esmaabi 
osutamine (ka väikesaarel olles )  

• abi andmine maksimaalselt kiiresti  

• piiratud ressursside optimaalne kasutus 

• vajadusel patsiendi evakueerimine - lähtudes 
printsiibist „Õige patsient – õigesse haiglasse“   

 

Once upon a time in 2010 somewhere in sauna... 

 



Aasta 2011 

• Sõlmitud leping Terviseameti ja SA PERH vahel 

(Väikesaarte projekt)  

• Projekt startis esimesena Kihnu saarel 

 

• Aastast 2012 projekt laienes   

– Ruhnu saarele 

– Vormsi saarele 



Kihnu (Rootsi Kynö)  

• Suuruse järgi seitsmes saar Läänemeres 
• Üldpind 16,4 km², pikkus 7 km, laius 3.3 km 
• Registreeritud elanikke saarel on umbes 600 inimest 
• 2003 kuulutas UNESCO välja Kihnu kultuurse ruumi ja traditsioonid 

mitte-materiaalse pärandi meistriteoseks (Masterpiece of the Oral 
and Intangible Heritage of Humanity) 

• Logistika:  
– Praamid 55min  – aastaringselt 
– Lennuk 15 min – talveperioodil 
– Jäätee – talvel, mitte iga aastaselt  

• Haigestunud saarlase evakueerimine 
– Regulaarsed liiklusvahendid 
– Piirivalvekaater 
– Helikopter  
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Vormsi (Rootsi: Örmso) 
• Neljas suurim saar Läänemerel, asub Hiiumaa ja mandri Eesti vahel 
• Üldpind:  92 km² 
• Registreeritud elanikke on 415 inimest  

– Enne II Maailmasõda – üle 3 000 inimese 
– Rannarootslaste kultuuri mälestusmärgid alates 13st sajandist 
– „Valge Laev“ – legend teoks! 

• Logistika:  
– Praam 55min  – aastaringselt 
– Lennuk 15 min – talveperioodil 
– Jäätee – talvel, mitte igal aastal 

• Haigestunud saarlase evakueerimine 
– Regulaarsed liiklusvahendid 
– Piirivalvekaater 
– Merepääste vabatahtlikke kaater 
– Helikopter 



Ruhnu (Rootsi: Runö; Läti: Roņu sala) 

• Administratiivselt kulub Saare maakonda, geograafiliselt 
aga - pigem Läti riigile  

• Üldpind: 11.9 km² 
• Registreeritud elanikke arv – 45in (valimiste perioodil 

võib muutuda) 
• Rannarootslaste pärand, 1944a oli totaalselt hüljatud 
•  Logistika:  

– Praam 3,5t  – suveperioodil 
– Lennuk 45 min – talveperioodil 

• Haigestunud saarlase evakueerimine 
– Regulaarne praam suvel, lennuk talvel 
– Piirivalvekaater 
– Helikopter 



Projekti tulemused 

• Igal saarel – 1 kiirabiauto, 1 varuauto 
– Täisvarustus trauma jaoks 
– Piiratud varustus ravimitest/tarvikutest 

• Igal EA brigaadil 7/24 tugi PERHi telearsti poolt 
• Igal saarel valves 7/24 kaks erakorralise abi 

spetsialisti 
– Kaks vahetust, 7p vahetused, 1 erakorralise abi spetsialist 

väiksema koormusega (HL, puhkuseperioodi, koolituste 
asendamiseks) 

– Suveperioodil – lisatööjõud PERHi Kiirabikeskuse kiirabi 
brigaadijuhtide näol 

– Seoses personali rotatsiooniga on igal saarel tekkinud 
teatud arv väljaõpetatud saarlasi, kes saavad vajadusel 
appi tulla 

 



Varustus: MIS? 

• Põhilised vahendid:  

– Sidevahendid (suhtlemiseks Häirekeskuse, 
telearsti, juhtkonnaga) 

– Telemeetrilise lahendusega defibrillaator - monitor 

– Vidyo lahendusega nutiseade 

– Kiirabivarustus 

– Lisaks „labor“: kiirtestid CRP, TnT 



Personal: KES? 

• EAB: Erakorralise abi brigaad 

• NB! Erakorralise abi spetsialistid, mitte 
meedikud! 

– Päästjad 

– Õpetajad 

– Endised kaitseväelased 

– Kultuurimaja juhataja 

– Vallavanem  

– Pereõed... 

 



       Koolitus: KUIDAS?     

• 2-nädalase algkoolituse eesmärk: välja koolitada 
telearsti silmade/kõrvade/käepikendus  
– Sissejuhatus, organisatsiooni väärtused, missioon 
– 3p esmaabi kursus Punases Ristis 
– Praktika PERHi EMOs 
– Praktika PERHi kiirabiosakonnas 

• Igal aastal (mitte vähem kui 40t koolitust) 
– Konverentsid, kliinilised konverentsid 
– Teoreetilised kontaktkoolitused 
– Vidyo koolitused 
– Praktilised koolitused: haigla EMOs, osalemine 

traumapäevadel, õppustel jt 
– Praktika teiste kiirabipidajate juures 



Juhtimise eripärad 
 
• Kommunikatsioon 

– Videokoosolekud 
– 7/24 telearst meditsiiniliseks konsulteerimiseks 
– 7/24 administratsiooni esindaja valmis aitama (graafikud, praamid, logistika, brigaadi täiendamine 

jne)  

• Personaliga töö 
– Värbamine 
– Koolitamine 
– Kohtumised saartel 
– Traditsioonilised kohtumised  
– Tihe koostöö saarte võimudega, operatiivteenistustega ja vabatahtlikke organisatsioonidega 
– Paindlik töögraafik personalile 

• Personali koolitus 
– Tihti on individuaalsete õpivajaduste-põhine! 
– Praktiliste oskuste lihvimine  

• Logistika (ravimite ja tarvikute tagamine)  
– Praamiga/lennukiga kapteni supervisiooni all 
– Kopteriga kaasa 

 
KAUGJUHTIMINE ON ÄÄRMISELT KOMPLITSEERITUD...  

 



Mõned numbrid ka... 

• Väljakutsete arv:  

 

SAAR 2012 2013 2014 2015 

Kihnu EAB 157 187 136 142 

Ruhnu EAB 37 55 59 38 

Vormsi EAB 71 61 92 67 



Mõned numbrid ka... 

• Lennutranspordi kutsete arv: 

 

SAAR 2012 2013 2014 2015 

Kihnu 
23 14 

12 0 

Vormsi 
14 9 

3 9 

Ruhnu 
5 4 

3 3 

TOTAL 
42 27 

18 12 



Mõned numbrid ka... 

• Väikesaarte erakorralise abi spetsialistide 
koolitustunnid: 

 
SAAR 2012 2013 2014 2015 Total (h) 

Kihnu 456 308 496 344 1604 

Ruhnu 624 480 224 336 1664 

Vormsi 600 472 384 288 1744 

KOKKU: 5012 



       Kas teeme midagi veel? 
• „Saarte Rahu“ päevad koostöös teiste operatiivteenistustega 
• Lastekaitsepäevade raames esmaabialaste teadmiste ja kiirabi 

väljakutsumise „kunsti“ propageerimine 
• Väikesaarte koolides igaaastase evakuatsiooni õppuse raames 

simulatsioonide läbiviimine ja esmaabioskuste harjutamine 
• PERHi lisatööjõu kasutamine lektoritena ja tervisliku eluviisi 

propageerijatena (suveperioodil) 
• Spordiürituste turvamine väikesaartel (rattamaratonid, regatid)  
• Esmaabi õpetamine vallatöötajatele (näit: vallavalitsus, koolide ja 

lasteaedade töötajad jne) 
• Läbirääkimised vallavalitsusega esmaabi koolituste läbiviimiseks 

kogu saarte elanikkonnale  



Küsimused? 

• Tulge väikesaartele külla! 

• Sest meiega siin on turvaline...  

 


