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ESMAABI ANDMINE
• Verejooksu peatamine
• Tagada kannatanule hingamine
• Südame tegevus
• Kiirabi kutsumine

• Teadvusel: vastab kõnetamisele asjakohaselt • Teadvuseta, aga hingab: ei vasta, ei reageeri va-
luärritusele. Pane kannatanu püsivasse küliliasen-
disse.

• Teadvuseta, ei hinga. Alusta kohe elustamisega.

TEE KINDLAKS HAIGE / KANNATANU SEISUND, TA VÕIB OLLA:

ÕNNETUS VÕI ÄKKHAIGESTUMINE

Pea meeles, et just kodu on koht, kus juhtub kõige 
rohkem äkkhaigestumisi ja õnnetusi. Esmaabi juhi-
se abil oskate anda abi õigesti, seega on käesolev 
juhis vajalik nii sulle kui sinu perele.

Lugege vihik läbi ja hoidke alles!

Pea meeles, et õige esmaabi andmine koosneb 
kolmest tegurist:

• Esmaabi oskused • Olukorra hindamine • Tegutsemine

TEGUTSEMINE ÄKKHAIGESTUMISE
VÕI ÕNNETUSE KORRAL
Äkkhaigestumine tekib ja õnnetused juhtuvad siis, 
kui ei ole käepärast meditsiiniabi. Seetõttu peab 
esmaabi andma kiiresti ning oskuslikult.

KONTROLLI,
kas kannatanu on
teadvusel?

KUULA,
kas ta hingab?

KONTROLLI,
kas kannatanul
• esineb väliseid verejookse
• luumurde
• šoki tunnuseid
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KUNSTLIKU HINGAMISE TEGEMINE 
SUUST KOPSU MEETODIL

• Pane kannatanu sellili lamama. 

• Puhasta suuõõs ja ava hingamisteed peakallutuse
   võttega.

• Suru pöidla ja nimetissõrmega kinni kannatanu 
ninasõõrmed. 

• Puhu õhk kannatanu suhu ja jälgi, kas tema rind-
kere tõuseb.

• Eemalda oma suu, vabasta ninasõõrmed ja lase 
õhul väljuda - jälgi, et rindkere langeb.

• Puhu uuesti õhku kannatanu suhu tavalise hinga-
mise tempos 12-16 korda minutis.

• Elustamiskile olemasolul kasuta seda.

1
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KANNATANU KEERAMINE PÜSIVASSE KÜLILI-
ASENDISSE

Teadvuseta kannatanu, kes hingab, tuleb aseta-
da püsivasse küliliasendisse, näoga ettepoole 
kaldu. Nii hoitakse hingamisteed lahti ning röga, 
okse ja veri voolavad välja.

PÜSIVASSE KÜLILIASENDISSE KEERAMINE

Kannatanu lamab selili ja ta tuleb keerata püsi-
vasse küliliasendisse.

1. Abistaja laskub põlvili
    kannatanu kõrvale.

2. Siruta kannatanu sinule lähemalolev käsivars    
     välja. Teine kannatanu käsi pane talle üle rinna.



PÜSIVASSE KÜLILIASENDISSE KEERAMINE

3. Haara kaugemast õlast ja puusast ning pööra 
     kannatanu enda poole.

4. Kontrolli, et kannatanu pea jääb käsivarre peale, see 
võib vältida võimalikku kaelatraumatüsistust.

Elupäästev 
küliliasend näeb välja selline.
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TUGEV VEREJOOKS

Äge, purskav ja rohke verejooks tuleb viivitama-
tult peatada. Verega levivate haiguste ohu tõttu 
peate kasutama verejooksu peatamiseks võõral 
inimesel kummikindaid või kilekotti.

Aseta kannatanu lamama. Kutsu kohe kiirabi 112.

Suru sõrmed või peopesa haavale.

Tõsta võimalusel verd jooksev koht (jäse) kõrge-
male.

Kui verejooks ei lakka, tee rõhkside ja kui see ei aita, 
suru sõrmedega kinni jäset verega varustav arter 
seni, kuni saabub kiirabi.

Luu

Survepadi

Haavale surve
avaldamiseks 
võib kasutada 
ka käepäraseid 
vahendeid kui 
muud sobi-
vamat pole.

Rõhkside
Kui sul on rõhkside olemas, aseta 
haavalapp ja selle peale rõhkpadja-
ke. Seejärel seo haavalapp ja rõhk-
padjake nii tugevasti sidemega kin-
ni, et verejooks peatuks. Rõhksidet 
kasutatakse arteriaalse verejooksu 
peatamiseks.

Haavalapp Rullside

Haav



ŠOKK Ulatuslike vigastuste, põletuste või suure verekao-
tuse korral võib tekkida šokk.

1. Süda lööb kiiresti.

2. Pulss on kiire ja nõrk.

3. Nahk on kahvatu ja hallikas ning kaetud külma 
higiga.

4. Kannatanu võib muutuda uniseks ja hiljem kao-
tada teadvuse.

ENNETAMINE

Aseta kannatanu lamama, võimaluse korral tõsta 
jalad kehast kõrgemale.

Mähi kannatanu (termo)teki vms sisse.

Rahusta kannatanut ja võimalusel ürita valu lee-
vendada.

NB! Ära anna kannatanule 
süüa ega juua.
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ELEKTRIÕNNETUSED

•  Lülita vool välja (tõmba pistik pistikupesast väl-
ja).

• Kui kannatanu on kaotanud teadvuse, keera ta 
püsivasse küliliasendisse.

• Kui kannatanu ei hinga, alusta kunstlikku hinga-
mist.

• Kutsu kiirabi 112

Elektripõletused

• Jahuta põlenud kohta veega vähemalt 10-15 mi-
nutit.

• Tee põlenud kohale puhas (steriilne) side.

• Sõltumata sellest kui väike on elektrilöögi poolt 
põhjustatud haav, pöördu alati arsti/kiirabi poo-
le.

Ole eriti ettevaatlik ...

... katkise juhtmega triikraudadega, tolmuimejate-
ga, mis puutuvad kokku veega, katkiste pesumasi-
natega ja puuridega.

Ise elektriku “mängimine” võib osutada eluohtli-
kuks.

• Pea meeles - kui kahtlustad, et elektripaigaldus on 
defektne, kutsu elektrik.

Ära kunagi 
puuduta kanna-
tanut enne voolu 
välja lülitamist.



UPPUMINE

Ka kodus ja kodu ümbruses võib esineda uppumis-
oht.

Enneta õnnetust!

Basseinid
Hoolitse selle eest, et bassein oleks kaetud presen-
di või laudadega, kui ujumishooaeg on möödas. 
Ka suplushooajal, kui basseini parajasti ei kasutata, 
peab see alati olema varustatud piirdega.

Ujumine
Hoia suplevatel lastel silma peal, ka naabrilastel.
Väldi õnnetust piirates bassein aiaga.
Vann: vann on ohtlik mängukoht.
Pea meeles, et uppumisoht on ka siis, kui vannis on 
vähe vett.
Ära jäta lapsi vanni omapäi.

Muud ohtlikud kohad on: veehoidlad, karjäärid, 
vedelsõnnikumahutid, aiatiigid, kaevud, kraavid ja 
kanalisatsioonikaevud.

Väldi uppumist. Õpi ujuma.

Uppuja päästmine

• Säilita rahu ja toimeta uppuja turvalisse kohta

• Kontrolli, kas kannatanu hingab

• Kui ei hinga, alusta kunstliku hingamist (võima-
luse korral juba vees).

• Kutsu kiirabi, 112

• Jätka kunstliku hingamise tegemist kiirabi saa-
bumiseni. 
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LÄMBUMINE - VÕÕRKEHA EEMALDAMINE 
HINGAMISTEEDEST

Ülemised higamisteed võib täiskasvanul sulgeda 
häälepaelte vahele jäänud lihatükk vms.

Lapsel jääb võõrkeha häälepaelte alla kilp- ja sõr-
muskõhre liitumiskohast üleval pool.

Kui võõrkeha on sulgenud hingamisteed
ja kannatanu ei saa rääkida ...

• Hinda raskusastet.
• Jälgi kannatanut.
• Julgusta teda köhima.

Kui kannatanu seisund halveneb 
ning ta ei ole suuteline köhima ...

• Kutsu abi või helista ise telefonil 112 ja täida saadud juhtnööre.
• Astu kannatanule selja taha.
• Painuta kannatanu ülakeha ettepoole ja anna kämbla tüvega 5 
   kiiret lööki abaluude vahele.



KÕHUTÕMME

Kui löögid abaluude vahele ei aita, kasuta kõhu-
tõmmet.

Kui löögid abaluude vahele ei aita...

• Kasuta kordamööda viit lööki ja viit kõhutõmmet.

• Seisa kannatanu selja taha.

• Aseta oma käed ümber kannatanu ülakõhu, 
suru üks käsi rusikasse ja teisega haara rusikast 
kinni.

• Aseta rusikas käsi roidekaarte vahelisse kolmnur-
ka.

• Tõmba käsi järsu liigutusega sisse- ja ülespoole.

• Korda seda liigutust vajadusel 4-5 korda.

• Nii tegutsedes võib kannatanu võõrkeha hinga-
misteedest välja köhida.

• Kui kannatanu kaotab teadvuse ning võõrkeha ei 
õnnestunud eemaldada, alusta elustamisega.

Kiire ja jäsk surve sisse ja üles surub diafragma 
kokku, selle tulemusena tõuseb rõhk rindkehas.
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VINGUGAASIMÜRGITUS

Õnnetusjuhtumid võivad esineda garaažis ja 
gaasipliitidega!

Vingugaas on lõhnatu ja mõnel juhul osutuda sur-
mavaks.Leides vingugaasimürgistusega

inimese toimi järgmiselt:

• Ava ruumi aknad ja uksed.

• Vii teadvuseta kannatanu välja värske õhu kätte.

• Hingav, teadvuse kaotanud kannatanu keera pü-
sivasse küliliasendisse, peale seda kui oled viinud 
ta värske õhu kätte.

• Kui kannatanu ei hinga, tee kunstlikku hingamist.

• Tõmba käsi järsu liigutusega sisse- ja ülespoole.

• Kutsu kiirabi, 112.

• Jätka elustamist kuni kiirabi saabumiseni.

Ära kunagi käivita 
sisepõlemismootorit 
suletud ruumis.



MÜRGISTUS

Mürk võib inimese organismi sattuda kolmel viisil:

• suu kaudu,

• hingamisteede kaudu,

• naha kaudu.

Mürgistused on ohtlikud, salakavalad ja ettearva-
matud.

Seepärast, kui tekib vähimgi mürgistuse kahtlus, 
kutsu kohe kiirabi, 112!

Küsi kannatanult:

• millise mürgiga võis tegemist olla,

• täpne mürgistuse tekkimise aeg,

• mürgi annus.

Esmaabi andmine mürgi sattumisel organismi 
suu kaudu:

• Kui kannatanu oksendab, jälgi, et ta ei tõmbaks 
okset hingamisteedesse. Oksendamise esile-
kutsumine on keelatud!

• Kui kannatanu on teadvuseta, keera ta püsivasse 
küliliasendisse.

• Rahusta kannatanut.

Pea meeles! Võta alati ravimipurgid, järelejäänud 
ravimid, süstlad, mürgiste taimede jäägid ja, juhul 
kui, kannatanu on oksendanud, ka oksemassid ra-
viasutusse kaasa.

Putuka-
hammustused 

Mõned inimesed on ülitundlikud putukahammus-
tuste suhtes ja neil võib tekkida šokiseisund ning 
süda võib seiskuda. Herilase ja mesilase nõelamise 
puhul suu ja kurgu piirkonda võib piste ümbruses 
tekkida turse, millega kaasneb lämbumisoht.

Seepärast kutsu kohe 
kiirabi, 112!



PÕLETUSED

Nahapõletused tekivad tule, keeva vee või kuuma 
auruga või elektrivooluga seotud õnnetusjuhtumi-
te tagajärjel. Suurte põletushaavade korral esineb 
suur vedelikukaotus. Eluohtlikud on teatava suuru-
sega põletushaavad. Kui põlenud on 9% keha pin-
nast (nt käsivars), võib tekkida šokk.

Seetõttu peab suurte põletushaavadega kanna-
tanu saama viivitamatult esmaabi.

14/15MÜRGISTUSED / PÕLETUSED

Nahapõletused tekivad tule, keeva vee või kuuma 
auruga või elektrivooluga seotud õnnetusjuhtumi-
te tagajärjel. Suurte põletushaavade korral esineb 
suur vedelikukaotus. Eluohtlikud on teatava suuru-
sega põletushaavad. Kui põlenud on 9% keha pin-
nast (nt käsivars), võib tekkida šokk.

Seetõttu peab suurte põletushaavadega kanna-
tanu saama viivitamatult esmaabi.

9%

9%

18%

18% esikülg
18% tagakülg

1%

Kodus põhjustavad põletusi 
kõige sagedamini:

• kuum vesi, sh kohv ja tee,

• aur,

• kuum rasv/siirup jms,

• kokkupuude leegi või kuumade 
esemetega

• grillahjud, praepannid,

• elektriseadmed.



Põletused jagatakse kolme 
raskusastmesse:

• I astme põletus (nahapunetus, turse ja valu);

• II astme põletus (nahakahjustus on sügav, 
tekivad villid);

• III astme põletus (naha kärbumine ja söes-
tumine).

Esmaabi ulatuslike põletuste puhul:

• Jahuta kiiresti põletuskohta külma veega.
• Jätka külma veega jahutamist vähemalt 10 

min või kuni kiirabi saabumiseni.
• Tee põlenud kohale puhas side. Käte ja jal-

gade sidumisel tuleb silmas pidada, et var-
bad ja sõrmed tuleb siduda eraldi.

• Eemalda põlenud riided nahalt.
• Väldi šoki teket, pane kannatanu lamama.
• Anna kannatanule juua.
• II ja III astme põletuse korral kutsu alati kiir-

abi, 112
• Suu ja kõri põletuse puhul kutsu alati kiirabi, 

112

• Ära kasuta jahutamiseks jääd.
• Ära pane põletushaavale kreemi, õli, võid jms.
• Ära pane põletushaavale kleepplaastrit.

• Ära katsu põlenud nahka käega.
• Ära ava ville.
• Ära püüa nahalt eemaldada tõrva, bituume-

nit, põlenud rõivaid jm nahakülge kleepunud 
esemeid.
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Ole ettevaatlik, kui jätad väikesed lapsed näili-
selt varju pargitud autosse. Vari võib kaduda ja 
päikese käes tõuseb temperatuur autos kiiresti 
üle 60 ⁰C!

PÕLETUSHAAVAD / KUUMARABANDUS / PÄIKESEPISTE

Ole ettevaatlik, kui jätad väikesed lapsed näili-
selt varju pargitud autosse. Vari võib kaduda ja 
päikese käes tõuseb temperatuur autos kiiresti 

KUUMARABANDUS JA PÄIKESEPISTE

Kuumarabandus tekib keha liigsoojenemisel, kui 
organism ei saa ennast piisavalt jahutada.

Kuumarabanduse tunnused on:

• peapööritus,

• iiveldus, mõnikord oksendamine,

• palavik,

• kuiv punetav nahk,

• kiire pulss,

• teadvusekaotus.

Päikesepiste tunnused sarnanevad kuumaraban-
duse tunnustuga. See tekib päikesekiirte toimel 
katmata pealaele, kehale.

Esmaabi

• Toimeta kannatanu varjulisse, jahedasse kohta.

• Jahuta kaenlaaluseid ja kubemepiirkonda külma-
de märgade mähistega.

• Anna kannatanule lonkshaaval juua külma vett.

• Kutsu kiirabi, 112.

• Teadvusekaotuse korral: keera kannatanu püsi-
vasse küliliasendisse.



SÖÖVITUSED

Kõige sagedamini tekivad söövitused kodus hoi-
tavate ohtlike söövitavate ainetega (leelised/hap-
ped). Seepärast tuleks pudeleid selliste ainetega 
ilmtingimata säilitada lukustavas kapis. Söövitused 
tekitavad söövitavate ainete kokkupuutel nahaga 
või alla neelamisel. Nahakahjustused sarnanevad 
põletushaavadega.

Söövitavate ainete allaneelamine võib täielikult või 
osaliselt kahjustada suuõõnt, söögitoru ja magu. 
Seepärast on tähtis, kutsuda kohe kiirabi, 112.

Esmaabi nahasöövituste puhul

• Loputa söövitatud nahapiirkonda rik-
kalikult veega.

• Lõika riie söövituse ümbert ära.
• Jätka veega uhtumist valu kadu-

miseni.
• Suuremate nahasöövituste korral 

kutsu kiirabi, 112.
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Esmaabi silmasöövituste puhul

• Hoia silm lahti.
• Loputa silma voolava veega.
• Vii kannatanu arsti juurde/traumapunkti või 

kutsu kiirabi, 112.

Söövitavate ainete allaneelamisel

• Kutsu kiirabi, 112. 
• Teadvuse kaotanud kannatanu keera püsi-

vasse küliliasendisse.
• Ära püüa söövitavaid aineid ise neutrali-

seerida!

• Söövitava aine alla neelanud ini-
mesel ei tohi esile kutsuda oksen-
damist.



LUUMURRUD

Luumurrud on kinnised ja lahtised.

1. Kinnise luumurru tunneb ära jäseme kuju muu-
tuse järgi. Luumurru kahtlusel toimi nii nagu 
oleks tegemist luumurruga.

2. Lahtise luumurru korral esineb haav ja väline     
verejooks.

Esmaabi lahtise luumurru korral

• Peata väline verejooks.

• Ära püüa eemaldada haavast luukilde ja võõr-
kehi.

• Aseta haavale steriilne haavalapp ja tee side.

• Väldi šoki teket.

• Kutsu kiirabi, 112.

• Teadvusekaotuse korral keera kannatanu püsi-
vasse küliliasendisse.

• Toeta murrukohta tekirullide abil, kui on võimalik.

Esmaabi koljuluumurru puhul:

• Nii kinnise kui lahtise koljuluumurru puhul kaotab 
kannatanu sageli teadvuse.

• Hoolitse selle eest, et kannatanu hingamisteed 
oleks vabad.

• Võib esineda nina- ja või kõrvaverejooks.

• Kata lahtine koljuluumurd steriilse haavalapiga. 
Kui kuulmekäigust immitseb verd, ei tohi seda 
sulgeda.

• Kutsu kiirabi, 
   112.

• Teadvuse-
   kaotuse korral 
   keera kannatanu 
   püsivasse 
   küliliasendisse.

• Hingamise seiskumisel tee 
   kunstlikku hingamist.

Kinnine luumurd

Lahtine luumurd
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Väiksemad murrud

•  Väiksemate murdude puhul, nagu käelaba 
murd, seo vigastatud käsi kolmnurkrätikuga kaela 
ning seejärel vii kannatanu lähima arsti juude või 
traumapunkti.

Roidemurd

Kõige sagedamini murdub V-X roie. Sageli suudab 
kannatanu ära näidata murrukoha.

Roidemurru tunnused on järgmised:

• Valu murrukohas, mis suureneb, rindkere liiguta-
misel, sügaval hingamisel ja köhimisel.

• Pinnapealne hingamine.

• Iseloomulik asend: kannatanu kallutab ülakeha 
roidemurru poole ja toetab käega murrukohta.

Esmaabi

Seo vigastusepoolne käsi kolmnurkrätikuga 
kaela ning kinnita see laia sidemega (kokku-
volditud kolmnurkrätikuga) ümber rindkere, 
tehes sõlm tervele küljele.



VÄIKESED VEREJOOKSUD

Nõrga verejooksu korral ei ole verekaotus suur. 
Selgita verejooksu põhjus. Eriti ettevaatlik ole haa-
vadega, mille on tekitanud määrdunud või rooste-
tanud esemed, sest need võivad põhjustada haa-
vanakkuse. Sellistes haavades võib olla infektsioon. 
Teetanuse ohu tõttu vii kannatanu arsti juurde.

Verejooksud keha loomulikest avadest nagu kõr-
vad, nina, kõri, pärasool ja verejooks urineerimisel 
võivad viidata sisemistele vigastustele.

Verejooksu korral kõrvast ja kõrist kutsu kohe kiir-
abi, 112. Kui kõrvast jookseb verd, ei tohi kõrva 
kinni katta. Verejooks pärasoolest ja veri urineeri-
misel nõuab arstlikku läbivaatust.

Nina verejooks

Nina verejooks tekib enamasti ninaõõne vigastuse 
või koljumurru tagajärjel. Ninaverejooksu ajal võib 
kannatanu rohkesti verd alla neelata või hingamis-
teedesse tõmmata, mis võib põhjustada oksenda-
mist või ägedat köha ning hingamistakistust. 

Esmaabi

•  Pane kannatanu istuma. Vabasta tema kael 
ja rindkere rõivaste survest.

•  Kalluta kannatanu pea ja ülakeha ettepoole.

•  Käsi kannatanul hingata läbi suu ja ning su-
ruda sõrmedega ja pöidlaga ninasõõrmed 
kinni (vajadusel pead seda tegema ise) vä-
hemalt 10 minutiks.

•  Seejärel kontrolli, kas verejooks on lakanud. 
Kui ei ole, - jätka sõõrmete kinnisurumist 
veel 10 minuti jooksul. Kui tarvis, võib seda 
veel korrata.

•  Vahepeal ära luba kannatanul pead tõsta.

•  Juhul kui 30 minuti pärast ei ole verejooks 
lakanud või algab uuesti, vii kannatanu 
haiglasse.

• Pärast ninaverejooksu lakkamist soovita  
kannatanul vältida tugevat nuuskamist, kö-
himist ja füüsilist pingutust.
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Väiksed lõikehaavad, marrastused ja muud vigas-
tused.

•  Pese vigastatud piirkond hoolikalt vee ja seebiga.

•  Loputa korralikult.

•  Sõltuvalt haava suurusest kata haav plaastri, ste-
riilse haavalapi või puhta sidemega.

Oluline: pärast esmaabikomplekti kasutamist 
asenda kindlasti kasutatud vahendid uutega.

Paljud inimesed ei talu oma vere nägemist.
Seepärast palu vigastatul esmaabi andmise ajal is-
tuda või lamada.

Esmaabikomplektist leiate vajaminevad sidumisva-
hendid.

Plaaster
Esmaabikarbis on nii väikesed plaastriribad kui 
ka elastne plaaster. Neid kasutatakse haavaside-
mete või haavalapi kinnitamiseks.

Haavalapp
Steriilne, (väiksemate) haavade tarvis. Ava pa-
kend ja kata haav haavalapiga. Vajadusel lõika 
riidetükid kääridega ära. Haavalapp fikseeri si-
demega.
Steriilne side
Kasutatakse suuremate haavade ja lahtiste luu-
murdude korral sidumiseks. Pane haavalapp 
haavale ja fikseeri rullplaastri või sidemega.



KRAMBID

Krampe esineb kõrge palaviku (eriti lastel), lämbu-
mise ja mürgistuse ning peavigastuse korral. Epi-
leptikutel esinevad krampidega langetõvehood.

Epilepsiahoog

Pea meeles: epilepsiahaige ei tunne krambihoo ajal 
valu.
• Kui kannatanul on pärast krambihoogu valud või 

on ta end vigastanud, kutsu kiirabi, 112. 

NB!

Ära pane krambihoo ajal midagi haige hammaste 
vahele.

Laste palavikukrambid

Palavikukrambid tekivad peamiselt väikelastel, kui 
palavik järsku tõuseb.Selle põhjuseks on palaviku 
ärritav toime ajule.
Palavikuga last ei tohi seepärast soojalt riidesse 
panna ega paksu tekiga katta, ka tuba peab olema 
jahe.

Esmaabi epilepsia puhul

• Säilita rahu. Kui hoog on alanud, ei ole seda või-
malik peatada.

• Jälgi, et haige ei vigastaks end krambi ajal.

• Liigutusi takistada ei tohi. Pea alla võib panna 
midagi pehmet või hoida pead käte vahel.

• Vabasta kaelus, et hingamine oleks vaba ja pöö-
ra haige külili. 

• Kui krambi järel tekib sügav uni, lasta haigel ra-
hulikult olla.

• Haiget ei tohi jätta järelevalveta seni, kuni tead-
vus täielikult taastub.

Kiirabi kutsumine on vajalik vaid järgmistel juh-
tudel:
• kui suur hoog kestab üle 10 min.
• kui hood järgnevad üksteisele, ilma et haige va-

hepeal teadvusele tuleks. 

Esmaabi

• Kutsu arst või kiirabi, 112.

Krambid möödunevad kiiremini, kui:

• Võtad lapse riidest lahti.

• Jahutad teda näiteks märja käterätikuga või 
jaheda dušši all.

• Annad lapsele küllaldaselt jahedat jooki.

Hoolimata sellest, et palavikukrambid võivad 
näida kohutavad, tuleb nendesse suhtuda ra-
hulikult. Hoog taandub enamasti kiiresti.
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ELUSTAMINE

• Pane kannatanu kõvale alusele selili lamama. 

• Aseta käed kannatanu rinnakorvi keskele.

• Rinnakule surumisel hoia üks käsi teise peal ja 
oma õlavööde kannatanu rindkere kohal. 

• Suru sirgete kätega ülalt alla rinnakule nii, et rin-
nak vajuks sisse 4-5 cm võrra.

• Kuna tavaliselt katkeb südame talitluse lakkamisel 
ka hingamine, siis alusta elustamist rütmis 30 sur-
vet rinnakule ja 2 õhu sissepuhumist kopsudesse. 

• Kompressioonide kiirus vähemalt 100 korda mi-
nutis.

• Juhul, kui kunstlikku hingamist ei ole võimalik 
teha, tee ainult südamemassaaži.



SÜDAMEINFARKT

Südameinfarktile võivad viidata ootamatud tugevad valud rinnus, 
valu rindkere keskosas, valu kiirgumine vasakusse käsivarde ja kur-
gu piirkonda.
Haigestunu hingab pindmiselt, tal tekib lämbumistunne ja mõni-
kord iiveldus või oksendamine.
Tekib hirmutunne.
Pulss on korrapäratu ja kiire.
Inimene võib kaotada teadvuse ja tema hingamine võib seiskuda.

Esmaabi

• Aseta haige lamama või luba olla
  asendis, mis on talle kõige parem. 

• Rahusta teda.

• Jälgi higamist ja pulssi.

• Kui ta kaotab teadvuse, keera ta
  püsivasse küliliasendisse.

• Kutsu kohe kiirabi, 112

ASTMAHOOG

Astmahoo korral on hingamine sageli raskendatud. Pea meeles, et 
enamus astmahaigeid tunnevad oma haiguse kulgu.

Esmaabi

• Pane inimene istuma, ülakeha ettepoole kallutades. 

• Võimalda tal hingata värsket õhku.

• Hoolitse selle eest, et ta manustaks ise ravimit.

• Kui haigusehoog pärast ravimi manustamist 
   ei taandu, helista numbril 112 ja kutsu abi.

• Kui inimene kaotab teadvuse, 
   keera ta püsivasse küliliasendisse.

• Kui tema hingamine seiskub, 
   alusta kunstlikku 
   hingamist.

• Kutsu kiirabi, 
  112.
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ABI KUTSUMINE
VALI NUMBER 1-1-2
VASTAB HÄIREKESKUS
JA TEATA:

Pea meeles!
Automaattelefonist helistades ei ole vaja numbrit 1-1-2 
valides automaati raha panna.

ÕNNETUSEST TEATAMINE

Enne kui teatad 112-le, selgita välja

• Mis on juhtunud?

• Kus juhtus (linnas, asulas, maanteel)?

• Kui suudad, tee kindlaks, kas kannatanu on teadvusel?

• Kas inimeste elu on ohus?

Seejärel helista numbrile 112 ja räägi, mis on juhtunud, kas tegu on õnnetuse, äkkhai-
gestumise (südame infarkt, krambid vm).

• Kus õnnetus juhtus?

• Kas kellegi elu on ohus?

• Kas kannatanuid on üks või mitu? Kas kannatanu on täiskasvanu või laps?

• Kas keegi on autorusude alla kiilunud vms?

• Õnnetuskoha võimalikult täpne kirjeldus (piirkond, tänav, korrus, eramaja, uksekood).

• Kes sa oled (helistaja nimi) ja telefoninumber.

• Ära katkesta enne, kui oled saanud selleks loa.
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