
JT]HEI\D ESMAABI ANDMISEKS

ESMAABI EESIVIIiRK
Esmaabi eesmiirk on pEiiista kannatanu elu dnnetuskohal, viiltida tema seisundi
halvenemist ja hoolitseda asjatundliku lisaabi saamise eest.

Vigastatud tddtaja vdi iikkhaigestunu vajab kohest abi. Igaiiks meist oskab midagi
teha vigastatu abistamiseks, abist ilmajiitmine vdib kannatanu seisundit oluliselt
halvendada.

KUIDAS T<ITTUO.q. KIIRABI SAABUMISENI ?
Pea meeles, et esmaabi andja peab tegutsema rahulikult ja sihipiiraselt !

rT;iN,q.ABI TELEFONID :

KIIRABI 112
POLITSEI 110
TULETORJE T12

Kui palud telefoni teel abi, rii[gi RAHULIKULT JA SELGELT, vasta kdikidele
kiisimustele - nii edastad tiipse informatsiooni ja saad kdige kiiremini abi.

Utle v6imalikult tlipselt:
- Mis juhtus
- Kus juhtus (tEipne aadress v6i siindmuse asukoha kirjeldus)
- Kellegajuhtus (kannatanute arv)
- Oota vastu ktisimusi

ARA KATKESTA KONET ENNE, KUI ON SELLEKS LTJBA ANTUD!

TEGUTSEMISE POTTTUOTTED TO66NNETUSE KORRAL
Tri<ionnetuse konal tuleb hakata tegutsema enne kui elukutselised abistajad kohale
j6uavad. Iga t<iritaja peab tundma tegutsemispdhimdtteid, mis on vajalikud kannatanu
t6husaks abistamiseks Onnetuskohal.

KOIGEPEALT VAATA tiLE ONXNTUSKOHT JA SELGITA VALJA:
KAS ON MIDAGI, MIS OHUSTAB SIND VoI KANNATANUID (siittimise v6i varingu
oht jne.)
MITU INIMEST ON SAANUD VIGASTADA
VAJADUSEL TAHISTA oNNETUSKOHT (liiklusavarii puhul nt. ohukolmnurga v6i
sisseliilitatud ohutuludega)

KONTROLLI, KAS KANNATANU ON TEADWSEL
Kannatanu teadvuse kontrollimiseks kdneta teda. Ktisi ta nime ja mille tile ta kaebab.
Teadvusel inimene vastab k6igile ktisimustele - teadvuseta inimene kiisimustele ei
vasta.



RASKES SEISUNDIS JA TEADVUSETA KANNATANU PANE LAMAMA TUTU
ASENDISSE

MAHAJAHTUMISE VATTNTIISEKS KATA KANNATANU SooJALT, vOIMALUSEL
ISOLEERI TUUTAAST PINNAST

TEADYT]SETA INIMESEL KONTROLLI HINGAMIST

- K6rvaga sa kuuled hingamist
- Pdsega sa tunned 6hu liikumist
- Silmaga sa n?ied, kas kannatanu rindkere liigub hingamise taktis

TEADWSETA INIMENE, KES HINGAB PANE KULILI ASENDISSE

Ktilili asendis vajub keel oma raskuse t6ttu ette ja hingamisteed piisivad avatuna.

KUNSTLIK HINGAMINE JA SUDAME MASSAAZ
TEADVUSETA KANNATANUL, KES EI HINGA VABASTA HINGAMISTEED

Hingamisteed suletud



Hingamisteed avatud

KT]I KAIINATANU EI HINGA, SIIS TEOSTA SUULT.SUULE HINGAMIST!

VABASTA KANNATANU HINGAMISTEED JA VAJADUSEL PUHASTA SUU66S
VOOnfEHAIEST (hambaproteesid, oksemassid, j m.)
SULGE OMA SORMEDEGA KANNATANU NINA. HAARA HUULTEGA TAIELIKULT
KANNATANU SUU JA PUHU 2 KORDA OUTU KANNATANU KOPSUDESSE.
KONTROLLI PULSSI (vt. jiirgmine lehektilg). KUI PULSS ON OLEMAS JATKA
PUHUMIST SAGEDUSEGA 12-16 KORDA MINUTIS.



PULSSI KONTROLLI UNEARTERILT. KUI PULSS ON TUNDA, SIIS KANNATANU
SUDA T06TA8. KUI PULSSI TUNDA EI OLE, SIIS TULEB VIIVITAMATULT
ALUSTADN SUNEUE MASSAAZIGA !

MASSEERIMISEKS ASETA OMA KqEI RINNAKU ALUMISELE KOLMANDIKULE,
HOIDES TUEiNANUIGESED SIRGED. MASSEERIDA TULEB NUTTT,IILTSTE
rOucprBGA 8o-loo KoRDA MrNUTrs.

I\B! KANNATANU pEAB LAMAMA r0vnr, pil\NAL!

UKSI ELUSTADES
2 HINGAMIST
tS SUOAvIP trlaSSeaZ

KAHEKESI ELUSTADES
I HINGAMINE
S SUORIvIB trleSSRaZ

Elustamist tuleb jiitkata hingamise ja pulsi taastumiseni v6i kiirabi saabumiseni!

VEREJOOKSUD
Kui kannatanul on suur verejooks haavadest, tuleb see koheselt peatada k6igi
kiiepiiraste vahenditega.

- PANE KANNATANU LAMAMA
- SURU HAAV OMA SORMEDEGA KINNI
- TOSTA JASE UfgS (sridamest korgemale)
. TEE HAAVALE ROHKSIDE



ROHKSIDET TEHES KASUTA TEIST SIDEME RULLI HA.AVALE SURVE
TEKITAMISEKS

KUI KANNATANU ON KAHVATU, SIIS TOSTA KANNATANU JALAD
MAAPINNAST
TOnCNUALE _NII TULEB JALGADES OLEV VERI KAITSMA ELUTAHTSAID
ORGANEID

MAHAJAHTUMISE VALTIMISEKS KATA KANNATANU SOOJALT

LLTfTMURD

Kui jiiseme asend on ebanormaalne, siis on tegemist luumumrga. Jalaluu murdude
korral:



PANE KANNATANU LAMAMA

HOIA VIGASTATUD KOHT OMA rcq.TE ABIL LIIKUMATUNA KIIRABI
SAABUMISENI
vOr rennsrA vTcASTATUD JALG TERVE JALA rurcp

VIGASTATUI TAsI KINNITA KEHA Tulcp

nr,nrrnrOlvxnrusnn

Elektriga juhtuvate tririonnetuste pohjuseks on tavaliselt vigaste elektriseadmete
hoolimatu kiisitsemine. Elektrildogi tagajfie raskus sdltub elektrivoolu pingest ja voolu
tugevusest.

Tunnused:
- Lihasevalu;
- Juhtmetesse kinnijtiiimine;
- P6letus;
- Teadvusekadu;
- Siidameseiskus, hingamise lakkamine.

Ohutusn6uded abistajale
Ohver on pinge all niikaua, kuni ta on seotud vooluringiga. Appitdttajapeab alati
hoolitsema oma ohutuse eest. Tuleb meeles pidada, et:
- niisked riided, niiske maapind ja keskkond juhivad h?isti elektrit;
- kummikindad ja kummijalatsid on head kaitsevahendid;
- kuiv puu, kuiv riie ja niiiteks kuiv ajaleht on keskmiste omadustega isolaatorid.



Kannatanu v6ib eemale tdmmata ka teda riietest haarates. Vdltida kokkupuudet
kannatanu katmata kehaosadega.
Kannatanu eraldamiseks kuni 1000V pingega voolujuhtmetest tuleb kasutada
elektrivoolu mittejuhtivat eset - lauajuppi, keppi jne.



Tegutsemisj uhised k6rgepingeelektriliitigi korral
K6rgepingeelektrilcidk saadakse kokkupuutel k6rgepingejuhtmetega. Juhul kui
k6rgepingetraat katkeb ja langeb maha, tekib ohtlik ala maapinnal selle iimber 25
meetri raadiuses. Elektrivoolu on vdimalik viilja liilitada ainult alajaamas.

ESMAABI

Kontrolli hingamist ja pulssi, nende puudumise konal alusta viivitamatult elustamist.

v66nrurn urNc,t*rrsrnrnns
- Kannatanu ei ole suuteline k<ihima, r?i2ikima ega hingama.
- Tal tekib l?imbumistunne ja surmahirm.
- Ta haarab kiiega kdrist kinni.
- Nahk ja eriti huuled muutuvad kiiresti sinakaks.
- Kannatanu kaotab peagi teadvuse.

TEGUTSEMINE VoONXNHA KORRAL:
- Juhul kui kannatanu on veel teadvusel, sunni teda kdhima.
- Kui kdhimine ei 6nnestu, tuleb esmalt proovida abaluude vahele kidmist ja seejiirel
kasutada Heimlichi v6tet.
- Lttd ktiega abaluude vahel mitmelddgiliste seeriatena.
- Liiiigid on tdhusamad kui painutada kannatanu tilakeha ette-alla nii, et pea oleks
v66kohast madalamal.
- Aseta oma kiied kannatanu seljatagant iimber tema iilak6hu.
- Suru tiks ktisi rusikasse ja haara teise ktiega sellest v6i kiierandmest.
- Tdmba kiisivartega jduliselt vahelihast taha-iiles 2-3 (kuni 6) korda. Tee seda mitu
korda.
- Seda v6tet v6id kasutada ka selili lamaval teadvuseta inimesel: asetu p6lvili iile
kannatanu jalgade. Hoia kiisivarred sirged ja aseta teineteise peal olevad
k?ielabad kannatanu iilak6hu keskkohta. Suru jiirsult ja jduliselt sisse-tles
keskjoonesuunas. Tee seda mitu korda.



PEAVIGASTUSED

AJWAPUSTUS
Ajuvapustuse tunnused v6ivad olla mitmesugused:
- miftnesuguse astmega teadvushiiired kuni m<i6duva teadwsekaotuseni viilja;
- peavalu, iiveldus;
- niigemis- ja tasakaaluhflired.
Ajuvapustuse korral esinev teadvusekadu on ltihiajaline, kestes kuni pool tundi.
Peavalu ja iiveldus v6ib ptisida mitu piieva. Teadvusekaoga kaasneb tavaliselt
Itihiaj aline miilukaotus.

TEGUTSEMINE AJTIVAPUSTUSE KORRAL:
juhul kui kannatanu on kaotanud teadvuse kasv6i ltihikeseks ajaks:
- Pane kannatanu lamama ktililiasendisse.
- Kutsu kiirabi.

Juhul kui PEATRAUMAGA kannatanu ei ole teadvust kaotanud:
- JAlgi teda tihe cidpiieva jooksul"
- Kui peavalu ja iiveldus ei kao ning kannatanu muutub uniseks, toimeta ta kiiresti
haiglasse.
- Liitigi vastu pead saanud kannatanu tuleb ka 66sel m6netunniste vahedega iiles
iiratada teadvustaseme selgitamiseks.

AJUPORUTUS
L<i<ik vastu pead vdib kahjustada ajukudet. Tekkiv teadvusekadu vdib kesta tunde,
piievi v6i jiiddagi piisima. Piirast teadvuse taastumist v6ivad jiiiida ajutalitluse
mitrnesuguse astmega htiireid.

TEGUTSEMINE AJUPoRUTUSE KORRAL:
- Pane kannatanu ptisivasse kiilili asendisse.
- Jtilgi hingamist ja pulssi.
- Kontrolli teadvuse taset.
- Ole ettevaatlik oksendamise tagajfiel tekkiva hingamisteede sulguse suhtes.
- Kutsu kiirabi.

SILMAVIGASTUSED
Silmadega juhtuvad 6nnetused on enamasti rasked, nende tagajiirjeks vdivad olla
niigemishiiired vdi isegi niigemise kaotus.
Esmaabi andmisel raskete silmavigastuste korral on oluline silmamunade liikumise
viihendamiseks katta sidemega mdlemad silmad. Silmaliigutused toimuvad
tiheaegselt ja kui terve silm jdtta katmata, hakkab vigastatud silm vaatamise ajal
liikuma koos tervega. See v6ib halvendada vigastatud silma seisundit.
Mdlema silma vigastusega kannatanu pannakse transportimise ajal lamama.

PURU SILMAS
Silma sattunud puru pOhjustab hOOrdumistunde, mille tagajfiel tekib pisaravoolus.
H66rdumistunne on tugev isegi siis, kui puru on silmas vaevaltmiirgatav. Vahel
esinevad kaebused isegi tagantjiirele.



ESMAABI:
- Silma ei tohi h66ruda.
- Puru eemaldamiseks loputa silma jooksvas v6i muidu puhtas vees ning samal ajal
pilguta silma.
- Ptirast loputamist otsi silma pinnalt v6i lau alt puru.
- Juhul kui puru on jiiiinud kinni, jiita selle eemaldamine arstile.

SILMA PRITSINUD KEMIKAALI
KOik silma sattunud kemikaalid (happed, leelised, pesemisvahendid jms.) v6ivad
kahjustada silma. Eriotstarbelisi kemikaale kasutatakse sageli mitmete tddde
tegemisel ning need v6ivad tekitada silmavigastusi. Eriotstarbeliste kemikaalide
omadused ja sellele vastav esmaabi peab tOrikohtadel teada olema.

TEGUTSEMINE SILMA SATTT]NUD KEMIKAALI KORRAL:
- Loputa silma kiiresti leige veega l5-30 minuti jooksul.
- Vii kannatanu haiglasse ka siis, kui loputamise tulemusena silmaiirritus lakkas.
- Tee transportimise ajaks silmale l6tv side.

KULMUMINE
Kiilmumine tekib k6ige kergemini nendes keha perifeersetes osades, kus soojaga
varustav vereringe osutub kiilmas mittekiillaldaseks. Kdige kergemini ktilmuvad
sdrmed, varbad, pdsed, nina ja kdrvad.

KULMUMINE
- Nahal on tunda torkeid ja vahel valu.
- Nahk muutub valkjaks, ktilmumiskoht tundub katsumisel kdvana.
- Viihehaaval kaotab nahk tundlikkuse ja kui esines valu, siis see kaob.
- Kiilmumine v6ib tekkida ka mtirkamatult ilma nimetamisvtiiirsete tunnusteta.

TEGUTSEMINE KULMUMISE KORRAL :
- Soojenda ktilmunud piirkonda, niiiteks pannes sellele sooja kiie.
- Soojendada v6ib ka vesivannis (kiisi, jalgu), milles olev vesi ei ole kuumem kui +37 'C.
- Jiitka soojendamist, kuni taastub normaalne nahaviirv ja naha tundlikkus.
- Kaitse soojendatud kohta kuivade riietega.
- Ara h66ru ktilmunud piirkonda - see v6ib p6hjustada vigastusi.
- Vajaduse korral toimeta kannatanu haiglasse.

SUCnv KULMUMINE
Siigava kiilmumise korral kahjustuvad lisaks nahale ka nahaalused koed, nahk kattub
villidega ja muutub lillakas-punaseks.

TEGUTSEMINE SUCIV TUT,NAUUUSE KORRAL:
- Kaitse ktilmunud kehaosa kiilma eest.
- Tee ktilmunud kehaosale puhas side, kaitse soojusekao eest ja vii kannatanu
haiglasse. Ktilmunud jalga v6ib kergesti vigastada, seetOttu ei tohi lasta kannatanul
ktiia.
- Teadvusel olevale kannatanule anna juua sooja magusat vedelikku.
- Stigava ktilmumise korral vajab kannatanu kiiret arstiabi. Kontrolli kannatanu
iildseisundit; lisaks kohalikule kiilmumisele v6ib teda ohustada ka vaegsoojumus
ehk kehatemperatuuri alanemine.



POLETUSED
TEGUTSEMINE POLETUSE KORRAL:
- Piiiista inimene ja kustuta pdlevad riided niiiteks teki v6i vaibaga. Kustutamise ajal
ktisi tal olla pikali, selleks et leegid ei poletaks kaela ega niigu.
- Juhul kui sinu oma riided pdlevad, kustuta need maas pri<ireldes voi leekide
summutamisega.
- Jahuta pdlenud piirkonda kohe jooksva vee all v6i vees hoides. Otsene jahutamine
on riiete eemaldamisest ttihtsam. Viiikesi pdletusi v6ib jahuiada pikemat aega,
sest see leevendab valu.
- Tee pdletushaavale puhas side.
- Ara kasuta salve, iira ava ville.
- Kaitse pdlenut mahajahtumise eest (ka suvel).
- Juhul kui kannatanul on hingamine raskendatud, aseta ta poolistuvasse asendisse.
- Aseta teadvuse kaotanud kannatanu piisivasse kiilili asendisse.
- Kutsu kiirabi.

KtruMAKAHJUSTUSED
Keskkonnatemperatuuri pidevast muutumisest s6ltumata ptiiiab organism siiilitada
sisetemperatuuri tihtlasena umbes +37 "C piires. Sisetemperatuuri t6us tile +42 "C
pdhjustab tdsiseid, sageli sumaga lOppevaid elundikahj ustusi.

KIruMAKRAMBID
Kuumakrampe esineb teatud lihaseriihmades, niiiteks siiiiremarja-, kiie- ja
k6hulihastes siis, kui suure vedelikukaotuse (higistamise) korvamiseks kuumade
ilmade korral kasutatakse joomiseks ainult vett. Tunnuseks on l-3 minutit kestev
valulik krarnp koormatud lihasertihmas.

TEGUTSEMINE KUUMAKRAMPIDE KORRAL:
- Anna kannatanule juua kergelt soolast (0,l%-list) vett voi mahla; soola vdta pool
teelusikattiit ehk umbes 2 grammi kahe liitri vee kohta.
- Rasketel juhtudel vii kannatanu haiglasse.

Kuumarabandus
Kuumarabandus on kdige tdsisem kuumakahjustus. Selle korral ei suuda organism
ktillaldasel miiiiral iira anda ftiiisilise koormuse tagajarjel tekkinud v6i vdljastpoolt
saadud liigsoojust, mille t6ttu tOuseb organismi sisetemperatuur liiga kOrgele. Selle
tagajarjel tekivad kiiresti t6sised kahjustused, mis vdivad lOppeda surmaga.
Kannatanu ptiiistrniseks on vaja talle kiiresti esmaabi anda ja kutsuda kiirabi.

TEGUTSEMINE KUUMARABAI\DUSE KORRAL:
Kannatanu prognoos sdltub oluliselt sellest, kui kiiresti tuntakse iira kuumarabandus ja
kas hakatakse ilma viivituseta juba Onnetuskohal tema organismi jahutama.
- Vii kannatanu varjulisse kohta, riieta ta lahti ja aseta piisivasse ktililiasendisse.
- Organismi jahutamise kiirendamiseks tekita tuult naiteks riitiku v6i mdne
riietusesemega.
- Jiilgi kannatanu seisundit.
- Kutsu kiirabi.



MURGITUSED

TEGUTSEMINE MURGITUSE KORRAL:
- Selgita viilja, mis on juhtunud.
- Juhul kui hingamine lakkab v6i oluliselt ndrgeneb, alusta kunstliiku hingamist.
Abistajale on kunstliku hingamise tegemine viiga harva ohtlik. Ohtlik on i"e
ntiiteks tsiiaanvesiniku ehk sinihappemiirgituse korral.
- Aseta teadvuseta kannatanu piisivasse kiilili asendisse.
- Kui kannatanul on hingamisraskusi, ta on kaotanud teadvuse v6i on tal krambid,
kutsu kiirabi.
- Haigustunnuste puudumise korral anna kannatanule esmaabi olenevalt mtirgituse
liigist:
- Stidbemtirki neelanule anna juua klaasitiiis vett.
- Vii miirki hinganud kannatanu viirske 6hu kiitte ja aseta ta poolistuvasse
asendisse.

- Kui mtirk satub silma, Ioputa seda kiiresti veega viihemalt 15 minuti jooksul.
- Nahale sattunud mtirk pese iira vee ja seebiga.
Oksendamise esilekutsumine on keelatud.
Oksendamise esilekutsumine on ohtlik seetdttu, et oksemassid voivad sattuda
hingamisteedesse. Sellega kaasneb liimbumis- v6i ohtliku kopsukahjustuse oht.
Seet6ttu ei ole tiinaptieval oksendamise esilekutsumine esmaabi tavavdte.

s6Onn.{Nnn
Juhul kui kannatanu on neelanud sri<ibeainet, niiiteks kanget hapet vdi leelist, anna
talle juua vett s<idbeaine lahjendamiseks - ttiiskasvanule klaasitiiis (200 ml). Ara tirita
s66beainet keemiliselt neutraliseerida.
Juhul kui sdtibe- voi iirritavat ainet on sattunud silma, loputa see kiiresti viilja rohke
veega umbes 15 minuti jooksul. Nahale sattunud sd<ibeaine uhutakse iira leige veega.

ORGAAIIILISED LAHUSTID
Juhul kui kannatanu on alla neelanud orgaanilist lahustit, nfliteks tiirpentini, bensiini
voi petrooleumi, anna talle r66ska koort voi sulatatud jiiiitist. Oksendamisel vflib
orgaaniline lahusti sattuda kopsu ning pdhjustada eluohtliku kopsuturse.

NNUNCT SISSEHINGAMINE
Juhul kui kannatanu on hinganud sisse hingamisteid ja kopse iinitavaid gaase, tuleb
ta viia ohupiirkonnast viilja viirske 6hu kiitte ning seada poolistuvasse asendisse.
Kutsu kiirabi, kui kannatanul on hiiiritud hingamine v6i teadvus.



KRAMBID

TEGUTSEMINE KRAMPIDE KORRAL:
- IGampidega inimest kinni hoida ei tohi, pead tuleb kaitsta vigastamise eest.
- Krampides inimesele ei pandamidagi suhu.
- Piirast krambihoogu pane kannatanu kiililiasendisse.
- Juhul kui haige ei toibu 10 minuti jooksul, viia ta haiglasse.

LTTLISAMBA KAELAOSA MURI)

TEGUTSEMINE LULISAMBA KAELAOSA MURRU KORRAL:
- Ltilisamba kaelaosa muru kahtlusel liiguta kannatanut nii viihe ja ettevaatlikult, kui
vimalik.
- Juhul kui ei ole viiltimatut vajadust (niiiteks viiljatoomine polevast autost v6i veest
piitistmine), iira kannatanut liiguta.
- Oota kiirabi saabumist.
- Rahusta kannatanut ja keela tal pead kallutada.
- Kannatanut ffansporditakse selili asendis kanderaamil v6i alusel.

MUUD LULISAMBAMURRUD

TEGUTSEMINE LULISAMBAMURDUDE KORRAL:
- Juhul kui kahtlustad ltilisambamurdu, liiguta kannatanut nii vtihe ja ettevaatlikult, kui
viihegi v6imalik.
- Oota kiirabi saabumist Onnetuskohale.
- Kannatanu tuleb t6sta ettevaatlikult transpordialusele, soovitatavalt
vaakummadratsile, mi llel ta transporditakse hai gl asse.
- Abistajaid peaks olema mitu, tiks toetab pead ja kaela ning teised keha. T6stmise

isqaial ei tohi liilisamba asend muutuda.
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