
JAANUAR 
 
KORRUPTSIOONI KOOLITUS 
 
Sihtrühm: LTKH juhid 
Koolitusvorm: loeng 
Kursuse maht: 2 tundi 
Kursuse eesmärk: Saada teadlikuks korruptsiooni teemadest ja ilmingutest. 
 
Kursuse lektor: Piret Pallo 
 
Teemad: 

 Korruptsiooni ennetamine 

 Huvide konflikt 

Kursuse toimumisaeg: 24. 01. 2018                   
 
 

VEEBRUAR 

 
ELUSTAMISTREENING 
 
Sihtrühm: arstid, õendustöötajad, kes on läbinud koolituse Taaselustamine kliinilisest surmast 
Koolitusvorm: praktilised harjutused 
Kursuse maht: 6 tundi 
Kursuse eesmärk: koolitus kinnistab praktilisi oskuseid taaselustamisest 
 
Kursuse koordinaator: dr.Arkadi Popov, PERH Erakorralise Meditsiini osak.juhataja 
 
Teemad: 

 ABCD, aparatuuri praktiline kasutamine 
 Defribrillatsioon, sünkroniseeritud elektrokardioversioon, väline kardiostimulatsioon,  

trahhea intubatsioon jne. 

 ACLS algoritmid – elustamismeeskonna töö 

 ACLS algoritmid – praktilised harjutused mannekeenil 
 
Kursuse toimumisaeg: 01. 02. 2018                  Kursuse hind: 75,- € 
 
 
FUNKTSIONAALSE TOITUMISE PÕHITÕED I osa 
 
Sihtrühm: arstid, õed 
Koolitusvorm: loeng 
Kursuse maht: 8 tundi 
Kursuse eesmärk: koolitusel osaleja saab teadlikumaks toitumise ja keha tervisliku seisundi vahelistest  
seostest 
. 
Kursuse lektor: Anneli Soots 
 
Teemad: 

 Toit, toitumismustrid ja üldine tervis 

 Toidust pärit  süsivesikute mõju kehalistele protsessidele 

 Erinevad toidurasvadest pärit rasvhapete ja kolesterooli mõju kehalistele protsessidele 

 Terviseseisundid, mida mõjutab toidurasvade ja süsivesikute tasakaalutus 

 Toidust pärit valkude, vitamiinide, mineraalainete ja eriti fütotoitainete mõju kehalistele protsessidele 

Kursuse toimumisaeg: 02.02.2018     Kursuse hind: 95,- € 
 
 
 
 



TAASELUSTAMINE KLIINILISEST SURMAST 
 
Sihtrühm: arstid, õendustöötajad 
Koolitusvorm: loeng, praktilised harjutused 
Kursuse maht: 16 tundi 
Kursuse eesmärk: koolitus annab teoreetilised teadmised ja praktilised oskused taaselustamisest 
 
Kursuse läbiviija: dr.Arkadi Popov, PERH Erakorralise Meditsiini osak.juhataja 
 
Teemad: 

 Kliiniline surm: etioloogia ja patofüsioloogia. 

 Südameseiskuse liigid. ABCD-elustamise printsiibid. 

 ERC (Europe Resuscitation Consul) seisukohad. ABCD käigus kasutusel olev meditsiiniline varustus. 

 Praktiline õppus: ABCD, aparatuuri praktiline kasutamine 

 ACLS: elustamisel kasutatavad ravimid ja ravivõtted (defibrillatsioon, sünkroniseeritud 
             elektrokardioversioon, väline kardiostimulatsioon, trahhea intubatsioon, alternatiivsed  
             ülemiste hingamisteede võimalused. 

 Praktiline õppus: Defribrillatsioon, sünkroniseeritud elektrokardioversioon, väline  
             kardiostimulatsioon, trahhea intubatsioon jne. 

 ACLS: elustamise algoritmid. ERC seisukohad. Elustamise meeskond: koosseis, ülesanded, 
             töö koordineerimine. Haiglasisese ja haiglavälise elustamise eripära. 

 Praktiline õppus: ACLS algoritmid – elustamismeeskonna töö 

 Praktiline õppus: ACLS algoritmid – praktilised harjutused mannekeenil 
 
Kursuse toimumisaeg: 06.-07.02.2018                   Kursuse hind: 135,- € 
 
 
KLIENDITEENINDUSE JUHTIMINE I osa 
 
Sihtrühm: klienditeeninduse juhid 
Koolitusvorm: loeng, arutelu 
Kursuse maht: 8 tundi 
Kursuse eesmärk: Tulla toime pingeliste kliendikontaktidega 
 
Kursuse lektor: Inno Joonas 
 
Teemad: 

 Kindlate suunatud eesmärkide saavutamine 

 Meelekindla juhi omadused 

 Süsteemi eesmärkide seadmine 

 Delegeerimine 

 Probleemi määratlemine ja analüüs 

Kursuse toimumisaeg: 08.02.2018               Kursuse hind: 90,-  € 
 
 
AUTISTLIK JA ATH LAPS HAMBARAVIS I osa 
 
Sihtrühm: hambaarstid, -õed 
Koolitusvorm: loeng, arutelu 
Kursuse maht: 6 tundi 
Kursuse eesmärk: Saada baasteadmisi, kuidas parimal viisil toetada autistliku ja 
ATH diagnoosiga last hambaravis 
 
Kursuse lektor: Ivica Mägi 
 
Teemad: 

 Teadmised hambaravi edukaks sujumiseks autistliku lapsega 

 Kuidas viia läbi hambaravi autistlikku last traumeerimata 

Kursuse toimumisaeg: 08.02.2018               Kursuse hind: 80.- € 
 



LTKH UUTE TÖÖTAJATE INFOPÄEV 
 
Sihtrühm: LTKH uued töötajad, internid, residendid 
Koolitusvorm: loeng 
Kursuse maht: 6 tundi 
Kursuse eesmärk: anda ülevaade LTKH olulisematest tugiteenustest ja organisatsioonist tervikuna, et uuel 
töötajal oleks lihtsam kohaneda ja organisatsiooni sisse elada. 
 
Kursuse koordinaator: Merike Paat, LTKH Koolitusjuht 
 
Teemad: 

 LTKH üldtutvustus ja struktuur. Sisekommunikatsioon ja infoallikad 

 Personalipoliitika 

 Koolituskord 

 Infektsioonikontrolli juhend 

 Ülevaade IT-teenistusest ja delikaatsete isikuandmete käsitlemisest 

 Andmekaitse 

 Töökeskkond ja töötervishoid 
 
Kursuse toimumisaeg: 09.02.2018 
 
 
ERGONOOMIKA 
 
Sihtrühm: õed, hooldajad 
Koolitusvorm: loeng, arutelu, praktilised harjutused 
Kursuse maht: 8 tundi 
Kursuse eesmärk: Koolituse läbinu teab ergonoomiliste töövõtete tähtsust ja oskab neid  
kasutada oma igapäevatöös 
 
Kursuse lektor: Riina Nukk, PERH Anestesioloogiakliiniku õde 
 
Teemad: 

 Liigutuste füsioloogia 

 Tõstmise füsioloogia 

 Õiged teisaldamisvõtted 

 Praktilised harjutused 
 
Kursuse toimumisaeg: 13.02.2018         Kursuse hind: 90,-€ 
 
 
HOSPITAALINFEKTSIOONIDEST JA ANTIBIOOTIKUMIDEST ARSTIDELE 
 
Sihtrühm: arstid 
Koolitusvorm: loeng, arutelu 
Kursuse maht: 4 tundi 
Kursuse eesmärk: Tutvustada uuemaid haiglanakkustõrje ja personalikaitse põhimõtteid,  
ning antibiootikumravi uuemaid suundasid. 
 
Kursuse lektor: dr. Pille Märtin 
 
Teemad: 

 Antibiootikumid – nende kasutus praktikas 

 Multiresisdentsed mikroobid 

 Isikukaitsevahendite kasutamine 

Kursuse toimumisaeg: 13.02.2018               Kursuse hind: 55,- € 
 
 
 
 
 



EKG KOOLITUS 
 
Sihtrühm: õendustöötajad 
Koolitusvorm: loeng, arutelu 
Kursuse maht: 8 tundi 
Kursuse eesmärk: koolituse läbinu oskab registreerida ja interpreteerida EKG-d. 
 Oskab eristada erinevaid südame rütmihäireid. 
 
Kursuse lektor: Anžela Kaminskas 
 
Teemad: 

 EKG alused 

 Tehnilised aspektid EKG teostamisel 

 Sünkroniseeritud kardioversioon – mis se on? 

 Antiarütmikud – mida peab teadma õde ravimite kasutamisel 

 Eluohtlikud rütmihäired 

 Invasiivne rütmihäire ravi (AF ablatsioon) 

 Mis on aed? 

Kursuse toimumisaeg: 14.02.2018               Kursuse hind: 90,- € 
 
 
KLIENDITEENINDUSE JUHTIMINE  II osa 
 
Sihtrühm: klienditeeniduse juhid 
Koolitusvorm: loeng, arutelu, grupitöö 
Kursuse maht: 8 tundi 
Kursuse eesmärk: Tulla toime pingeliste kliendikontaktidega 
 
Kursuse lektor: Inno Joonas 
 
Teemad: 

 Info edastamise meetodid 

 Positiivse sisekultuuri arendamine meeskonnas 

 Koostöövalmiduse seadmine 

 Tagasiside anmine 

Kursuse toimumisaeg: 15.02.2018               Kursuse hind: 90,- € 
 
 
KONFLIKTID TÖÖKOHAL – võit, vältimine või koostöö? 
 
Sihtrühm: kõik huvilised 
Koolitusvorm: loeng, arutelu, praktilised harjutused 
Kursuse maht: 8 tundi 
Kursuse eesmärk: Õppida tundma erinevaid konfliktide liike  ja nende  lahendusvõimalusi 
 
Kursuse lektor: Karneliia Caramella Press 
 
Teemad: 

 Konfliktisituatsiooniga toimetulek 

 Erinevad konfliktide lahendamise strateegiad 

 Praktilised harjutused 

Kursuse toimumisaeg: 16.02.2018               Kursuse hind: 95,- € 
 
 
 
 
 



ESMAABI KIIRKURSUS (vene keeles) 
 
Sihtrühm: arstid, õendustöötajad jt. tervishoiutöötajad 
Koolitusvorm: loeng, praktilised harjutused 
Kursuse maht: 8 tundi 
Kursuse eesmärk: Korrata esmaabi ja elustamise põhimõtteid ja praktilisi võtteid 
 
Kursuse läbiviija: dr.Rutt Mäeots, LTKH anestesioloog 
 
Teemad: 

 Kannatanu üldseisundi hindamine, sagedasemad ja vältimatut esmaabi vajavad seisundid, esmaabi 
hulgivigastustega patsiendile 

 Taaselustamine kliinilisest surmast: teadvusetuse põhjused, äkksurma tuvastamine, kliinilise surma 
tunnused, ohutustehnika elustamisel, tüsistused elustamisvõtetest, elustamise efektiivsuse hindamine 

 Elustamise ABC, praktilised harjutused (hingamisteede avamine – võõrkeha hingamisteedes, kunstlik 
kopsude ventillatsioon, kaudne südamemassaaž) 

 
Kursuse toimumisaeg: 20.02.2018     Kursuse hind: 90,-€ 
 
 
IMMUNISEERIMISE KAASAEGSEID ASPEKTE (jätkukursus) 
 
Sihtrühm: perearstid, õendustöötajad, kes tegelevad vaktsineerimisega  
Koolitusvorm: loeng, arutelu, situatsioonülesannete lahendamine 
Kursuse maht: 8 auditoorset tundi 
Kursuse eesmärk: anda ülevaade immuniseerimise olemusest ning kaasaegsemast vaktsineerimise 
läbiviimisest 
 
Kursuse koordinaator: dr.Kai Zilmer, LTKH Nakkuskliiniku juhataja 
 
Teemad: 

 Vaktsiinvälditavate haiguste epidemioloogia kaasajal. 

 Immuniseerimist puudutav seadus- ja aruandlus. Riiklik immuniseerimiskava ja selle 
             muutused viimase 5 aasta jooksul. 

 Immuniseerimine immuniseerimiskava tähtaegadest mittekinnipidamise korral. 

 Immuniseerimiskava välised vaktsiinid ja nende kasutamine. 

 Vaktsiinide kõrvaltoimed ja nende ravi. Levinumad vääruskumused vaktsiinide 
             kõrvaltoimete kohta. 

 Reisimeditsiinialased soovitused sagedasematesse reisisihtkohtadesse reisijatele. 

 Test 
Koolituse tunnistus väljastatakse testi läbinutele. 
 
Kursuse toimumisaeg: 22.02.2018               Kursuse hind: 125,- € 
 
 
FARMAKOTERAAPIA 
 
Sihtrühm: õendustöötajad  
Koolitusvorm: loeng, arutelu 
Kursuse maht: 8 tundi 
Kursuse eesmärk: tutvustada uusi suundi farmakoteraapias ning anda teadmisi ravimite koostoimetest 
 
Kursuse lektor: dr. Riina Räni, Tallinna Kiirabi 
 
Teemad: 

 Ravimid müokardi isheemia, arteriaalne hüpertoonia korral, antiaütmikud 

 Infusioonilahused, vasopressorid anafülaksia ja astma ravimid  

 Mürgitused ravimitega 

 Narkootikumide üledoos. Esmaabi  

 Ravimite koostoimest 
 
Kursuse toimumisaeg: 27.02.2018         Kursuse hind: 90,-€ 
 



HAAVARAVI. UUTE TOODETE KASUTAMINE HAAVARAVIS 
 
Sihtrühm: õendustöötajad 
Koolitusvorm: loeng, arutelu 
Kursuse maht: 8 tundi 
Kursuse eesmärk: Tutvustada ja tuletada meelde erinevate haavade hooldamise ja ravi põhimõtteid. 
Uute haavaravitoodete tutvustamine 
 
Kursuse koordinaator: dr.Evo Kaha, LTKH kirurg 
 
Teemad: 

 Haav – mõiste, klassifikatsioon, tunnused, paranemisfaasid. 

 Haava hindamine ja dokumenteerimine, praktilised ülesanded 

 Kroonilise haavandi ravivõimalused erinevate tootjate haavaravitoodetega. 
             Haavaravi toodete kasutamine 
 
Kursuse toimumisaeg: 28.02.2018                            Kursuse hind: 90,-€ 
 
 

MÄRTS 
 
AUTISTLIK JA ATH LAPS HAMBARAVIS II osa 
 
Sihtrühm: hambaarstid, -õed 
Koolitusvorm: loeng, arutelu 
Kursuse maht: 6 tundi 
Kursuse eesmärk: Saada baasteadmisi, kuidas parimal viisil toetada aktiivsus- ja  
tähelepanuhäirega last hambaravis 
 
Kursuse läbiviija: Ivica Mägi 
 
Teemad: 

 Teadmised hambaravi edukaks sujumiseks aktiivsus- ja tähelepanuhäirega lapsega 

 Kuidas viia läbi hambaravi aktiivsus- ja tähelepanuhäirega last traumeerimata 

Kursuse toimumisaeg: 01.03.2018               Kursuse hind: 80.- € 
 
 
HAIGLANAKKUSTÕRJE ÕDEDELE (vene keeles) 
 
Sihtrühm: õendustöötajad 
Koolitusvorm: loeng, arutelu 
Kursuse maht: 6 tundi 
Kursuse eesmärk: Tutvustada uuemaid haiglanakkustõrje ja personalikaitse põhimõtteid, ning 
haiglajäätmete käsitsemist. 
 
Kursuse koordinaator: dr.Pille Märtin 
 
Teemad: 

 Hospitaalinfektsioonid.  

 Kätehügieen ja personali kaitsevahendid 

 Isolatsiooniabinõud 

 A- ja antiseptika 

 Praktiline õppus 
 
Kursuse toimumisaeg: 06.03.2018                            Kursuse hind: 60,-€ 

 
 
 
 
 



PREANALÜÜTIKA LABORIS 
 
Sihtrühm: õendustöötajad 
Koolitusvorm: loeng, arutelu 
Kursuse maht: 6 tundi 
Kursuse eesmärk: Värskendada teadmisi analüüside võtmisest ja tulemuste interpreteerimisest 
 
Kursuse koordinaator: A. Velts-Lindt, LTKH Labor 
 

Teemad:  

 Analüüside tellimine Liisa süsteemis 

 Preanalüütika roll analüüside võtmisel, sagedasenad vead 

 Millisest materjalist ei saa analüüse teostada 

 Ohutu veenivere võtmise tehnika, verevõtuvahendid 

 Katsutite järjekord 

 Kätehügieen 

 Nakkusohtlikusest vere võtmisel. 
 
Kursuse toimumisaeg: 08.03.2018                 Kursuse hind: 60,-€ 
 
 
PSÜÜHIKAHÄIRETEGA PATSIENT HAIGLAS 
 
Sihtrühm: õendustöötajad 
Koolitusvorm: loeng, arutelu 
Kursuse maht: 8 tundi 
Kursuse eesmärk: Tutvustada erinevaid psühhootilisi seisundeid.  
Anda teadmisi psühhootilises seisundis patsiendiga toimetulekuks. 
 
Kursuse lektor: Mai Kull - PERH 
 
Teemad: 

 Psühhoos ja selle erinevad sümptomid 

 Toimetulek psühhootilise patsiendiga  

 Agressiivsuse äratundmine/ennetamine 

 Somaatilistest haigustest tingitud psühhootilised seisundid 
 
Kursuse toimumisaeg: 08.03.2018                 Kursuse hind: 90,-€ 
 
 
MOTIVATSIOON JA VÄÄRTUSED 
 
Sihtrühm: kõik huvilised 
Koolitusvorm: loeng, arutelu 
Kursuse maht: 7 tundi 
Kursuse eesmärk: Õppida tundma motivatsiooni ja väärtuste vahelisi seoseid. 
 
Kursuse lektor: Piret Bristol 
 

Teemad:  

 Moraalne motivatsioon ja moraalsed omadused 

 Kas moraaliotsustused motiveerivad iseenesest? 

 Motivatsioon läbi isiklike väärtuste 

 Väärtuste ratas 
 
Kursuse toimumisaeg: 09.03.2018                 Kursuse hind: 90,-€ 
 
 
 
 
 
 



ERGONOOMIKA (vene keeles) 
 
Sihtrühm: õed, hooldajad 
Koolitusvorm: loeng, arutelu 
Kursuse maht: 8 tundi 
Kursuse eesmärk: Koolituse läbinu teab ergonoomiliste töövõtete tähtsust ja oskab  
neid kasutada oma igapäevatöös 
 
Kursuse lektor: Riina Nukk, PERH Anestesioloogiakliiniku õde 
 
Teemad: 

 Liigutuste füsioloogia 

 Tõstmise füsioloogia 

 Õiged teisaldamisvõtted 

 Praktilised harjutused 
 
Kursuse toimumisaeg: 13.03.2018         Kursuse hind: 90,-€ 
 
 
MAKSAHAIGUSED 
 
Sihtrühm: õendustöötajad 
Koolitusvorm: loeng, arutelu 
Kursuse maht: 8 tundi 
Kursuse eesmärk: Kursus annab ülevaate erinevatest maksahaigustest, diagnoosimisest ja ravist 
 
Kursuse koordinaator: dr.Vadim Brjalin – LTKH gastroeneroloog 
 
Teemad: 

 Maksahaigused 

 Kõhunäärmehaigused 

 Viirushepatiidid 

 Ravimitest põhjustatud maksakahjustused 

 
Kursuse toimumisaeg: 14.03.2018         Kursuse hind: 90,-€ 
 
 
HAIGLANAKKUSTÕRJE (hooldajatele) 
 
Sihtrühm: hooldustöötajad 
Koolitusvorm: loeng, arutelu 
Kursuse maht: 6 tundi 
Kursuse eesmärk: Tutvustada uuemaid haiglanakkustõrje ja personalikaitse põhimõtteid ja  
haiglajäätmete käsitsemist. 
 
Kursuse koordinaator: dr.Pille Märtin 
 
Teemad: 

 Haiglanakkustõrje - olemus  ja  haiglanakkused 

 Kätehügieen 

 Isikukaitsevahendite õige kasutamine 

 Desinfektsioonivahendid ja nende kasutamine 

 Pesu käitlemine ja haiglajäätmed 

 Kutsealane nakatumine ja kokkupuutejuhtum 
 
Kursuse toimumisaeg: 20.03.2018       Kursuse hind: 60,-€ 
 
 
 
 
 



UROONKOLOOGILISTE HAIGUSTE KÄSITLUS ÕENDUSES 

 
Sihtrühm: õendustöötajad 
Koolitusvorm: loeng, arutelu, testid,grupitöö 
Kursuse maht: 8 tundi 
Kursuse eesmärk: Anda ülevaade uroonkoloogiliste haiguste diagnoosimisest ja ravivõimalustest. 
 
Kursuse lektorid: dr.Gennadi Timberg ja dr.Indrek Alas, LTKH 
 
Teemad: 

 DGN meetodid 

 Neeru kasvaja. Neeru kasvajate analüüs. 

 Kusepõie kasvaja. Kusepõiekasvajate analüüs 

 Prostata vähk. Prostata vähi analüüs 

 Munandi ja peenise Ca! 

 Perioperatiivne kulg 

 Uroloogilised drenaažid 
 

Kursuse toimumisaeg: 22.03.2018                 Kursuse hind: 90,- € 
 
 
HOSPITAALINFEKTSIOONIDEST JA ANTIBIOOTIKUMIDEST ARSTIDELE 
 
Sihtrühm: Naistekliiniku arstid 
Koolitusvorm: loeng, arutelu 
Kursuse maht: 4 tundi 
Kursuse eesmärk:  Tutvustada uuemaid haiglanakkustõrje ja personalikaitse põhimõtteid, ning  
antibiootikumravi uuemaid suundasid. 
 
Kursuse lektor: dr.Pille Märtin 
 
Teemad: 

 Antibiootikumid – nende kasutus praktikas 

 Multiresisdentsed mikroobid 

 Isikukaitsevahendite kasutamine 

Kursuse toimumisaeg: 27.03.2018               Kursuse hind: 55,- € 
 
 
LIIKUMISRAVI - lülisamba diagnostika I osa 
 
Sihtrühm: perearstid, pereõed,  
Koolitusvorm:loeng, arutelu, praktilised harjutused 
Kursuse maht: 8 tundi 
Kursuse eesmärk: Tutvustada osalejatele lülisamba vaevuste diagnoosimist  
 
Kursuse lektor: Rainer Kägo – kiropraktik (Rootsi) 

 
Teemad: 

 Kuidas diagnoosida lülisamba probleeme 

 Millistel juhtudel kasutada piltdiagnostikat 

 Neuroloogiline testimine 

 Ortopeediline testimine 

 Praktilised harjutused lülisamba vevuste korral 

 
Kursuse toimumisaeg: 28.03.2018                  Kursuse hind: 110,-€ 
 
 
 
 
 



KLIENDITEENINDAJA ENESEREGULATSIOON JA KAITSEMEHHANISMID 
 
Sihtrühm: LTKH klienditeenindajad 
Koolitusvorm: loeng, arutelu, praktiline töö 
Kursuse maht: 8 tundi 
Kursuse eesmärk: Tutvustada erinevaid eneseregulatsiooni võimalusi ja harjutada kasutama 
eneseregulatsiooni tehnikaid 
 
Kursuse lektor: Inno Joonas 
 
Teemad: 

 Kohandumine keskkonnaga 

 Käitumise muutmine 

 Vastutus ja vastutustundlik keelekasutus 

 Psühholoogilised kaitsemehhanismid 

Kursuse toimumisaeg: 29.03.2018               Kursuse hind: 90,- € 
 
 

APRILL 
 

KONFLIKT JA SELLEGA TOIMETULEK (vene keeles) 

 
Sihtrühm: kõik huvilised 
Koolitusvorm: loeng, arutelu, testid, grupitöö 
Kursuse maht: 8 tundi 
Kursuse eesmärk: Koolitusel osaleja saab teadlikumaks oma tavapärastest konfliktiga toimetuleku viisidest, 
õpib oskuslikumalt konfliktsituatsioone ära tundma ja reguleerima 
 
Kursuse lektor: Helle Kahro  
 
Teemad: 

 Vajadusi väärtustava suhtlemise põhitõed 

 Konfliktide tüübid ja tunnused 

 Konfliktid organisatsioonis ja grupis 

 Grupikonflikti lahendamise meetodid 

 Konfliktiga toimetulemise strateegiad 

 Liitvad läbirääkimised probleemide lahendamise 

 
Kursuse toimumisaeg: 02.04.2018                               Kursuse hind: 95,-€ 
 
 
ERGONOOMIKA 
 
Sihtrühm: õed, hooldajad 
Koolitusvorm: loeng, arutelu, praktilised harjutused 
Kursuse maht: 8 tundi 
Kursuse eesmärk: Koolituse läbinu teab ergonoomiliste töövõtete tähtsust ja oskab neid  
kasutada oma igapäevatöös 
 
Kursuse lektor: Riina Nukk, PERH Anestesioloogiakliiniku õde 
 
Teemad: 

 Liigutuste füsioloogia 

 Tõstmise füsioloogia 

 Õiged teisaldamisvõtted 

 Praktilised harjutused 
 
Kursuse toimumisaeg: 03.04.2018         Kursuse hind: 90,-€ 
 



SUHTED, STRESS JA NENDE JUHTIMINE 
 
Sihtrühm: kõik huvilised 
Koolitusvorm: loeng, arutelu 
Kursuse maht: 8 tundi 
Kursuse eesmärk: Õppida paremini toime tulema stressiga, kasutades selleks kursusel õpitut. 
 
Kursuse lektor: J. Liigand - Juhkam 
 
Teemad: 

 Heade suhete olemus ja vajalikkus 

 Erinevad stressi põhjustavad faktorid 

 Suhted ja töörahulolu -  tasakaalus elu ja suhete väärtustamine 

 Emotsionaalsete kompetentside roll suhtlemisel 

 Konfliktid kui peamised stressiallikad ja toimetulek nendega 

 Võimu ja staatuse mudel suhetes, kuidas on võimalik konflikte ära hoida 

 Võitja – võitja lahendusteni jõudmine 

Kursuse toimumisaeg: 04.04.2018               Kursuse hind: 95,- € 
 
 
KLIENDITEENINDAJA ENESEREGULATSIOON JA KAITSEMEHHANISMID 
 
Sihtrühm: klienditeenindajad 
Koolitusvorm: loeng, arutelu 
Kursuse maht: 8 tundi 
Kursuse eesmärk: Tutvustada erinevaid eneseregulatsiooni võimalusi ja harjutada kasutama 
eneseregulatsiooni tehnikaid 
 
Kursuse lektor: I. Joonas 
 
Teemad: 

 Kohandumine keskkonnaga 

 Käitumise muutmine 

 Vastutus ja vastutustundlik keelekasutus 

 Psühholoogilised kaitsemehhanismid 

Kursuse toimumisaeg: 05.04.2018               Kursuse hind: 90,- € 
 
 
ELUSTAMISTREENING 
 
Sihtrühm: arstid, õendustöötajad, kes on läbinud koolituse Taaselustamine kliinilisest surmast 
Koolitusvorm: praktilised harjutused 
Kursuse maht: 6 tundi 
Kursuse eesmärk: koolitus kinnistab praktilisi oskuseid taaselustamisest 
 
Kursuse koordinaator: dr.Arkadi Popov, PERH Erakorralise Meditsiini osak.juhataja 
 
Teemad: 

 ABCD, aparatuuri praktiline kasutamine 
 Defribrillatsioon, sünkroniseeritud elektrokardioversioon, väline kardiostimulatsioon,  

trahhea intubatsioon jne. 

 ACLS algoritmid – elustamismeeskonna töö 

 ACLS algoritmid – praktilised harjutused mannekeenil 
 
Kursuse toimumisaeg: 10. 04. 2018                  Kursuse hind: 75,- € 
 
 
 
 



 
HAAVARAVI 
 
Sihtrühm: õendustöötajad,  
Koolitusvorm: loeng 
Kursuse maht: 8 tundi 
Kursuse eesmärk: Tutvustada ja tuletada meelde erinevate haavade hooldamise ja ravi põhimõtteid 
 
Kursuse lektor: dr.Evo Kaha 
 
Teemad: 

 Kroonilise haavandi tekkepõhjused 

 Kroonilise haavandi dokumenteerimine 

 Kroonilise haavandi faasid 

 Lokaalsed haavaravi vahendid 

 Venoosse haavandi eripära 

 Tänapäevased sidumismaterjalid haavaravis 

 
Kursuse toimumisaeg: 11. 04. 2018                  Kursuse hind: 90,- € 
 
 
HAIGLANAKKUSTÕRJE ÕDEDELE  
 
Sihtrühm: õendustöötajad 
Koolitusvorm: loeng, arutelu 
Kursuse maht: 6 tundi 
Kursuse eesmärk: Tutvustada uuemaid haiglanakkustõrje ja personalikaitse põhimõtteid, ning 
haiglajäätmete käsitsemist. 
 
Kursuse koordinaator: dr.Pille Märtin 
 
Teemad: 

 Hospitaalinfektsioonid.  

 Kätehügieen ja personali kaitsevahendid 

 Isolatsiooniabinõud 

 A- ja antiseptika 

 Praktiline õppus 
 
Kursuse toimumisaeg: 12.04.2018                            Kursuse hind: 60,-€ 
 
 
FARMAKOTERAAPIA (vene keeles) 
 
Sihtrühm: õendustöötajad  
Koolitusvorm: loeng, arutelu 
Kursuse maht: 8 tundi 
Kursuse eesmärk: tutvustada uusi suundi farmakoteraapias ning anda teadmisi ravimite koostoimetest 
 
Kursuse lektor: dr. Riina Räni, Tallinna Kiirabi 
 
Teemad: 

 Ravimid müokardi isheemia, arteriaalne hüpertoonia korral, antiaütmikud 

 Infusioonilahused, vasopressorid anafülaksia ja astma ravimid  

 Mürgitused ravimitega 

 Narkootikumide üledoos. Esmaabi  

 Ravimite koostoimest 
 
Kursuse toimumisaeg: 17.04.2018         Kursuse hind: 90,-€ 
 
 
 



 
LIIKUMISRAVI - lülisamba diagnostika II osa 
 
Sihtrühm: perearstid, pereõed,  
Koolitusvorm:loeng, arutelu, praktilised harjutused 
Kursuse maht: 8 tundi 
Kursuse eesmärk: Tutvustada osalejatele lülisamba vaevuste diagnoosimist  
 
Kursuse lektor: Rainer Kägo – kiropraktik (Rootsi) 

 
Teemad: 

 Kuidas diagnoosida lülisamba probleeme 

 Millistel juhtudel kasutada piltdiagnostikat 

 Neuroloogiline testimine 

 Ortopeediline testimine 

 Praktilised harjutused lülisamba vevuste korral 

 
Kursuse toimumisaeg: 28.03.2018                  Kursuse hind: 110,-€ 
 
 
ESMAABI KIIRKURSUS  
 
Sihtrühm: arstid, õendustöötajad jt. tervishoiutöötajad 
Koolitusvorm: loeng, praktilised harjutused 
Kursuse maht: 8 tundi 
Kursuse eesmärk: Korrata esmaabi ja elustamise põhimõtteid ja praktilisi võtteid 
 
Kursuse läbiviija: dr.Rutt Mäeots, LTKH anestesioloog 
 
Teemad: 

 Kannatanu üldseisundi hindamine, sagedasemad ja vältimatut esmaabi vajavad seisundid, esmaabi 
hulgivigastustega patsiendile 

 Taaselustamine kliinilisest surmast: teadvusetuse põhjused, äkksurma tuvastamine, kliinilise surma 
tunnused, ohutustehnika elustamisel, tüsistused elustamisvõtetest, elustamise efektiivsuse hindamine 

 Elustamise ABC, praktilised harjutused (hingamisteede avamine – võõrkeha hingamisteedes, kunstlik 
kopsude ventillatsioon, kaudne südamemassaaž) 

 
Kursuse toimumisaeg: 19.04.2018     Kursuse hind: 90,-€ 
 
 
ENDOKRINOLOOGIA JA DIABETOLOOGIA  
 
Sihtrühm: õendustöötajad 
Koolitusvorm: loeng 
Kursuse maht: 16 tundi 
Kursuse eesmärk: Laiendada õdede silmaringi erinevate endokriinhaiguste alal 
 
Kursuse koordinaator: dr.Pille Pärnakivi, LTKH endokrinoloog 
 
Teemad: 

 Kilpnäärme haigused. Kõrvalkilpnäärme haigused 

 Hüpofüüsi haigused 

 Neerupealiste haigused 

 Muu endokriinpatoloogia 

 Diabeedi etiopatogenees ja kliiniline pilt 

 Diabeedi ravi ja tüsistused 

 Laste diabeet 

 Diabeetiku enesekontroll ja diabeetiline jalg 

Kursuse toimumisaeg: 23. – 24..04.2018                    Kursuse hind: 135,-€ 
 



 
 
TAASELUSTAMINE KLIINILISEST SURMAST 
 
Sihtrühm: arstid, õendustöötajad 
Koolitusvorm: loeng, praktilised harjutused 
Kursuse maht: 16 tundi 
Kursuse eesmärk: koolitus annab teoreetilised teadmised ja praktilised oskused taaselustamisest 
 
Kursuse läbiviija: dr.Arkadi Popov, PERH Erakorralise Meditsiini osak.juhataja 
 
Teemad: 

 Kliiniline surm: etioloogia ja patofüsioloogia. 

 Südameseiskuse liigid. ABCD-elustamise printsiibid. 

 ERC (Europe Resuscitation Consul) seisukohad. ABCD käigus kasutusel olev meditsiiniline varustus. 

 Praktiline õppus: ABCD, aparatuuri praktiline kasutamine 

 ACLS: elustamisel kasutatavad ravimid ja ravivõtted (defibrillatsioon, sünkroniseeritud 
             elektrokardioversioon, väline kardiostimulatsioon, trahhea intubatsioon, alternatiivsed  
             ülemiste hingamisteede võimalused. 

 Praktiline õppus: Defribrillatsioon, sünkroniseeritud elektrokardioversioon, väline  
             kardiostimulatsioon, trahhea intubatsioon jne. 

 ACLS: elustamise algoritmid. ERC seisukohad. Elustamise meeskond: koosseis, ülesanded, 
             töö koordineerimine. Haiglasisese ja haiglavälise elustamise eripära. 

 Praktiline õppus: ACLS algoritmid – elustamismeeskonna töö 

 Praktiline õppus: ACLS algoritmid – praktilised harjutused mannekeenil 
 
Kursuse toimumisaeg: 25.-26.04.2018                   Kursuse hind: 135,- € 
 
 
TÜ PRAKTIKAJUHENDAJATE KOOLITUS 
 
Sihtrühm: arstid  
Koolitusvorm: loeng 
Kursuse maht: 6 tundi 
Kursuse eesmärk: tutvustada praktikajuhendajatele diplomieelse õppe 6. kursuse kliinilise praktika 
eesmärke, juhendaja ja üliõpilase õigusi ning kohustusi, uuenenud praktikapäeviku täitmist, juhendamise 
põhimõtteid ja meetodeid ning psühholoogilisi aspekte ja anda teadmisi kogemusest õppimise ja tagasiside 
andmise kohta. 
Kursuse koordinaator: Merike Paat 
 
Kursuse toimumisaeg: 27. 04. 2018                  Kursuse hind: 00,- € 
 
 
ERGONOOMIKA 
 
Sihtrühm: õed, hooldajad 
Koolitusvorm: loeng, arutelu, praktilised harjutused 
Kursuse maht: 8 tundi 
Kursuse eesmärk: Koolituse läbinu teab ergonoomiliste töövõtete tähtsust ja oskab neid  
kasutada oma igapäevatöös 
 
Kursuse lektor: Riina Nukk, PERH Anestesioloogiakliiniku õde 
 
Teemad: 

 Liigutuste füsioloogia 

 Tõstmise füsioloogia 

 Õiged teisaldamisvõtted 

 Praktilised harjutused 
 
Kursuse toimumisaeg: 30.04.2018         Kursuse hind: 90,-€ 
 
 
 



 
 

MAI 
 
KARDIOLOOGILISE PATSIENDI ÕENDUS   
 
Sihtrühm: õendustöötajad 
Koolitusvorm: loeng, arutelu 
Kursuse maht: 8 tundi 
Kursuse eesmärk: tuletada meelde ja anda uusi teadmisi kardioloogilise patsiendi õendusest 
 
Kursuse koordinaator: Dr.Ilja Lapidus, LTKH Kardioloogiaosakonna juhataja 
 
Teemad: 

 EKG ja südame rütmihäired 

 Stenokardia ehk rinnaangiin 

 Südamelihase infarct 

 Südamepuudulikkus 

 EKG teostamine 
 
Kursuse toimumisaeg: 02.05.2018      Kursuse hind: 90,-€ 
 
 
KOOSTÖÖ  X JA Y GENERATSIOONIDEGA 
 
Sihtrühm: õendusjuhid 
Koolitusvorm: loeng, arutelu 
Kursuse maht: 8 tundi 
Kursuse eesmärk: Anda osalejatele teadmisi erinevatest generatsioonidest töötajate suhtlemismeetoditest 
 ja võimalikust koostööst  
 
Kursuse lektoe: Karneliia  Caramella Press 
 
Teemad: 

 Põlvkonnad ja nende erinevused 

 Generatsioonide ja mõtteviiside vahetus 

 Organisatsioonikultuur 
 
Kursuse toimumisaeg: 03.05.2018      Kursuse hind: 95,-€ 
 
 
IMMUNISEERIMISE KAASAEGSEID ASPEKTE (algkursus) 
 
Sihtrühm: perearstid, õendustöötajad, kes tegelevad vaktsineerimisega  
Koolitusvorm: loeng, arutelu, iseseisev töö, situatsioonülesannete lahendamine 
Kursuse maht: 10 auditoorset tundi + 6 tundi iseseisvat tööd 
Kursuse eesmärk: anda ülevaade immuniseerimise olemusest ning kaasaegsemast vaktsineerimise 
läbiviimisest 
Kursuse koordinaator: dr.Kai Zilmer, LTKH Nakkuskliiniku juhataja 
 
Teemad: 

 Vaktsiinvälditavate haiguste epidemioloogia kaasajal. 

 Immuniseerimist puudutav seadus- ja aruandlus. Riiklik immuniseerimiskava ja selle 
             muutused viimase 5 aasta jooksul. 

 Immuniseerimine immuniseerimiskava tähtaegadest mittekinnipidamise korral. 

 Immuniseerimiskava välised vaktsiinid ja nende kasutamine. 

 Vaktsiinide kõrvaltoimed ja nende ravi. Levinumad vääruskumused vaktsiinide 
             kõrvaltoimete kohta. 

 Reisimeditsiinialased soovitused sagedasematesse reisisihtkohtadesse reisijatele. 

 Test 
Koolituse tunnistus väljastatakse testi läbinutele. 
 
Kursuse toimumisaeg: 04.05.2018                Kursuse hind: 125,- € 



 
 
ANTIBIOOTIKUMRAVI 
 
Sihtrühm: arstid 
Koolitusvorm: loeng, arutelu 
Kursuse maht: 6 tundi 
Kursuse eesmärk: Tutvustada antibiootikumravi uuemaid suundasid. 
 
Kursuse koordinaator: dr.Pille Märtin, LTKH Infektsioonikontrolli osak. juhataja 
 
Teemad: 

 Mikrobioloogia antibiootikumide ja tervishoiuga seotud infektsioonide aspektist 

 AB klassid ja praktiline kasutus  

 
Kursuse toimumisaeg: 08.05.2018      Kursuse hind: 60,-€ 
 
 
HAAVARAVI. UUTE TOODETE KASUTAMINE HAAVARAVIS (vene keeles) 
 
Sihtrühm: õendustöötajad 
Koolitusvorm: loeng, arutelu 
Kursuse maht: 8 tundi 
Kursuse eesmärk: Tutvustada ja tuletada meelde erinevate haavade hooldamise ja ravi põhimõtteid. 
Uute haavaravitoodete tutvustamine. 
 
Kursuse koordinaator: dr.Evo Kaha, LTKH kirurg 
 
Teemad: 

 Haav – mõiste, klassifikatsioon, tunnused, paranemisfaasid. 

 Haava hindamine ja dokumenteerimine, praktilised ülesanded 

 Kroonilise haavandi ravivõimalused erinevate tootjate haavaravitoodetega. 
             Haavaravi toodete kasutamine 
 
Kursuse toimumisaeg: 09.05.2018                            Kursuse hind: 90,-€ 
 
 
KLIENDITEENINDAJA ENESEREGULATSIOON JA KAITSEMEHHANISMID 
 
Sihtrühm: klienditeenindajad 
Koolitusvorm: loeng, arutelu 
Kursuse maht: 8 tundi 
Kursuse eesmärk: Tutvustada erinevaid eneseregulatsiooni võimalusi ja harjutada kasutama 
eneseregulatsiooni tehnikaid 
 
Kursuse lektor: I. Joonas 
 
Teemad: 

 Kohandumine keskkonnaga 

 Käitumise muutmine 

 Vastutus ja vastutustundlik keelekasutus 

 Psühholoogilised kaitsemehhanismid 

Kursuse toimumisaeg: 10.05.2018               Kursuse hind: 90,- € 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
ERINEVATE KOPSUHAIGUSTE KÄSITLUS 
 
Sihtrühm: õendustöötajad 
Koolitusvorm: loeng, arutelu 
Kursuse maht: 8 tundi 
Kursuse eesmärk: laiendada õdede silmaringi erinevate kopsuhaiguste alal 
 
Kursuse lektor: dr. Eve Rannu 
 
Teemad: 

 Astma 

 Krooniline obstruktiivne kopsuhaigus /KOK) 

 Kodune hapnikravi 

 Hingamisteede infektsioonid meil ja mujal 

 Inhalaatorid ja nende kasutamine 

 
Kursuse toimumisaeg: 11.05.2018               Kursuse hind: 90,-  € 
 
 
HOSPITAALINFEKTSIOONIDEST JA ANTIBIOOTIKUMIDEST ARSTIDELE 
 
Sihtrühm: arstid 
Koolitusvorm: loeng, arutelu 
Kursuse maht: 4 tundi 
Kursuse eesmärk: Tutvustada uuemaid haiglanakkustõrje ja personalikaitse põhimõtteid,  
ning antibiootikumravi uuemaid suundasid. 
 
Kursuse lektor: dr. Pille Märtin 
 
Teemad: 

 Antibiootikumid – nende kasutus praktikas 

 Multiresisdentsed mikroobid 

 Isikukaitsevahendite kasutamine 

Kursuse toimumisaeg: 15.05.2018               Kursuse hind: 55,- € 
 
 
FUNKTSIONAALSE TOITUMISE PÕHITÕED II osa 
 
Sihtrühm: arstid, õed 
Koolitusvorm: loeng 
Kursuse maht: 8 tundi 
Kursuse eesmärk: koolitusel osaleja saab teadlikumaks toitumise ja keha tervisliku seisundi vahelistest  
seostest 
 
Kursuse lektor: Anneli Soots 
 
Teemad: 

 Südame-veresoonkonna tervis ja toitumine 

 Põletik ja toitumine 

 Vaimne tervis ja toitumine (sh stress ja depressioon) 

 Vähk ja toitumine 

 Soolestik ja toitumine, soolestikuprobleemide seos muude terviseseisunditega 

 Toidutalumatuse olemus 

Kursuse toimumisaeg: 16.05.2018     Kursuse hind: 95,- € 
 
 
 



 
 
HAIGLANAKKUSTÕRJE HOOLDAJATELE (vene keeles) 
 
Sihtrühm: hooldustöötajad 
Koolitusvorm: loeng, arutelu 
Kursuse maht: 6 tundi 
Kursuse eesmärk: Tutvustada uuemaid haiglanakkustõrje ja personalikaitse põhimõtteid ja  
haiglajäätmete käsitsemist. 
 
Kursuse koordinaator: dr.Pille Märtin 
 
Teemad: 

 Haiglanakkustõrje - olemus  ja  haiglanakkused 

 Kätehügieen 

 Isikukaitsevahendite õige kasutamine 

 Desinfektsioonivahendid ja nende kasutamine 

 Pesu käitlemine ja haiglajäätmed 

 Kutsealane nakatumine ja kokkupuutejuhtum 
 
Kursuse toimumisaeg: 17.05.2018       Kursuse hind: 60,-€ 
 
 

SEPTEMBER 
 
LTKH UUTE TÖÖTAJATE INFOPÄEV 
 
Sihtrühm: LTKH uued töötajad, internid, residendid 
Koolitusvorm: loeng 
Kursuse maht: 6 tundi 
Kursuse eesmärk: anda ülevaade LTKH olulisematest tugiteenustest ja organisatsioonist tervikuna, et uuel 
töötajal oleks lihtsam kohaneda ja organisatsiooni sisse elada. 
 
Kursuse koordinaator: Merike Paat, LTKH Koolitusjuht 
 
Teemad: 

 LTKH üldtutvustus ja struktuur. Sisekommunikatsioon ja infoallikad 

 Personalipoliitika 

 Koolituskord 

 Infektsioonikontrolli juhend 

 Ülevaade IT-teenistusest ja delikaatsete isikuandmete käsitlemisest 

 Andmekaitse 

 Töökeskkond ja töötervishoid 
 
Kursuse toimumisaeg: 12.09.2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
HAIGLANAKKUSTÕRJE ÕDEDELE (vene keeles) 
 
Sihtrühm: õendustöötajad 
Koolitusvorm: loeng, arutelu 
Kursuse maht: 6 tundi 
Kursuse eesmärk: Tutvustada uuemaid haiglanakkustõrje ja personalikaitse põhimõtteid, ning 
haiglajäätmete käsitsemist. 
 
Kursuse koordinaator: dr.Pille Märtin 
 
Teemad: 

 Hospitaalinfektsioonid.  

 Kätehügieen ja personali kaitsevahendid 

 Isolatsiooniabinõud 

 A- ja antiseptika 

 Praktiline õppus 
 
Kursuse toimumisaeg: 13.09.2018                            Kursuse hind: 60,-€ 
 
 
ERGONOOMIKA 
 
Sihtrühm: õed, hooldajad 
Koolitusvorm: loeng, arutelu, praktilised harjutused 
Kursuse maht: 8 tundi 
Kursuse eesmärk: Koolituse läbinu teab ergonoomiliste töövõtete tähtsust ja oskab neid  
kasutada oma igapäevatöös 
 
Kursuse lektor: Riina Nukk, PERH Anestesioloogiakliiniku õde 
 
Teemad: 

 Liigutuste füsioloogia 

 Tõstmise füsioloogia 

 Õiged teisaldamisvõtted 

 Praktilised harjutused 
 
Kursuse toimumisaeg: 18.09.2018         Kursuse hind: 90,-€ 
 
 
HAAVARAVI (vene keeles) 
 
Sihtrühm: õendustöötajad,  
Koolitusvorm: loeng 
Kursuse maht: 8 tundi 
Kursuse eesmärk: Tutvustada ja tuletada meelde erinevate haavade hooldamise ja ravi põhimõtteid 
 
Kursuse lektor: dr.Evo Kaha 
 
Teemad: 

 Kroonilise haavandi tekkepõhjused 

 Kroonilise haavandi dokumenteerimine 

 Kroonilise haavandi faasid 

 Lokaalsed haavaravi vahendid 

 Venoosse haavandi eripära 

 Tänapäevased sidumismaterjalid haavaravis 

Kursuse toimumisaeg: 19. 09. 2018                  Kursuse hind: 90,- € 
 
 
 



 
 
PREANALÜÜTIKA LABORIS 
 
Sihtrühm: õendustöötajad 
Koolitusvorm: loeng, arutelu 
Kursuse maht: 6 tundi 
Kursuse eesmärk: Värskendada teadmisi analüüside võtmisest ja tulemuste interpreteerimisest 
 
Kursuse koordinaator: A. Velts-Lindt, LTKH Labor 
 

Teemad:  

 Analüüside tellimine Liisa süsteemis 

 Preanalüütika roll analüüside võtmisel, sagedasenad vead 

 Millisest materjalist ei saa analüüse teostada 

 Ohutu veenivere võtmise tehnika, verevõtuvahendid 

 Katsutite järjekord 

 Kätehügieen 

 Nakkusohtlikusest vere võtmisel. 
 
Kursuse toimumisaeg: 20.09.2018                 Kursuse hind: 60,-€ 
 
 
MOTIVATSIOON JA VÄÄRTUSED 
 
Sihtrühm: kõik huvilised 
Koolitusvorm: loeng, arutelu 
Kursuse maht: 7 tundi 
Kursuse eesmärk: Õppida tundma motivatsiooni ja väärtuste vahelisi seoseid. 
 
Kursuse lektor: Piret Bristol 
 

Teemad:  

 Moraalne motivatsioon ja moraalsed omadused 

 Kas moraaliotsustused motiveerivad iseenesest? 

 Motivatsioon läbi isiklike väärtuste 

 Väärtuste ratas 
 
Kursuse toimumisaeg: 21.09.2018                 Kursuse hind: 95,-€ 
 
 
STRESS JA SELLEGA TOIMETULEK (vene keeles) 
 
Sihtrühm: kõik huvilised 
Koolitusvorm: loeng, arutelu, testid, grupitöö 
Kursuse maht: 16 tundi 
Kursuse eesmärk: Õppida paremini toime tulema stressiga, kasutades selleks kursustel omandatud teadmisi 
Kursuse läbiviija: Helle Kahro, koolitaja 
Teemad: 

 Stress ja selle mõju 

 Vaimsete hoiakute mõju meie tervisele 
 Stressitaluvus. Millest see sõltub 

 Suhtlemisest tulenev stress. 

 Kuidas ennast taastada pärast tööd 

  
Kursuse toimumisaeg: 24. - 25.09.2018                  Kursuse hind: 135,-€ 
 
 
 
 
 



 
 
HOSPITAALINFEKTSIOONIDEST JA ANTIBIOOTIKUMIDEST ARSTIDELE 
 
Sihtrühm: arstid 
Koolitusvorm: loeng, arutelu 
Kursuse maht: 4 tundi 
Kursuse eesmärk: Tutvustada uuemaid haiglanakkustõrje ja personalikaitse põhimõtteid,  
ning antibiootikumravi uuemaid suundasid. 
 
Kursuse lektor: dr. Pille Märtin 
 
Teemad: 

 Antibiootikumid – nende kasutus praktikas 

 Multiresisdentsed mikroobid 

 Isikukaitsevahendite kasutamine 

Kursuse toimumisaeg: 25.09.2018               Kursuse hind: 55,- € 
 
 
EKG KOOLITUS (vene keeles) 
 
Sihtrühm: õendustöötajad 
Koolitusvorm: loeng, arutelu 
Kursuse maht: 8 tundi 
Kursuse eesmärk: koolituse läbinu oskab registreerida ja interpreteerida EKG-d. 
 Oskab eristada erinevaid südame rütmihäireid. 
 
Kursuse lektor: Anžela Kaminskas 
 
Teemad: 

 EKG alused 

 Tehnilised aspektid EKG teostamisel 

 Sünkroniseeritud kardioversioon – mis se on? 

 Antiarütmikud – mida peab teadma õde ravimite kasutamisel 

 Eluohtlikud rütmihäired 

 Invasiivne rütmihäire ravi (AF ablatsioon) 

 Mis on aed? 

Kursuse toimumisaeg: 26.09.2018               Kursuse hind: 90,- 
 
 
ELUSTAMISTREENING 
 
Sihtrühm: arstid, õendustöötajad, kes on läbinud koolituse Taaselustamine kliinilisest surmast 
Koolitusvorm: praktilised harjutused 
Kursuse maht: 6 tundi 
Kursuse eesmärk: koolitus kinnistab praktilisi oskuseid taaselustamisest 
 
Kursuse koordinaator: dr.Arkadi Popov, PERH Erakorralise Meditsiini osak.juhataja 
 
Teemad: 

 ABCD, aparatuuri praktiline kasutamine 
 Defribrillatsioon, sünkroniseeritud elektrokardioversioon, väline kardiostimulatsioon,  

trahhea intubatsioon jne. 

 ACLS algoritmid – elustamismeeskonna töö 

 ACLS algoritmid – praktilised harjutused mannekeenil 
 
Kursuse toimumisaeg: 27.09.2018                  Kursuse hind: 60,- € 
 
 



 
 
OKTOOBER 
 
ENDOKRINOLOOGIA JA DIABETOLOOGIA (vene keeles) 
 
Sihtrühm: õendustöötajad 
Koolitusvorm: loeng 
Kursuse maht: 16 tundi 
Kursuse eesmärk: Laiendada õdede silmaringi erinevate endokriinhaiguste alal 
Kursuse koordinaator: dr.Pille Pärnakivi, LTKH endokrinoloog 
 
Teemad: 

 Kilpnäärme haigused. Kõrvalkilpnäärme haigused 

 Hüpofüüsi haigused 

 Neerupealiste haigused 

 Muu endokriinpatoloogia 

 Diabeedi etiopatogenees ja kliiniline pilt 

 Diabeedi ravi ja tüsistused 

 Laste diabeet 

 Diabeetiku enesekontroll ja diabeetiline jalg 

Kursuse toimumisaeg: 01. – 02.10.2018                    Kursuse hind: 135,-€ 
 
 
FLEBOLOOGIA 
 
Sihtrühm: arstid, õendustöötajad 
Koolitusvorm: loeng, arutelu 
Kursuse maht: 8 tundi 
Kursuse eesmärk: tutvustada erinevaid kirurgilisi veresoonkonna haigusi ja nende ravi 
Kursuse läbiviija: Dr.Evo Kaha, LTKH kirurg 
Teemad: 

 Varikoos 

 Venoosne haavand 

 Kompressioonravi 

 Pindmise- ja süvasüsteemi tromboflebiit 
 

Kursuse toimumisaeg: 03.10.2018     Kursuse hind: 90-€ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
TAASELUSTAMINE KLIINILISEST SURMAST 
 
Sihtrühm: arstid, õendustöötajad 
Koolitusvorm: loeng, praktilised harjutused 
Kursuse maht: 16 tundi 
Kursuse eesmärk: koolitus annab teoreetilised teadmised ja praktilised oskused taaselustamisest 
 
Kursuse läbiviija: dr.Arkadi Popov, PERH Erakorralise Meditsiini osak.juhataja 
 
Teemad: 

 Kliiniline surm: etioloogia ja patofüsioloogia. 

 Südameseiskuse liigid. ABCD-elustamise printsiibid. 

 ERC (Europe Resuscitation Consul) seisukohad. ABCD käigus kasutusel olev meditsiiniline varustus. 

 Praktiline õppus: ABCD, aparatuuri praktiline kasutamine 

 ACLS: elustamisel kasutatavad ravimid ja ravivõtted (defibrillatsioon, sünkroniseeritud 
             elektrokardioversioon, väline kardiostimulatsioon, trahhea intubatsioon, alternatiivsed  
             ülemiste hingamisteede võimalused. 

 Praktiline õppus: Defribrillatsioon, sünkroniseeritud elektrokardioversioon, väline  
             kardiostimulatsioon, trahhea intubatsioon jne. 

 ACLS: elustamise algoritmid. ERC seisukohad. Elustamise meeskond: koosseis, ülesanded, 
             töö koordineerimine. Haiglasisese ja haiglavälise elustamise eripära. 

 Praktiline õppus: ACLS algoritmid – elustamismeeskonna töö 

 Praktiline õppus: ACLS algoritmid – praktilised harjutused mannekeenil 
 
Kursuse toimumisaeg: 04. - 05.10. 2018                   Kursuse hind: 135,- € 
 
 
HOSPITAALINFEKTSIOONIDEST JA ANTIBIOOTIKUMIDEST ARSTIDELE 
 
Sihtrühm: arstid 
Koolitusvorm: loeng, arutelu 
Kursuse maht: 4 tundi 
Kursuse eesmärk: Tutvustada uuemaid haiglanakkustõrje ja personalikaitse põhimõtteid,  
ning antibiootikumravi uuemaid suundasid. 
 
Kursuse lektor: dr. Pille Märtin 
 
Teemad: 

 Antibiootikumid – nende kasutus praktikas 

 Multiresisdentsed mikroobid 

 Isikukaitsevahendite kasutamine 

Kursuse toimumisaeg: 04.10.2018               Kursuse hind: 55,- € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
SUHTLEMISOSKUSED JA PATSIENDI MOTIVEERIV NÕUSTAMINE (vene keeles) 
 
Sihtrühm: arstid, õendustöötajad jt. tervishoiutöötajad 
Koolitusvorm: loeng, arutelu, testid,grupitöö 
Kursuse maht: 16 tundi 
Kursuse eesmärk: Õppida ennetama ja juhtima konfliktseid situatsioone. Õppida jääma rahulikuks keerulistes 
olukordades. Harjutada läbi erinevate koolitusvormide toimetulekut erinevate inimtüüpidega ja 
suhtlemissituatsioonidega. 
 
Kursuse läbiviija: Helle  Kahro – koolitaja 
 
Teemad: 

 Tunnetuslikud tasandid 

 Enesekehtestamine 

 Kehakeele ja hääle mõju suhtlemisele 

 Suhtlustõkked 

 Mida on vaja teada raskeks kõneluseks ettevalmistamisel 

 Erinevad infotöötlemise stiilid ja nende mõju suhtlemisele 
 

Kursuse toimumisaeg: 08. – 09.10.2018                  Kursuse hind: 135.- € 
 
 
ERGONOOMIKA 
 
Sihtrühm: õed, hooldajad 
Koolitusvorm: loeng, arutelu, praktilised harjutused 
Kursuse maht: 8 tundi 
Kursuse eesmärk: Koolituse läbinu teab ergonoomiliste töövõtete tähtsust ja oskab neid  
kasutada oma igapäevatöös 
 
Kursuse lektor: Riina Nukk, PERH Anestesioloogiakliiniku õde 
 
Teemad: 

 Liigutuste füsioloogia 

 Tõstmise füsioloogia 

 Õiged teisaldamisvõtted 

 Praktilised harjutused 
 
Kursuse toimumisaeg: 09.10.2018         Kursuse hind: 90,-€ 
 
 
MAKSAHAIGUSED (vene keeles) 
 
Sihtrühm: õendustöötajad 
Koolitusvorm: loeng, arutelu 
Kursuse maht: 8 tundi 
Kursuse eesmärk: Kursus annab ülevaate erinevatest maksahaigustest, diagnoosimisest ja ravist 
 
Kursuse koordinaator: dr.Vadim Brjalin – LTKH gastroeneroloog 
 
Teemad: 

 Maksahaigused 

 Kõhunäärmehaigused 

 Viirushepatiidid 

 Ravimitest põhjustatud maksakahjustused 

 
Kursuse toimumisaeg: 10.10.2018         Kursuse hind: 90,-€ 
 
 
 
 



 
 

IMMUNISEERIMISE KAASAEGSEID ASPEKTE (jätkukursus) 
 
Sihtrühm: perearstid, õendustöötajad, kes tegelevad vaktsineerimisega  
Koolitusvorm: loeng, arutelu, situatsioonülesannete lahendamine 
Kursuse maht: 8 auditoorset tundi 
Kursuse eesmärk: anda ülevaade immuniseerimise olemusest ning kaasaegsemast vaktsineerimise 
läbiviimisest 
 
Kursuse koordinaator: dr.Kai Zilmer, LTKH Nakkuskliiniku juhataja 
 
Teemad: 

 Vaktsiinvälditavate haiguste epidemioloogia kaasajal. 

 Immuniseerimist puudutav seadus- ja aruandlus. Riiklik immuniseerimiskava ja selle 
             muutused viimase 5 aasta jooksul. 

 Immuniseerimine immuniseerimiskava tähtaegadest mittekinnipidamise korral. 

 Immuniseerimiskava välised vaktsiinid ja nende kasutamine. 

 Vaktsiinide kõrvaltoimed ja nende ravi. Levinumad vääruskumused vaktsiinide 
             kõrvaltoimete kohta. 

 Reisimeditsiinialased soovitused sagedasematesse reisisihtkohtadesse reisijatele. 

 Test 
Koolituse tunnistus väljastatakse testi läbinutele. 
 
Kursuse toimumisaeg: 11.10.2018               Kursuse hind: 125,- € 
 
 
HOOLDUSTÖÖTAJA BAASKOOLITUS  

 
Sihtrühm: hooldustöötajad 
Koolitusvorm: loeng, arutelu 
Kursuse maht: 16 tundi 
Kursuse eesmärk: Anda hooldustööalaseid baasteadmisi nii praktiseerivatele kui ka algajatele 
hooldustöötajatele toimetulekuks igapäevase hooldustööga 
 
Kursuse koordinaator: Merike Paat, LTKH Koolitusjuht 
 
Teemad: 

 Hooldustöö alused 

 Hooldaja roll haiglas ja meeskonnatöö 

 Ergonoomilised töövõtted 

 Haiglanakkustõrje olemus 

 Kätehügieen 

 Isolatsiooniabinõud 

 Stoomiga patsiendi hooldus 

 Kateetriga patsiendi hooldus (urostoom, nefostoom jne.) 

 Voodirežiimil oleva patsiendi hooldus: nahahooldus, lamatiste profülaktika 

 Eaka hoolduse põhimõtted 

 Surija hooldus haiglas 
 

Kursuse toimumisaeg: 15. - 16.10.2018        Kursuse hind: 125,-€ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
SUHTED, STRESS JA NENDE JUHTIMINE 
 
Sihtrühm: kõik huvilised 
Koolitusvorm: loeng, arutelu 
Kursuse maht: 8 tundi 
 
Kursuse lektor: Jaana. Liigand - Juhkam 
 
Teemad: 

 Heade suhete olemus ja vajalikkus 

 Erinevad stressi põhjustavad faktorid 

 Suhted ja töörahulolu -  tasakaalus elu ja suhete väärtustamine 

 Emotsionaalsete kompetentside roll suhtlemisel 

 Konfliktid kui peamised stressiallikad ja toimetulek nendega 

 Võimu ja staatuse mudel suhetes, kuidas on võimalik konflikte ära hoida 

 Võitja – võitja lahendusteni jõudmine 

Kursuse toimumisaeg: 17.10.2018               Kursuse hind: 95,-€ 
 
 
KLIENDITEENINDAJA ÜHISTE HOIAKUTE SAAVUTAMISE KURSUS 
 
Sihtrühm: klienditeenindajad 
Koolitusvorm: loeng, arutelu 
Kursuse maht: 8 tundi 
Kursuse eesmärk: Koostada klienditeeninduse standard ja leppida kokku ühised hoiakud, mida hakkavad 
kasutama kõik LTKH klienditeenindajad 
 
Kursuse lektor: Inno. Joonas 
 
Teemad: 

 Klienditeenindaja kui üks osa ettevõtte tööprotsessist 

 Klienditeenindaja isiklike ja ettevõtte vajaduste lähestamine 

 Eneseregulatsiooni kasutamismehhanismid 

 Väljendusvõimekus 

 Toimetulek kriisiolukordades 

 Negatiivsete sõnumite positiivseks kujundamise meetodid 

 Klirndiotsuste suunamine 

Kursuse toimumisaeg: 18.10.2018               Kursuse hind: 90,- € 
 
 
ELUSTAMISTREENING 
 
Sihtrühm: arstid, õendustöötajad, kes on läbinud koolituse Taaselustamine kliinilisest surmast 
Koolitusvorm: praktilised harjutused 
Kursuse maht: 6 tundi 
Kursuse eesmärk: koolitus kinnistab praktilisi oskuseid taaselustamisest 
 
Kursuse koordinaator: dr.Arkadi Popov, PERH Erakorralise Meditsiini osak.juhataja 
 
Teemad: 

 ABCD, aparatuuri praktiline kasutamine 
 Defribrillatsioon, sünkroniseeritud elektrokardioversioon, väline kardiostimulatsioon,  

trahhea intubatsioon jne. 

 ACLS algoritmid – elustamismeeskonna töö 

 ACLS algoritmid – praktilised harjutused mannekeenil 
 



Kursuse toimumisaeg: 23.10.2018                  Kursuse hind: 60,- € 
 
ENDOSKOOPILISTE UURINGUTE TEOSTAMINE 
 
Sihtrühm: õendustöötajad  
Koolitusvorm: loeng, arutelu, praktiline õpe 
Kursuse maht: 6 tundi 
Kursuse eesmärk: tutvustada LTKH-s teostatavaid endoskoopilisi uuringuid ja patsientide ettevalmistamist 
uuringuteks 
Kursuse koordinaator: dr. K.Suurmaa, LTKH endoskoopia osak.juhataja 
Teemad: 

 Endoskoopilised verejooksud 

 Endoskoopiliste uuringute komplikatsioonid 

 Koloskoopiline uuring 

 Ettevalmistus erinevateks endoskoopilisteks uuringuteks 

 

Kursuse toimumisaeg: 24.10.2018         Kursuse hind: 60.- € 
 
 
KARDIOLOOGILISE PATSIENDI ÕENDUS (vene keeles) 
 
Sihtrühm: õendustöötajad 
Koolitusvorm: loeng, arutelu 
Kursuse maht: 8 tundi 
Kursuse eesmärk: tuletada meelde ja anda uusi teadmisi kardioloogilise patsiendi õendusest 
 
Kursuse koordinaator: dr.Ilja Lapidus, LTKH Kardioloogiaosakonna juhataja 
 
Teemad: 

 EKG ja südame rütmihäired 

 Stenokardia ehk rinnaangiin 

 Südamelihase infarct 

 Südamepuudulikkus 

 EKG teostamine 
 
Kursuse toimumisaeg: 25.10.2018      Kursuse hind: 90,-€ 
 
 
HOSPITAALINFEKTSIOONIDEST JA ANTIBIOOTIKUMIDEST ARSTIDELE 
 
Sihtrühm: arstid 
Koolitusvorm: loeng, arutelu 
Kursuse maht: 4 tundi 
Kursuse eesmärk: Tutvustada uuemaid haiglanakkustõrje ja personalikaitse põhimõtteid,  
ning antibiootikumravi uuemaid suundasid. 
 
Kursuse lektor: dr. Pille Märtin 
 
Teemad: 

 Antibiootikumid – nende kasutus praktikas 

 Multiresisdentsed mikroobid 

 Isikukaitsevahendite kasutamine 

Kursuse toimumisaeg: 30.10.2018               Kursuse hind: 55,-€ 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
NOVEMBER 
 
UUT NEUROLOOGIAS 

 
Sihtrühm: õendustöötajad jt. tervishoiutöötajad 
Koolitusvorm: loeng, arutelu 
Kursuse maht: 14 tundi 
Kursuse eesmärk: Tutvustada kaasaegseid võtteid neuroloogiliste haiguste ja mäluhäiretega 
 kulgevate haiguste diagnoosimiseks, raviks ja rehabilitatsiooniks 
 
Kursuse koordinaator: Anneli Rüütel, LTKH Närvihaiguste kliiniku ülemõde 
 
Teemad: 

 Degeneratiivsed närvisüsteemi haigused 

 Parkinsoni haigus. Epilepsia 

 Erinevate mäluhäiretega kulgevate haiguste kognitiivsed profiilid 

 Alzheimeri haigus 

 Insuldijärgsed seisundid 

 Mäluhäiretega patsiendi õendushooldustegevus 

 Sotsiaaltöö roll mäluhäiretega patsiendi korral 

  
Kursuse toimumisaeg: 01.- 02.11.2018                   Kursuse hind: 135.-€ 
 
 
ESMAABI KIIRKURSUS (vene keeles) 
 
Sihtrühm: arstid, õendustöötajad jt. tervishoiutöötajad 
Koolitusvorm: loeng, praktilised harjutused 
Kursuse maht: 8 tundi 
Kursuse eesmärk: Korrata esmaabi ja elustamise põhimõtteid ja praktilisi võtteid 
 
Kursuse läbiviija: dr.Rutt Mäeots, LTKH anestesioloog 
 
Teemad: 

 Kannatanu üldseisundi hindamine, sagedasemad ja vältimatut esmaabi vajavad seisundid, esmaabi 
hulgivigastustega patsiendile 

 Taaselustamine kliinilisest surmast: teadvusetuse põhjused, äkksurma tuvastamine, kliinilise surma 
tunnused, ohutustehnika elustamisel, tüsistused elustamisvõtetest, elustamise efektiivsuse hindamine 

 Elustamise ABC, praktilised harjutused (hingamisteede avamine – võõrkeha hingamisteedes, kunstlik 
kopsude ventillatsioon, kaudne südamemassaaž) 

 
Kursuse toimumisaeg: 06.11.2018     Kursuse hind: 90,-€ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
KLIENDITEENINDAJA ÜHISTE HOIAKUTE SAAVUTAMISE KURSUS 
 
Sihtrühm: klienditeenindajad 
Koolitusvorm: loeng, arutelu 
Kursuse maht: 8 tundi 
Kursuse eesmärk: Koostada klienditeeninduse standard ja leppida kokku ühised hoiakud, mida hakkavad 
kasutama kõik LTKH klienditeenindajad 
 
Kursuse lektor: Inno Joonas 
 
Teemad: 

 Klienditeenindaja kui üks osa ettevõtte tööprotsessist 

 Klienditeenindaja isiklike ja ettevõtte vajaduste lähestamine 

 Eneseregulatsiooni kasutamismehhanismid 

 Väljendusvõimekus 

 Toimetulek kriisiolukordades 

 Negatiivsete sõnumite positiivseks kujundamise meetodid 

 Klirndiotsuste suunamine 

Kursuse toimumisaeg: 08.11.2018               Kursuse hind: 90,- € 
 
 
ERGONOOMIKA (vene keeles) 
 
Sihtrühm: õed, hooldajad 
Koolitusvorm: loeng, arutelu, praktilised harjutused 
Kursuse maht: 8 tundi 
Kursuse eesmärk: Koolituse läbinu teab ergonoomiliste töövõtete tähtsust ja oskab neid  
kasutada oma igapäevatöös 
 
Kursuse lektor: Riina Nukk, PERH Anestesioloogiakliiniku õde 
 
Teemad: 

 Liigutuste füsioloogia 

 Tõstmise füsioloogia 

 Õiged teisaldamisvõtted 

 Praktilised harjutused 
 
Kursuse toimumisaeg: 13.11.2018         Kursuse hind: 90.-€ 
 
 
PREANALÜÜTIKA LABORIS 
 
Sihtrühm: õendustöötajad 
Koolitusvorm: loeng, arutelu 
Kursuse maht: 6 tundi 
Kursuse eesmärk: Värskendada teadmisi analüüside võtmisest ja tulemuste interpreteerimisest 
 
Kursuse koordinaator: Anna Velts-Lindt, LTKH Labor 
 

Teemad:  

 Analüüside tellimine Liisa süsteemis 

 Preanalüütika roll analüüside võtmisel, sagedasenad vead 

 Millisest materjalist ei saa analüüse teostada 

 Ohutu veenivere võtmise tehnika, verevõtuvahendid 

 Katsutite järjekord 

 Kätehügieen 

 Nakkusohtlikusest vere võtmisel. 
 



Kursuse toimumisaeg: 15.11.2018                 Kursuse hind: 60,-€ 
 
PSÜÜHIKAHÄIRETEGA PATSIENT HAIGLAS 
 
Sihtrühm: õendustöötajad 
Koolitusvorm: loeng, arutelu 
Kursuse maht: 8 tundi 
Kursuse eesmärk: Tutvustada erinevaid psühhootilisi seisundeid.  
Anda teadmisi psühhootilises seisundis patsiendiga toimetulekuks. 
 
Kursuse lektor: Mai Kull - PERH 
 
Teemad: 

 Psühhoos ja selle erinevad sümptomid 

 Toimetulek psühhootilise patsiendiga  

 Agressiivsuse äratundmine/ennetamine 

 Somaatilistest haigustest tingitud psühhootilised seisundid 
 
Kursuse toimumisaeg: 15.11.2018                 Kursuse hind: 90,-€ 
 
 
VAIMNE TERVIS TÖÖKOHAL (vene keeles) 
 
Sihtrühm: kõik huvilised 
Koolitusvorm: loeng, arutelu 
Kursuse maht: 8 tundi 
Kursuse eesmärk: Anda ülevaade, kuidas luua ja edendada koostööoskusi organisatsioonis, et vähendada 
 tööstressi ja saavutada organisatsiooni tulemuslik toimimine 
  
Kursuse lektor: Karneliia  Caramella Press 
 
Teemad: 

 Emotsioonide toime tervisele 

 Mida saab teha oma vaimse tervise hoidmiseks 

 Koostööoskused 

 Kuidas luua vaimselt trvet töökeskkonda 

 Organisatsiooni roll vaimse tervise edendamiseks 

Kursuse toimumisaeg: 20.11.2018      Kursuse hind: 95,-€ 
 
 
LIIKUMISRAVI  
 
Sihtrühm: füsioterapeudid 
Koolitusvorm:loeng, arutelu, praktilised harjutused 
Kursuse maht: 8 tundi 
Kursuse eesmärk: Patsientide erinevate traumade järgne diagnoosimine ja soovitatavad harjutused.  
 
Kursuse lektor: Rainer Kägo – kiropraktik (Rootsi) 

 
Teemad: 

 Lülisamba vigastusega patsient – kuidas aidata? 

 Alajäsemete vigastusega patsient – kuidas aidata? 

 Neuroloogilise haigusega patsient – kuidas aidata? 

Kursuse toimumisaeg: 21.11.2018                  Kursuse hind: 110,-€ 
 
 
 
 
 



 
 
SOOLENAKKUSED 
 
Sihtrühm: arstid, õed 
Koolitusvorm: loeng,  
Kursuse maht: 6 tundi 
Kursuse eesmärk: Värskendada teadmisi erinevatest soolenakkushaigustest – levik, diagnoosimine. 
  
Kursuse koordinaator: dr.Pille Märtin 
 
Teemad: 

 Soolenakkuste patogonees, kliiniline pilt ja diagnostika 

 Ravi (rehüdreeriv, sümptomaatiline, antibakteriaalne) 

 Enamlevinud tekitajad, nende poolt põhjustatud infektsioonide iseloomustus 

 Diferentsiaaldiagnostika (põletikuline soolehaigus jt.probleemid) 

 

Kursuse toimumisaeg: 22.11. 2018          Kursuse hind: 60.-€ 

 
 
TAASELUSTAMINE KLIINILISEST SURMAST 
 
Sihtrühm: arstid, õed 
Koolitusvorm: loeng, praktilised harjutused 
Kursuse maht: 16 tundi 
Kursuse eesmärk: koolitus annab teoreetilised teadmised ja praktilised oskused taaselustamisest 
 
Kursuse lektor: dr.Arkadi Popov, PERH Erakorralise Meditsiini osak.juhataja 
 
Teemad: 

 Kliiniline surm: etioloogia ja patofüsioloogia. 

 Südameseiskuse liigid. ABCD-elustamise printsiibid. 

 ERC (Europe Resuscitation Consul) seisukohad. ABCD käigus kasutusel olev meditsiiniline varustus. 

 Praktiline õppus: ABCD, aparatuuri praktiline kasutamine 

 ACLS: elustamisel kasutatavad ravimid ja ravivõtted (defibrillatsioon, sünkroniseeritud 
elektrokardioversioon, väline kardiostimulatsioon, trahhea intubatsioon, alternatiivsed  
ülemiste hingamisteede võimalused. 

 Praktiline õppus: Defribrillatsioon, sünkroniseeritud elektrokardioversioon, väline  

 kardiostimulatsioon, trahhea intubatsioon jne. 

 ACLS: elustamise algoritmid. ERC seisukohad. Elustamise meeskond: koosseis, ülesanded, 
töö koordineerimine. Haiglasisese ja haiglavälise elustamise eripära. 

 Praktiline õppus: ACLS algoritmid – elustamismeeskonna töö 

 Praktiline õppus: ACLS algoritmid – praktilised harjutused mannekeenil 
 

Kursuse toimumisaeg: 27. – 28.11.2018          Kursuse hind: 135.-€ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
DETSEMBER 

 
ERGONOOMIKA 
 
Sihtrühm: õed, hooldajad 
Koolitusvorm: loeng, arutelu, praktilised harjutused 
Kursuse maht: 8 tundi 
Kursuse eesmärk:Koolituse läbinu teab ergonoomiliste töövõtete tähtsust ja oskab  
neid kasutada oma igapäevatöös. 
 
Kursuse lektor: Riina Nukk, PERH Anestesioloogikliiniku õde 
 
Teemad: 

 Liigutuste füsioloogia 

 Tõstmise füsioloogia 

 Õiged teisaldamisvõtted 

 Praktilised harjutused 
 

Kursuse toimumisaeg: 04.12. 2018          Kursuse hind: 90.-€ 
 
 
VALU JA VALURAVI 
 
Sihtrühm: arstid, õed 
Koolitusvorm: loeng, arutelu 
Kursuse maht: 8 tundi 
Kursuse eesmärk: Anda ülevaade valust, valu liikidest ja seda mõjutavatest faktoritest, valu hindamise 
tähtsusest, uutest suundadest valu ravis. 
 
Kursuse lektor: dr. Boriss Gabovitš 
 
Teemad:  

 Valu ja valuravi 

 Valu teooria. Äge ja krooniline valu 

 Valu tugevuse hindamine ja valuga patsientide uurimine. 

 Valuravi töökorraldus 

 Valuravi farmakoloogia ja kasutatavad meetodid 

Kursuse toimumisaeg: 05. 12 2018          Kursuse hind: 90.-€ 

 
 
AUTISTLIK PATSIENT 
 
Sihtrühm: arstid, õed 
Koolitusvorm: loeng, arutelu 
Kursuse maht: 8 tundi 
Kursuse eesmärk: Õppida ära tundma autistlike kalduvustega patsientide käitumist. 
Koolitusel saab teadmised kuidas suhelda autistliku patsiendiga. 
 
Kursuse lektor: Ivica Mägi 
 
Teemad: 

 Mis on autism? 

 Kuidas mõista autistliku patsiendi käitumst? 

 Mida saab teha tervishoiutöötaja, et toetada autistlikku patsienti? 
 

Kursuse toimumisaeg: 06. 12 2018          Kursuse hind: 95.-€ 

 


