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Kui palud telefoni teel abi, rririgi RAHULIKULT JA SELGELT, vasta koik.idele
kiisimustele - nii edastad ftipse informatsiooni ja saadkdige kiiremini abi.

i;rr,n vOIMALIKULT tApsnr,t

:

. MIS JUHTUS
' KUS JUHTUS (tripne aadress v6i stindmuse asukoha kirjeldus)
. KELLEGA JUHTUS (kannatanute arv)
. OOTA VASTUKUSIMUSI
AN.q.

KATKESTA K6NET ENNE, KUI DISPETSER oN SELLEKS LoA ANDNUD!

Totidnnetuse korral tuleb hakata tegutsema enne kui elukutselised abistajad
kohale j6uavad.
Iga tcidtaja peab tundma tegutsemispdhimdtteid, mis on vajalikud kannatanu
tohusaks
abistamiseks dnnetuskohal.

KOIGEPEALT VAATA ULE ONNnTuSKoHT JA SELGITA VALJA:
. KAS ON MIDAGI, MIS OHUSTAB VIGASTAMATA
KAASTOOTAJAID VOI
KANNATANUID (stittimise v6i varingu oht jne.)
. MITU INIMEST ON SAANUD VIGASTADA

' VAJADUSEL TAHISTA ONNETUSKOHT (liiklusavarii puhul nr. ohukolmnurga v6i
sisseliilitatud ohutuludega)
KONTROLLI, KAS KANNATANU ON TEADVUSEL
'Kannatanu teadvuse kontrollimiseks kdnetateda. Ktisi ta nime ja mille iile ta kaebab.
Teadvusel inimene vastab kdigile ktisimustele teadvuseta inimene kiisimustele
ei vasta.
-

. RASKES SEISLINDIS JA TEADVUSETA KANNATANU
PANE LAMAMA KULILI

ASENDISSE

. MAHAJAHTUMISE VALTIMISEKS
KATA KANNATANU SooJALT, VoIMALUSEL
ISOLEERI KULMAST PINNAST

TEADVUSETA INIMESEL KONTROLLI HINGAMIST

. Kdrvaga sa kuuled hingamist
. Pdsega sa tunned 6hu liikumist

' Silmaga sa niied, kas kannatanu rindkere riigub hingamise taktis
Norskav, ldrisev hingamine t?ihendab osaliselt suletud hingamisteid. Ava hingamisteed
kas
turja kaela alla rulli keeratud riideesemete vm panemisegu u-oi k".ru haige krilil-iasendisse.
NB! Uksikud kramplikud ja harvad sissehingamised ei tarvitse trihend-ada hingamist vaid
kaasuvad siidameseiskusele. Kontrolli pulssi ! !
TEADVUSETA INIMENE, KES HINGAB PANE TUT,TTT ASENDISSE

Kiilili

asendis vajub keel oma raskuse tdttu ette ja hingamisteed ptisivad avatuna.

KUNSTLIK HINGAMINE JA STJDAME MASSAAZ
TEADVUSETA KANNATANUL, KES EI HINGA GARANTEERI AV.{TUD
HINGAMISTEED

Hingamisteed suletud

Hingamisteed avatud

KUI KANNATANU EI HINGA, SIIS TEOSTA SUULT.SUULE HINGAMIST!
Kasuta tookoha esmaabivarustuses kohustuslikku elustamismaski.

. VABASTA KANNATANU HINGAMISTEED JA VAJADUSEL
PUHASTA SUUOOS

V66nfpHADES T^(hambaproteesid, oksemassid, j m. )
. SULGE OMA SORMEDEGA KANNATANU NINA. HAARA HUULTEGA
TAIELIKULT KANNATANU SUU JA PUHU 2 KORDA 6HTU KANNATANU

KOPSUDESSE. KONTROLLI PULSSI (vt. jrirgmine lehektilg). KUI PULSS ON OLEMAS
JATKA PUHUMIST SAGEDUSEGA T2-I 6 KORDA MINUTIS.

PULSSI KONTROLLI LINEARTEzuLT. KUI PULSS ON TLINDA, SIIS KANNATANU
SUDA TOOTAE. KUI PULSSI TLTNDA EI OLE, SIIS TULEB VUVIIAMAIUIT

ALUSTADa

sunavg MASSAaZtcn

r

MASSEERIMISEKS ASETA OMA TCA.PO RINNAKU KESKMISELE
KOLMANDIKULE, HOIDES TUTXNNLIIGESED SIRGED. MAS SEERIDA TULEB
nuruntsrp TOUcETEGA 80-100 KoRDA MINUTTs.

NB! KANNATANU PEAB LAMAMA

ELUSTADES
2 HINGAMIST

rs sutavrp vRssaeZr

T6va.I PINNAL!

Viimastel aastatel on EL soovitustes toodud ka elustamisvahekord 2 hingamist ja 30
massaazi. Selline vahekord on elustajale oluliselt kurnavam ja ebaefektiivJe massaazi
tekkimise oht on kdrge. Kaalutlege kriitiliselt oma jduvarusid. Kui kiirabi eeldatav tulekuaeg
on rohkem kui 10 min v6i kui kannatanu on teist suurem, on soovitav elustamisvahekord
2
hingamist ja 15 massaazi. Oluline on jatakata efektiivselt kiirabi tulekuni.
Elustamist tuleb jiitkata kiirabi saabumiseni vdi selgeltpalpeeritava pulsi ja hingamise
tekkimiseni!

VEREJOOKSUD
Kui kannatanul on suur verejooks haavadest, tuleb
vahenditega.

see

koheseltpeatadakoigi kiiep?iraste

. PANE KANNATANU LAMAMA
. SURU HAAV ICA.EPARASEST RIIDEMATERJALIST TEHTUD
RULLIGA V6I oMA
SoRTUPNPGA KINNI ( KASUTA KILEKOTTI VOI KINDAID!)
. T0STA JASE ufps (siidamest korgemale)
. TEE JASEMETE HAAVALE ROHKSIDE

RoHKSIDET TEHES KASUTA TEIST SIDEME RULLI HAAVALE
SURVE
TEKITAN4ISEKS

KUI KANNATANU ON KAHVATU, SIIS T6STA KANNATANU JALAT)
MAAPINNAST KORGEMALE _ NII TULEB JALGADES oLEV VER.I
ELUTAHTSAID
ORGANEID
MAHAJAHTUMISE VATTTN,TSEKS KATA KANNATANU SOOJALT

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

. PANE KANNATANU LAMAMA

. HOIA VIGASTATUD KOHT OMA
KATE ABIL LIIKUMATTINA KIIRABI
SAABUMISENI

. VIGASTATUD KASI KINNITA KEHA
TUTCP

nr,nrtnrOnNntusnn
Elektriga juhtuvatg tciddnnetuste pdhjuseks on tavaliselt vigaste elektriseadmete
hoolimatu
kiisitsemine. Elektrilcicigi tagajarje raskus sdltub elektrivoolu pingest ja
voolu tugewsest.

Tunnused:

. Lihasevalu;
. Juhtmetesse kinnii iiiimine:
. Pdletus;
. Teadvusekadu;

.

Siidameseiskus, hingamise lakkamine.

Ohutusnduded abistajale
ohver on pinge all niikaua, kuni ta on seotud vooluringiga. Appitott
alapeabalati hoolitsema

oma ohutuse eest. Tuleb meeles pidada, et:

' niisked riided, niiske maapind ja keskkond juhivad hiisti elektrit,
' kummikin dad ja kummij alatsid on head kaitsevahendid,
'kuiv puu, kuiv riie ja niiiteks kuiv ajaleht on keskmiste omadustega

isolaatorid.

Kannatanu v6ib eemale tdmmata ka teda riietest haarates. Valtida kokkupuudet
kannatanu
katmata kehaosadega.

Sammupinge tekib ka madalpinge puhul ja see on kuiva maa korral 5 m.
Mrirja maa korral
poole rohkem.

Kannatanu eraldamiseks kuni 1000V pingega voolujuhtmetest tuleb kasutada
elektrivoolu
mittejuhtivat eset - lauajuppi, keppi jne.
Tegutsemisj uhised k6rgepingeelektriliiii gi korral
Kdrgepingeelektrilci<ik saadakse kokkupuutel korgepingejuhtmetega. Juhul
kui
korgepingetraat katkeb ja langeb maha, tekib ohtlik aL tnaapinnal selle
rimber 25 meetri
raadiuses. Elektrivoolu on vOimalik valja liilitada ainult alajaamast.

ESMAABI
Kontrolli hingamist ja pulssi, nende puudumise korral alusta viivitamatult ehrstamist.

VOORKEHA HINGAMISTEEDES
. Kannatanu ei ole suuteline k6hima, riiiikima
ega hingama.
. Tal tekib liimbumistunne ja surmahirm.
. Tahaarub ktiega kOrist kinni.
. Nahk ja eriti huuled muutuvad kiiresti sinakaks.
. Kannatanu kaotab peagi teadvuse.

TEGUTSEMINE VOONXNHA KORRAL :
Seni kui kannatanu on teadvusel ja kiihibo saab ta oma v66rkeha ise viilja
kiihida. Arge
liiiige teda vastu selga!
' Juhul kui kannatanu on veel teadvusel, sunni teda k6hima.
' -Kui kdhimine ei dnnestu, tuleb esmalt proovida Heimlichi v6tet.
. Lriri kiiega abaluude vahel mitmelddgiliste seeriatena.
' -Lodgid on tdhusamad kui painutada kannatanu i.ilakeha ette-alla nii, et pea oleks vcj6kohast

madalamal.
' Aseta oma kiied kannatanu seljatagant rimber tema tilakdhu.
. Suru iiks kiisi rusikasse jahaarateise ktiega sellest v6i kiierandmest.
' -Tdmba kiisivartega jduliselt vahelihast taha-iiles 2-3 (kuni 6) korda. Tee seda mitu korda.
' -Seda v6tet vdid kasutada ka selili lamaval teadvuseta inimesel: asetu polvili iile kannatanu
jalgade. Hoia kiisivarred sirged ja aseta teineteise peal
olevad kaelabad kannatanu iilak6hu
keskkohta. Suru jiirsult ja jduliselt sisse-riles keskjoonesuunas. Tee seda mitu
korda.

NB! VOTET EI TOHI KASUTADA RASEDATEL NAISTEL JA IMIKUTEL!

UPPUMINE
TBGUTSEMINE UPPUMISE KORRAL:
Piiiistmi sel tuleb uppuj ale liihened a tagant poo lt, hoidude s tema haardest.
Veest viilja toodud kannatanu pannakse kaldale larnama. Suu66s tuleb puhastada

v66rkehadest. Kui kannatanu ei hinga ja pulssi ei ole tunda, tuleb koheselt
alustada elustamist.
Hingamise taastudes tuleb kannatanult mtirjad riided aravdtta jaasetada
ta krililiasendis
kuivale riidele ning katta soojalt kiirabi saabumiseni.

MAOHAMMUSTUS
TEGUTSEMINE MAOHAMMUSTUSE KORRAL:

' Rahusta kannatanut. Ara luba tal ilma vajaduseta liikuda.
' Toeta vdi jase vdi hoia jrise liikumatu; aralangeta seda madalamale.
' Ara tee hammustuskohale sisseldiget, arauritamiirki viilja pigistada v6i imeda.
' Vii maohammustusega kannatanu piirast esmaabi andmist kiiiesti haiglasse. Nii tuleb

tegutseda ka juhul, kui on maohammustuse kahtlus.

PEAVIGASTUSED
AJUVAPUSTUS
Ajuvapustuse tunnused vdivad olla mitmesugused:
' mitmesugused teadvushiiired kuni ptisiva kaotuseni v iilja,
. peavalu, iiveldus,
. niigemis- ja tasakaaluhtiired.
Ajuvapustuse korral esinev teadvusekadu on liihiajaline. Peavalu ja iiveldus
v6ib prisida mitu
piieva. Teadvusekao ga kaasneb tavariselt liihiai aline miilukaotus.

TEGUTSEMINE AJUVAPUSTUSE KORRAL :
juhul kui kannatanu on kaotanud teadvuse kasvdi liihikeseks
aiaks:
. Pane kannatanu lamama kiililiasendisse.
. Kutsu kiirabi.
Juhul kui PEATRAUMAGA kannatanu ei kaasunud teadvuse kaotust:
. Jiilgi teda iihe doptieva jooksul.
' Kui peavalu ja iiveldus ei kao ning kannatanu muutub uniseks, toimeta ta kiiresti haiglasse.

L<iiigi vastu pead saanud kannatanu tuleb ka oosel mdnetunniste vahedega
iiles iiratada
teadvustaseme selgitamiseks.

'

AJUPORUTUS
Ltjdk vastu pead vdib kahjustada ajukudet. Tekkiv teadvusekadu v6ib kesta
tunde, piievi v6i
iaiidagi ptisima. Piirast teadvuse taastumist vdivad jiiiida ajutalitluse mitmesuguse astmega

hriireid.

TEGUTSEMINE AJUPORUTUSE KORRAL :
. Pane kannatanu prisivasse ktilili asendisse.
. Jiilgi hingamist ja pulssi.
. Kontrolli teadvuse taset.
' ole ettevaatlik oksendamise tagajiNjeltekkiva hingamisteede sulguse
. Kutsu kiirabi.

suhtes.

SILMAVIGASTUSED
Silmadega juhtuvad dnnetused on enamasti rasked, nende
tagajrirjeks v6ivad olla
niigemishiiired vdi isegi niigemise kaotus.
Esmaabi andmisel raskete silmavigastuste korral on oluline silmamunade
liikumise
viihendamiseks katta sidemega mdlemad silmad. Silmaliigutused
toimuvad iiheaegselt ja kui
terve silm j attakatmata, hakkab vigastatud silm vaatamise ajal liikuma
koos tervega. See v6ib

halvendada vigastatud silma seisundit.
S ilmavigastuse ga kannatanu pannakse
transportimi se

aj

al iamama.

PURU SILMAS
Silma sattunud puru pdhjustab hddrdumistunde, mille tagajrirjel
tekib pisaravoolus.
Hd6rdumistunne on tugev isegi siis, kui puru on silmas vaevaltmiir gxui.
vahel esinevad
kaebused isegi tagantj iirele.

ESMAABI:
. Silma ei tohi h66ruda.
. Puru eemaldamiseks loputa silmajooksvas
vdi muidu puhtas vees ning samal ajal pilguta

silma.
. Piirast loputamist otsi silma pinnalt v6i
lau alt puru.
. Juhul kui puru on jiiiinud kinni, jiita selle
eemaldamine arstile.

SILMA PRITSINUD KEMIKAALID
Kdik silma sattunud kemikaalid (happed, leelised, pesemisvahendid jms.) vdivad
kahjustada
silma. Eriotstarbelisi kemikaale kasutatakse sageli mitmete t<j6de
tegeliseining need v6ivad
tekitada silmavigastusi. Eriotstarbeliste kemikaalide omadused ja
sellele vastav'esm aabipeab

t<i<ikohtadel teada olema.

TEGUTSEMINE SILMA SATTUNUD KEMIKAALI KORRAL:
. Loputa silma kiiresti leige veega 15-30 minuti jooksul.
' Vii kannatanu haiglasse ka siis, kui loputamisstulemusena silmatirritus lakkas.
. Tee transportimise ajaks silmale l6tv side.

KULMUMINE
Kiilmumine tekib k6ige kergemini nendes keha perifeersetes osades, kus
soojaga varustav
vereringe osutub kiilmas mittekrillaldaseks. Kdige kergemini ki.ilmuvad
s6rmei, varbad,p6sed,
nina ja k6rvad.

KULMUMINE
. Nahal on tunda torkeid ja vahel
valu.
'Nahk muutub valkjaks, ktilmumiskoht tundub katsumisel k6vana.
'viihehaaval kaotab nahk tundlikkuse ja kui esines valu, siis see kaob.
'Ki.ilmumine vdib tekkida ka miirkamatult ilma nimetamisviiiirsete tunnusteta.

TEGUTSEMINE KULMUMISE KORRAL:

' soojenda kiilmunud piirkonda, ntiiteks pannes sellele sooja ktie.
' Soojendada vdib ka vesivannis (kzisi, jalgu), milles olev vesi ei ole kuumem

'

Jdtka soojendamist, kuni taastub normaalne nahavarv janaha
tundlikkus.

kui +37 oC.

. Kaitse soojendatud kohta kuivade riietega.
' Ara h66ru ktilmunud piirkonda - see v6ib pdhjustada vigastusi.
. Vajaduse korral toimeta kannatanu
haislasse.
SUGAV KULMUMINE

Siigava ktilmumise korral kahjustuvad lisaks nahale ka nahaalused
koed, nahk kattub

villidega ja muutub lillakas-punaseks.

TEGUTSEMINE SUGAV KULMUMISE KORRAL:
. Kaitse kiilmunud kehaosa ki.ilma eest.
'Tee ktilmunud kehaosale puhas side, kaitse termolinaga javiikannatanu haiglasse.
Kiilmunud jalga v6ib kergesti vigastada, seet6ttu ei tohi lasta kannatanul
kiiia.
' Teadvusel olevale kannatanule anna juua sooja magusat vedelikku.
' Stigava ktilmumise korral vajab kannatanu kiiret arstiabi. Kontrolli kannatanu tildseisundit;
lisaks kohalikule kiilmumisele vdib teda ohustada ka vaegsoojumus
ehk kehatemperatuuri
alanemine.

POLETUSED

TEGUTSEMINE POLETUSE KORRAL:

'

Pii2ista inimene

ja kustuta pdlevad riided ntiiteks teki vdi vaibaga.Kustutamise
ajal ktisi tal

olla pikali, selleks et leegid ei pdletaks kaela ega niigu.
'Juhul kui sinu oma riided pdlevad, kustuta need maas po<ireldes v6i leekide

summutamisega.
' Jahuta pdlenud piirkonda kohe jooksva vee all vdi vees hoides. otsene jahutamine on riiete
eemaldamisest tiihtsam. Vtiikesi pdletusi vdib jahutada pikemat
aega, sest see leevendab valu.
' Tee pdletushaavale puhas side. Soovitav on kasutada Burshield geeliga sidemeid s6ltumata
pdletuse si.igavusest v6i ulatusest.
. Ara kasuta salve, iira ava ville.

. Kaitse p6lenut mahajahtumise eest (ka suvel).
' Juhul kui teadr'usel kannatanul on hingamine raskendatud, aseta ta poolistuvasse

'

Aseta teadvuse kaotanud kannatanu piisivasse

. Kutsu kiirabi.

ktilili

asendisse.

asendisse.

KUUMAKAHJUSTUSED
Keskkonnatemperatuuri pidevast muutumisest s6ltumata pririab organism
siiilitada
sisetemperatuuri iihtlasena umbes +37 oC piires. Sisetemperatuuri t6us
tile +42, "Cp6hjustab
tdsiseid, sageli surmaga ldppevaid elundikahjustusi.

KUUMAKRAMBID
Kuumakrampe esineb teatud lihasertihmades, ntiiteks stiiiremarja-,
ktie- ja kohulihastes siis,
kui suure vedelikukaotuse (higistamise) korvamiseks kuumade ilmade
korral kasutatakse
joomiseks ainult vett. Tunnuseks on 1-3 minutit
kestev valulik kramp koormatud
lihaseriihmas.

TEGUTSEMINE KUUMAKRAMPIDE KORRAL

:

Anna kannatanule juua ki.ilma kergelt soolast (0,1%-list) vett v6i
mahla; soola v6ta pool
teelusikatiiit ehk umbes 2 grammi kahe liitri vee kohta.
. Rasketel juhtudel vii kannatanu haiglasse.

'

Kuumarabandus
Kuumarabandus on kdige tdsisem kuumakahjustus. Selle konal
ei suuda organism
ktillaldasel maaral ara andaftiiisilise koormuse tagajinjeltekkinud v6i
valjastioolt saadud
liigsoojust, mille tdttu tduseb organismi sisetemperutuu. tiigu k6rgele.
Seile taga.jarjel tekivad
kiiresti tdsised kahjustused, mis vdivad ldppeda surmaga. Iiannatanu piiiistmiseks
on vajatalle
kiiresti esmaabi anda jakutsuda kiirabi.

TEGUTSEMINE KUUMARABANDUSE KORRAL

:

Kannatanu prognoos sdltub oluliselt sellest, kui kiiresti tuntakse iira
kuumarabandus ja kas
hakatakse ilma viivituseta juba druretuskohal tema organismi jahutama.
' Vii kannatanu varjulisse kohta, riieta ta lahti ja aseta ptisivasse krililiasendisse.
' organismi jahutamise kiirendamiseks tekita tuult nriiieks riitiku v6i m6ne riietusesemega.
. Jtilgi kannatanu seisundit.
. Kutsu kiirabi.

RrrDED, PALJU JUUA KULMA
,5y:-y,HgaryAruan
"rAArUrxrDEGA vErr,
KULMAKOTID KAENLA ALLA,

KUKLA ALLA JNE

MTJRGITUSED

TEGUTSEMINE MURGITUSE KORRAL:

. Selgita

vdl1a, mis on juhtunud.
kui
hingamine lakkab vdi oluliselt ndrgeneb, alusta kunstlikku hingamist
'Juhul
kasuta
elustamiskilet!!!!. Abistajale on kunstliku hingamise tegemin e viigaharva
ohtlik. Ohtlik on see
ntiiteks tstiaanvesiniku ehk sinihappemiirgituse korral.

' Aseta teadvuseta kannatanu ptisivasse kiilili asendisse.
' Kui kannatanul on hingamisraskusi, ta on kaotanud teadvuse v6i on tal krambid, kutsu

kiirabi.

'

Haigustunnuste puudumise korral anna kannatanule esmaabi olenevalt
miirgituse liigist:
Sci<ibemtirki neelanule anna iuua vett.

- Vii mrirki hinganud teadvusel kannatanu
asendisse.

-

viirske 6hu kiitte

ja asetata

poolistuvasse

Kui miirk satub silma, loputa seda kiiresti veega viihemalt 15
minuti jooksul.
Nahale sattunud mtirk pese iira rohke vee ja ,..bigu.

Oksendamise esilekutsumine on keelatud.
Oksendamise esilekutsumine on ohtlik seet6ttu, et
oksemassid v6ivad sattuda
hingamisteedesse. sellega kaasneb ltimbumis- v6i

ohtliku kopsukahjustuse oht. Seetottu ei ole

tanapiiev al oksendamise esilekutsumine esmaabi
tavavdte.

s6onnAINrn
Juhul kui kannatanu on neelanud s<icibeainet, niiiteks kanget
hapet v6i leelist, anna talle juua
vett scidbeaine lahjendamiseks tiiiskasvanule viihemalt klaasitais
lzoo mry. ar.a iirita
sricibeainet keemiliselt neutraliseerida.

' Juhul kui s6<ibe- vdi tirritavat ainet on sattunud silma, loputa see kiiresti viilja rohke
voolava veega umbes 15 minuti jooksul. Nahale sattunud
sci<ibeaine uhutakse rtra leige veega.
ORGAANILISED LAHUSTID
Juhul kui kannatanu on alla neelanud orgaanilist lahustit,
niiiteks tiirpentini, bensiini v6i
petrooleumi, annatalle 6li, margariini v6i vdid. valtida
oksendamist, tuna orgaaniline lahusti
vdib sattuda kopsu ning pdhjustada eluohtliku kopsuturse.

MURGI SISSEHINGAMINE
Juhul kui kannatanu on hinganud sisse hingamisteid ja kopse
anitavaid,gaase, tuleb ta viia
ohupiirkonnast viilja viirske 6hu kiitte ning seada poolistuvasse
asendisse. Kutsu kiirabi, kui
kannatanul on htiiritud hingamine v6i ta on teadvuseta.

KRAMBID
TEGUTSEMINE KRAMPIDE KORRAL:
'Krampidega inimest kinni hoida ei tohi, pead tuleb kaitsta vigastamise eest.
. Krampides inimesele ei panda midagi

'
'

Piirast krambiho

o

suhu.
gu pane kannatanu kiililiasendi s se.

Juhul kui haige ei toibu 10 minuti jooksul, kutsu kiirabi.

LULISAMBA KAELAOSA MURD
TEGUTSEMINE LULISAMBA KAELAOSA MURRU KORRAL:
kaelaosa muffu kahtlusel liiguta kannatanut nii viihe jaettevaatlikult,
kui
;-tl1i:*ba
volmallK.
' Juhul kui ei ole vtiltimatut vajadust (niiiteks viiljatoomine polevast autost v6i veest
piiiistmine), ar a kannatanut lii guta.
. Oota kiirabi saabumist.
. Rahusta kannatanut ja keela tal pead kallutada..
' Kannatanut transporditakse selili asendis kanderaamil v6i alusel.

MUUD LULISAMBAMURRUD
TEGUTSEMINE LULISAMBAMURDUDE KORRAL:
Juhul kui kahttustad hilisambamurdu, liiguta kannatanut
nii vdhe jaettevaatlikult, kui
vtihegi vdimalik.
. Oota kiirabi saabumist dnnetuskohale.
' Kannatanu tuleb tosta ettevaatlikult transpordialusele, soovitatavalt vaakummadratsile,
millel ta transporditakse haiglasse.
' Abistajaid peaks olema mitu, tiks toetab pead ja kaela ning teised keha. T6stmise ja
transportimise ajal ei tohi li.ilisamba asend muutuda.

'

Kasutatud kirjandus.
Tdiitervishoiu ja tOdohutuse seadus (RT I 1999, 60, 616)
Esmaabi ktisiraamat - kirjastus pegasus 2006.

