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TÄIENDKOOLITUSE SISU 
 
MEESKONDLIK SIMULATSIOONÕPE VASTSÜNDINU JA SÜNNITAJA KRIISTILISTE 
SEISUNDITE LAHENDAMINE 
 
Koolituse tagamise alused 
 
1. AS Lääne-Tallinna Keskhaigla Naistekliiniku iseseisev ükskus, Pelgulinna Simulatsioonikeskus, 
lähtub täiskasvanutele kvaliteetse täiendkoolitusteenuse pakkumisel täiskasvanute koolituse 
seadusest, täiendkoolituse standardist ja juhendmaterjalidest. 
 
2. Pelgulinna Simulatsioonikeskus pakub tervishoiuteenuse osutajatele erialast (sünnitusabi- ja 
neonatoloogia) simulatsiooniõppel põhinevat täiendkoolitust. 
 
3. Õppekava kvaliteedi tagamise tingimused ja kord 
3.1 Õppekava koostamisel lähtutakse täiskasvanute koolituse seadusest, täiendkoolituse õppekava 
koostamise juhendmaterjalist ja täienduskoolituse standardist. 
 
4. Koolitajate kvaliteedi tagamise tingimused ja kord 
4.1 Koolitajad peavad omama erialast kõrgharidust (ämmaemandus/õendus, 
pediaatria/neonatoloogia, sünnitusabi ja günekoloogia ning anestesioloogia). Vajadusel kaasatakse 
teiste erialade konsultante. 
4.2 Koolitajad peavad omama kõrgemat simulatsioonialast väljaõpet ja jätkama regulaarse 
enesetäiendamisega. 
4.4 Koolitajad peavad aktiivselt tegutsema õpetatavas valdkonnas ning omama vastavasisulist 
kogemust. 
4.5 Peale tagasiside saamist koolitusel osalenutelt analüüsivad Pelgulinna Simulatsioonikeskuse 
koolitajad saadud infot, korrigeerivad vajadusel koolituse läbiviimist ning teevad sellekohase 
kokkuvõtte Lääne-Tallinna Naistekliiniku juhtkonnale. 
 
5. Õppekeskkonna kvaliteedi tagamise tingimused ja kord 
5.1 Pelgulinna Simulatsioonikeskuse poolt korraldatud koolitused toimuvad ruumides, mis on 
kooskõlas tervisekaitse nõuetega. 
 
6. Täiendkoolituse kohta tagasiside kogumise kord 
6.1 Peale koolituse toimumist palub Pelgulinna Simulatsioonikeskus täita osalejatel tagasisidevorm 
paberkandjal. 
6.2 Peale tagasiside saamist koolitusel osalenutelt analüüsivad Pelgulinna Simulatsioonikeskuse 
koolitajad saadud infot ja teevad kokkuvõtte ettepanekutest vastavatele üksuste juhtidele. 
 
 
 
 
 



 
Näidis täiendkoolituse õppekava 
 

Pelgulinna Simulatsioonikeskus  

Õppekava nimetus Meeskondlik simulatsioonõpe vastsündinute kriitiliste seisundite 
lahendamisel 

Koolitajad Liina Süvari lastearst-neonatoloog 
Ervin Saik lastearst-neonatoloog 
Liis Jõgis ämmaemand 
Kärt Pielberg ämmaemand 

Koolituse kestvus 8 tundi ehk 0,25 EAP 

Sihtrühm Lastearstid, anestesioloogid, naistearstid, ämmaemandad, lasteõed, 
anestesistid, hooldajad 

Grupi suurus ühel kursusel 10 – 12 koolitujat (multidistsiplinaarne meeskond) 

Täiendkoolituse eesmärgid ja 
õpiväljundid 

Õpetada: 
• tundma vastsündinu kriitilisi seisundeid 
• vastsündinu abistavat ventilatsiooni Neopuffiga 
• vastsündinu elustamise algoritmi ja sellega kaasnevaid tegevusi 
(intubatsioon, kaudne südamemassaaž, nabakateetri paigaldamine jne) 
• meeskonnatöö põhimõtete järgimist 

Kasutatavad õppematerjalid Eesti Vabariigis kehtivad erialased ravijuhised. 
Kehtivad rahvusvahelised elustamisjuhised. 

Koolitujad omandavad Koolituja oskab koolitusejärgselt: 
• hinnata ja tunda ära vastsündinu kriitilised seisundid 
• teostada vastsündinu abistavat ventilatsiooni Neopuffiga 
• järgida vastsündinu elustamise algoritmi ja teostada sellega 
kaasnevaid protseduure (teostada/assisteerida intubatsiooni, kaudset 
südamemassaaži, teostada/assisteerida nabakateetri paigaldamist jne) 
• järgida meeskonnatöö põhimõtteid 

 


