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• Traditsioon (ladina keeles: traditio – üle-, 

edasiandmine, ülek. jutustamine; teade) ehk 

tava ehk komme on inimeste ja põlvkondade 

vahel toimiv ajaloolise materjali suuline või 

eeskuju najal edasi andmine. 

 

Mis on traditsioon? 

EM arst 

EM resident EM õde 

KONSULTANT 



• Patsient palaviku ja köhaga 

– Rö-rindkerest 

• Patsient koolikalise valuga paremal 

roidekaare all 

– UH kõhust 

• Patsient gaaside peetuse ja 

oksendamisega 

– Rö-kõhust 

 

 

Näiteid rutiinist... 

Kas lähenemine ongi ikka nii vale? 

Jne. 

Kopsupõletik 

Sapikivitõbi 

Iileus 



• Alati on nii tehtud 

• Äkki on patsiendil veel midagi halvasti? 

– Kõigile kopsupilt 

– Kõigile ultraheli 

– Miks mitte kõigile kogu keha kompuuter? 

• Kiire, kiire, nii kiire! 

– Ei ole aega patsiendisse süveneda, küll 

midagi ikka leitakse... 

 

Traditsiooniline radioloogiliste uuringute 

määramise rutiin - võib olla ka 

eelprogrammeeritud viga... 



• Erakorralise meditsiini peamiseks 

väljakutseks on eluohtlike seisundite 

diagnoosimine või välistamine, patsiendi 

stabiliseerimine ja ravi 

– Vahel on vaja teha uuring selleks, et 

veenduda patoloogia puudumises! 

• Miks tundub see mõnele tõestamisena, et tädi 

bussijaamas pole omnibuss??? 

 

Läbimõeldud erakorralise patsiendi 

käsitlus 



 

Läbimõeldud erakorralise patsiendi 

käsitlus 

Anamnees 
Objektiivne leid 

Diagnoosi 
hüpotees 

Täpsustavad 
uuringud 

Diferentsiaal- 
diagnostika 

Lõplik diagnoos Ravi 



• Anamneesi mõiste tõi meditsiini juba 

Hippokrates (u 460-370 eKr) 
– Hästi võetud anamnees on rohkem kui pool 

diagnoosist 

– Laiemas mõttes on anamnees kogu patsiendi 

terviseprobleemi otsesemalt või kaudsemalt puudutav 

info, mis allikast sõltumatult pärineb varasemast ja 

mis aitab suunata diagnostikat ja ravi 
• Akadeemilise haigusloo juhend sisehaigustest arstiteaduse 4. kursusele, A. 

Altraja, 26.11.2009 

Läbimõeldud erakorralise 

patsiendi käsitlus 



• Ajaline kokkuhoid 

– Kolme uuringu asemel vaid üks  

– Piisaks kliinilisest leiust, uuringut pole vajagi 

• Patsiendi säästmine 

– Kiirguskoormus 

– Allergiline reaktsioon kontrastainele või 

neerupuudulikkuse tekke võimalus 

– Asjatu uuringu arvelt võidetud aega saab radioloog 

kulutada teisele patsiendile, kes seda tõeliselt vajab 

• Majanduslik kokkuhoid 

Kolm põhjust, miks enne mõelda ja 

siis korraldada... 

Kuluefektiivne 
ning kvaliteetne 

meditsiiniabi 



• Kogu personali kõrged professionaalsed 

oskused patsiendi hooldamisel ja ravis 

• Ressursside kasutamise efektiivsus ja 

ratsionaalsus 

• Diagnostiliste raviprotseduuride minimaalne risk 

patsiendile 

• Patsiendi maksimaalne heaolu ja rahulolu 

• Parim võimalik tulemus tervisele 

 

Kõrgekvaliteedilisele arstiabile 

esitatakse järgmised nõuded: 

 

R. Lepnurm, K. Mitt, K. Põlluste. Tervishoiusüsteemi 

strateegiline juhtimine, TÜ 1997 



• Efektiivselt toimiv algoritm erinevate 

sündroomidega patsientide käsitluseks 

EMOs 

– Peab olema aktsepteeritud teiste erialade 

poolt 

– Peab sobima konkreetsesse 

meditsiinisüsteemi 

Kuidas tagada läbimõeldud 

erakorralise haige käsitlus (1) ? 



• Parandamaks tervishoiuteenuse kvaliteeti 

• Vähendamaks mittevajalike, ebaefektiivsete 

või isegi kahjulike toimingute hulka 

• Rakendamaks patsiendile ravi, mis on 

maksimaalse kasulikkusega, minimaalse riskiga 

ning optimaalse kuluga 

 

Milleks on vaja ravijuhendit? 

A guide to the development, implementation 

and evaluation of clinical practice guidelines. 

NHMRC 1998 



• Professionaalne koolitus 

• Piisav personal EMOdes tagamaks aja 

patsiendiga tegelemiseks 

• Arvestamine patsiendi kui indiviidiga 

• Koostöö radioloogiga, radioloogiliste uuringute 

teostamise võimalus EMOs  

 

 

Kuidas tagada läbimõeldud 

erakorralise haige käsitlus (2) ? 



• Meditsiinidokumentide ning videosalvestiste 

ülevaatamine on näidanud, et sagedasemad patsientide 

käsitlemisel tekkinud probleemid on seotud 

– ajapuudusega diagnoosi püstitamisel,  

– kliiniliste oskuste vajakajäämise ja  

– nõrga meeskonnatööga,  

– kuid oluline roll on ka patsiendipoolsetel faktoritel. 

 

Surmade arv EMOs, mis oleks olnud 

potentsiaalselt välditav 

Francis RC, Spies CD, Kerner T. Quality management and 

benchmarking in emergency medicine. Curr Opin 

Anaesthesiology 2008, Apr 21(2);233-9 



 

• Kulupõhine rahastamine 

• Erakorralise haige käsitlusel lisaks ka 

kuluefektiivsusele mõtlemine 

Kuidas tagada läbimõeldud 

erakorralise haige käsitlus (3) ? 



• Linköpingi Ülikoolihaiglas 2008 a tehtud uuring. 

• Juuni-juuli 2007 1585 patsienti (v.a. trauma) vs 

juuni-juuli 2008 1637 patsienti (v.a. trauma) 

• Peale radioloogiliste uuringute hinnakirja 

laialijagamist kõikidele arstidele, vähenes EMOs 

tehtud radioloogiliste uuringute maksumus 

20,59%. 
– Ulf Martin Schilling. Poster presentation from Danish Society for 

Emergency Medicine: Research Symposium 2009 

 

Cutting costs – the impact of price-lists on the 

cost development in the emergency 

department 

 



• Meditsiinis toimuvad pidevad arengud ning 

traditsioonid ei tohi nendele jalgu jääda 

• Töökorraldus EMOs peab toetama 

erakorraliste haigete süstemaatilist 

käsitlust 

• Arstil on ka 21. sajandil silmad, kõrvad ja 

käed ning nende olemasolu ei tohiks 

alahinnata 

 

Kokkuvõtteks 



Tänan kuulamast! 


