
         

KVÜÕA sõja- ja katastroofimeditsiinikeskuse 2018 II poolaastal planeeritud kursused  

37. nädal 10.-14.09.2018 SMBK I osa Jalaväepataljoni meditsiinitaktika ja –varustus  

40. nädal 01.-05.10.2018 SMBK I osa Esmaabi lahingkannatanule (TCCC – Tactical 
Combat Casualty Care) 

41. nädal 08.-12.10.2018 SMBK I osa Jalaväepataljoni meditsiinitaktika ja –varustus 

43. nädal 23.-25.10.2018 Taktikaline esmaabi (Tactical Combat Casualty Care – 
TCCC)  
Õppematerjal,eel- ja lõputest inglise keeles. Õppetöö 
eesti keeles.  Kursuse läbimine eeldab head füüsilist 
ettevalmistust. 

44. nädal 29.10.-02.11.2018 
 

SMBK II osa Esmaabi keemia-, kiirgus- või bakterioloogilise 
saaste korral  

46. nädal 12.11.-16.11.2018 SMBK II osa Katastroofimeditsiin 

47. nädal 19.-23.11.2018 Erakorralise meditsiini kursuse II osa 

48. nädal 29.-30.11.2018 Sõja- ja katastroofimeditsiini konverents (Tartu) 

49.- 50. nädal 06.-14.12.2018 Sõduri baaskursuse esmaabiõppe instruktorite koolitus 

50. nädal 11.-13.12.2018 Sõjaline suurõnnetuste meditsiiniline lahendamine (Military 
Major Incident Medical managment System – milMIMMS) 
Kursus toimub inglise keeles (õppetöö, õppematerjalid, 
eel- ja lõputest) 

 

 

Kursuste kirjeldused 

1. Kursuse nimetus: 
Sõjameditsiini baaskursus I osa Esmaabi lahingkannatanule 
(TCCC- Tactical Combat Casualty Care)  

2. Toimumise aeg: 40. nädal 01.-05.10.2018 

3. Kursuse koht: KVÜÕA 

4. Läbiviija: Sõja- ja katastroofimeditsiinikeskus 

5. Kursuse maht: 78 akadeemilist tundi 

6. Kursuse suurus: Kuni 30 inimest 

7. Kursuse eesmärk: 
Õppeaine eesmärgiks on anda kursuslastele teadmised ja oskused 
lahingkannatanu abistamiseks erinevates taktikalistes olukordades 
sõjaajal ja rahvusvahelisel sõjalisel operatsioonil. 

8. Tingimused 
osalejale: 

Kaitseväe, Kaitseliidu või reservväelastest 
tervishoiutöötaja/parameedik, Tartu Ülikooli arstiteaduskonna 
üliõpilane, Tartu Tervishoiu Kõrgkooli üliõpilane või Tallinna 
Tervishoiu Kõrgkooli üliõpilane. 
Üliõpilastel eelnevalt läbitud relva- ja jaotasandi taktikaõpe 
(SOSBK, ajateenistus, Kaitseliidu SBK õpe). 

9. Õppematerjal: 
Õppe- ja abimaterjal Kaitseväe e-õppe portaalis ILIAS. 
Kohustuslik tutvuda enne kursust: „Esmaabijuhised“ KVÜÕA, Tartu 
2013. Versioon 3. 

10. Märkused: Kursuse esimesel päeval test kohustusliku õppematerjali teemadel. 

11. Registreerumine: 

Tegevteenistujatel registreeruda riigitöötaja iseteenendusportaalis 
(RTIP), Kaitseliitlastel, üliõpilastel ja reservväelastel registreeruda 
e-posti aadressil skmk.kursused@mil.ee   vähemalt 2 kuud enne 
kursuse algust. 
Kursusele mittetulemisest teavitada ette vähemalt 1 kuu. 
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1. Kursuse nimetus: 
Sõjameditsiini baaskursus I osa Jalaväepataljoni 
meditsiinitaktika ja -varustus 

2. Toimumise aeg: 37. nädal 10.–14.09.2018  ja 41. nädal 08.–12.10.2018 

3. Kursuse koht: KVÜÕA 

4. Läbiviija: Sõja- ja katastroofimeditsiinikeskus 

5. Kursuse maht: 78 akadeemilist tundi 

6. Kursuse suurus: Kuni 30 inimest 

7. Kursuse eesmärk: 

Õppeaine eesmärgiks on anda kursuslastele teadmised Kaitseväe 
meditsiiniabi taktikast ning logistika erinevate valdkondade ja 
meditsiinilise toetuse vahelistest seostest. Õppeaine käigus 
omandab kursuslane teadmised Kaitseväes kasutusel olevast 
jalaväepataljoni meditsiinivarustusest ja oskused varustuse õigeks 
kasutamiseks erinevates taktikalistes olukordades, tõstes selle 
kaudu tema erialaspetsiifilist ettevalmistust. 

8. Tingimused 
osalejale: 

Kaitseväe, Kaitseliidu või reservväelastest 
tervishoiutöötaja/parameedik, Tartu Ülikooli arstiteaduskonna 
üliõpilane, Tartu Tervishoiu Kõrgkooli üliõpilane või Tallinna 
Tervishoiu Kõrgkooli üliõpilane, meditsiinirühma ja 
meditsiinikompanii ülemad. 

9. Õppematerjal: 

Õppe- ja abimaterjal Kaitseväe e-õppe portaalis ILIAS. 
Kohustuslik tutvuda enne kursust: Kaitseväe juhataja käskkiri 
18.09.2014 nr 255 "Meditsiinivarustuse komplektide (MK): MK 1, 
MK 2, MK 3, MK 4, MK 5, MK 6 ja MK 18 nimekirjad". 

10. Märkused: - 

11. Registreerumine: 

Tegevteenistujatel registreeruda riigitöötaja iseteenendusportaalis 
(RTIP), Kaitseliitlastel, üliõpilastel ja reservväelastel registreeruda 
e-posti aadressil skmk.kursused@mil.ee   vähemalt 2 kuud enne 
kursuse algust. 
Kursusele mittetulemisest teavitada ette vähemalt 1 kuu. 

 

1. Kursuse nimetus: 
Sõjameditsiini baaskursus II osa Esmaabi keemia-, kiirgus- või 
bakterioloogilise saaste korral 

2. Toimumise aeg: 44. nädal 29.10.–02.11.2018 

3. Kursuse koht: KVÜÕA 

4. Läbiviija: Sõja- ja katastroofimeditsiinikeskus 

5. Kursuse maht: 78 akadeemilist tundi 

6. Kursuse suurus: Kuni 20 inimest 

7. Kursuse eesmärk: 
Õppeaine eesmärgiks on anda kursuslastele oskused, mis 
võimaldavad tulla toime keemia-, kiirgus- või bakterioloogilise ohu ja 
saaste korral. 

8. Tingimused 
osalejale: 

Kaitseväe, Kaitseliidu või reservväelastest 
tervishoiutöötaja/parameedik.  

9. Õppematerjal: 

Õppe- ja abimaterjal Kaitseväe e-õppe portaalis ILIAS. 
Kohustuslik tutvuda enne kursust: Kiirabi keemia-, kiirgus- või 
bakterioloogilise saaste keskkonnas tegutsemise juhend, 
Terviseamet, 2011; Pioneeritegevuse käsiraamat, Maaväe staap 
Tallinn, 2014. 

10. Märkused: - 

11. Registreerumine: 

Tegevteenistujatel registreeruda riigitöötaja iseteenendusportaalis 
(RTIP), Kaitseliitlastel ja reservväelastel registreeruda e-posti 
aadressil skmk.kursused@mil.ee   vähemalt 2 kuud enne kursuse 
algust. 
Kursusele mittetulemisest teavitada ette vähemalt 1 kuu. 

 

1. Kursuse nimetus: Sõjameditsiini baaskursus II osa Katastroofimeditsiin 

2. Toimumise aeg: 46. nädal 12.11.–16.11.2018 

3. Kursuse koht: KVÜÕA 
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4. Läbiviija: Sõja- ja katastroofimeditsiinikeskus 

5. Kursuse maht: 78 akadeemilist tundi 

6. Kursuse suurus: Kuni 20 inimest 

7. Kursuse eesmärk: 
Õppeaine eesmärgiks on valmistada kursuslasi ette 
meditsiinialaseks tegevuseks ja koostööks teiste ametkondadega 
katastroofi ja suurõnnetuse lahendamisel. 

8. Tingimused 
osalejale: 

Kaitseväe, Kaitseliidu või reservväelastest 
tervishoiutöötaja/parameedik.  

9. Õppematerjal: 

Õppe- ja abimaterjal Kaitseväe e-õppe portaalis ILIAS. 
Kohustuslik tutvuda enne kursust: Major Incident Medical 
Management and Support: The Practical Approach at the Scene 
(MIMMS), Third Edition, 2011, BMJ Books. 

10. Märkused: - 

11. Registreerumine: 

Tegevteenistujatel registreeruda riigitöötaja iseteenendusportaalis 
(RTIP), Kaitseliitlastel ja reservväelastel registreeruda e-posti 
aadressil skmk.kursused@mil.ee   vähemalt 2 kuud enne kursuse 
algust. 
Kursusele mittetulemisest teavitada ette vähemalt 1 kuu. 

 

1. Kursuse nimetus: Erakorralise meditsiini kursuse II osa 

2. Toimumise aeg: 47. nädal 09.–23.11.2018 

3. Kursuse koht: KVÜÕA 

4. Läbiviija: Sõja- ja katastroofimeditsiinikeskus 

5. Kursuse maht: 78 akadeemilist tundi 

6. Kursuse suurus: Kuni 16 inimest 

7. Kursuse eesmärk: 

Õppeaine eesmärgiks on kinnistada eelnevalt „Erakorraline 
meditsiin I osa“ kursusel õpitud teadmisi ja oskusi täiskasvanu 
taaselustamisel (BLS, ALS) kliinilisest surmast, arendada praktilisi 
oskusi esmaste ja spetsiaalsete taaselustamisvõtete kasutamisel 
ning kasutada eelnevalt õpitud oskusi abi andmisel erakorraliste 
haiguslike seisundite korral täiskasvanul. 

8. Tingimused 
osalejale: 

Kaitseväe, Kaitseliidu või reservväelastest tervishoiutöötaja (arst, 
õde). 
Eelnev „Erakorraline meditsiin I osa“ läbimine. 

9. Õppematerjal: 
Õppe- ja abimaterjal Kaitseväe e-õppe portaalis ILIAS. 
Kohustuslik tutvuda enne kursust: ERC elustamisjuhend 2015 

10. Märkused: - 

11. Registreerumine: 

Tegevteenistujatel registreeruda riigitöötaja iseteenendusportaalis 
(RTIP), Kaitseliitlastel ja reservväelastel registreeruda e-posti 
aadressil skmk.kursused@mil.ee  vähemalt 2 kuud enne kursuse 
algust. 
Kursusele mittetulemisest teavitada ette vähemalt 1 kuu. 

 

1. Kursuse nimetus: Sõduri baaskursuse esmaabiõppe instruktorite koolitus 

2. Toimumise aeg: 49.-50. nädal 06.-14.12.2018 

3. Kursuse koht: KVÜÕA 

4. Läbiviija: Sõja- ja katastroofimeditsiinikeskus 

5. Kursuse maht: 52 akadeemilist tundi 

6. Kursuse suurus: Kuni 20 inimest 

7. Kursuse eesmärk: 
Õppeaine eesmärgiks on anda kursusel osalejatele oskused ja 
teadmised „Sõduri baaskursuse esmaabijuhendi“ kasutamiseks ja 
arendada praktilisi oskusi emaabiõppe läbiviimiseks. 
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8. Tingimused 
osalejale: 

Kaitseväe, Kaitseliidu tegevväelane või reservväelastest 
tervishoiutöötaja või Kaitseväe Tervisekeskuse meditsiini 
väljaõppekeskuse parameediku kursuse läbinu. 
Eelnevalt on vajalik läbi töötada Kaitseväe e-õppe portaalis ILIAS: 

„Pedagoogika kursus“: (Sõjameditsiini baaskursus ja 

täienduskursused → SBK esmaabiõppe instruktorite kursus → 

pedagoogika) ja läbida test. Kursuse nimekirja arvatakse 

pedagoogika testi läbimise järgselt. 

9. Õppematerjal: 
Õppe- ja abimaterjal Kaitseväe e-õppe portaalis ILIAS. 
Kohustuslik tutvuda enne kursust: „Esmaabijuhised“ KVÜÕA, Tartu 
2013. Versioon 3. 

10. Märkused: Kursuse esimesel päeval test kohustusliku õppematerjali peale. 

11. Registreerumine: 

Tegevteenistujatel registreeruda riigitöötaja iseteenendusportaalis 
(RTIP), Kaitseliitlastel ja reservväelastel registreeruda e-posti 
aadressil skmk.kursused@mil.ee vähemalt 2 kuud enne kursuse 
algust. 
Kursusele mittetulemisest teavitada ette vähemalt 1 kuu. 

 

1. Kursuse nimetus: 
Taktikalise esmaabi kursus (Tactical Combat Casualty Care 
Course – TCCCC), litsenseeritud 

2. Toimumise aeg: 43. nädal 23.-25.10.2018 

3. Kursuse koht: KVÜÕA 

4. Läbiviija: Sõja- ja katastroofimeditsiinikeskus 

5. Kursuse maht: 16 akadeemilist tundi 

6. Kursuse suurus: Kuni 16 inimest 

7. Kursuse eesmärk: 

Kursuse eesmärgiks on anda kursuslastele rahvusvaheliselt 
standardiseeritud teadmised ja oskused lahingkannatanu 
abistamiseks erinevates taktikalistes olukordades sõjaajal ja 
rahvusvahelisel sõjalisel operatsioonil. 

8. Tingimused 
osalejale: 

Kaitseväe, Kaitseliidu või reservväelastest 
tervishoiutöötaja/parameedik, Tartu Ülikooli arstiteaduskonna 
üliõpilane, Tartu Tervishoiu Kõrgkooli üliõpilane või Tallinna 
Tervishoiu Kõrgkooli üliõpilane. 
Läbitud peab olema SMBK I osa õppeained ja üliõpilastel lisaks 
eelnevalt läbitud relva- ja jaotasandi taktikaõpe (SOSBK, 
ajateenistus, Kaitseliidu SBK õpe). 
Osalejatelt eeldatakse head füüsilist ettevalmistust. 

9. Õppematerjal: 
Kohustuslik õppematerjal saadetakse hiljemalt 1 kuu enne kursuse 
algust.  

10. Märkused: 
Kursusele eelneb eeltest. Kursuse läbimisel väljastatakse 
rahvusvaheline sertifikaat. Kursuse materjal, eel- ning järeltest on 
inglise keeles. Õppetöö toimub eesti keeles. 

11. Registreerumine: 

Tegevteenistujatel registreeruda riigitöötaja iseteenendusportaalis 
(RTIP), Kaitseliitlastel ja reservväelastel registreeruda e-posti 
aadressil skmk.kursused@mil.ee vähemalt 2 kuud enne kursuse 
algust. 
Kursusele mittetulemisest teavitada ette vähemalt 1 kuu. 

 

1. Kursuse nimetus: 
Sõjaline suurõnnetsute meditsiiniline lahendamine (Military 
Major Incident Medical managment System – milMIMMS), 
litsenseeritud 

2. Toimumise aeg: 50. nädal 11.-13.12.2018 

3. Kursuse koht: KVÜÕA 

4. Läbiviija: Sõja- ja katastroofimeditsiinikeskus 

5. Kursuse maht: 78 akadeemilist tundi 

6. Kursuse suurus: Kuni 24 inimest 
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7. Kursuse eesmärk: 

Õppeaine eesmärgiks on anda rahvusvaheliselt standardiseeritud 
teadmised ja oskused suurõnnetuste meditsiiniliseks 
lahendamiseks kaitseväe sekkumisel ning valmistada kursuslasi 
ette meditsiinialaseks tegevuseks ja koostööks teiste 
ametkondadega katastroofi ja suurõnnetuse lahendamisel. 

8. Tingimused 
osalejale: 

Kaitseväe, Kaitseliidu või reservväelastest 
tervishoiutöötaja/parameedik ning suure hulga kannatanutega 
seotud meditsiiniabi korraldamisega tegelevad inimesed.  

9. Õppematerjal: 
Kohustuslik õppematerjal saadetakse hiljemalt 1 kuu enne kursuse 
algust. 

10. Märkused: 
Kursusele eelneb eeltest. Kursuse läbimisel väljastatakse 
rahvusvaheline sertifikaat. Kursus toimub inglise keeles. 

11. Registreerumine: 

Tegevteenistujatel registreeruda riigitöötaja iseteenendusportaalis 
(RTIP), Kaitseliitlastel ja reservväelastel registreeruda e-posti 
aadressil skmk.kursused@mil.ee vähemalt 2 kuud enne kursuse 
algust. 
Kursusele mittetulemisest teavitada ette vähemalt 1 kuu. 
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