Olulised telefoninumbrid

Muud olulised numbrid

Tugikeskus

Kriisiabi telefon Tallinnas: 63 14 300
või 63 14 600 (vene keeles)

valvetelefon 512 7307
tugikeskus@mil.ee

juhataja
5345 3742
sotsiaaltöötaja 511 9429
psühholoog
5340 1638
meedik
5332 5990

1. Jalaväebrigaadi personaliosakond
Tel 717 1911, 717 1912
1. Jalaväebrigaadi Tagalapataljoni
meditsiinikeskus
Arst
717 2583
Õed
717 2588
Üldnumber 717 2587

Kriisiabi pakub anonüümset ja tasuta
nõustamist Tallinnas, aadressil Pärnu mnt 9A.
Usaldustelefon Eluliin (19:00-07:00)
655 8088
655 5688 (vene keeles)
Tartu Nõustamise- ja Kriisiabikeskus:
Tel 742 7555
tnk@tnk.tartu.ee
Vaksali 14 II korrus, 50409Tartu
Usaldustelefon (18:00-22:00): 742 7111

Kiirabi: 112

Raskelt vigastatud
kaitseväelase
lähedase infoleht

Raskelt vigastatud kaitseväelase
lähedase infoleht

Austatud lähedane!
Teie pereliikmega on missioonipiirkonnas
juhtunud raske õnnetus ja nüüd on tema jaoks
kõige olulisem kiire paranemine ning perekonna
ja lähedaste toetus.

Kuidas toimetatakse vigastatuga üldjuhul?
Lahinguväljalt toimetatakse vigastatu
helikopteriga Camp Bastioni (põhilaager)
haiglasse, kus toimub tema vigastuste esmane
ülevaatus ja tehakse vajadusel esimesed
operatsioonid.
Kui patsient on teadvusel, võimaldatakse tal
kodustega ühendust võtta ja perekonda ise oma
seisundist teavitada.
Kohe, kui vigastatu tervislik seisund seda lubab,
siis transporditakse ta Inglismaale Birminghami
Queen Elisabeth´i haiglasse, kus teda ootab juba
Eestist saadetud kontaktisik, kes aitab haavatul
suhelda inglise meditsiinipersonaliga ning
vahendab teavet haavatu seisundi kohta
Tugikeskusesse (edaspidi TugK).
Infot haavatu seisundi kohta perekonnale annab
TugKi meedik (tel 5332 5990) lähedastega
kokkulepitud ajal. Erakorralist infot vahendab
meedik kohe, kui ta selle saab.

Haavatu perekonna saatmine Inglismaale

Haavatu toomine Eestisse

Perekonnal on võimalus soovi korral sõita
haavatu juurde Inglismaale. Kaitsevägi
kompenseerib haavatu kahele pereliikmele
transpordi Inglismaale ja tagasi, samuti nende
majutuskulud.

Haavatu toimetatakse Eesti raviasutusse kohe,
kui tema tervislik seisund võimaldab
transportimist. Kui haavatu vigastused
võimaldavad reisimist regulaarlendudega, siis
tuuakse haavatu Eestisse tavalennuga äriklassis.
Haavatut saadab kontaktisik.

Tavapäraselt hoitakse haavatut nn
meditsiinilises koomas, et vähendada valusid
ja kiirendada paranemisprotsessi.
Kohapeal võtab perekonna vastu Eesti
Kaitseväe kontaktisik, kes korraldab perekonna
transpordi ja majutamise.
Birminghami Queen Elisabeth´i haiglas viibimise
ajal toetab perekonda haavatu kontaktisik.
Perekonna lnglismaale suunamise kulud katab
Eesti Kaitsevägi.

Kui haavatu vigastused välistavad reisimise
istuvas asendis, kuid tema seisund on stabiilne
ja raviarstid on ta Birminghami Queen Elisabeth´i
haiglast lubanud edasisele ravile Eesti
raviasutusse, siis kasutatakse haavatu
transpordiks erilennukit. Igat juhtu käsitletakse
eraldi ja kindlat reeglistikku selles küsimuses ei
ole. Kõik oleneb haavatu seisundist ja olukorrast.

Haavatu liikumine Eestis
Haavatul on Tallinna Lennuväljal vastas TugKi
teenistuja, kes toimetab haavatu vastavalt
eelnevatele kokkulepetele ja tema vigastustele
edasi ravile haiglasse või korraldab tema
transpordi koju.

Haavatu perekonna psühholoogiline
toetamine
Haavata saamisele järgnevalt võtab perekonnaga
ühendust TugKi teenistuja (sotsiaaltöötaja,
meedik või psühholoog), kes selgitab
perekonnale haavatu olukorda, lepib kokku
edasise suhtlemiskorra ja vahendab perekonnale
vajalikke kontakte.

