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Koroonasurm saabub
teadvusele tulemata
Intensiivravile hingamisaparaadi alla pandud koroonapatsiendid uinutatakse, kuna ärkvel olles
hingamisaparaati välja ei kannata.
Intensiivi satuvad patsiendid tavaliselt siis, kui nad ei suuda enam ise
hingata. Praegu on koroonaviirusega intensiivravil üle 80 soomlase,
vahendab Yle. Intensiivis on koroonapatsiendid nagu tavaliselt intensiivravi patsiendid, ainuke vahe on
meedikute kaitsevarustuses. Koroonapatsiendid vajavad intensiivis
hingamisaparaadi abi. Patsientidele pannakse toru hingamisteedesse
ja selle toru külge ühendatakse hingamisaparaat.
Inimene seda toru hingamisteedes ei talu, seetõttu hingamisaparaadi all patsiendid uinutatakse, nii
nagu see käib narkoosi puhul. Enne
intensiivi võidakse patsienti turgutada hapnikumaskiga või anda nina
kaudu lisahapnikku. Tiheda näomaskiga võidakse aidata patsiendil
hingata nii, et ta on teadvusel. Kõigest sellest ei pruugi aga abi olla.
Intensiivis on patsiendil juba
hingamisega tõsised raskused. Tavaliselt on hapnikupuudus tõsisem
probleem, aga samavõrd tähtis on
süsihappegaasi eraldumine. Selleks, et hingamisaparaat saaks korralikult töötada on parem, kui patsient ise üldse ei hingaks. Seetõttu

summutatakse patsiendi enda hingamistegevust tugevatoimeliste rahustite opiaatidega. Patsient on sel
juhul teadvuseta. Opiaadid on morfiinitaolised uimastavad ravimid.
Lisaks kasutatakse rahusteid, mis
mõjutavad närvisüsteemi. Rahustid
alandavad vererõhku, mistõttu on
vaja patsientide vereringet eraldi
ravimitega toetada.
Intensiivis pannakse patsiendile
läbi nina makku voolik, mille kaudu viiakse organismi toitaineid.
Sellega peab samuti olema ettevaatlik. Koroonapatsientidele palju vedelikku ei anta, kuna see on
parem kopsudele. Raskelt haigetel
koroonapatsientidel tekib kopsupõletik. See võib olla viiruslik või
bakteriaalne. Tavaliselt antakse
intensiivis antibiootikume, kuna
viiruslik kopsupõletik toob kaasa
ka bakterite vohamise. Patsientidel
on veresoones kanüül, mille kaudu
mõõdetakse vererõhku ja võetakse
vereproove. Proove võetakse tihti.
Kontrollitakse
hingamisaparaadi
tööd ehk vere hapnikusisaldust ja
süsinikdioksiidi eraldumist, samuti
eri elundite tegevust.
Kui põletik on kopsudes laialdane
tekib hüpoksia ehk suur hapnikupuudus. Kui süsinikdioksiid enam
organismist ei eraldu, siis patsient
sureb. Surm võib saabuda järsku või

aeglaselt. Kiire surma puhul langeb
organismi hapnikutase näiteks südame seiskumise tagajärjel. Kui aga
kopsud on halvas seisus, siis elundid kannatavad ja võib minna päevi,
enne kui inimene kustub. Intensiivis saabub surm tavaliselt rahulikult, selline on kogemus välismaal.
Patsient sureb teadvusele tulemata.
Paljud aga pöörduvad intensiivist
elule tagasi. Toibumine võib siiski
võtta kaua aega. Intensiivis ollakse
koroonaga tavaliselt üks kuni kolm
nädalat. Soomes ollakse mures, kas
kõigile abivajajatele hingamisaparaate jätkub, seetõttu üritatakse
piirangutega haiguse levikut tõkestada. Soomes on ligi 400 intensiivravi kohta. Tavaline kogus on 300,
seoses koroonaga on tõstetud kogust kolmandiku võrra. Pole teada,
kui palju inimesi vajab intensiivravi, on räägitud kümnest tuhandest
inimesest. Probleemiks võib saada
aga personali nappus.
Hingamisaparaadid on auto hinnaga keerulised seadmed. Neid
peab oskama seadistada, et patsientidel neist kasu oleks. Intensiivravi
medõeks õpitakse vähemalt pool
aastat, spetsialistiks saadakse kahe
kuni kolme aastaga. Nüüd viiakse
koolitusi läbi nädalaga.
Allikas: eestinen.fi

Midagi on mäda meie ametnike riigis
Palju on räägitud ametnike bürokraatiast! Arvan, et see ongi üks
väga suuri põhjusi, miks meil asjad
ikka viltu kipuvad minema. Ametnikud, kelle käes on kogu reaalne
võim inimeste üle, korraldavad siin
kõik oma suva järgi! Ja loomulikult
ei meeldi neile inimesed, kes siin
midagi paremaks muuta tahavad!
Sest nad ise tahavad mitte midagi
tehes kindlalt oma postidel edasi
istuda.
Muide, nad isegi ei vasta ju teie
kirjadele! Rääkimata sellest, et nad
püüavad või vähemalt siis nende
suur enamus püüab takistada kõikide tegijate töid! Kadedus, vimm?
Jah ja eelkõige muidugi hirm kaotada oma sooja kohta. Pealegi viiakse just nende kätega siin läbi kõige
hirmsamaid asju! Sest üks tavaline
ametnik ju alati kuuletub kõrgema-

tele jõududele! Just nende abil ju
hävitati ära vabadussõjalaste liikumine ja on pandud ka väga palju teisi Eesti suuri inimesi vangi! Muide,
võimudel on ju väga kasulik omada
truud ja teenistusvalmit truualamlike ametnike kampa. Ja igal võimalusel nende hulka ka suurendada!
Sest nemad on ju nende truualamlikud hääletajad valimistel! Kas
pole siis see nii?! Te
võite muidugi küsida,
kuidas seda olukorda
muuta?! Meil Eestis
pole ju mitte ühtegi
instantsi, kelle poole
isegi ametnike omavoli korral pöörduda?! Eesti Kodanike
Erakond loomulikult
püüab seda olukorda
muuta ja selle ins-
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Peeter Proos: Globalistidel on
COVID-19 pandeemiale üks lahendus –
ühtne maailma valitsus
3. lk

tantsi luua! Aga kõigepealt peaksid Eesti inimesed ise tahtma seda
ametnike omavoli ja ringkäendust
murda! Just sellest ja ainult sellest
saavadki kõik muudatused alguse
ja alles siis on võimalik mädapaised
siit Eestist välja rookida!
MIINA HINT
kirjanik

JÜRI LINA LOENGUD, MIS PIDID TOIMUMA MAIKUUS, ON ERIOLUKORRA TÕTTU EDASI LÜKATUD

Eha Metsallik: Maaettevõtjate
kaitseks, mida me selle riigiga
peale hakkame?
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Holger Kaljulaid: Eriolukorrad
1934 ja 2020

8. lk

Kerli Aasnurm: David Icke
koroonaviirusest
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JA PALJU MUUD HUVITAVAT!

Telli koju „Rahvuslik Teataja“,
helista 51 903 374, aastaks 22.- €,
pooleks aastaks 11.- €, ilmub kord
kuus

